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namentul
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Turcia
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Membrii Centrului local de com-
batere a bolilor Prahova s-au întâlnit
luni, 20.01.2020, în ºedinþã extraordi-
narã, pentru a lua act ºi a apro-
ba noi programe de mãsuri pri-
vind combaterea pestei porcine
africane, dupã ce atât DSVSA
Prahova cât ºi IDSA Bucureºti
au confirmat existenþa de noi
cazuri, dupã cum urmeazã: -9
cazuri de pestã porcinã africanã
la mistreþi pe fondul de vânãtoa-
re 42 Malu Roºu; -1 caz de pes-
tã porcinã africanã l pe fondul

ªapte din zece români (71%),
utilizatori de Internet, comunicã zilnic
prin intermediul serviciilor de mesa-
gerie instantanee, cei mai mulþi (82%)
fiind din categoria tinerilor între 18 ºi
30 ani, relevã rezultatele celei de-a
cincea ediþii a studiului “Digital Evo-
lution: Connected Consumer Moni-
tor”. Conform datelor, studiul anterior,
efectuat în urmã cu doi ani (noiembrie
2017), arãta cã doar cinci din zece
români utilizatori de internet foloseau
zilnic serviciile de mesagerie instan-
tanee. Analiza Exact Business Solu-
tions scoate în evidenþã faptul cã, în
prezent, serviciile de mesagerie instan-
tanee s-au bucurat de o creºtere sem-

La nivel naþional, bucureºtenii
conduc în clasamentul utilizatorilor
de mesagerie instant, cu opt din zece
persoane. De asemenea, în cazul
oraºelor mari, mici ºi în rural, utilizatorii
de mesagerie instant se regãsesc în
procentaj de aproximativ 70%.

Informaþiile au fost obþinute în
urma celui de-al cincilea studiu “Digi-
tal Evolution: Connected Consumer
Monitor”, realizat de Exact Business
Solutions în luna noiembrie 2019.
Cercetarea a fost realizatã pe un eºan-
tion de 1.072 de persoane, selectate
din panelul Exact Business Solutions,
care conþine 50.000 de respondenþi,
chestionarul fiind administrat online.

Aproape trei sferturi dintre utilizatorii români de Internet comunicã prin mesageria instant (studiu)

România trebuia sã opreascã importurile de produse avicole de orice fel din
þãrile în care existã gripa aviarã, mãcar pentru o perioadã de timp, întrucât aceastã
boalã reprezintã un pericol iminent ºi este una dintre cele mai mari probleme pe
care le avem la aceastã datã, susþine Valeriu Tabãrã, preºedintele Academiei de
ªtiinþe Agricole ºi Silvice ‘’Gheorghe Ionescu-ªiseºti’’.

“Gripa aviarã este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem la
aceastã datã, dar ºi un pericol iminent. În opinia mea, în primul rând trebuiau oprite,
sub orice formã, importurile de produse de orice fel din þãrile care au gripã aviarã:
Ungaria, Polonia, Slovacia, mãcar pentru o perioadã de timp. Era primã mãsurã
care trebuia luatã.

Noi cazuri de pestã porcinã
africanã la mistreþi în Prahova

de vânãtoare 36 Cosmina; -1 caz de
pestã porcinã africanã la mistreþ pe
fondul de vânãtoare 13 Negoieºti.

Tabãrã (ASAS): Trebuie suspendate importurile de produse
avicole din þãrile în care existã gripa aviarã

(continuare în pagina 3)
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Un fost ministru al
Educaþiei propune ca
ºefii inspectoratelor
ºcolare sã fie aleºi
de profesori

Rata ºomajului,
în Prahova,
în decembrie
2019

Gradaþia de
merit nu se mai
include în plata
cu ora

nificativã în ultimii doi ani. În acest
context, e-mail-urile urmeazã acelaºi
trend ca ºi pânã acum, fiind în conti-
nuare utilizate de ºase din zece ro-
mâni. Potrivit sursei citate, tinerii de
18-30 ani sunt cei care utilizeazã
serviciile de mesagerie instantanee
în procentaj de 82%, iar în cazul
adulþilor de 31-45 ani se constatã o
ratã de utilizare de 70%, în timp ce
în ca-drul categoriei de vârsta 46-65
de ani procentajul utilizatorilor este
de 60%.

În funcþie de gen, peste trei sfer-
turi dintre femei (77%) utilizeazã ser-
viciile de mesagerie instantanee, faþã
de 63%, în cazul bãrbaþilor.

În ziua de 24 ianuarie 2020, Ro-
mânia sãrbãtoreºte 161 de ani de la
Unirea Principatelor Române.

În Ploieºti, aceastã foarte impor-
tantã zi istoricã este marcatã ºi la Co-
legiul Naþional din Ploieºti ce poartã
numele domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, prin organizarea unor evenimente
la sediul instituþiei ºcolare, aºa cum se
practicã de obicei.

De asemenea, Sala „Ion Baciu” a
Filarmonicii „Paul Constantinescu” din
Ploieºti a gãzduit, pe 23 ianuarie a.c.,
un concert simfonic în cinstea Zilei Unirii
Principatelor Române.

Despre Unire, în
„Epoca” dezbinãrii!

Pe 1 decembrie se vorbeºte despre
Marea Unire de la Alba Iulia, pe 24 ianua-
rie despre Unirea Principatelor Române,
însã termenul comun „Unire” vine într-
un moment în care, de ceva ani, poporul
român pare mai dezbinat ca oricând,
asta din pricina unor „lozinci” rãzboinice
care îndeamnã la urã, transmise popu-
laþiei de cãtre anumite persoane. Parcã
ne-am afla într-un film, o dramã ce pare
impusã de anumiþi factori deloc prie-
tenoºi.

Sã ne amintim, totuºi, câteva date

istorice despre Unirea de la 24 ianuarie
1859: „Procesul unirii, bazat pe pu-
ternica apropiere culturalã ºi economicã
între cele douã þãri (Moldova ºi Þara
Româneascã) a cunoscut o etapã
decisivã, care s-a dovedit a fi ireversibilã,
prin alegerea colonelului moldovean
Alexandru Ioan Cuza (reprezentantul
„Partidei Naþionale”) ca domnitor al
ambelor principate, la 5 ianuarie 1859
în Moldova ºi la 24 ianuarie 1859 în

Þara Româneascã. Actul istoric de la 24
ianuarie 1859 reprezenta primul pas pe
calea înfãptuirii statului naþional român
unitar. Impusã sub o puternicã presiune
popularã, cu deosebire la Bucureºti, ale-
gerea ca domn al Þãrii Româneºti a lui
Alexandru Ioan Cuza avea sã-ºi gãseascã
o confirmare deplinã la marea manifes-
tare prilejuitã de sosirea alesului naþiunii
în capitala munteanã” (sursa: wikipedia.
org).

161 de ani de la Unirea Principatelor Române

Mihail Marinescu

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Aproximativ o treime dintre români preferã
berea, bãrbaþii fiind principalii consumatori, iar
pe locul doi se situeazã vinul liniºtit, ales de unul
din cinci români, urmat îndeaproape de cidru
(15,4%), care este preferat mai mult de cãtre
femei, conform unui studiu realizat de Reveal
Marketing Research.

Românii ocupã în ultimii ani locuri de top
atât la producþia cât ºi la consumul de alcool.
Cele 510 milioane de litri de vin produse în 2018
claseazã România pe poziþia 6 în Europa ºi 13
în lume, iar cele 1,8 miliarde de litri de bere
pun þara noastrã pe locul 9 în UE, se aratã în
comunicatul transmis de compania de cerce-
tare de piaþã.

“La consum, România ocupã locul 5 în topul
þãrilor cu un model de consum excesiv (cel
puþin 60 de grame de alcool pur la bãrbaþi/40
grame la femei, cel puþin odatã la 30 de zile),
dupã locuitorii þãrilor nordice. Din pãcate, peste
25% din alcoolul consumat în þara noastrã este
nefiscalizat, produs în gospodãrii, în afara unui
regim de control”, menþioneazã sursa citatã.

Studiul mai aratã cã aproximativ o treime
dintre români preferã berea, în general cea
produsã în unitãþi industriale (28%), dar existã
un interes în creºtere ºi pentru cea artizanalã
(2,7%), bãrbaþii fiind principalii consumatori
(37,8% dintre respondenþi). Pe locul doi se
situeazã vinul liniºtit, ales de unul din cinci ro-
mâni, urmat îndeaproape de cidru (15,4%), care
este preferat mai mult de cãtre femei (21,2%
dintre doamnele intervievate), probabil datoritã
conþinutului mai mare de zahãr ºi prin diver-
sitatea aromelor. Spirtoasele, atât cele autohtone
cât ºi cele de import trezesc interesul a doar 3-
7% din populaþia urbanã. Acest rezultat este
destul de surprinzãtor pentru o þarã în care
pãlinca face parte din ospitalitatea caracteristicã
ºi în care mulþi locuitori din mediul urban consu-
mã cocktailuri. Aproape un sfert dintre respon-
denþi au declarat cã nu beau.

Potrivit studiului, berea este cea mai popu-
larã alegere: 40% dintre bãrbaþii români beau
o bere cel puþin o datã pe sãptãmânã, în di-
verse ipostaze: dupã serviciu (35,9%), la sãrbãtori

(35,7%) sau ca socializare în oraº (30,7%).
Asocierile din mintea consumatorilor de bere
sunt în zona de mâncare - snacksuri (8,4%),
mici (6,6%), grãtar, fripturã sau rãcoritoare/po-
trivitã pentru varã/ potoleºte setea. De ase-
menea, unul din zece români alege sã bea vin
aproximativ o datã pe sãptãmânã, cei tineri ºi
femeile fiind mai activi în acest sens. În percepþia
generalã, consumul de vin este asociat cel mai
des cu sãrbãtorile (58%), zilele de naºtere
(35,2%), degustãrile (24,3%) ºi socializarea în
oraº (17,7%).

Când au fost întrebaþi ce cuvinte le apar
spontan în minte atunci când se gândesc la
vin, cei intervievaþi au spus: fripturã (16,1%), ºpriþ
(10,9%), petrecere (9,7%), cuplu/mâncare/
relaxare (4.6%). Se observã din rãspunsuri cã
vinul este privit ca o bãuturã elegantã, de
socializare, seducþie ºi gastronomie.

“Pentru români bãuturile spirtoase rãmân
un moft ºi o categorie preponderent masculinã,
în condiþiile în care sub 10% dintre respondente
beau mai des de o datã pe lunã. Aproape ju-
mãtate dintre ocaziile de consum sunt la sãr-
bãtori, urmate de degustãri (35%) ºi zile de naº-
tere (27%). Spirtoasele sunt preferate de cei care
au peste 45 de ani. Asocierile spontane sunt
cu noþiunile de tãrie (19,8%), petrecere (11,3%),
combinat cu sucuri (6,1%) ºi mâncare (5,1%)”,

se aratã în studiul citat.
Deºi majoritatea respondenþilor (62,6%) îºi

iau bãuturile din comerþ, ce este surprinzãtor
pentru locuitorii mediului urban este procentul
relativ mare, de 19 %, care declarã cã bãuturile
alcoolice pe care le consumã provin din
producþie proprie. Un procent similar existã ºi în
cazul celor care îºi achiziþioneazã bãuturile
alcoolice de la rude, prieteni sau producãtori
individuali.

În ceea ce priveºte frecvenþa de consum,
cei mai mulþi români (39,2%) consumã o bãu-

turã alcoolicã o datã pe
sãptãmânã, cel mai pro-
babil în weekend, acest
procent fiind chiar mai
mare în rândul celor sub
35 de ani. În jur de 20%
beau de 2-4 ori pe sãptã-
mânã.

Corelat cu rãspunsul
de la întrebarea anterioa-
rã, peste o treime din res-
pondenþi (34%) beau
foarte rar sau deloc, a-
cest comportament pre-
caut fiind întâlnit mai mult
de femei (40,7% dintre
participante). De remar-

cat faptul cã 44,6% dintre tinerii sub 25 de ani
beau mai rar de o datã pe sãptãmânã.

Principalul factor de decizie, fãrã sã fie unic,
în alegerea unei bãuturi alcoolice este preþul
(44,5%). Pe lângã costuri, brandul este foarte
important, fiind menþionat de 39,3% dintre res-
pondenþi ca un criteriu. Promoþiile pot impulsiona
cumpãrãtorii, de obicei tot pe cei preocupaþi de
costuri, în timp ce noutãþile apãrute în gamã
sunt mai puþin importante, doar unul din zece
români fiind sensibil la acestea.

În ceea ce priveºte bugetul alocat bãutu-
rilor alcoolice, acesta este de aproximativ 15 lei
sãptãmânal, cu un maxim de 19 lei la cei sub
25 de ani. La o evaluare lunarã, românii sunt
dispuºi sã cheltuie pe produse alcoolice apro-
ximativ 51,6 lei, minimul fiind oferit de femei, în

jurul valorii de 41,8 lei, iar maximul de tineri, la
67,2 lei. Se observã cã, deºi tinerii beau cel mai
puþin, sunt dispuºi sã cheltuie cel mai mult, ceea
ce înseamnã cã aleg bãuturi mai scumpe ºi
mai de calitate.

Întrebaþi cât de des ar încerca ºi alte bran-
duri decât cele pe care le cunosc deja, se consta-
tã cã românii sunt foarte rezistenþi la schimbare.
Majoritatea (47%) au spus ca foarte rar ar bea
altceva, 21,3% au rãspuns cã rar ºi doar 3,5%
sunt curioºi. Studiul precizeazã cã deºi pare
extrem de ofertantã ºi cu potenþial de creºtere,
piaþa bãuturilor alcoolice din România este greu
de penetrat pentru jucãtori noi, mai ales dintre
cei care aleg sã atace categoriile premium.
Volumul de consum pe cap de locuitor ne pla-
seazã þara în grupe de risc în ceea ce priveºte
sãnãtatea, însã pentru cã în general este vorba
de autoconsum, valorile respective nu se reflectã
în profitul companiilor producãtoare ºi nici în
taxele încasate de stat. “Tinerii sub 25 de ani
din România se încadreazã în trendul mondial
al celor care consumã mai puþin alcool sau deloc,
o situaþie la care producãtorii vor trebui sã se
adapteze prin restructurarea discursurilor ºi
ofertelor dacã sperã sã îºi pãstreze indicatorii
economici ºi în urmãtorul deceniu”, menþionea-
zã studiul citat.

În ceea ce priveºte categoriile de produse,
existã o dezvoltare încã insuficientã a pieþelor
de vin ºi spirtoase. Atâta timp cât bugetele aloca-
te de consumatori bãuturilor alcoolice sunt în
categoria economic, acestea nu se vor putea
extinde prea curând. Analiza menþioneazã cã
este nevoie ca producãtorii sã trezeascã în con-
sumator curiozitatea de a încerca lucruri noi ºi
sã ofere educaþie prin metode în care consuma-
torul participã activ (degustãri, jocuri, worksho-
puri). De asemenea, este necesar sã îºi poziþio-
neze produsele în categorii aspiraþional, care
sã justifice un preþ mai piperat, sau chiar re-
nunþarea la acest criteriu. Studiul s-a desfãºurat
la finalul anului 2019, pe un eºantion reprezen-
tativ de 1002 persoane, 523 de femei ºi 479
de bãrbaþi, intervievaþi online (CAWI).

Românii preferã berea (studiu)

Cei prezenþi au putut admira ºi
expoziþia de carte rarã „Ediþii emi-
nesciene”, care prezintã volume din
colecþia Bibliotecii Judeþene „Nicolae
Iorga”.

Mihail Marinescu

De ziua lui Eminescu

Mai multe instituþii din Ploieºti au
þinut sã organizeze, pe 15 ianuarie,
activitãþi dedicate  Zilei Culturii Na-
þionale ºi în cinstea poetului nepere-
che Mihai Eminescu. Este vorba
despre Primãria Municipiului Ploieºti,
Consiliul Judeþean Prahova, Biblioteca
Judeþeanã „Nicolae Iorga”, Inspec-
toratul ªcolar Judeþean Prahova,
Asociaþia „Cultul Eroilor” Prahova,
Teatrul „Toma Caragiu”, Filarmonica
„Paul Constantinescu” ºi ªcoala
Gimnazialã „Mihai Eminescu” Ploieºti.

Manifestãrile au început cu depu-

neri de flori la monumentul poetului
Mihai Eminescu, situat în zona
centralã a oraºului, în vecinãtatea
Casei de Culturã a Sindicatelor. Apoi,
Sala „Marea Unire” a Palatului Culturii
din Ploieºti a gãzduit o conferinþã
dedicatã împlinirii a 170 de ani de la
naºterea marelui poet Mihai Emi-
nescu, eveniment în cadrul cãruia au
avut loc un moment artistic liric sus-
þinut de corul Filarmonicii „Paul Cons-
tantinescu” Ploieºti ºi un recital de
poezie susþinut de elevi ai ªcolii
Gimnaziale „Mihai Eminescu”.

La finalul anului 2019, ca urmare
a implementãrii Programului Naþional
de Ocupare a Forþei de Muncã, prin
intermediul AJOFM Prahova au fost
încadrate în muncã 9.492 persoane,
dintre care 4.755 femei.

Din totalul persoanelor ocupate
pânã la data de referinþã, 5.251 au
peste 45 de ani, 1.541 au vârsta cu-
prinsã între 35 ºi 45 de ani, 1.085
au între 25 ºi 35 de ani, iar 1.615
sunt tineri sub 25 de ani (1.076 tineri
NEET).

În funcþie de rezidenþã, din to-
talul persoanelor încadrate în muncã,
4.501 provin din mediul urban, iar
4.991 persoane sunt din mediul ru-
ral.

Din punct de vedere al nivelului
de pregãtire al persoanelor pentru
care s-a identificat un loc de muncã,
cele mai multe persoane au studii li-
ceale (3.162), urmate de cele cu stu-
dii gimnaziale (2.488). Numãrul celor
cu studii profesionale si scoala de
ucenici. este de 2.255, iar cei cu studii
superioare sunt în numãr de 991.

Din numãrul total de persoane
care au fost angajate prin intermediul

AJOFM Prahova, 7.225 persoane fac
parte din categoria celor greu sau
foarte greu ocupabile. Precizãm cã
încadrarea într-o categorie de ocupa-
bilitate se realizeazã ca urmare a ac-
tivitãþii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenþele noastre.

Pentru integrarea pe piaþa mun-
cii, persoanele aflate în cãutarea unui
loc de muncã înregistrate în baza de
date a agenþiei teritoriale pentru
ocuparea forþei de muncã în a cãrei
razã au domiciliul sau reºedinþa be-
neficiazã de pachete personalizate de
mãsuri active prevãzute de Legea
nr.76/2002 privind sistemul asigu-
rãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, modificatã
ºi completatã.

Astfel, în anul 2019, numãrul per-
soanelor care au beneficiat de asis-
tenþã pentru înregistrarea în evidenþã
ca persoane aflate în cãutarea unui
loc de muncã, în vederea asigurãrii
protecþiei sociale privind acordarea
indemnizaþiei de ºomaj sau cuprin-
derea în mãsuri active, a fost de
15.621 persoane.

Sursa: anofm.ro

9.492 persoane ºi-au gãsit
un loc de muncã cu sprijinul

AJOFM Prahova
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La sfârºitul lunii decembrie, în evi-
denþele Agenþiei Judeþene pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã Prahova erau
înregistraþi 7.118 ºomeri (din care
3.521 femei), rata ºomajului fiind de
2,43% Comparativ cu luna preceden-
tã, când rata ºomajului a fost de 2,45%,
în aceastã lunã acest indicator a
înregistrat o scadere cu 0,02 pp.

Din totalul de 7.118 persoane înre-
gistrate în evidenþele AJOFM Prahova,
2.678 erau beneficiari de indemniza-
þie de ºomaj, iar 4.440 erau ºomeri
neindemnizaþi. În ceea ce priveºte
mediul de rezidenþã, 4.647 ºomeri

provin din mediul rural ºi 2.471 sunt
din mediul urban.

ªomerii cu studii gimnaziale au
ponderea cea mai mare în totalul ºo-
merilor înregistraþi în evidenþele
AJOFM Prahova (73%), urmat de cei
cu studii liceale (21 %). ªomerii cu
studii superioare sunt 6 %. Structura
ºomerilor înregistraþi pe nivel de ocu-
pabilitate, stabilit prin profilare, se pre-
zintã astfel: 2.574 persoane foarte
greu ocupabile, 2.322 greu ocupa-
bile, 1.213 mediu ocupabile, iar 1.009
sunt persoane uºor ocupabile.

Sursa: anofm.ro

Rata ºomajului, în Prahova,
în decembrie 2019

În perioada 13-19 ianuarie a.c., poliþiºtii locali din
cadrul Serviciului Ordine Publicã au efectuat o serie de
acþiuni pentru constatarea ºi sancþionarea contravenþiilor
sãvârºite pe mijloacele de transport în comun, precum ºi
asigurarea unui climat de ordine ºi siguranþã în
desfãºurarea transportului public local.

Astfel, poliþiºtii locali au legitimat un numãr de 19
persoane, dintre care 11 au fost sancþionate contraven-
þional cu amenzi în valoare totalã de 1350 lei – în confor-
mitate cu prevederile H.C.L. nr. 433/2015  pentru  aproba-
rea Regulamentului privind constatarea ºi sancþionarea
contravenþiilor la transportul public local de persoane în
municipiul Ploieºti, celelalte persoane fiind atenþionate ver-
bal. Verificãrile au fost efectuate pe un numãr de 10 trasee,

respectiv  nr. 2, 5, 7, 30, 32, 40, 101, 102, 104, 444, pre-
cum ºi la terminalele acestora, acþiunile urmând a con-
tinua ºi în perioada urmãtoare. Totodatã, poliþiºtii locali
din cadrul Serviciului Circulaþie pe Drumurile Publice au
desfãºurat, pe tot parcursul perioadei amintite, controale
specifice pentru depistarea conducãtorilor auto care
încalcã prevederile legale referitoare la oprirea ºi staþio-
narea voluntarã a autovehiculelor în locuri nepermise.
Astfel, au fost vizate arterele aglomerate ale municipiului,
în vederea prevenirii blocãrii benzilor de circulaþie, fiind
aplicate un numãr de 67 sancþiuni contravenþionale, în
valoare totalã de 15.680 lei, pentru încãlcarea preve-
derilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaþia pe drumurile
publice.

Ce sancþiuni au mai aplicat poliþiºtii locali

Mihail Marinescu

La începutul acestei sãptãmâni,
la nivelul judeþului Prahova s-au
înregistrat 47 de intervenþii în  situaþii
de urgenþã. Pompierii au intervenit
la 5 misiuni de stingere a incendiilor,
o misiune pentru asugurare zonã ac-
cident rutier iar echipajele SMURD
au acþionat în 39 de cazuri pentru
acordarea primului ajutor califi-
cat, precum ºi în alte douã misiuni
de deblocãri ºi protejare a comuni-
tãþilor.

Un echipaj de pompieri a inter-
venit luni dupã-amiaza, în jurul orei
13:09, pe DJ 100L în dreptul comu-
nei Bãlþeºti, pentru stingerea unui
incendiu care se manifesta la o au-
toutilitarã. La sosirea echipajelor la
locul intervenþiei, incendiul se mani-

festa la sistemul de frânare. Din feri-
cire, ºoferul a reuºit sã pãrãseascã
autoturismul fãrã a avea probleme
medicale. Incendiul a izbucnit, cel mai
probabil, din cauza tehnice, respectiv
frecare, patinare, alunecare.

Luni, 20 ianuarie a.c., în jurul orei
13.25, un echipaj al Punctului de
lucru Apostolache a intervenit pentru
stingerea unui incendiu produs la un
autoturism aflat în mers, în satul
Cerneºti, din comuna Izvoarele.
Pompierii militari au localizat ºi lichidat
operativ incendiul, care se manifesta
la instalaþia electricã de la bord,
împiedicând propagarea acestuia ºi
reuºind astfel sã limiteze considerabil
efectele negative ale evenimentului.
Pagubele înregistrate în urma

producerii incendiului, provocat cel
mai probabil, de un conductor elec-
tric defect, au constat în instalaþia
electricã ºi materiale din plastic din
compartimentul motor.

Tot luni, pompierii militari praho-
veni au acþionat pentru localizarea ºi
lichidarea unui incendiu de vegetaþie
uscatã produs în localitatea Jugureni.
Cauza probabilã de producere a
acestui eveniment o constituie utili-
zarea focului deschis în spaþii des-
chise, cetãþenii efectuând igienizarea
terenurilor prin arderea vegeta-
þiei uscate, fãrã a respecta normele
de apãrare împotriva incendiilor, iar
suprafaþa de ardere a fost de apro-
ximativ 125 mp ºi 60 tone gunoi
menajer.

Incendii la început de sãptãmânã

(urmare din pagina 1)
Nu se poate, când ºtii cã ai în jur þãri

cu focare sã nu iei mãsurile preventive,
inclusiv suspendarea importurilor de
material din aviculturã, din Polonia ºi din
restul þãrilor. Mergem cu probleme
argumentate, dar ºi cu curaj la Comisia
Europeanã ºi explicãm de ce trebuie sã
luãm aceastã mãsurã, pentru cã altfel
vom cheltui banii europeni. În schimb,
noi am continuat sã importãm, ºtiind cã
Polonia este burduºitã de gripã aviarã.
Mai grav, s-a constatat cã toate magazi-
nele din vestul þãrii sunt pline de carne
importatã din Polonia”, a declarat
preºedintele ASAS, Valeriu Tabãrã.

Acesta afirmã cã autoritãþile nu au
învãþat nimic din episodul de pestã por-
cinã africanã, care practic a fost scãpat
de sub control, deºi Academia a venit
din timp ºi atunci ºi acum cu soluþii pe
care “nu ne-a luat nimeni în seamã”.

“Nouã nu ni s-a cerut pãrerea, deºi
avem la ASAS secþiile ºtiinþifice pe care
le sprijinã ºi statul. Nu este adevãrat cã
nu putem face nimic în relaþia cu Polonia,
pentru cã este vorba de schimburi intra-
comunitare. Existã regimul pe care îl
impui pentru a bloca o astfel de boalã,
întrucât îi afecteazã ºi pe colegii noºtri
europeni. Dacã eu o las sã se extindã,
nu am învãþat nimic din ceea ce
înseamnã pesta porcinã africanã pe
care practic am scãpat-o de sub control
ºi nu ºtim cum mai putem rezolva. Aca-
demia a venit ºi atunci din timp ºi a spus
aºa ceva, dar nu ne-a luat nimeni în
seamã. Acum, în cazul gripei aviare, este
la fel. ªi mai mult, îmi pare rãu cã într-o
searã, pe un post de televiziune, care
chiar dorea sã trateze serios problema,
cei care trebuia sã dea explicaþii nu au
vrut sã intre pe post. Este inadmisibil ca

ºef de instituþie publicã, cu profesioniºtii
pe domeniu, cu un învãþãmânt ºtiinþific
de mare clasã, sã nu ieºi pe post sã spui
ce e de fãcut, pentru cã oricum nu s-au
luat mãsuri la timp, deºi s-au cerut”, a
explicat Tabãrã.

Preºedintele ASAS a subliniat cã
industria avicolã din România este una
dintre cele mai moderne din Uniunea
Europeanã, iar carnea româneascã de
pasãre este preferatã la export datoritã
calitãþii ei, chiar dacã este mai scumpã.
În schimb, pe piaþa internã se aduce din
import carne foarte ieftinã ºi din pãcate
chiar din þãri în care evolueazã gripa
aviarã. “Carnea româneascã este mai
scumpã, dar este preferatã la export da-
toritã calitãþii ei ºi cumpãrã foarte multe
state europene, iar noi compensãm cu
carne foarte ieftinã din import. Sectorul
avicol din România este unul dintre cele
mai moderne din Uniunea Europeanã,
ºi cantitativ dar ºi calitativ, exportã foarte
bine carne de pasãre, dar poate suporta
ºi necesarul intern, de aceea ar trebui
sã o protejãm. De exemplu, Polonia a
avut comerþ cu Republica Sud-Africanã
ºi China, iar dacã anul trecut a avut
probleme cu salmonella, aceste þãri au
suspendat total importurile. Polonia are
acum stocuri de care vrea sã scape ºi
noi în niciun caz nu trebuie sã importãm
carne de pui de acolo de unde sunt
probleme cu salmonella, cu gripa aviarã.
Cel puþin sã aducem din surse care nu
au aceastã boalã. Din pãcate, cred cã
vom ieºi extrem de ºifonaþi pe problema
producerii cãrnii de pasãre ºi de ouã”, a
mai spus ºeful ASAS.

De asemenea, Tabãrã afirmã cã,
pe lângã suspendarea importurilor din
þãrile unde evolueazã boala, ar mai
trebui omologate mãsurile de prevenþie,

fãcând referire la prezenþa unor microin-
cineratoare în ferme care pot face faþã
atunci când apar accidente dar ºi ca
prevenþie.

“În primul rând, trebuie luate mãsuri
rapide ºi radicale, eliminarea ºi suspen-
darea importurilor, cel puþin pentru o
perioadã de timp. Dacã noi, într-o astfel
de perioadã, executãm efectivele sun-
tem dependenþi de importuri, indiferent
despre ce tip de carne vorbim. În al doi-
lea rând, deschidem problemele de
omologare a mãsurilor de prevenþie. Tre-
buia sã avem microincineratoare în
ferme, pentru cã joacã un rol important
nu numai când sunt accidente ci ºi de
prevenire. Noi nu am avut acest lucru.
De asemenea, este importantã ºi
instruirea oamenilor. Consider cã este
una dintre cele mai mari erori de a nu
vedea cã este o loviturã formidabilã datã
economic României ºi dezvoltãrii rurale.
Cealaltã perioadã cu gripã aviarã ne-a
costat 6-7 ani de interdicþii - nu am avut
voie sã exportãm de nici un fel. Nu pot
concepe ca la nivel de prim-ministru
astãzi sã nu fie un comitet cât mai trans-
parent care sã dea zilnic un comunicat
cu mãsurile luate. Nu sã vii sã speculezi
sau sã iei informaþii din presã. (...) Dacã
mãsurile care se iau nu sunt de fond ºi
puternice, chiar dacã sunt niºte riscuri
mici economice acum, mai bine pier-
dem puþin decât sã pierdem tot”, a a-
dãugat Tabãrã.

El s-a arãtat nemulþumit de faptul
cã profesori universitari din acest dome-
niu nu sunt consultaþi când sunt astfel
de probleme. “Cã e gripã, cã e pestã,
consultaþi specialiºtii, profesori univer-
sitari, pentru ce-i plãtim? Ai un comitet
ºtiinþific pe care trebuie sã-l consulþi, ºi
dacã o fac, o fac numai când vor ei ºi nu

þin seama de consultãri. Încã o proble-
mã, noi nu mai avem institute publice
veterinare.. Oare mai avem laboratoare
de virusologie în universitãþi-facultãþi?”,
a arãtat preºedintele ASAS.

În opinia sa, virusul gripei aviare se-
rotipul H5N8, care este activ ºi în Româ-
nia, nu se transmite la om, el reprezen-
tând un pericol numai dacã acesta stã
în mediul respectiv ºi inhaleazã efectiv
acest virus. “H5N8 nu este un pericol
pentru om, dar dacã stai cu gãina faþã în
faþã, stând în mediul respectiv ºi inhalezi
acest virus se poate transmite. Prin
carne nu se transmite. Însã organismele
acestea foarte mici, foarte fine, sunt
extrem de sensibile la mutaþii, e posibil
ca un astfel de virus - aºa cu e E.coli din
saprofiþi se transformã în paraziþi ºi te
omoarã. De ce nu am fi prevãzãtori?”,
explicã Valeriu Tabãrã.

În ceea ce priveºte pesta porcinã
africanã, ºeful ASAS a susþinut cã prin-
cipalul factor de extindere a virusului în
România a fost omul, în nici un caz pãsã-
rile ºi porcul mistreþ, iar mãsurile luate
în Delta Dunãrii ºi la Satu Mare, unde a
apãrut virusul pentru prima datã, nu au
fost cele care ar fi trebuit.

“Am propus de nu ºtiu cât timp temã
pentru dezvoltarea unor cercetãri în Ro-
mânia pe pesta porcinã africanã, iar cei
de la MADR - vorbesc de serviciul de
cercetare din minister - au descalificat o
facultate ºi au anulat programul. Nu poþi
sã dai soluþii la oameni numai din litera-

tura de specialitate, dacã nu ai date ex-
perimentale. Dacã vorbim de mãsurile
pe pestã care s-au luat... nu cred cã se
poate sã mã duc cu Vermorel în spate ºi
spun cã dezinfectez maºini. Aia nu e
dezinfecþie, nici mãsurile care s-au luat
în Deltã, nici la Satu Mare nu au fost
cele care trebuiau ca sã blocheze extin-
derea virusului pestei porcine africane.
(...) Cred cã la început cheia era problema
aceea de a inspira încredere, nu
execuþia fermierului, sã îi iau porcul fãrã
sã îi dau nici o explicaþie ºi fãrã sã fie
convins. Nu mai vorbesc de fermele
familiale unde trebuia mers ºi cu convin-
gere ºi inclusiv cu geanta de bani, pe
loc, cântãreºti porcul ºi îi dai banul. Nu
mai fugea cu porcul ºi nu îl mai punea în
congelator. Profesorul Radu Moga Mân-
zat - specialist pe domeniul respectiv -
spunea cã principalul vinovat de extin-
derea virusului este omul, nici pãsãrile
ºi nici mistreþii. Omul este primul pentru
cã el nu a respectat regulile. De aseme-
nea, eu nu am vãzut pe nicio ºosea a
României acel bazin care se face pentru
dezinfectarea mijloacelor de transport.
Era obligatoriu.

Pe de altã parte, în România nu este
nicio soluþie omologatã pentru com-
baterea acestui virus, atunci ce dezin-
fectare am fãcut, cu ce? Dovada cã nu
a fost eficientã se vede acum cã avem
pestã porcinã africanã în toatã þara”, a
concluzionat preºedintele ASAS, Valeriu
Tabãrã.

Tabãrã (ASAS): Trebuie suspendate
importurile de produse avicole din þãrile

în care existã gripa aviarã
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economie

Ministerul Finanþelor Publice (MFP)
propune sancþionarea operatorilor
economici cu amenzi între 8.000 ºi
10.000 de lei pentru nedotarea cu case
de marcat, contravenþia referitoare la
nerespectarea termenelor prevãzute de
lege urmând sã fie scoasã de sub in-
cidenþa Legii prevenirii, potrivit unui
proiect de Hotãrâre aflat în dezbatere
publicã. Reprezentanþii instituþiei expli-

cã decizia prin faptul cã operatorii eco-
nomici care nu ºi-au îndeplinit obligaþia
de dotare cu noile dispozitive nu au
motive obiective pentru neconformare.

“Având în vedere faptul cã, la
aceastã datã, Ministerul Finanþelor
Publice a emis autorizaþii de distribuþie
pentru toate tipurile de aparate de
marcat, inclusiv pentru cele destinate
activitãþilor economice în care sunt
utilizate modele dedicate, respectiv
taximetrie, mari retaileri, schimb valutar,
comerþ cu carburanþi, din informaþiile
furnizate de distribuitorii autorizaþi, atât
aceºtia, cât ºi unitãþile acreditate pentru
comercializare deþin, în cele mai multe
cazuri, stocuri de aparate de marcat noi
ºi nu mai sunt semnalate dificultãþi
legate de lipsa capacitãþii de instalare a
unitãþilor de service, în condiþiile în care
au fost emise autorizaþii de distribuþie
pentru aparatele de marcat care aco-
perã toate tipurile de activitãþi econo-
mice, iar distribuitorii autorizaþi au stocuri
de aparate de marcat noi, solicitãrile de
instalare ºi punere în funcþiune a acestor
dispozitive au scãzut drastic, aceastã
situaþie fiind întâlnitã chiar ºi în cazul
aparatelor achiziþionate deja, sau pentru
care au fost achitate avansuri (au fost
semnalate numeroase cazuri în care
aparatele au fost lãsate de utilizatori în
custodie în depozitele distribuitorilor),
fapt care denotã cã, operatorii eco-
nomici care nu ºi-au îndeplinit obligaþia

de dotare cu noile dispozitive, nu au
motive obiective pentru neconforma-
re”, se precizeazã în nota de funda-
mentare care însoþeºte proiectul de act
normativ.

Astfel, prin proiectul de act normativ
se propune eliminarea contravenþiei
referitoare la nerespectarea de cãtre
utilizatorii aparatelor de marcat elec-
tronice fiscale a termenelor prevãzute

de lege, de a utiliza aparate de marcat
cu jurnal electronic, autoritãþile de con-
trol urmând sã aplice de la prima abatere
sancþiunile prevãzute la art.11 alin. (1)
lit. f) din OUG nr. 28/1999, respectiv
amendã de la 8.000 lei la 10.000 lei,
precum ºi suspendarea activitãþii
operatorului economic la unitatea de
vânzare a bunurilor sau de prestare a
serviciilor ºi confiscarea sumelor
nejustificate.

Totodatã, reprezentanþii MFP amin-
tesc cã au comunicat public faptul cã
mãsura introducerii sancþiunii pentru
nedotarea cu aparate de marcat cu
jurnal electronic sub incidenþa Legii
prevenirii va fi în vigoare temporar ºi este
ultimul sprijin care poate fi acordat
contribuabililor în perioada de imple-
mentare a noilor aparate de marcat. Mai
mult, potrivit sursei citate, perpetuarea
situaþiei în care o mare parte dintre
operatorii economici au achiziþionat ºi
instalat aparate de marcat cu jurnal
electronic, iar o altã parte, a rãmas în
expectativã, discrimineazã operatorii
economici corecþi ºi genereazã nemul-
þumiri în rândul acestora.

Regimul utilizãrii aparatelor de
marcat electronice fiscale este regle-
mentat de Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr.28/1999 ºi de Normele
metodologice pentru aplicarea aces-
teia. Însã, având în vedere faptul cã
operatorii economici care aveau obliga-

þia sã se doteze cu noile aparate de
marcat pânã la data de 1 septembrie
2018 riscau sancþiuni drastice fãrã ca
vinovãþia sã fie directã ºi exclusivã a
acestora, a fost adoptatã Hotãrârea
Guvernului nr. 701/2018 prin care a fost
introdusã sub incidenþa Legii prevenirii
contravenþia pentru nedotarea la ter-
men cu noile aparate de marcat, astfel
încât sã se asigure o abordare de tip
preventiv, stimulativ ºi nu de sancþionare
imediatã de la prima abatere a opera-
torilor economici.

În procesul de implementare a
noilor aparate de marcat sunt implicate
Institutul Naþional de Cercetare –
Dezvoltare în Informaticã - ICI Bucureºti,
care testeazã prototipurile noilor apa-
rate de marcat cu jurnal electronic ºi
elibereazã, dacã acestea îndeplinesc
condiþiile prevãzute de lege, avizul teh-
nic favorabil, Ministerul Finanþelor Publi-
ce, prin Comisia de autorizare a distribui-
torilor pentru aparate de marcat electro-
nice fiscale avizate tehnic, care auto-
rizeazã distribuitorii de aparate de mar-
cat dupã ce au obþinut avizul tehnic fa-
vorabil de la ICI Bucureºti, Agenþia
Naþionalã de Administrare Fiscalã
(ANAF), prin structurile teritoriale, care
elibereazã numãrul unic de identificare
necesar pentru fiscalizarea aparatelor
de marcat, operatorii economici
distribuitori de aparate de marcat, care
depun documentaþia ºi prototipurile de
aparate, la ICI Bucureºti, în vederea
obþinerii avizului tehnic favorabil, ºi ope-
ratorii economici care au obligaþia de a
utiliza aparate de marcat electronice
fiscale.

Potrivit datelor MFP, pânã la data
de 14 noiembrie 2019, ICI Bucureºti a
emis 125 avize tehnice favorabile, Mi-
nisterul Finanþelor a emis 119 autorizaþii
de distribuþie pentru toate tipurile de
aparate de marcat, ANAF a emis numere
unice de înregistrare  pentru 512.469
aparate de marcat, iar la nivel naþional
au fost instalate 481.111 aparate de
marcat dotate cu jurnal electronic.

“Din informaþiile deþinute de MFP a
rezultat cã procesele de implementare
a aparatelor de marcat cu jurnal elec-
tronic au înregistrat un declin accentuat
în perioada ianuarie - octombrie 2019,
comparativ cu perioada septembrie -
decembrie 2018, astfel: numãrul apa-
ratelor de marcat înregistrate în sistemul
informatic al ANAF de cãtre producãtori/
distribuitori/importatori a scãzut în
medie cu 78%, ritmul de atribuire a se-
riilor fiscale a scãzut în medie cu 60%,
ritmul de instalare a aparatelor de mar-
cat cu jurnal electronic a scãzut în medie
cu 40%”, se menþioneazã în nota de
fundamentare.

România se numãrã printre prin-
cipalii beneficiari ai Mecanismului pen-
tru o tranziþie justã, destinat sã ajute
Europa sã devinã neutrã din punct de
vedere climatic pânã în 2050, potrivit
estimãrilor Comisiei Europene care au
fost prezentate statelor membre UE,
susþine Bloomberg. Potrivit estimãrilor
preliminare, Polonia ar urma sã fie
principalul beneficiar al Mecanismului
pentru o tranziþie justã, în condiþiile în
care ar urma sã beneficieze de investiþii
în valoare de aproximativ 27 miliarde
de euro. Urmeazã  Germania, cu investi-
þii de 13,4 miliarde de euro, Româ-
nia cu 10,1 miliarde de euro ºi Cehia cu
7,8 miliarde de euro, scrie Bloomberg
News.

Mecanismul pentru o tranziþie justã
dispune de pachet de sprijin financiar ºi
practic în valoare de cel puþin 100 de
miliarde de euro. Polonia, þarã care se
bazeazã pe cãrbune pentru mai mult
de 80% din producþia sa de electricitate,
ar urma sã beneficieze de mai mult de
un sfert din investiþiile totale.

“Invitãm statele membre sã iden-
tifice regiunile care au nevoie de banii ºi
de sprijinul nostru practic ºi de aseme-
nea sã lucreze cu Comisia la un plan
concret de schimbare”, a declarat vice-
preºedintele executiv al CE pentru Pactul
ecologic european, Frans Timmermans,
cu ocazia prezentãrii Mecanismului
pentru o tranziþie justã.

Planul de investiþii pentru Pactul
ecologic european va mobiliza fonduri
UE ºi va crea un cadru favorabil care sã
faciliteze ºi sã stimuleze investiþiile
publice ºi private necesare pentru
tranziþia cãtre o economie neutrã din
punct de vedere climatic, verde, com-
petitivã ºi incluzivã. Venind în comple-
tarea altor iniþiative anunþate în cadrul
Pactului ecologic, planul se bazeazã pe
trei dimensiuni - finanþare, facilitare ºi
sprijin practic.

În privinþa finanþãrii, se doreºte
mobilizarea, în urmãtorul deceniu, a
unui cuantum de minimum o mie de
miliarde de euro reprezentând investiþii
durabile. Cea mai mare proporþie de
pânã acum de cheltuieli din bugetul UE
pentru acþiuni climatice ºi de mediu va
face posibilã atragerea de fonduri pri-
vate, un rol-cheie urmând a fi jucat de
Banca Europeanã de Investiþii.

Referitor la facilitare, este avutã în
vedere oferirea de stimulente pentru
deblocarea ºi redirecþionarea investiþii-
lor publice ºi private. UE va furniza inves-
titorilor instrumente, plasând resursele
financiare durabile în centrul sistemului
financiar, ºi va facilita realizarea de
investiþii durabile de cãtre autoritãþile
publice, încurajând “înverzirea” bugetu-
lui ºi achiziþiile publice ecologice ºi
concepând modalitãþi de a facilita pro-
cedurile de aprobare a ajutoarelor de
stat destinate regiunilor vizate de
tranziþia justã.

Mecanismul pentru o tranziþie justã
este un instrument-cheie creat pentru a
se asigura cã tranziþia cãtre o economie
neutrã din punct de vedere climatic are
loc în mod echitabil ºi cã nimeni nu este
lãsat în urmã. Deºi toate regiunile vor
avea nevoie de finanþare, iar Planul de
investiþii pentru Pactul ecologic european
o va furniza, mecanismul asigurã un
sprijin þintit care sã ajute la mobilizarea
unui cuantum de cel puþin 100 de mi-
liarde de euro în perioada 2021-2027
în cele mai afectate regiuni, în scopul
de a se atenua impactul socio-economic
al tranziþiei. Mecanismul va crea inves-
tiþiile necesare pentru a ajuta lucrãtorii
ºi comunitãþile care se bazeazã pe
lanþul valoric al combustibililor fosili. Me-
canismul va suplimenta contribuþia
substanþialã de la bugetul UE prin
intermediul tuturor instrumentelor care
sunt relevante în mod direct pentru
tranziþie.

Creanþele financiare ale administraþiei publice, ex-pri-
mate ca pondere în produsul intern brut, au crescut în
trimestrul III din 2019 cu 1,1 puncte procentuale, ajun-
gând la 23,5%, conform datelor publicate de Banca
Naþionalã a României. Depozitele ºi numerarul adminis-
traþiei publice au scãzut cu 0,4 puncte procentuale, pânã
la 5,4% din PIB, ca urmare a plãþilor de rate ºi dobânzi în
contul datoriei publice ºi a cheltuielilor curente. Deþinerile
de acþiuni ºi alte participaþii ale statului au crescut cu 1,8
puncte procentuale, datoritã majorãrii preþului acþiunilor

Orice asociaþie ºi fundaþie poate
primi subvenþie de la Ministerul Muncii
în baza documentelor legale, pentru
ianuarie fiind selectate 265 de servicii
sociale, ce vor primi în total 1,792
milioane lei, potrivit ministrului de resort,
Violeta Alexandru.

“În baza unei cereri, a ultimului
bilanþ contabil, a balanþei contabile de
verificare ºi a certificatului de atestare
fiscalã cã nu are datorii, orice asociaþie
ºi fundaþie poate primi subvenþie de la
Ministerul Muncii. Pentru mine, aici tre-
buie sã existe concurenþã. Concurenþa
determinã creºterea calitãþii serviciilor.
Pentru luna ianuarie 2020, au fost
selectate 265 de servicii sociale ce vor
primi în total 1.791.984 lei (cea mai
micã suma fiind 250 lei/serviciu iar cea
mai mare, 40.800 lei/serviciu). Pentru
anul 2020 suma totalã alocatã ajunge
la aproximativ 24 milioane lei”, a scris
Violeta Alexandru pe pagina sa de
Facebook.

Aceasta a subliniat cã procedura
de selecþie nu îi oferã garanþia cã infor-
maþia se distribuie peste tot unde existã
potenþial ºi cã se va implica ºi va lua
toate mãsurile pentru ca aceste sub-
venþii sã fie alocate corect. “Acum AJPIS-
urile (Agenþii Judeþene pentru Plãþi ºi
Inspecþie socialã n.r) transmit raportul
de oportunitate în cadrul cãruia se deci-
de, practic, care asociaþii/fundaþii
primesc subvenþii. Aceste subvenþii nu
acoperã exclusiv servicii specializate

necesare beneficiarilor ci cheltuielile de
personal (inclusiv personal auxiliar), de
carburanþi, de întreþinere/gospodãrie
(telefonie, internet, electricitate, etc.). Voi
lua toate mãsurile pentru a mã asigura
cã aceste subvenþii sunt alocate în mod
corect ºi responsabil celor care într-
adevãr le meritã”, a explicat ministrul
Muncii.

Ea a precizat cã la finalul anului
trecut i s-au adus la semnat ordine de
alocare de subvenþii pentru zeci de
asociaþii ºi fundaþii care administreazã
servicii sociale (în baza legii 34/1998).
“Ce listã consistentã, am spus, sper cã
se resimte în calitatea serviciilor oferite
persoanelor vulnerabile. Nu am preju-
decãþi, stat sau entitate privatã - impor-
tant este sã aibã expertiza ºi dedicaþia
de a se ocupa corespunzãtor de per-
soanele în nevoie. Este atât de multã
nevoie”, a mai scris Violeta Alexandru
pe reþeaua de socializare.

Amenzi de pânã la 10.000 de lei pentru
nedotarea cu case de marcat (proiect)

deþinute de stat la Bursa de Valori, ajungând la 10,2%
sutã din PIB.

Pe de altã parte, angajamentele financiare ale
sectorului “Administraþii publice” au înregistrat în trimestrul
al treilea al anului trecut un avans de douã puncte pro-
centuale, ajungând la 44,1% din PIB, faþã de 42,1% în
perioada similarã din 2018.

“Titlurile de natura datoriei, în lei ºi valutã, au crescut
în perioada menþionatã cu 3,8 puncte procentuale (pânã
la 31,5% din PIB), consemnând un ritm mai accelerat al
emisiunilor (în special în cazul titlurilor de natura datoriei
pe termen mediu ºi lung) faþã de ritmul rãscumpãrãrilor”,
potrivit BNR. De asemenea, soldul creditelor angajate s-a
situat la 4,8% din PIB la finalul trimestrului III 2019, în
scãdere cu 0,7 puncte procentuale.

Totodatã, administraþia publicã a înregistrat un necesar
de finanþare de 0,8% din PIB în trimestrul III 2019, faþã de
0,5% din PIB în aceeaºi perioadã din 2018. Administraþia
centralã a avut necesar de finanþare de 0,7% din PIB iar
administraþia localã de 0,02% din PIB.

Creanþele financiare
ale administraþiei publice
au crescut la 23,5% din PIB
în trimestrul III din 2019

Ministrul Muncii: Subvenþii de circa
1,8 milioane lei, pentru 265 de servicii

sociale, selectate în ianuarie

România se numãrã printre principalii beneficiari
ai Mecanismului pentru o tranziþie justã

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Monica Anisie – ministrul Educaþiei ºi Cerce-
tãrii, face ce face ºi iar iese la rampã prin gesturi
fãrã precedent. Sãptãmâna trecutã, un reportaj al
unei televiziuni a arãtat cum ministrul Anisie a jignit
un cadru didactic din comuna Axintie, din judeþul
Ialomiþa, în faþa elevilor. Pur ºi simplu, Anisie a dat
buzna peste învãþãtoare în clasã, însoþitã de o
armatã de cameramani ºi jurnaliºti. A întrerupt ora
de curs dupã ce a auzit, ascultând la uºa clasei,
cum învãþãtoarea respectivã le spunea elevilor, pe
un ton mai apãsat: „Gata, nu mai vorbeºte nimeni,
nu mai tulburã nimeni, cine vrea, ridicã mîna!”
Imediat, doamna ministru a profitat de moment ºi,
iubitoare de imagine, a intrat în clasã cu tot cu
armata de junraliºti, fãrã sã cearã permisiunea
cadrului didactic ce þinea ora de curs, adresându-
se: „Sunt Monica Anisie, ministrul Învãþãmântului,
ºi v-am auzit de pe hol cum urlaþi la copii. Aceasta
este o atitudine pe care dumneavoastrã trebuie s-
o aveþi faþã de aºa copii frumoºi?”

Degeaba îi explica învãþãtoarea ministrului
Anisie cã nu þipa la elevi, ci aºa e vocea ei, mai
autoritarã. Imediat, învãþãtoarea a fost nevoitã sã
facã faþã ºi întrebãrilor jurnaliºtilor, care mai de care
mai ridicole, ceva de genul: „De ce nu purtaþi pa-
puci”? ªi toate acestea se întâmplau în timpul orei
de curs!

Ceea ce a fãcut doamna minsitru se poate
chema o formã de abuz (a se citi Statutul persona-

lului didactic), dar ºi de încercare de intimidare a
cadrelor didactice, lucru nepermis pentru cineva
care se aflã în fruntea Ministerului Educaþiei. Pãi,
ce sã te aºtepþi de la cineva care a fost consilier al
lui Traian Bãsescu?

Dacã au neºansa sã aibã parte de astfel de
„episoade” groteºti, cadrele didactice trebuie sã
ºtie cã nimeni – nici mãcar ministru – nu are dreptul
sã întrerupã ora de curs ºi sã pãtrundã în clasã fãrã
sã cearã voie ºi însoþitã de jurnaliºti. Este inadmisibil
aºa ceva! De asemenea, este absurd ca un cadru
didactic sã fie umilit în faþa elevilor. Directorii de
ºcoli ar trebui sã ºtie asta, nu sã lase pe cineva, fie
ºi ministru, sã intre în ºcoalã ºi în sãlile de clasã ca
în casa proprie.

Tupeu de ministru
Culmea este cã ministrul Educaþiei chiar se

laudã, pe site-ul ministerului, cã astfel de controale
în ºcoli vor continua!  „Vizita în unitãþile de învãþã-
mânt din judeþul Ialomiþa a avut un singur scop:
identificarea problemelor reale cu care se confruntã
elevii, cadrele didactice ºi personalul auxiliar, pentru
a putea astfel mobiliza autoritãþile publice locale
de a aloca banii necesari în vederea finanþãrii
infrastructurii ºcolare”! ,Aºa cum am anunþat, sunt
hotãrãtã sã îmi mut «biroul» în teri-toriu. Voi petrece
cel mai mult timp printre colegii profesori ºi elevi.
Cadrele didactice trebuie sã fie consiliate pentru

asigurarea actu-lui educaþional de
calitate”. Ups! Pãi ce consiliere, cã
vedem cum reacþionaþi intrând
peste profesor în clasã, cu
cameramanii dupã dumneavoastrã, tulburându-i
ora de curs! Asta înseamnã consiliere? Doamne
fereºte!

Bun, ºi ce are Sula cu Prefectura? Adicã acestea
sunt problemele cu care se confruntã elevii, cã le
spune profesorul sã stea cuminþi în bãnci? Faptul
cã guvernul din care faceþi parte nu a alocat 6% din
PIB Învãþãmântului asta nu mai vã deranjeazã?
Acum vreþi ca primãriile sã dea bani, adicã sã facã
ceea ce trebuia sã facã guvernul! Penibil!

Profesorii criticã
gestul ministrului

Cadrele didactice nu au apreciat atitudinea
ministrului Educatiei dupã „vizita” acesteia în ºcoala
cu pricina ºi în sala de clasã însoþitã de jurnaliºti,
scriind pe reþelele de socializare cã ministrul ar
trebui sã îi susþinã pe profesori, nu sã îi denigreze.
De asemenea, ei au amintit ºi de dreptul garantat
de Statutul personalului didactic, de a nu fi perturbaþi
în timpul actului de predare.

Iatã ce spune legea:
„(1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate în

timpul desfãºurãrii activitãþii didactice de nicio

autoritate ºcolarã sau publicã.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), nu

se considerã perturbare a cadrelor didactice în
timpul desfãºurãrii activitãþii didactice intervenþia
autoritãþilor ºcolare ºi/sau publice în situaþiile în
care sãnãtatea fizicã sau psihicã a elevilor ori a
personalului este pusã în pericol în orice mod, con-
form constatãrii personalului de conducere,
respectiv în timpul exerciþiilor de alarmare pentru
situaþii de urgenþã.

(3) Înregistrarea prin orice procedee a activitãþii
didactice poate fi fãcutã numai cu acordul celui
care o conduce.

(4) Multiplicarea, sub orice formã, a înregistrã-
rilor activitãþii didactice de cãtre elevi sau de cãtre
alte persoane este permisã numai cu acordul
cadrului didactic respectiv.

(5) Înregistrarea prin orice procedee a
activitãþilor desfãºurate în spaþiile ºcolare este per-
misã numai cu acordul personalului de conducere,
cu excepþia celor de la alin. (3)”, este menþionat în
Statutul personalului didactic.

Mihail Marinescu
Sursã foto: capturã youtube.com

Fostul ministru al Educaþiei, Liviu
Pop, doreºte ca inspectorii ºcolari gene-
rali sã nu mai fie numiþi politic ºi sã fie
aleºi de cãtre toate cadrele didactice
din judeþ, iar inspectorul ºcolar general

adjunct sã fie ales de cãtre consiliile de
administraþie ale ºcolilor din judeþele
respective, plecând astfel de la o pro-
cedurã asemãnãtoare, privind alegerea
rectorului la nivelul universitãþilor.

Liviu Pop propune schimbarea Legii

Educaþiei în prima ºedinþã a Comisiei
pentru Învãþãmânt, ªtiinþã, Tineret ºi
Sport din Senatul României!

„Am încredere în corpul profesoral
din România ºi am încredere în membrii

consiliilor de adminis-
traþie, pãrinþi, elevi, cã
vor face cu siguranþã,
în totalitate, politica
ºcolii. Cred cã este o
mãsurã necesarã
pentru stabilitatea sis-
temului de învãþã-
mânt din România!”,
spune Liviu Pop pe
pagina sa de sociali-
zare.

Este binecunos-
cut faptul cã imediat
cum se modifica „cu-
loarea” politicã la gu-

vernare se schimbau ºi inpsectorii
ºcolari generali ºi inspectorii ºcolari
generali adjuncþi, mai ales atunci când
concursul pentru ocuparea acestor
funcþii era, an dupã an, amânat ºi iar
amânat.

Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie a decis ca, în calculul
drepturilor salariale pentru plata cu ora, sã nu se includã
ºi gradaþia de merit. Respectiva decizie vine dupã ce a
fost admisã sesizarea formulatã de Curtea de Apel
Bucureºti - Sectia a VII-a pentru cauze privind conflicte de
muncã ºi asigurãri sociale, în Dosarul nr. 794/87/2018,
pentru pronunþarea unei hotãrâri prealabile. Prin urmare,
gradaþia de merit se calculeazã raportat la norma
didacticã de bazã, nu ºi în regim de plata cu ora. Calculul
indemnizaþiei privind gradaþia de merit se face exclusiv
la norma de bazã ºi nu se poate lua în considerare la
regimul de plata cu ora.

Intitulat „Precizãri referitoare la
aprobarea Ordonanþei de Urgenþã pen-
tru completarea art. 201 din Legea edu-
caþiei naþionale nr. 1/2011", un titlu de
ºtire de pe site-ul edu.ro nu atrãgea
atenþia chiar aºa de mult, însã odatã ce
dai click pe titlu ºi se deschide conþinutul
apare ºi „surpriza”.

Astfel, se precizeazã cã în cadrul
unei ºedinþe de guvern de la finele anului
trecut a fost adoptatã o Ordonanþa de
Urgenþã ce-i priveºte pe studenþii Aca-
demiei Naþionale de Informaþii „Mihai
Viteazul” din Bucureºti (ANIMV). Aceºti
cursanþi, „înmatriculaþi la programe de
licenþã, master ºi postuniversitare pen-
tru nevoile Serviciului Român de Infor-
maþii ºi pentru alte autoritãþi publice cu
atribuþii în domeniul securitãþii naþio-
nale, precum ºi cetãþenii strãini pregãtiþi
în cadrul ANIMV pe bazã de protocoale
încheiate în acest scop între Serviciul
Român de Informaþii ºi organe similare
de informaþii ale statelor de care aparþin
aceºtia, în condiþiile legii, vor fi exceptaþi
de la obligativitatea înregistrãrii în
Registrul Matricol Unic al universitãþilor
din România – RMUR”. „Datele referi-
toare la studenþii înmatriculaþi la aceste
programe de studii ale ANIMV vor fi îns-
crise în registre matricole fizice ºi electro-

nice constituite la nivelul ANIMV, care
vor include toate elementele prevãzute
a fi raportate în RMUR”, se aratã în
documentul cu pricicna. Foarte tare asta!
Nu credeþi?

Tot pe site-ul edu.ro se precizeazã
cã registrele matricole existente la nive-
lul ANIMV sunt accesibile Ministerului
Educaþiei ºi Cercetãrii, pentru conformi-
tatea cu normele legale generale în
vigoare.

„Constituirea ºi funcþionarea
RMUR, reglementate de art. 201 din
Legea educaþiei naþionale nr.1/2011,
republicatã, cu modificãrile ºi comple-
tãrile ulterioare, presupun transmiterea
cãtre aceastã bazã naþionalã de date a
unui set de date complete - cod numeric
personal, serie ºi numãr act de identi-
tate, loc naºtere, studii urmate anterior
ºi instituþia organizatoare a acestora -
referitoare la studenþii înmatriculaþi la
programele de studii universitare ºi
postuniversitare organizate de institu-
þiile de învãþãmânt superior, în speþã ºi
de cãtre ANIMV.

Acest fapt poate conduce la devoa-
larea identitãþii unor angajaþi ai Serviciu-
lui Român de Informaþii ºi ai altor insti-
tuþii cu atribuþii în domeniul securitãþii
naþionale pentru care ANIMV orga-

Guvernul a adoptat, sãptãmâna trecutã, un proiect de ordonanþã de
urgenþã care prevede cã femeile care lucreazã în instituþiile de învãþãmânt se
pot pensiona, opþional, la 65 de ani, în loc de 63. Ordonanþa transpune în
lege o decizie a Curþii Constituþionale cu privire la vârsta de pensionare.

Mihail Marinescu

nizeazã formare profesionalã. De ace-
ea, din motive ce þin de interesul insti-
tuþional al Serviciului Român de Infor-
maþii ºi al celorlalte instituþii cu atribuþii
în domeniul securitãþii naþionale de a
proteja identitatea cadrelor pentru care
se asigurã pregãtirea, începând cu anul
universitar 2015-2016, ANIMV a trans-
mis în RMUR doar datele studenþilor
înmatriculaþi la programele universitare
de master de cercetare ºi la studiile
universitare de doctorat, altele decât
cele profesionale. Datele studenþilor/
cursanþilor la toate programele de for-
mare profesionalã, pregãtiþi pentru Servi-
ciul Român de Informaþii sau pentru
partenerii instituþionali, au fost introduse
exclusiv în registrele matricole de la
nivelul ANIMV. Acest fapt este justificat
de necesitatea respectãrii prevederilor
legale referitoare la emiterea actelor de
studii, precum ºi a obligaþiilor legale ºi
instituþionale de protejare a identitãþii
cadrelor pentru care se asigurã pregã-
tirea, respectiv pentru a pãstra confiden-
þialitatea identitãþii ofiþerilor de informaþii
din sistemul naþional de apãrare,
securitate naþionalã ºi ordine publicã”,
se mai aratã în documentul amintit.

În acest an, elevii de clasa a VIII-a ºi cei de clasa a XII-a
vor susþine simulãrile pentru Evaluarea Naþionalã ºi Baca-
laureat în luna martie, separat de cei de clasa a VII ºi a XI-a,
care vor avea parte de simulãri în luna mai.

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii face urmãtoarele
precizãri: „Ca element de noutate, simularea pentru clasa a
VII-a va avea loc în luna mai ºi va fi reglementatã separat,
dupã ce vor fi publicate programele de examen ºi noi modele
de subiecte, având în vedere cã aceºti elevi au studiat dupã
alte programe decât cei de clasa a VIII-a. Aceasta a fost pro-
punerea susþinutã în unanimitate de cãtre toþi membrii
Comisiei de Dialog Social. Cel de-al doilea element de noutate
este acela cã în luna mai, fiecare inspectorat ºcolar poate
organiza o nouã simulare cu subiecte unice, elaborate la
nivel judeþean. Tot atunci, în conformitate cu art. 7, alin. (1) ºi
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Un fost ministru al Educaþiei propune ca ºefii
inspectoratelor ºcolare sã fie aleºi de profesori

Mihail Marinescu

Grija actualilor guverrnanþi pentru cursanþii Academiei SRI

Mihail Marinescu

alin. (2) din proiectul de ordin de ministru privind orga-
nizarea simulãrii Evaluãrii Naþionale pentru absolvenþii
clasei a VIII-a ºi a simulãrii probelor scrise ale examenului
naþional de Bacalaureat în anul ºcolar 2019-2020 ºi
pentru aprobarea calendarului acestora, poate fi
organizatã ºi simularea examenului de Bacalaureat
pentru clasa a XI-a”.

Calendar Simulari Evaluarea Nationala 2020 pentru
clasa a VIII-a: 23 martie – Limba ºi literatura românã,
proba scrisã; 24 martie – Matematica, probã scrisã, 25
martie – Limba ºi literatura maternã – probã scrisã; 3
aprilie - comunicarea rezultatelor.

Calendar Simulari BAC 2020: 23 martie 2020 –
Limba ºi literatura românã, probã scrisã; 24 martie –
Matematicã sau Istorie, proba obligatorie a profilului;
25 martie – Limba ºi literatura maternã, probã scrisã:
26 martie - proba la alegere a profilului ºi specializãrii,
probã scrisã; 3 aprilie – Comunicarea rezultatelor.

Pregãtiþi-vã de simulãri!

Mihail Marinescu

Gradaþia de
merit nu se
mai include în
plata cu ora Mihail Marinescu

Profesoarele se pot pensiona, opþional, la 65 de ani!



PROGRAM  24-26 ianuarie 2020
DRAMADRAMADRAMADRAMADRAMA
Sâmbãta, 25 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului

Toma Caragiu – “““““VVVVVrãjitrãjitrãjitrãjitrãjitoaroaroaroaroarele din Salem”ele din Salem”ele din Salem”ele din Salem”ele din Salem”, 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 (Pastorul 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 Tãsica/Cristi Nedea.

REVISREVISREVISREVISREVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 24 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - SOLD OUT –

“Descurcã-lume”“Descurcã-lume”“Descurcã-lume”“Descurcã-lume”“Descurcã-lume”. De Eugene Nacht-Stroe. Regia: Eugene Nacht-Stroe. În
distribuþie: George Liviu Frâncu (Firfiricã), Cosmin Sofron (Catache Glonþ), Ion
Radu Burlan (Mircea), Dana Vulc (Elvira), Manuela Alionte Frâncu (Nuþi), Rodica
Alexandru (Lucreþia), Mihaela Dutu (Coana Chiþa), Marian Despina (Boxerul), Petty
Mu;a (Mitzuko), Robert Oprea (Majordom).

Duminicã, 26 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu - SOLD OUT
– “Zaraza”“Zaraza”“Zaraza”“Zaraza”“Zaraza”, scenariul original: Daniel Chirilã. Regia: Rãzvan Mazilu. În distribuþie:
George Liviu Frâncu (Ion Pribeagu, ªchioapã), Dana Vulc (Domniºoara Feerie),
Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan (Constantin
Tanase), Manuela Alionte Frâncu (Elena Lupescu), Cosmin Sofron (Carol al II-lea),
Nico (Silly Vasiliu), Daniela Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc),
Romeo Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez), Robert Oprea (Nelu
Ficat), Mihaela Duþu (Napoleon Luminiþa), Rodica Alexandru (Mona Curdefier),
Petty Musa (Mimi Moft), Robert Anton (Terente) ºi copilul Alexandru Vasilescu
(Bãiatul cu ziare). Baletul Majestic, soliºti balet: Loredana Bãdica ºi Rãzvan
Hanganu.

PÃPUªIPÃPUªIPÃPUªIPÃPUªIPÃPUªI
Duminicã, 26 Ianuarie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala Teatrului de Animaþie

Imaginario – “Prostia omeneascã”“Prostia omeneascã”“Prostia omeneascã”“Prostia omeneascã”“Prostia omeneascã”, adaptare de Sabina Vlaiculescu Arsenie
dupã Ion Creangã. Regia: Sabina Vlaiculescu Arsenie. În distribuþie: Paul Niculae
(Bãrbatul), Ioana Roºu (Pisica), Lãcrãmioara Bradoschi (Soacra, Omul cu furca,
Leneºul), Diana Uþã (Nevasta, Vaca, Cucoana), Cãtãlin Rãdulescu (Omul cu
oborocul, Omul cu vaca).

culturã
www.informatiaprahovei.ro6 24 - 30 ianuarie 2020

Miercuri 8 ianuarie 2020, orele 14,
sala de spectacole a Casei de Culturã
GEO BOGZA, cea mai veche instituþie
de acest profil a Câmpinei, a fost ocu-
patã pânã la refuz de publicul dornic sã
ia parte la aniversarea anualã a existen-
þei localitãþii („cu cele mai însorite zile
peste an”) atestatã documentar, public
invitat sã asiste ºi sã rãsfoiascã încã o
paginã a istoriei aºezãrii sale de peste o
jumãtate de mileniu!

Prefaþã
În trecerea pe lângã Casa Tinere-

tului – cândva a ªtiinþei ºi Tineretului,
mi-am amintit, cu o naturalã ºi instan-
tanee emoþie, de prima sãrbãtorire a
atestãrii documentare a Câmpiei, pusã
la cale aici, în sala cât un hol spaþios, de
la parter, unde se strânseserã cel puþin
tot atâþia localnici câþi ani numãra
momentul aniversar: 500 de ani de
dãinuire istoricã ºi social-economic-
culturalã a oraºului. Într-o manierã vãdit
influenþatã de largheþea primilor 4 ani
ai mult-aºteptatei ºi râvnitei libertãþi pe
toate planurile, lumea adunatã aici a
asistat la conferirea Medaliei jubiliare
„Câmpina – 500”, atribuitã – atunci, în
8 ianuarie 2003 – acelor aleºi de onor
Primãria municipiului, dupã criterii pro-
prii. O bunã vreme sala a fost animatã
de strigarea numelor acelora cãrora
Medalia jubiliarã le-a fost oferitã în pre-
zenþa domnilor Micu, Tiseanu ºi Moldo-
veanu – personalitãþi ale administraþiei
orãºeneºti. Cãtre sfârºitul oficierii mo-
mentului aºteptat cu sufletul la gurã, alã-
turi, în seara aceea, de iluºtrii intelectuali
Gherasim Rusu Togan ºi Constantin
Trandafir, m-am auzit chemat sã primesc
Medalia, ca – transcria a doua zi,
Oglinda, lista Primãriei – „fost ziarist”.

Preludiu
O salã plinã de amintiri. Generaþiile

cu tâmplele albe, negreºit miºcate de
reveriile trecutelor lor vieþi, au vibrat la
fiecare pas fãcut în liniºtea de catifea a
stalurilor. Dacã multele ºi indigestele
ºedinþe politice comuniste, s-au topit
odatã cu trecerea anilor – amarnici pen-
tru aspiranþii la democraþie ºi libertate,
între 1944 ºi 1989 - , au rãmas neºterse
în memoria publicã spectacolele de
Teatru ºi de Revistã date aici, în decursul
vremurilor, de trupe faimoase din Plo-
ieºti ºi din Bucureºti. Amintesc doar de

un Toma Caragiu ºi de o Aida Moga, de
un Gicã Petrescu ºi un Horia Cãciulescu,
ºi de fantasticul prestidigitator Jozefini
– emblema Circului românesc. Mai re-
cent, concertele Filarmonicii oraºului,
sub bagheta moral-profesionalã a dom-
nului Tudor Moisin, în acordurile violonis-
tei Cornelia Bronzetti. ªi mai recent, ale
Simfonicului dirijat de maestrul Alexan-
dru Ganea, mai apoi, ale pianului învãluit
cu arta claviaturii, de maestrul Viniciu
Moroianu! În sfârºit, de suita artiºtilor ºi
aceea a oamenilor de Culturã care au
urcat pe scena ºi azi uºor umbritã de
amintirea risipitorului de vorbe cald
însufleþite care a fost Costicã Radu!

Somitãþi
În câteva staluri din rândul întâi al

sãlii au luat loc invitaþii de seamã ai eve-
nimentului, ºi anume Horia Tiseanu, pri-
marul Câmpinei, deputatul Dragoº Ziso-
pol, preºedintele Uniunii Elene din Ro-
mânia, fiul celebrului artist fotograf al
Câmpinei, peste 40 de ani, neuitatul
Mircea Zisopol, Cristian Ionescu, pre-
fectul de Prahova ºi Vlad Mateescu,
directorul Filarmonicii Paul Constanti-
nescu din Ploieºti.

Mesagerii cântului
ºi jocului

Frumuseþile cântecelor ºi jocurilor
de adâncã tradiþie în cultura noastrã
popularã, au fost aduse pe scena de la
„Geo Bogza” de douã ansambluri de

artiºti ºi artiste, costumaþi / costumate
în veºminte þãrãneºti de mare farmec
estetic, ºi anume: Anasamblul MUGU-
RAª DE PRIMÃVARÃ, al Casei Copiilor,
instruit de profesoara Alice Botoacã ºi
Ansamblul GHIOCELUL, al Casei de Cul-
turã gazdã, instruit de profesorul Dan
Andrei.

Muzicã ºi Teatru
Rod al pregãtirii sub aripa Fialrmo-

nicii Câmpina ºi direcþiunea d-luiTudor
Moisin, sub îndrumarea profesorului
Cristian Cojocaru au atins clapele pia-
nului douã din pleiada elevelor sale,
interpretând lucrãri de seamã, astfel:

Teodora Brebeanu, „Habanera” din ope-
ra Carmen de Bizet, iar Daria Neacºu
un „Menuet”, un „Dans ungar” ºi bucata
„Kumbaya”. Cu amuzantã vervã au jucat
momentul dramatic „Asociaþia de gãsire
a unui prieten” domniºoarele Macrina
Sivu ºi Andrada Drãgoescu, în regia pro-
fesorului Adrian Piciorea, actriþe din for-
maþia dramaticã „Mircea Albulescu” a
Casei „Geo Bogza”.

Fete frumoase
la rampã

Sãrbãtoarea a debutat, în prezenta-
rea Alexandrei Ioniþã, directoarea Casei,
cu suita de cântece interpretate de
frumoasele june al Ansamblului PLAI
CÂMPINEAN, excelent instruit de pro-
fesorul Dan Andrei, în sugestiv-ritmice
miºcãri de dans, la unisonul melodic
interpretând lucrãrile vocale de tradiþie
în folclorul naþional, stârnind emoþia ge-
neralã cu „Sunt o fatã frumuºicã”, „Valea
Prahovei” ºi „Sunt o fatã de la munte”.
Douãzeci de scumpe în fote cu brâie, ii
ºi opinci, dupã un patetic „La Mulþi Ani
Câmpina” rostit în cor cu maestrul in-
structor, acestea au cântat de mama
focului, împrospãtând atât aerul ºi sala,
cât ºi memoria cu strãvechi capodopere
corale.

Logosul primarului
A urcat la rampã inginerul Horia Ti-

seanu, primarul Câmpinei, veteran în
administraþia oraºului devenit municipiu
cu 16 ani în urmã, al cãrui discurs – ine-
vitabil electoral – a schiþat în câteva bor-
ne calendaristice ale celor peste cinci
veacuri, momente din evoluþia urbei ºi

în dezvoltarea tot mai complexã a
localitãþii. Spusele domniei sale s-au
pliat pe imagini succesive ale filmului
continuu proiectat pe ecranul montat
în fundal, film intitulat CÂMPINA VECHE
ªI NOUÃ ÎN 100 DE IMAGINI. De la date
istorice, la evoluþia numericã a
populaþiei ºi a locuinþelor, vorbitorul a
cuprins epoca industrializãrii ºi a
prefacerilor Câmpinei pânã la 1989, cu

precãdere dupã, menþionând obsesiv
prezenþa fondurilor europene în imple-
mentarea noilor proiecte socio-profesio-
nal-economico-educative. Prin vocea d-
lui Tiseanu auzeam glasurile ºi gândurile
numeroºilor câmpineni, de la bunic la
urmaºi, din tatã în fii ºi de la fii la nepoþi
ºi strãnepoþi. Veacul de acum ºi cel ce
va veni – „Aºa sã ne-ajute Dumnezeu!”
– se croia, edilitar ºi social,  de-a lungul
cuvântului pragmatic al primului om al
municipiului.

Alte mesaje
Alocuþiunile prefectului Cristian

Ionescu ºi deputatului Dragoº Zisopol
au onorat asistenþa cu impresii, laude
ºi previziuni menite sã optimizeze viito-
rul Câmpinei. Scurtei formulãri prefectu-
rale i-a urmat euforic-savurosul elogiu
adus Câmpinei, de dl Dragoº Zisopol,
începând cu anii copilãriei ºi ºcolirii sale
în Câmpina, evocarea minunaþilor sãi
pãrinþi, apoi ascensiunea profesionalã
ºi politicã, încheind cu apropiata înfrãþire
a Câmpinei cu oraºul … din Grecia.

Lansãri de cãrþi
Modalitate intelectualã curentã,

într-o þinutã culturalã tot mai agreatã de
aceia cãrora le place sã citeascã, lansa-
rea de carte este un modus vivendi în
ascendenþã, în Câmpina. Cele mai „pro-
ductive” în acest domeniu ameninþat
de indiferenþã ºi lene sunt Biblioteca Dr.
C. I Istrati, situatã pe firul Bulevardului
Culturii, ºi Librãria El Star, din plin centrul
oraºului, Bulevardul Carol I. Nici „Geo
Bogza” nu se lasã, având un palmares
bogat, pe anul 2019, în aceastã privinþã,
cu lansãri ale unor Ana Blandiana, Ar-
mand Goºu, Theodor Baconski ºi Simo-
na Popescu.

Anul 517 al vieþuirii Câmpinei l-au
marcat cu astfel de lansãri trei inte-
lectuali rasaþi ai Culturii actuale a muni-
cipiului aniversat.

Întâiul urcat pe scenã a fost istoricul

Mãdãlin Focºa, invitat sã prezinte, într-
o ediþie anastaticã, distribuitã gratis,
prima lucrare de gen despre localitatea
în sãrbãtoare, ºi anume MONOGRAFIA
ORAªULUI CÂMPINA, scrisã de profe-
sorul Stoica Teodorescu în 1924. Vorbi-
torul a enunþat drept adagiu al existenþei
Câmpinei, substanþialele activitãþi ale
Vãmii ºi Petrolului – „motoarele” ascen-
siunii economice, sociale ºi culturale ale

societãþii umane a Câmpinei, pros-
perând continuu, de pe la 1895 – anul
primelor extracþii, e drept, rudimentare,
dar care s-au modernizat prin afluenþa
tehnicilor ºi a tehnologiilor occidentale.
Excursul dlui Focºa, potrivit sã aparã într-
o paginã specialã a OGLINDEI, îl supli-
nesc printr-un excerpt din „Prefaþa”
semnatã în deschiderea Monografiei,
de vrednicul de neuitare autor – Stoica

Teodorescu – la 22 iulie 1924: „Dacã
astãzi Câmpi-na se bucurã de un re-
nume mondial, prin bogãþiile subsolului;
dacã tot astãzi acest orãºel este nume-
rotat ºi socotit ca un centru climateric
destul de apreciat, apoi aceastã dezvol-
tare ºi acest renume, nu întrece prea
mult, însemnãtatea din trecut, când era
socotit ca va-ma-schela-cea mai de
seamã a principatului Þãrii Româneºti”.

A urcat apoi pe scenã distinsul pu-
blicist ºi istoric prof. Alin Ciupalã, care,
cu alura sa impozantã, a rostit o succintã
ºi savuroasã poveste despre ideea,
scrierea ºi publicarea „cãrãmizii” dom-
niei sale, CÂMPINA ÎN VREMEA BUNI-
CILOR NOªTRI, colorând atmosfera, cu
vreo câteva secvenþe evocatoare de
vechi familii, între care familia Barteº –
Baldovin. Amintind într-o alta, suculentã,
petrecutã într-o staþie de benzinã, de
regele Ferdinand devenit, incredibil,
soldat, urmare înlocuirii uniformei regale
cu una de uz inferior, care i-a adus co-
manda unui soldat real, profesorul Alin
Ciupalã a conchis exact cum trebuia:
„Cine doreºte sã afle multe ºi mãrunte,
sã binevoiascã sã cumpere cartea!” –
invitaþie ºi prilej în seara zilei de 17 ianua-
rie, ora 18, în salonaºul librãriei El Star,
valabilã ºi pentru cartea istoricului, scrii-
torului ºi publicistului Codruþ Constan-

tinescu, autorul celei de a
treia cãrþi lansate în acelaºi
cadru, carte purtând titulatura
DIN MÃRTURIILE UNOR CON-
TEMPORANI LA FÃURIREA
ROMÂNIEI MARI.

Panoramic
în mers

Anul 517 al „vârstei”
Câmpinei l-au marcat, pre-
cum relatarãm, o mânã de
oameni fie aleºi de destin, fie,
cuprinºi de sentimentul per-
manentei recunoºtinþe faþã
de generaþiile care au edificat
localitatea, economic, social,
educativ, cultural ºi istoric,

izbutind sã întoarcã încã o filã a imensei
cãrþi a perpetuãrii vieþii umane pe pã-
mânturile Câmpinei, în ciuda ingratelor
frânãri aduse de ocupaþiile ºi rãzboaiele
I ºi I mondiale, reflectorul memoriei arun-
când luminile de cu totul alte culori ale
celor trei decenii de rãvãºitoare libertate
ºi discutabilã democraþie. Pe canavaua
momentelor înscrise în viaþa acestei
urbe semimilenare, de Ion Câmpinea-
nau, de Alexandru Ioan Cuza, de Ion He-
liade Rãdulescu, de Mihail Kogãlnicea-
nu ºi Vasile Alecsandri, mai târziu, de
regele Carol I ºi regele Ferdinand I, de
tânãrul rege Mihai I, de marii industriaºi,
ingineri, intelectuali – un Bogdam
Petriceicu Hasdeu, un Dr. Constantin Is-
trati, un Nicolae Grigorescu, un Simion
Stolnicu, un Alexandru Tudor Miu, un
Geo Bogza, contemporanii Ion Bãlu,
Ghersaim Rusu Togan, Alin Daniel Ciupa-
lã, Constantin Trandafir, Jenica Tabacu,
mulþi alþii, slavã Domnului, în ascensiu-
ne, Istoria Câmpinei îºi sporeºte consis-
tenþa în valenþe de tezaur naþional.

Sintagma de „Oraºul cu cei mai
mulþi intelectuali la mia de locuitori”, de
unii îmbrãþiºatã, de alþii pusã la îndoialã,
rãmâne un stabil motiv de încredere în
urcuºul cãtre valoarea universalã a
Câmpinei, aspiraþie invocatã prin toatã
strãdania arãtatã lumii prezente în sala
de spectacole a Casei de Culturã GEO
BOGZA, miercuri, 8 inauarie 2020.

În 8 Ianuarie
2020, Câmpina – la 517 ani!

Serghie Bucur

Deputatul Dragoº Zisopol ºiDeputatul Dragoº Zisopol ºiDeputatul Dragoº Zisopol ºiDeputatul Dragoº Zisopol ºiDeputatul Dragoº Zisopol ºi
prefectul Cristian Ionescuprefectul Cristian Ionescuprefectul Cristian Ionescuprefectul Cristian Ionescuprefectul Cristian Ionescu

CodruþCodruþCodruþCodruþCodruþ
ConstantinescuConstantinescuConstantinescuConstantinescuConstantinescu

vorbindvorbindvorbindvorbindvorbind
despredespredespredespredespre

cartea luicartea luicartea luicartea luicartea lui

Fetele Ansamblului GHIOCELUL ºi Dan Andrei.Fetele Ansamblului GHIOCELUL ºi Dan Andrei.Fetele Ansamblului GHIOCELUL ºi Dan Andrei.Fetele Ansamblului GHIOCELUL ºi Dan Andrei.Fetele Ansamblului GHIOCELUL ºi Dan Andrei.

Invitaþii laInvitaþii laInvitaþii laInvitaþii laInvitaþii la
evenimentevenimentevenimentevenimenteveniment
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sãnãtate

Victor Costache, ministrul Sãnãtãþii a prezidat
sãptãmâna trecutã, dezbaterea organizatã la
Palatul Parlamentului de cãtre Ministerul Sãnãtãþii
în parteneriat cu Compania Unifarm SA ºi Comisia
de Sãnãtate din Senat, cu tema “Reorganizarea

Victor Costache, ministrul Sãnãtãþii, a numit-
o pe Roxana Stroe în funcþia de preºedinte al
Agenþiei Naþionale a Medicamentului ºi
Dispozitivelor Medicale din România. Roxana
Stroe va exercita aceastã funcþie cu caracter
temporar, pânã la organizarea concursului de
ocupare a funcþiei de preºedinte sau revocare,
conform legislaþiei în vigoare.

Pe perioada mandatului temporar, Stroe va
avea în atribuþii realizarea obiectivelor din dome-
niul de activitate al ANMDMR, dar ºi organizarea
strategiei pentru desfãºurarea în mod transpar-
ent ºi corect a concursurilor de preºedinte ºi
vicepreºedinte pentru aceastã instituþii.

Ministrul Sãnãtãþii i-a solicitat noului
preºedinte ANMDMR ca metodologia de concurs
pentru ocuparea funcþiilor de conducere ale
acestei instituþii sã fie validatã cu reputaþi specialiºti
din domeniu.

Roxana Stroe este medic primar Farmaco-
logie Clinicã ºi lucreazã în cadrul ANMDMR de la
sfarsitul anului 2010. În prezent ocupã functia de
coordonator al Directiei Farmacovigilentã ºi
Managementul Riscului. Din 2014 este membru
în Comitetul de Farmacovigilenta si Manage-
mentul Riscului al EMA, iar din martie 2019
membru altern al EMA Management Board.

sisteului naþional de transfuzie sanguinã: Realitãþi
naþionale ºi standarde europene”.

Timp de 4 ore, experþi români ºi strãini din do-
meniul medical transfuzional, reprezentanþi din
sistemul naþional de transfuzii, reprezentanþi ai

pacienþilor, dar ºi din cadrul Administraþiei
Prezidenþiale, Guvernului României,
Ministerului Sãnãtãþii ºi Parlamentului au
discutat despre situaþia sistemului naþio-
nal de transfuzie sanguine, despre îmbu-
nãtãþirea ºi eficientizarea activitãþii de
transfuzie, dar ºi despre necesitatea
schimbãrii legislative urgente în domeniu.

Toþi participanþii la dezbatere au fost
de acord cu faptul cã sistemul trebuie res-
tructurat ºi modernizat pentru îmbunã-
tãþirea accesului pacienþilor la sânge,
produse ºi derivate din sânge.

“Transfuzia sanguinã reprezintã o
prioritate strategicã de siguranþã naþionalã,

iar sistemul va primi atenþia cuvenitã. Am organizat
aceastã dezbatere pentru a consemna toate
punctele de vedere – din partea pacienþilor, exper-
þilor, profesioniºtilor din domeniul sãnãtãþii, marii
consumatori de sânge ºi furnizorii de produse din
sânge. Pentru îmbunãtãþirea activitãþii avem în
vedere mãsuri pe termen scurt, dar ºi mãsuri pe
termen mediu ºi lung. Se va demara rapid moder-
nizarea centrelor de transfuzii sanguine, deoarece
interesul pacienþilor din România primeazã ºi nu
putem asista la dezbateri fãrã sã luãm nicio decizie
între timp. În planul de investiþii pot sã vã anunþ cã
sunt prevãzute deja 30 de milioane de lei numai
pentru modernizarea centrelor de transfuzie în
2020. Trebuie fãcute angajãri, trebuie plãtite orele
suplimentare, existã resursele bugetare, trebuie
deschise sâmbãtã ºi duminicã. Vom vedea planul
de soluþii al experþilor din domeniu. Ne dorim
schimbarea legislaþiei în domeniu în beneficiul
pacienþilor noºtri”, a declarat ministrul Sãnãtãþii,
Victor Costache.

Nu are calorii ºi colesterol. Fie cã îl consumaþi
sub formã de seminþe pisate sau întregi, fie ca
pastã, muºtarul este un adevãrat aliat în lupta cu
durerile de cap, simptomele menopauzei,
carenþele de vitamine ºi minerale, aducând chiar
ºi un pic de fericire, scrie revista Doctorul Zilei.

„Triptofanul, un aminoacid esenþial, considerat
aminoacidul fericirii (precursor al serotoninei,
responsabilã de starea de bine a organismului) se
gãseºte în cantitãþi importante în seminþele de
muºtar”, detaliazã specialiºtii Puia Negulescu ºi
Gheorghe Mencinicopschi.

Armã antidemenþe

Chiar dacã de multe ori e vãzut doar ca un
condiment fãrã cine ºtie ce valoare, muºtarul are
beneficii „ascunse”. Seminþele de muºtar conþin
fitonutrienþi ce împiedicã dezvoltarea celulelor
canceroase ºi previn apariþia cancerului gastrointes-
tinal. „Principalul efect benefic al muºtarului este
acela cã ajutã digestia prin stimularea sucurilor
gastrice, a secreþiilor biliare ºi prin stimularea
tranzitului intestinal. De aceea, e indicat în afec-
þiunile stomacului, care implicã o secreþie scãzutã
de suc gastric, în lipsa poftei de mâncare sau în
constipaþie”, detaliazã Rodica Tenu, nutriþionist.

Un alt avantaj al seminþelor de muºtar e con-
þinutul de seleniu ºi magneziu, substanþe benefice
pentru reducerea prevalenþei artritei reumatoide
ºi severitatea astmului, datoritã proprietãþilor
antiinflamatorii. Pe de altã parte, magneziul scade
presiunea arterialã. „Aportul mare de minerale
(calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu, magneziu ºi
seleniu) transformã acest condiment într- un ajutor
important în remedierea eventualelor deficienþe
ce pot avea efecte negative asupra organismului”,
completeazã nutriþionistul Rodica Tenu.

ªi inima se aflã printre „beneficiari”. S-a dovedit
cã muºtarul reduce riscul apariþiei unui eveniment
cardiovascular. În unele studii, se aratã cã substan-
þele din muºtarul galben pot ajuta chiar ºi la
scãderea riscului maladiei Alzheimer.

Muºtarul este folosit ºi în medicina popularã,

mai ales sub formã de cataplasme pentru tratarea
bolilor bronho-pulmonare. Pentru tratarea bronºitei,
astmului ºi pneumoniei se aplicã o cataplasmã cu
fãinã de muºtar pe piept ºi se menþine atât timp
cât senzaþia de arsurã nu este foarte puternicã. Se
îndepãrteazã ºi se acoperã zona. „Cura” cu muºtar
este contraindicatã în cazul copiilor sub 6 ani.

Nu are calorii ºi
colesterol. Aliat în cura

de slãbire

Potrivit cercetãtorului Jaya Henry de la Institutul
Politehnic Oxford, din Anglia, dacã veþi consuma o
linguriþã cu muºtar iute în timpul mesei, rata
metabolismului va creºte cu pânã la 25% ºi se va
menþine astfel timp de mai multe ore, ducând la o
ardere suplimentarã de aproximativ 45 de calorii,
raportat la o masã care a însumat 700 de calorii.

În ciuda „puterilor” sale, muºtarul este eficient
pentru slãbit numai dacã este consumat împreunã
cu alimente care ard grãsimile, în cadrul unui regim
hipocaloric. Miraculoasele seminþe acþioneazã deci

ca un stimulent suplimentar pentru sistem, pe lângã
dietã, aºa cã nu vã sfiiþi sã puneþi muºtar în sand-
viºuri, în sosurile pentru salate sau pe mâncãrurile
din pui ori din peºte.

Gustul sãu deosebit este recunoscut în bu-
cãtãriile din întreaga lume. Adãugarea a una-douã
linguriþe cu seminþe potenþeazã gustul preparatelor
pe bazã de curry, al celor din fasole ori din mazãre,
dar ºi al celor ce conþin carne.

Înainte de a fi utilizate, seminþele trebuie
coapte într-o tigaie, la foc mediu, timp de câteva
minute, pânã când încep sã miroasã ºi sã poc-
neascã. Puteþi, de asemenea, sã le pisaþi pentru a
le folosi ca ºi condiment sau puteþi încerca sã vã
preparaþi propriul muºtar, adãugându-le în sosuri
vegetale. Dacã aþi cumpãrat un soi de muºtar clasic
îl puteþi combina cu piper Cayenne (roºu), ardei
iute ori hrean, pentru a-l face mai piºcãtor ºi a vã
asigura cã atunci când îl consumaþi veþi arde mai
multe grãsimi.

INDICAÞII
Benefic în tratamentul

constipaþiei
sau al migrenelor

Specialiºtii vã dau câteva sfaturi concrete
despre cum sã folosiþi acest condiment în anumite
situaþii:

-pentru constipaþie cronicã sunt utile 1-2 linguri
de seminþe de muºtar alb pe stomacul gol;

-pentru intoxicaþii puteþi folosi o linguriþã de
seminþe de muºtar negru cu fãinã amestecate într-
un pahar cu apã. Trebuie administrat pe stomacul
gol deoarece provoacã un acces de vomã prin care
se eliminã materiile toxice care au dat intoxicaþie;

-lipsa poftei de mâncare „se drege” cu o
linguriþã de seminþe de muºtar negru cu lapte;

-o bunã circulaþie poate fi ajutatã de boabe de
muºtar combinate cu apã caldã. Nu se recomandã
celor cu tensiune arterialã;

-bãile cu boabe de muºtar sunt utile în migrene.

Ministerul Sãnãtãþii a început acþiunile
tematice de control în cadrul unitãþilor sanitare
de la nivel naþional. Astfel, inspectorii sanitari
din cadrul direcþiilor de sãnãtate publicã vor
verifica pânã la sfârºitul acestei luni respectarea
planurilor de conformare ºi a planurilor opera-
þionale în unitãþile sanitare cu paturi publice si
private.

Dacã va fi cazul se vor acorda termene
de remediere a deficienþelor, se vor aplica
sancþiuni contravenþionale conform legislaþiei
în vigoare. La expirarea termenelor acordate
se vor efectua recontroale.

ªef nou la Agenþia
Naþionalã a

Medicamentului

Acþiuni tematice
de control la nivelul
unitãþilor sanitare

Ministerul Sãnãtãþii doreºte reorganizarea ºi
modernizarea sistemului naþional de transfuzie sanguinã

Nu are calorii ºi colesterol, dar e plin de vitamine ºi stimuleazã
metabolismul. Consumaþi o linguriþã la fiecare masã!

Un nou virus care produce o formã
gravã de pneumonie face ravagii în
China ºi se poate rãspândi la nivel mon-
dial. Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
(OMS) a îndemnat spitalele din întreaga
lume ia mãsuri pentru prevenirea unei
pandemii, relateazã site-ul agenþiei

Reuters, potrivit Mediafax.
„Din informaþiile pe care le avem

este posibil sã existe o transmisie limi-
tatã de la om la om, potenþial în rândul
familiilor, dar este foarte clar chiar acum
cã nu avem o transmisie susþinutã de la
om la om”, a afirmat Maria Van Kerk-
hove, directorul interimar al unitãþii de
boli emergente din cadrul OMS.

Totuºi, organizaþia internaþionalã se
pregãteºte pentru posibilitatea rãspân-
dirii pe scarã mai largã, a adãugat Van

Kerkhove. „Suntem încã în primele zile,
nu avem o imagine clinicã clarã”, a
explicat oficialul OMS.

Pânã acum, în oraºul chinez Wuhan
au fost confirmate 59 de cazuri de
pneumonie ca urmare a infecþiei cu un
nou coronavirus. Unul dintre pacienþi a
decedat ca urmare a bolii. Mai mult, o
femeie plasatã în carantinã în Thailanda,
fiind primul caz detectat în afara Chinei.

Alexandru Rafila, preºedintele
Societãþii Române de Microbiologie, a

explicat la Digi24 cã este vorba despre
o nouã formã de coronavirus care dã
infecþie respiratorie. “În ceea ce priveºte
acest coronavirus, „oricine se poate
îmbolnãvi, oricine vine în contact cu o
persoanã infectatã, ºi atunci statele iau
mãsuri în ceea ce priveºte posibile
cazuri pe teritoriul naþional. Nu e cazul
încã în România, dar anumite precauþii
trebuie luate”, a explicat Rafila.

Un nou virus
Noul virus, descoperit în China este

din aceeaºi familie cu cel care cauzeazã

sindromului respirator acut sever (SARS).
Sindromul respirator acut sever este o
formã gravã de pneumonie, boalã
respiratorie contagioasã ºi potenþial
fatalã. SARS a apãrut pentru prima datã
în China, în noiembrie 2002, ºi virusul a
fost identificat în februarie 2003. Peste
8.000 de oameni au fost infectaþi ºi
774 au murit în epidemia care a cuprins
37 de þãri în 2002-2003, potrivit
stiripesurse.ro.

Avertizarea OMS: un nou virus care produce pneumonie a scãpat de sub control
Alexandru Rafila: ”Oricine se poate îmbolnãvi”Alexandru Rafila: ”Oricine se poate îmbolnãvi”Alexandru Rafila: ”Oricine se poate îmbolnãvi”Alexandru Rafila: ”Oricine se poate îmbolnãvi”Alexandru Rafila: ”Oricine se poate îmbolnãvi”

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Yanxi, palatul suspinelor”
(r);

12:30 Între cer ºi mare;
13:00 Unirile românilor(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! (r);
20:00 Telejurnal;
21:10 „Numele trandafirului” (f);
23:20 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:15 Telejurnal;
00:50 „Zigzag prin istorie” (f);
01:20 Nadine (r);
02:10 „Numele trandafirului” (r);
04:30 Între cer ºi mare (r);
05:00 „Zigzag prin istorie” (r);
05:25 Lumea azi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 Oanapp (r);
09:00 Documentar 360 de grade
GEO (r);
10:00 Câºtigã România (r);

11:00 „Glasul inimii” (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Ferma (r);
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 Sport;
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 „Assassin’s Creed: Codul Asasinului”
(f);
22:30 „Marea mahmurealã 2" (f);
00:30 „La limita extremã” (r);
02:15 Lecþii de viaþã (r):
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 “Transformers – Rãzbunarea celor
învinºi” (f);
22:45 „Avocatul din limuzinã” (f);
01:00 “Prinþul” (f);
02:30 Acces direct (r);
04:15 „Surogate” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:00 „Juke Box Rhythm” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:00 „Vorbeºte tot oraºul” (r);
14:30 „Povestea lui Lucky” (r);
16:15 “Flubber” (r);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Cântec de leagãn” (f);
02:30 „Dracula” (r);
01:00 „Furie dezlãnþuitã 2" (r);
03:00 „Dracula” (r);
05:00 „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:15 „Îngeraºul” (r);
09:15 „Vis de iubire” (r);
11:15 Teleshopping;

11:30 „A doua ºansã” (f);
12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (f);
17:30 CulTour (r);
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Mãnâncã, joacã-te, iubeºte” (f);
22:00 „Elita societãþii” (r);
23:00 „Clona” (r);
01:00 CulTour (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Elif” (r);
05:45 CulTour (r);
06:30 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Adevãruri despre trecut (r);
07:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
10:30 Concertul de Anul Nou al

Orchestrei Filarmonice de la Viena;
12:50 Piatra Mare;
13:00 Down the Road. Aventura (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora Regelui;
15:30 Kids Fashion;
16:15 Frumuseþile Þãrii Galilor;
17:15 Festivalul Ion Macrea (r);
19:00 Teleenciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 “Ecaterina” (f);
22:50 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:45 Concert de Galã Casa Regalã;
01:20 Teleenciclopedia (r);
02:05 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
02:40 „Ecaterina” (r);
03:25 Adevãruri despre trecut (r);
03:50 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Mama” (r);
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Sid, micul savant” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);

12:00 Vibe by Ioana Voicu;
12:30 Cap Compas;
13:00 Gala Umorului;
15:00 Campionatul European de patinaj ar-
tistic;
17:50 Discover România;
18:00 Memorialul Durerii;
19:00 Telejurnal TVR2;
19:35 E vremea ta!
20:10 „Oameni ºi elefanþi” (f);
21:50 Campionatul European de patinaj ar-
tistic;
23:30 Zile cu stil (r);
00:00 MotorVlog;
00:30 „Oameni ºi elefanþi” (r);
02:00 România... în bucate (r);
02:30 „Sid, micul savant” (r);
03:20 Sport r);
03:35 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade Geo (r);
05:00 D’ale lu’ Miticã (r);
05:55 Poate nu ºtiai.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Pop Star – Lizzie McGuire”
(f);
12:00 Ce spun românii (r);

13:00 România, jos pãlãria!
15:00 „Ostaticul” (f);
17:00 „Mai rãu nu se poate” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Las fierbinþi” (f);
22:00 „Elektra” (f);
00:00 „Triplusec” (f);
01:00 România, jos pãlãria! (r);
02:30 „Las fierbinþi” (r);
04:30 „Pop Star – Lizzie McGuire” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Întors pe dos” (r);
11:30 „Veronica se întoarce” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Transformers – Rãzbunarea

celor învinºi” (f);
16:00 Scena misterelor;
19:00 Observator;
20:00 „101 Dalmaþieni” (f);
21:30 „Minus 25 de grade” (f);
00:00 „Avocatul din limuzinã” (f);
02:00 „Prinþul”(r);
03:30 Scena misterelor  (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Vorbeºte tot oraºul” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Flubber” (r);
14:30 „Cântec de leagãn” (r);
16:30 „Un bucãtar de milioane” (r);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Hobbitul: O cãlãtorie neaºteptatã” (f);
00:00 „Danny Collins” (f);
02:15 „Hobbitul: O cãlãtorie neaºteptatã” (r);
05:00 „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HD
08:45 „Iffet” (f);
12:00 „O nouã viaþã” (f);
14:00 „Nord ºi Sud” (f);

16:00 „Vis de iubire” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
19:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
20:00 „Fast Food” (r);
22:30 „Neveste disperate” (f);
02:30 „Mãnâncã, joacã-te, iubeºte” (r);
04:15 „Nord ºi Sud” (r);
05:45 CulTour (r);
06:45 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!”.

TVTVTVTVTVR 1R 1R 1R 1R 1
07:00 Universul Credinþei;
09:00 MAI aproape de tine;
09:30 Pro Patria;
10:00 În grãdina Danei;
10:35 Viaþa satului;

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:20 Degeaba 30;
17:00 „Trei decenii de rãzboi” (f);
18:00 Handbal feminin, Cupa EHF: CS Gloria
Bistriþa – Odense Handbold;
19:35 Vorbeºte corect!
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Ion Macrea;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Replay;
01:00 „Trei decenii de rãzboi” (r);
01:55 Festivalul Internaþional de Circ de la
Monte Carlo (r);
03:30 Vorbeºte corect! (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei (r);
06:00 Vreau sã fiu sãnãtos (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Sid, micul savant”;
08:00 România... în bucate;
08:30 Vibe by Ioana Voicu (r);
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Misterele Bucureºtilor” (f);
15:00 Campionatul European de patinaj ar-
tistic;
18:00 Reþeaua de idoli;
18:50 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
19:35 E vremea ta!
20:10 „Masca de argint” (f);
22:10 „Oraºul destinaþiei finale” (f);
00:20 Reþeaua de idoli (r);
01:10 „Misterele Bucureºtilor” (r);
02:50 „Sid, micul savant” (r);
03:40 Telejurnal TVR 2 (r);
04:10 „Masca de argint” (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:10  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Ostaticul” (r);
11:45 Ce spun românii (r);
12:45 „Mai rãu nu se poate” (r);

14:45 „Preotul, rabinul ºi fata” (r);
17:00 „Acasã la Coana Mare 2" (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cavalerul negru: Legenda renaºte” (f);
23:15 „Australia” (f);
02:30 „Triplusec” (f);
03:30 „Acasã la Coana Mare 2" (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „101 Dalmaþieni” (r);
11:00 „Roºcovanul” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Minus 25 de grade” (r);

16:00 Scena misterelor;
19:00 Observator;
20:00 iUmor (r);
22:30 „Misiune imposibilã: Protocolul
fantomã” (r);
01:00 Observator (r);
01:45 „Solistul” (f);
03:30 Scena misterelor (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Povestea lui Lucky” (r);
10:00 „La bloc” (r);
12:15 „Cântec de leagãn” (r);
14:15 „Flubber” (r);
16:15 „O zi perfectã” (f);
18:15 „La bloc” (s);

20:30 „Admis pe pile” (f);
22:45 „Spânzurãtoarea” (f);
00:45 „Danny Collins” (r);
02:45 “Spânzurãtoarea” ®;
04:15 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 Teleshopping;
09:00 „Iffet” (r);
12:00 „O nouã viaþã” (r);

14:00 „Nord ºi Sud” (r);
16:00 „Vis de iubire” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
19:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
20:00 „Rãzboi ºi pace” (f);
22:00 „Neveste disperate” (f);
02:30 „Rãzboi ºi pace” (r);
04:15 „Nord ºi Sud” (r);
05:45 Teleshopping;
06:30  CulTour (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 Între cer ºi mare;

13:00 Dosar România (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 #Creativ;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:00 Down the Road. Aventura;
23:00 „Vremea barbarilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Zigzag prin istorie (f);
01:00 Nadine (r);
01:50 „Vremea barbarilor” (r);
02:40 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã (r);
03:30 Între cer ºi mare;
04:00 Telejurnal (r);
05:25 #Creativ (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 Oanapp;
09:00 Documentar 360 de grade
(r);
10:00 Câºtigã România!;

11:00 „Glasul inimii” (r);
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Regatul Sãlbatic (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Mic dejun cu un campion (r);
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 “Îngerii pãzitori” (f);
22:00 „Secrete de rãzboi” (s);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:10 „Preþul inocenþei” (f);
02:00 „Secrete de rãzboi” (r);
03:15 Sport (r);
03:30 Telejurnal (r);
04:05 Documentar360 de grade Geo (r);
05:00 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r);
06:00 Poate nu ºtiai (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 „Curierul 2" (f);
22:15 „Afaceri necurate” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Marea mahmurealã 2" (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 Gazda perfectã;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 iUmor;
22:30 „Mangaliþa” (s);
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Misiune imposibilã III” (r);
03:00 „Mangaliþa” (r);
04:00 Nuntã cu scântei.

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:00 „La Bloc” (s);
10:30 „Karate Kid II” (r);
12:45 „Home Run: A doua ºansã” (r);
15:00 „Podul de pe râul Kwai” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Trafic criminal” (f);
22:30 „Lady Bloodfight” (f);
00:30 „Trafic criminal” (r);
02:15 „Lady Bloodfight” (r);
04:00 „La bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:00 „Îngeraºul” (r);
09:15 CulTour (r);
11:30 “A doua ºansã”  (r);

12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (s);
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
21:00 „Þine-mã de mânã!” (s);
22:00 „Elita societãþii” (s);
23:00 „Clona” (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshippong;
11:30 „Yanxi, palatul suspinelor” (r);
12:30 Între cer ºi mare;

13:00 Exclusiv în România (r);
13:50 Momentart (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect! (r);
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 Cooltura;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 “Dincolo de viaþã” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Zigzag prin istorie” (f);
01:00 Nadine (r);
01:50 „Dincolo de viaþã” (r);
03:40 Între cer ºi mare;
04:10 Telejurnal (r);
05:00 „Zigzag prin istorie” (r);
06:00 România 9 (r);

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 Oanapp (r);
09:00 Documentar 360 de grade
(r);
10:00 Câºtigã România;

11:00 „Glasul inimii” (r);
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Regatul Sãlbatic (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Reþeaua de idoli (r);
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România în... bucate;
17:40  În direct cu viaþa;
18:45 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:10 Destine ca-n filme;
22:00 „Secrete de rãzboi” (r);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:10 „Impostoarea” (r);
05:55 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 „Terminator 3: Supremaþia rãbãþilor”
(f);
22:30 „Soldaþii destinului” (f);
00:30 ªtirile ProTv;
01:00 „Cavalerul negru: Legenda renaºte”
(r);
04:00 Lecþii de viaþã (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 Nuntã cu scântei;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;

19:00 Observator (live);
20:00 Poftiþi pe la noi: Poftiþi la muncã;
22:30 „Bãieþi de oraº” (s);
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Jaf în stil italian” (f);
02:45 „Mangaliþa”(r);
04:30 Nuntã cu scântei;
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:45 „Sirocco” (r);
09:45 „La bloc” (r);
12:15 „Acasã la Coana Mare 2" (r);
14:15 „Ostaticul” (r);
16:00 „Sora mea, Eileen” (f);
18:15 „La Bloc” (s);

20:30 „Poarta eroilor” (f);
22:30 „Afacere neprevãzutã” (f);
00:30 „Poarta eroilor” (r);
02:15 „Afavere neprevãzurã” (r);
03:45 „La bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:45 „Îngeraºul” (r);
09:15 „Femeie în înfrunta-
rea destinului” (r);

10:15 „Þine-mã de mânã!” (r);
11:15 Teleshopping;
11:30 “A doua ºansã”  (r);
12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (s);
21:00 „Þine-mã de mânã!” (s);
22:00 „Elita societãþii” (s);
23:00 „Clona” (r);
01:00 CulTour (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Elif” (r);
06:30 CulTour (r).
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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
negociabil. 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.

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.
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bara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Te-
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;

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-

Vând la Cimitirul
Viiºoara – Ploieºti 3 locuri
de veci, postament ºi cruce
de marmurã, gard din fier
forjat ºi felinar. Tel. 0746
067 936.

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.
Tel. 0732-183586.
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Ploieºti,
Strada Romanã nr. 50
Tel: 51.38.15
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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.

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
90mp, cu toate utilitãþile
funcþionale, încãlzire cen-
tralã, separat centralã,

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;
16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

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.
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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

Vânzãri diverse

Cumpãrãri

Prestãri servicii

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)
Sãptãmâna debuteazã cu multe sarcini de lucru
la serviciu, însã vei fi încântat. Cum eºti dornic în
permanenþã de acþiune, te vei pune rapid pe
treabã. Ar fi bine sã alcãtuieºti o listã de prioritãþi
ºi sã nu te pierzi în amãnunte neimportante.
Existã riscul sã oboseºti ºi chiar sã aparã
neplãceri serioase pe segmentul sãnãtãþii.

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)
Rãscolirile sentimentale deschid sãptãmâna, fie
cã este vorba despre persoana iubitã, fie despre
copii. Sunt momente pasagere, astfel cã nu este
cazul sã te îngrijorezi. Cei dragi au nevoie de
sprijinul tãu moral în chestiunile lor personale,
vor mai multã atenþie ºi afecþiune din partea ta
ºi, nu în ultimul rând, îþi vor propune sã te implici
alãturi de ei în activitãþi recreative.

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 rost de reuniuni familiale, de vizitare a
locurilor natale sau de a sta la poveºti împreunã
cu prietenii, cunoºtinþele, vecinii din copilãrie.
Evitã sã te aluneci în emoþii mari ºi detaºeazã-te
de trecut! Priveºte viaþa ca pe o experienþã, ca
pe un film, pe parcursul cãruia poþi lua, din
când în când, premii fabuloase.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Sãptãmâna aceasta îþi aduce în preajmã o
mulþime de persoane apropiate, care au nevoie
de sprijinul tãu moral. Cu unii nu te-ai mai vãzut
demult ºi acum este momentul regãsirilor, al
poveºtilor spuse la un pahar de vorbã ºi al
destãinurilor serioase. Ascultã-i pe ceilalþi, dar
vorbeºte puþin despre tine ºi slãbiciunile tale.

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)
Cheltuieli majore la începutul sãptãmânii, dar
îþi cresc veniturile într-un anumit fel. Poate fi
vorba despre primirea salariului, a unui bonus
substanþial sau primeºti favoruri ºi cadouri
deosebite. Fii prudent, deoarece existã riscul
sã pierzi bani, bunuri sau sã aparã nereguli în
documentele financiare.

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)
Sunt posibile cheltuieli majore, creºterea
veniturilor din activitatea prestatã la un serviciu,
dar ºi cadouri interesante. Evitã cheltuielile
nefondate! Persoanele din anturajul apropiat te
vor înconjura la finalul sãptãmânii, bucurându-
te cu informaþii preþioase ºi cu poveºti amuzante.

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)
Este o sãptãmânã în care ar fi bine sã ai ceva
mai multã grijã de sãnãtatea ta. Eºti destul de
obosit, simþind nevoia de a fi mai mult tu cu tine.
Implicã-te numai în activitãþi uºoare ºi la nevoie
cere sprijinul cuiva de încredere pentru a duce
la bun sfârºit ceea ce nu suportã amânare.

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)
O sãptãmânã controversatã vizavi de relaþiile
cu prietenii ºi susþinãtorii din segmentul
profesional. Cumva ar fi nevoie sã-þi remodelezi
unele concepþii ºi planuri de viaþã, pentru cã
acum sunt mulþi cei care, mai mult sau mai
puþin discret, îþi reproºeazã rigiditate mentalã,
conservatorism nefondat sau ancorare în relaþii
ºi situaþii perimate.

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)
Sãptãmâna debuteazã în forþã cu multe aspecte
profesionale. În mod special se vor evidenþia
dialogurile cu ºefii ºi reuniunile oficiale. Fii
pregãtit cât poþi tu de bine, pentru cã sunt ºanse
sã oferi explicaþii vizavi de felul în care îþi
îndeplineºti sarcinile de lucru. Pe de altã parte,
va apãrea tentaþia sã te sfãtuieºti cu prietenii
vizavi de planurile tale personale.

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)
Sunt zile interesante pentru relaþiile cu strãinã-
tatea. Au succes demersurile privitoare la o
cãlãtorie îndepãrtatã, pentru studii sau pentru a
lucra în þãri strãine. Totuºi evitã ziua de 17 Ia-
nuarie pentru decizii ferme sau pentru asumarea
unor responsabilitãþi deosebite. Segmentul pro-
fesional se va evidenþia în a doua parte a
sãptãmânii.

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)
Sãptãmâna îþi aduce câºtiguri financiare dintr-o
colaborare, de la ºi prin alþii sau pur ºi simplu,
fãcând ordine prin hârtii, descoperi o micã avere
uitatã într-un plic. Alcãtuieºte o listã de prioritãþi
ºi evitã cheltuielile nefondate. Primeazã facturile,
taxele ºi nevoile celor dragi.

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)
Relaþiile parteneriale necesitã atenþie ºi eforturi
considerabile pentru a pune la punct discuþiile
sau activitãþile comune restante. Sunt ºanse sã
fii obiectiv în orice tip de parteneriat ºi de a re-
zolva lucrurile în favoarea ta. Totuºi, þine cont de
sugestiile celorlalþi, pentru cã sunt de bun au-
gur.

Închirieri
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INTEGRAMÃ Potrivites 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:

1) 1) 1) 1) 1) I-R-G-CI-R-G-CI-R-G-CI-R-G-CI-R-G-CAPAPAPAPAP; 2) ; 2) ; 2) ; 2) ; 2) ÎNªELEPTÎNªELEPTÎNªELEPTÎNªELEPTÎNªELEPT-R-R-R-R-RCCCCC; 3) ; 3) ; 3) ; 3) ; 3) TTTTTABERE-CEHABERE-CEHABERE-CEHABERE-CEHABERE-CEH; 4) ; 4) ; 4) ; 4) ; 4) RELRELRELRELRELUUUUUAAAAA-REUªI-REUªI-REUªI-REUªI-REUªI;;;;;
5) 5) 5) 5) 5) LETLETLETLETLETCCCCCON-LAON-LAON-LAON-LAON-LATTTTT; 6) ; 6) ; 6) ; 6) ; 6) SIR-URÃSIR-URÃSIR-URÃSIR-URÃSIR-URÃTTTTTORIORIORIORIORI; 7) ; 7) ; 7) ; 7) ; 7) G-IRAG-IRAG-IRAG-IRAG-IRA-BRA-BRA-BRA-BRA-BRAÞ;Þ;Þ;Þ;Þ; 8)  8)  8)  8)  8) TEMNIÞTEMNIÞTEMNIÞTEMNIÞTEMNIÞÃ-ITÃ-ITÃ-ITÃ-ITÃ-IT;;;;;
9) N9) N9) N9) N9) NAS-IOC-AS-IOC-AS-IOC-AS-IOC-AS-IOC-AN; 1AN; 1AN; 1AN; 1AN; 10) A0) A0) A0) A0) ATUURI-LP-I; 1TUURI-LP-I; 1TUURI-LP-I; 1TUURI-LP-I; 1TUURI-LP-I; 11) S-S1) S-S1) S-S1) S-S1) S-STTTTTÃ-GULAª; 12) IC-ÎNÃLBIRE;Ã-GULAª; 12) IC-ÎNÃLBIRE;Ã-GULAª; 12) IC-ÎNÃLBIRE;Ã-GULAª; 12) IC-ÎNÃLBIRE;Ã-GULAª; 12) IC-ÎNÃLBIRE;
111113) R3) R3) R3) R3) ROOOOOTIÞE-TIÞE-TIÞE-TIÞE-TIÞE-AAAAACTCTCTCTCT; 1; 1; 1; 1; 14) DOR-REÞET4) DOR-REÞET4) DOR-REÞET4) DOR-REÞET4) DOR-REÞETAR; 1AR; 1AR; 1AR; 1AR; 15) S5) S5) S5) S5) SALEU-LAªI.ALEU-LAªI.ALEU-LAªI.ALEU-LAªI.ALEU-LAªI.
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Amazon a anunþat cã actori din distribuþia
serialului de succes „Urzeala Tronurilor/ Game
of Thrones” vor juca în seria „Lord of the Rings”,
care, cu un buget de 860 de milioane de dolari,
se anunþã a fi cea mai scumpã producþie TV din
istorie, potrivit The Guardian. Noul serial „Stãpânul
Inelelor/ Lord of The Rings” va fi filmat în Noua
Zeelandã începând de luna viitoare, iar compania
Amazon a dezvãluit o parte din distribuþie, care
include ºi doi veterani ai seriei fantasy „Game of
Thrones”, actorii britanici Robert Aramayo, care
l-a jucat pe tânãrul Ned Stark, ºi Joseph Mawle,
interpretul lui Benjen Stark. Din distribuþie vor
mai face parte actorul britanic Owain Arthur,
actriþa britanico-iranianã Nazanin Boniadi, actorul
australian Tom Budge, actriþa britanicã Morfydd
Clark ºi actriþa slovaco-americanã Ema Horvath.

Sursa: descopera.ro

Actori din „Game of Thrones”, în
distribuþia serialului „Lord of the Rings”

Întâlnitã de câteva ori prin filmele SF, funcþionalitatea prin care autoturismul
„vorbeºte” ocupanþilor ºi pietonilor aflaþi în imediata apropiere este pe cale sã
fie adãugatã vehiculelor Tesla, promite Elon Musk.

Elon Musk a distribuit pe Twitter un videoclip în care o maºinã Tesla apa-
rent „vorbeºte” cu pietonii, susþinând cã funcþia este realã ºi va fi adãugatã
gamei de maºini electrice „în curând”.

Nu este clar dacã expresia redatã cu accent britanic face parte dintr-un
repertoriu limitat de replici pre-înregistrate, sau este vorba de un sistem mai
sofisticat, permiþând calculatorului maºinii sã comunice informaþii în limbaj

natural folosind sinte-
zã vocalã. Cert este cã
producãtorul Tesla es-
te renumit pentru aºa
numitele easter eggs,
luând forma unor
funcþii cu rol mai de-
grabã de amuzament
decât utilitate practicã.

O posibilã utilitate
pentru noua funcþie
de interacþiune voca-

lã ar putea fi cea de înlocuitor pentru claxonul tradiþional, avertizând într-un
mod civizilat pietonii aflaþi în apropiere. Folositã împreunã cu Sentry Mode,
redarea vocalã ar putea îndepãrta într-un mod amuzant persoanele care se
apropie prea mult de vehicul, sau declanºeazã funcþia de pre-avertizare a
alarmei auto. În acest moment nu este clar dacã interacþiunea vocalã va fi
limitatã doar la anumite replici predefinite, mesaje generate de AI-ul maºinii,
sau utilizatorii vor putea seta replici personalizate, ultima variantã având un
potenþial uriaº pentru farse ºi hãrþuirea trecãtorilor care se apropie prea mult
de vehiculele Tesla.

Un indian anunþã cã a inventat
arma în formã de ruj, un dispozitiv
care ar trebui sã îi asurzeascã ºi sã îi
dezorienteze pe violatori, aratã un
videoclip publicat de un editor al plat-
formei NDTV, din New Delhi.

Shyam Chaurasia, un indian din
Varanasi în statul Uttar Prades a in-
ventat un dispozitiv de securitate care
le poate da ocazia femeilor sã deto-
neze ceea ce pare un banal ruj în

cazul în care sunt atacate, noteazã
presa internaþionalã. Potrivit infor-
maþiilor date publicitãþii, arma ar fi
gânditã pentru a fi purtatã alãturi de
rujul obiºnuit. În momentul detonãrii,
dispozitivul ar produce un zgomot
extrem de puternic. Realizatorul dis-
pozitivului mizeazã pe faptul cã su-
netul asurzitor va atrage atenþia celor
care se aflã în apropiere ºi poliþiei.

Sursa: descopera.ro

Arma din ruj, împotriva violatorilor!

Maºini care vor „vorbi” cu pietonii

Sursa: descopera.ro

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 20.240
locuri de muncã.

La nivel naþional,
cele mai multe locuri
de muncã sunt oferi-
te pentru: lucrãtor
comercial (1.379), a-
gent de securitate
(1.264), muncitor ne-
calificat în industria
confecþiilor (781),
confecþioner asam-
blor articole din tex-
tile (665), muncitor
necalificat la asam-
blarea, montarea pie-
selor (636), muncitor
necalificat la demolarea clãdirilor,
cãptuºeli, zidãrie (480), ucenic (433),
conducãtor auto transport rutier de
mãrfuri (394), muncitor necalificat la
ambalarea produselor solide ºi semi-
solide (357), operator confecþioner
industrial îmbrãcãminte din þesãturi,
tricotaje, materiale sintetice (341).

Din cele 20.240 de locuri de mun-
cã vacante declarate de angajatori la
agenþiile pentru ocuparea forþei de
muncã, 1.176 sunt destinate persoa-
nelor cu studii superioare (inginer în

diferite domenii de activitate, progra-
mator, manager, medic, contabil etc),
12.175 pentru persoanele cu studii
liceale, postliceale, profesionale, restul
locurilor de muncã fiind destinate

persoanelor cu studii primare/gimna-
ziale sau fãrã studii.

Oferta locurilor de muncã la nivel
naþional poate fi consultatã pe site-ul
ANOFM (www.anofm.ro), la secþiunea
Persoane fizice/Locuri de muncã va-
cante. În ceea ce priveºte locurile de
muncã la nivel judeþean, aceste infor-
maþii pot fi vizualizate pe pagina de
internet a fiecãrei agenþii pentru ocu-
parea forþei de muncã judeþene/
municipale sau la sediul acestora.

Sursa: anofm.ro

20.240 locuri de muncã
vacante la nivel naþional



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 24 - 30 ianuarie, de-a lungul istoriei
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INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
Blat: Blat: Blat: Blat: Blat:         1 plic praf de copt,  2 linguri cacao,  6 linguri fãinã,        1 plic praf de copt,  2 linguri cacao,  6 linguri fãinã,        1 plic praf de copt,  2 linguri cacao,  6 linguri fãinã,        1 plic praf de copt,  2 linguri cacao,  6 linguri fãinã,        1 plic praf de copt,  2 linguri cacao,  6 linguri fãinã,
               2 linguri ulei,  6 linguri zahãr               2 linguri ulei,  6 linguri zahãr               2 linguri ulei,  6 linguri zahãr               2 linguri ulei,  6 linguri zahãr               2 linguri ulei,  6 linguri zahãr,  6 ouã,  6 ouã,  6 ouã,  6 ouã,  6 ouã
Cremã: Cremã: Cremã: Cremã: Cremã:     300 g ciocolatã amãruie,  300 ml friºcã lichidã    300 g ciocolatã amãruie,  300 ml friºcã lichidã    300 g ciocolatã amãruie,  300 ml friºcã lichidã    300 g ciocolatã amãruie,  300 ml friºcã lichidã    300 g ciocolatã amãruie,  300 ml friºcã lichidã
SirSirSirSirSirop: op: op: op: op:       200 ml apã,  5 linguri zahãr      200 ml apã,  5 linguri zahãr      200 ml apã,  5 linguri zahãr      200 ml apã,  5 linguri zahãr      200 ml apã,  5 linguri zahãr,  esenþã de r,  esenþã de r,  esenþã de r,  esenþã de r,  esenþã de romomomomom
Glazurã: Glazurã: Glazurã: Glazurã: Glazurã:   300 g zahãr  300 g zahãr  300 g zahãr  300 g zahãr  300 g zahãr,  1,  1,  1,  1,  150 ml apã,  2 linguri mier50 ml apã,  2 linguri mier50 ml apã,  2 linguri mier50 ml apã,  2 linguri mier50 ml apã,  2 linguri miere,e,e,e,e,
               2 linguri cacao               2 linguri cacao               2 linguri cacao               2 linguri cacao               2 linguri cacao

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Pentru început, se preparã blatul. Se separã ouãle, apoi se mixeazã gãlbenuºurile cu zahãrul,

uleiul ºi apa, pânã când compoziþia îºi dubleazã volumul. Toarnã mai apoi ºi fãina amestecatã cu
praful de copt ºi cacaua. Bate bine albuºurile ºi se încorporeazã ºi ele în  compoziþia de gãlbenuºuri.
Tapeteazã o tavã cu hârtie de copt ºi toarnã compoziþia. Dã la cuptorul preîncãlzit, pânã trece testul
scobitorii.

Între timp, se preparã crema pentru amandine. Pune ciocolata într-un vas ºi amestecã la foc
mic, cu friºca lichidã. Când ciocolata s-a topit, ia-o de pe foc ºi las-o sã se rãceascã. Preparã ºi
glazura de ciocolatã astfel: într-o
cratiþã, pune apa ºi zahãrul ºi lasã sã
fiarbã, pânã când se topeºte zahãrul.
Adaugã mierea ºi cacaoa ºi si ia-o de
pe foc.

Taie în douã blatul ºi însiropeazã
cu un amestec de apã, zahãr ºi esenþã
de rom, fierte în prealabil. Peste prima
jumãtate de blat adaugã crema, dupã
care pune ºi a doua jumãtate de blat
însiropatã. Taie prãjitura în pãtrate de
mãrime potrivitã, dupã care
glazureazã fiecare amandinã în parte.

-  Ioane, þi-a murit soacra.
- ...
- Ioane, nu ai auzit ? Þi-a murit

soacra!
- Nu mã face sã râd, cã am

buzele crãpate...

Ion se opereazã de hernie. Dupã o lunã
vine la control. Medicul îl întreabã:

- No, Ioane cum te simþi?
- Foarte bine domn’ doctor am însã unele

probleme când urinez.
- Ioi am uitat sã-þi zic. Þi-am scos ºi un rinichi.

- Da’ de ce, am avut cancer sau ce?
- Ba, Ioane, am avut ºi eu o obligaþie...

- Ioane, am fãcut un puzzle, mã!
- ªi ce dacã, mã Gheorghe?
- Pe cutie scria “de la 3 la 6 ani”.

Doi prieteni îºi beau liniºtiþi cafeaua
când sirena pompierilor începu sã sune stri-
dent. Unul dintre ei se ridicã ºi zice:

- Scuzã-mã, dar datoria mã cheamã...
- Bine, dar tu nu eºti pompier.
- Eu nu, dar soþul iubiteti mele, da...

222224 ianuarie4 ianuarie4 ianuarie4 ianuarie4 ianuarie
11111732732732732732 - S-a nãscut Pierre-Augustin

Caron de Beaumarchais, autorul francez
al unor texte de teatru, dintre care douã
au cucerit o mare popularitate: „Bãrbierul
din Sevilla” ºi „Nunta lui Figaro”. Sub pa-
ravanul peripeþiilor ilare, el pune în dis-
cuþie un întreg sistem social, contestând
privilegiile aristocraþiei.

1849 1849 1849 1849 1849 - S-a nãscut Gheorghe Câr-
þan (Badea Cârþan), þãran român autodi-
dact, luptãtor pentru eliberarea naþiona-
lã a românilor din Transilvania ºi rãspân-
ditor de cãrþi româneºti la sate. A cãlãtorit
pe jos pânã la Roma, pentru a vedea
Columna lui Traian ºi alte mãrturii despre
originea latinã a poporului român (m.
07.08.1911).

18591859185918591859 - Adunarea Electivã a Þãrii
Româneºti se pronunþã pentru alegerea
ca domn a lui Al.I.Cuza, realizîndu-se
astfel Unirea Principatelor Române.

18621862186218621862 - Deschiderea primului Parla-
ment unic al României la Bucureºti.
Domnitorul Al.I.Cuza proclamã în mod
solemn, în faþa Adunãrilor Moldovei ºi
Þãrii Româneºti, “Unirea definitivã a Prin-
cipatelor”, iar oraºul Bucureºti este pro-
clamat capitala þãrii.

18641864186418641864 - A apãrut Legea privind
înfiinþarea Curþii de Conturi.

18821882188218821882 - S-a înfiinþat, la Bucureºti,
societatea „Iridenþa Românã”, care, din
1883, s-a numit „Carpaþi”. Societatea a
militat pentru ajutorarea românilor
transilvãneni.

11111898989898911111 - Îºi începe activitatea, la Bu-
cureºti, „Liga pentru unitatea culturalã a
tuturor românilor”. Din iniþiativa ei, s-a
publicat, în limba francezã, memoriul
studenþilor universitari români, privitor
la situaþia românilor din Transilvania ºi
Ungaria, adresat opiniei publice din
Apusul Europei, prin care se evidenþia
politica de oprimare a celor peste trei
milioane de români din Austro-Ungaria.
Memoriul a avut un puternic ecou în
lume.

18931893189318931893 - Apare, la Bucureºti, revista
umoristicã „Moftul român”, condusã de
I.L.Caragiale ºi Anton Bacalbaºa.

19051905190519051905 - S-a nãscut actorul Grigore
Vasiliu Birlic, cu o îndelungatã ºi presti-

gioasã carierã teatralã în registrul comic
(Teatrul National din Bucureºti) (filme:
„Bãdãranii”, „Douã lozuri”, „Steaua fãrã
nume”) (m.14.02.1970).

19321932193219321932 - S-a nãscut actorul Silviu
Stãnculescu, cu o bogatã activitate la
Teatrul de Comedie din Bucureºti (filme:
„Liceenii”, „Mircea”, „Trahir”) (m.23.10.
1998).

11111999994444411111 - S-a nãscut istoricul Ioan
Scurtu.

19461946194619461946 - Adunarea Generalã a ONU
adoptã prima rezoluþie. Aceasta se refe-
rã la utilizarea în scopuri paºnice a ener-
giei atomice ºi eliminarea armelor atomi-
ce sau a altor arme de distrugere în
masã.

19481948194819481948 - Începe construcþia Fabricii
de confecþii, APACA, din Bucureºti.

19501950195019501950 - S-a nãscut solista de muzicã
uºoarã Stela Enache.

19601960196019601960 - Camerunul cîºtigã
independenþa faþã de Franþa.

19651965196519651965 - A murit Winston Churchill,
prim-ministru al Marii Britanii, scriitor,
laureat al Premiului Nobel pentru Litera-
turã în anul 1953 (n.30.11.1874).

19841984198419841984 - A fost lansat pe piaþã primul
computer Apple Macintosh.

19861986198619861986 - Are loc prima survolare a
planetei Uranus cu nava spaþialã ameri-
canã Voyager 2.

25 ianuarie25 ianuarie25 ianuarie25 ianuarie25 ianuarie
11111444447575757575 - ªtefan cel Mare, domnul

Moldovei, îi anunþã printr-o scrisoare cir-
cularã pe principii creºtini din Europa
despre victoria pe care a reputat-o asu-
pra turcilor la Vaslui.

11111626262626277777 - S–a nãscut Robert Boyle,
fizician ºi chimist britanic; este autor al
legii care îi poartã numele, „Legea Boyle”,
potrivit cãreia volumul unui gaz variazã
invers proporþional cu presiunea
(m.30.12.1691).

11111736736736736736 - S-a nãscut Joseph Louis
Lagrange, matematician ºi astronom
francez, care a pus bazele mecanicii
analitice, a adus importante contribuþii
în teoria numerelor ºi analiza numericã,
în mecanica cereascã (m.10.04.1813).

11111999991111199999 - Preºedintele SUA, Woodrow
Wilson (1913-1921), propune la Con-
ferinþa de pace de la Paris crearea Ligii
Naþiunilor.

11111929292929244444 - Au început primele Jocuri
Olimpice de iarnã în Franþa, la Chamonix.

11111939393939311111 - S-a nãscut Ion Hobana,
scriitor de literaturã SF.

19341934193419341934 - S-a nãscut Val Gheorghiu,
prozator ºi pictor (prozã: „Arlechin în iar-

bã”, „Viaþa în teleferic”; album-monogra-
fic „Val Gheorghiu”).

19441944194419441944 - S-a nãscut Ion Dolãnescu,
interpret de muzicã popularã.

11111999997070707070 - Are loc premiera filmului
MASH (regizor Robert Altman).

19931993199319931993 - A luat fiinþã cotidianul
„Cronica Românã”.

19981998199819981998 - Partidul Comunist Francez
îºi deschide arhivele pentru istorici ºi
politologi.

26 ianuarie26 ianuarie26 ianuarie26 ianuarie26 ianuarie
11111788788788788788 - Fondarea primei colonii en-

gleze în New South Wales. Ziua Aus-
traliei.

18651865186518651865 - Demisia guvernului Mihail
Kogãlniceanu.

18691869186918691869 - Conferinþã a fruntaºilor po-
litici ai românilor din Banat ºi din Unga-
ria, la Timiºoara, la care se pun bazele
Partidului Naþional al Românilor din
Banat ºi Ungaria, în frunte cu Alexandru
Mocioni.

11111999991111188888 - Demisia guvernului I.I.C.
Brãtianu - Take Ionescu. Noul guvern
va fi condus de generalul Averescu.

11111999991111188888 - S-a nãscut Nicolae Ceau-
ºescu, preºedintele României în pe-
rioada 1965-1989. Timp de 24 de ani,
dictatura instituitã de conducãtorul ro-
mân s-a bazat pe cultul personalitãþii,
nepotism ºi opresiune. În ciuda tot mai
gravelor încãlcãri ale drepturilor omului,
a reuºit totuºi sã-ºi atragã sprijinul þãrilor
occidentale, datoritã cursului ideologic
urmat, de relativã independenþã faþã
de Uniunea Sovieticã.

19251925192519251925 - S-a nãscut actorul ameri-
can Paul Newman („Pisica pe acoperiºul
fierbinte”).

19281928192819281928 - S-a nãscut regizorul fran-
cez Roger Vadim („ªi Dumnezeu a creat
femeia”, „Legãturi primejdioase”, „Don
Juan”).

19351935193519351935 - S-a nãscut Corneliu Sturzu,
poet ºi eseist („Arcade peste timp”,
„Vîntul din oglinzi”, „Enigma tãbliþelor de
lut”) (m.27.06.1992).

19951995199519951995 - BBC lanseazã canalul sãu
european de informaþii prin satelit,
„BBC World”, care va transmite non-
stop ºtiri în limba englezã. Un canal de
divertisment, „BBC Prime”, va înlocui
canalul „BBC World Service Television”.

222227 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie
11111756 756 756 756 756 - S–a nãscut Wolfgang Ama-

deus Mozart, genial compozitor, pianist,
violonist ºi dirijor austriac (m.05.12.
1791).

111117777775 75 75 75 75 - S-a nãscut filozoful german
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
(m.20.08.1854).

18291829182918291829 - S-a nãscut Isaac Roberts,
astronom britanic (m.17.07.1904).

11111868686868611111 - S-a nãscut mareºalul Cons-
tantin Prezan, membru de onoare ai
Academiei Române (m.27.08.1943).

19361936193619361936 - S-a nãscut îndrãgitul actor
Florin Piersic (piese: „Zbor deasupra unui
cuib de cuci”; filme: „De-aº fi Harap-Alb”,
„Colierul de turcoaze”, „Trandafirul gal-
ben”, „Haiducii lui ªaptecai”, „Mãrge-
latul” etc.).

19421942194219421942 - S-a nãscut Alexandru Miro-
nov, scriitor ºi realizator de emisiuni TV.

19451945194519451945 - Eliberarea lagãrului de
exterminare nazist de la Auschwitz.

19641964196419641964 - S-a nãscut Carmen Rãdu-
lescu, solistã vocalã.

19671967196719671967 - Semnarea de cãtre URSS,
SUA ºi Marea Britanie a Tratatului privind
utilizarea paºnicã a spaþiului cosmic
pentru urmãtorii 60 de ani. Intrã în vigoa-
re la 10.10.1967.

11111999997373737373 - Semnarea Acordului privind
încetarea rãzboiului ºi restabilirea pãcii
în Vietnam.

19831983198319831983 - Se instituie Ziua mondialã
a vãmilor.

11111992992992992992 - A fost semnat Tratatul de
prietenie, colaborare ºi bunã vecinãtate
între România ºi Bulgaria.

28 ianuarie28 ianuarie28 ianuarie28 ianuarie28 ianuarie
18651865186518651865 - S-a întemeiat Societatea

culturalã „Ateneul Român”, din iniþiativa
lui Constantin Esarcu, Nicolae Kretzu-
lescu ºi V.A.Urechia.

19361936193619361936 - S-a nãscut actorul american
Alan Alda („MASH”).

19431943194319431943 - S-a nãscut actriþa Florina
Cercel (filme: „Varã sentimentalã”, „Cru-
cea de piatrã”).

19661966196619661966 - Ziua internaþionalã a mobili-
zãrii împotriva rãzboiului nuclear, pro-
clamatã de Consiliului Mondial al Pãcii.

19861986198619861986 - Catastrofa navetei spaþiale
„Challenger”, a cãrei explozie, la 75 de
secunde de la lansare, a provocat moar-
tea celor 7 astronauþi aflaþi la bord.

19991999199919991999 - Începe, la Paris, Conferinþa
europeanã asupra participãrii echili-
brate a femeilor ºi bãrbaþilor la procesul
de luare a deciziilor (28.01-30.01.1999).

29 ianuarie29 ianuarie29 ianuarie29 ianuarie29 ianuarie
18661866186618661866 - S-a nãscut scriitorul francez

Romain Rolland, laureat al Premiului
Nobel pentru Literatura în anul 1915
(„Jean-Christophe”, „Danton”) (m.30.12.

1944).
11111888887777711111 - S-a nãscut Gheorghe Brães-

cu, prozator, membru al cercului Sburã-
torul (m.15.03.1949).

18731873187318731873 - S-a nãscut chimistul Petru
Bogdan, creator al învãþãmîntului de chi-
mie-fizicã din România (m.28.03.1944).

19261926192619261926 - S-a nãscut realizatorul TV
Tudor Vornicu (m.02.04.1989).

11111999994444477777 - URSS semneazã tratatul
de pace cu România.

19621962196219621962 - S-a nãscut actriþa Oana
Pellea (teatru: „Visul unei nopþi de varã”,
„Îmblînzirea scorpiei”; filme: „Vulpe
vînãtor”, „Stare de fapt”).

30 ianuarie30 ianuarie30 ianuarie30 ianuarie30 ianuarie
14831483148314831483 - S-a nãscut pictorul Raffaelo

Sanzio (m.06.04.1520).
16951695169516951695 - Constantin Brâncoveanu,

domnul Þãrii Româneºti (1688-1714),
a primit titlul de „principe al Imperiului”,
ca recompensã pentru serviciile fãcute
Curþii din Viena.

11111727272727211111 - S-a nãscut pictorul italian
Canaletto (m.17.10.1780).

18521852185218521852 - S-a nãscut marele drama-
turg ºi prozator Ion Luca Caragiale (m.22.
06.1912).

18821882188218821882 - S-a nãscut Franklin Delano
Roosevelt, cel de-al 32-lea preºedinte
al SUA (1933-1945). Prin decizia luatã
în decembrie 1941, de intrare în rãzboi
a americanilor împotriva forþelor Axei,
Roosevelt a contribuit decisiv la înfrîn-
gerea Germaniei lui Hitler. Politica e-
xternã promovatã de el ºi îndreptatã cã-
tre cooperare a pus bazele constituirii
Organizaþiei Naþiunilor Unite la 26.
06.1945 (m.12.04.1954).

19201920192019201920 - România ºi Cehoslovacia
stabilesc relaþii diplomatice la nivel de
legaþie.

19321932193219321932 - S-a nãscut prozatorul ºi
dramaturgul Dinu Sãraru.

19331933193319331933 – Adolf Hitler a fost ivestit în
funcþia de cancelar al Germaniei.

11111999994343434343 - Forþele aeriene britanice
au lansat un masiv raid de bombarda-
ment asupra Berlinului la 10 ani de la
investirea lui Adolf Hitler în funcþia de
cancelar al Germaniei.

11111959595959511111 - S-a nãscut cîntãreþul britanic
Phil Collins. A cîºtigat de ºase ori premiul
„Grammy”.

19621962196219621962 - S-a nãscut Regele Iordaniei,
Abdulah al II-lea.

11111999997777711111 - S-a nãscut Gianina Coron-
dan, prezentatoare la TVR.

Sursa: calendar.eclub.ro
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Pe lângã numirea lui Costel
Lazãr în funcþia de director
sportiv la Petrolul, pânã acum
au venit ºi câþiva jucãtori strãini
ºi doi juniori.

Aceºtia sunt: mijlocaºul
argentinian Leonel Pierce, mijlo-
caºul albanez Armando Vajushi,
juniorii Adrian Nicolae ºi Mihai
Nitescu.

Ultimii veniþi sunt aduºi de
Costel Lazãr în cantonamentul
din Turcia. Aceºtia sunt: fun-
daºul moldovean Radu Rogac
(în probe) ºi mijlocaºul spaniol
Pol Roige Rodriguez, care a
semnat pânã la sfârºitul sezo-
nului, cu drept de prelungire.

Ionuþ Mitoiu

nescu, I. Stoica - Hamza. În par-
tea a doua au jucat ºi ceilalþi
componenþi ai lotului.

În cel de-al doilea amical,
Petrolul s-a întâlnit cu echipa
de Liga a doua, SC Budaorsi,
din Ungaria. Petroliºtii au
terminat învingãtori ºi în acest
joc, câºtigând cu 3-2 (2-2).

Pentru ploieºteni au mar-
cat: Deac (9), Marinescu (28)
ºi Armando Vajushi (65).

PETROLUL (1):PETROLUL (1):PETROLUL (1):PETROLUL (1):PETROLUL (1): Avram
(30 - Apostolachi) - Bãrboianu,
Walace, Manolache, Ticu – Me-
za Colli, Marinescu, ªaim Tu-
dor, I. Stoica, Deac - Arnãutu.

PETROLUL (2): PETROLUL (2): PETROLUL (2): PETROLUL (2): PETROLUL (2): Aposto-

lachi (60-Lungu) – Bãrboianu
(76 Ad. Nicolae), Olaru, Rogac,
ªaim Tudor – Pierce - Bratu,
Enache, Vajushi - Blãnaru, Ar-
nãutu (61 - Niþescu).

În acest amical nu au fost
folosiþi Hamza ºi Sirghi, uºor ac-
cidentaþi.

Am vãzut în aceste jocuri
cã atacul a început sã “produ-
cã” goluri. Ãsta e un lucru bun,
pentru cã  la  acest comparti-
ment sufeream! Iatã, Deac are
deja douã goluri pânã acum.
Îi aºteptãm ºi pe ceilalþi atacanþi
sã-ºi facã “meseria”.

Petrolul, primele victorii în cantonamentul din Turcia

Petrolul a început seria de
meciuri amicale în cantona-
mentul pe care-l efectueazã în
Antalya. Primul joc a fost cel

cu FK Kyzylzhar (Kazastan), pe
care elevii lui Costel Enache l-
au câºtigat cu 2-0. Golurile plo-
ieºtenilor au fost înscrise de

Marinescu (28) ºi Deac (57).
PETROLUL:PETROLUL:PETROLUL:PETROLUL:PETROLUL: Lungu - Ola-

ru, Walace, Manolache, Ticu -
Pierce -Vajushi, Bratu, Mari- Ionuþ Mitoiu

Sosiri la
Petrolul

Aproximativ 300 de spor-
tivi din toatã þara s-au aliniat la
startul Cupei RMA la atletism,
printre ei aflându-se ºi atleþii de
la CSS Ploieºti, pregãtiþi de prof.
Maria Andrei ºi Florin Andrei.
Aceºtia au reuºit sã cucereascã

12 medalii (3 de aur, 6 de ar-
gint ºi 3 de bronz) astfel: Cate-
goria juniori 1: Eduard Chivi –
medalie de aur la 200 m –
23.35 sec., medalie de argint
la 400 m – 51.78 sec.;

Categoria juniori 2: Andrei

Niculiþã – medalie de aur -200
m – 23.21 sec. , medalie de
argint la 400 m – 51.00 sec.;
David Gudi – medalie de argint
la 200 m – 23.36 sec., medalie
de bronz – 400 m -51.82 sec.;
Andrei  Toma – medalie de
argint – 800 m -2.03.65 min.

Categoria juniori 3: Teodor
Marin – medalie de aur – 400
m – 55.29 sec.; Andrei  Blã-
naru – medalie de argint –
400 m – 55.65 sec.; Rossana
Ristulescu  -  2 medalii de
bronz  - 400 m – 62.59 sec. ºi
200 m – 27.80 sec.

Competiþia s-a desfãºurat
pe parcursul a douã zile, 17 ºi
18 ianuarie, gazdã fiind Com-
plexul Sportiv „Lia Manoliu” din
Bucureºti.

Mihail Marinescu

Handbalistele junioare 3
ale CSM Ploieºti au început
cu dreptul anul 2020, impu-
nându-se în dauna sportivelor
de la Sport Club Curtea de
Argeº, cu 37-17 (16-9). Partida
s-a disputat pe 19 ianuarie, în
Sala Olimpia din Ploieºti, ºi a
contat pentru etapa a 15-a a
Seriei D.

Antrenorul Robert Co-
mendant a utilizat urmãtoarele
jucãtoare: B. Voicilã, I. Sãvu-
lescu, A. Matei – N. Jianu (7
goluri), E. Lãcuºteanu (7 goluri),
R. Gavrilã (5 goluri), D. Grã-
diºteanu (4 goluri), M. Popescu
(4 goluri), A. Burtea (3 goluri),
M. Iordache (2 goluri), M. Zafiris
(2 goluri), D. Manole (1 gol), D.
Ilie (1 gol), T. Stere (1 gol), A.
Toma ºi B. Rãdulescu.

Junioarele 3 se menþin pe
prima poziþie a clasamentului
Seriei D, cu 12 victorii ºi o re-
mizã în 13 partide disputate,
iar duminica viitoare au o de-

plasare aparent uºoarã, la
ocupanta locului al 9-lea, CSO
Voluntari 2005.

ªahiºtii de la CSM Ploieºti
au participat, în perioada 3-12
ianuarie, la ediþia 2020  a Con-
cursului Naþional ªcolar de
ªah „Elisabeta Polihroniade”.
Competiþia a fost organizatã de
ACS Elisabeta Polihroniade,
împreunã cu Ministerul Educa-
þiei Naþionale ºi Federaþia Ro-
mânã de ªah ºi s-a desfãºurat
în Covasna. Concursul a fost
unul excelent pentru sportiva
Anamaria Raþã, care a reuºit
sã obþinã nu mai puþin de trei
medalii de aur ºi una de argint.
ªahista antrenatã de Petre
Grigore s-a impus la ºah clasic,
ºah rapid ºi dezlegãri ºi a fost
a doua la blitz. Fratele ei, Andrei
Raþã, a avut evoluþii onorabile,
reuºind sã ocupe locul al 6-
lea în concursul de ºah clasic.
În urma performanþei de la ºah
clasic, Anamaria Raþã a obþinut
ºi calificarea directã la Cam-
pionatul Mondial ªcolar de
ªah, ce va avea loc în Grecia,
în luna aprilie.

Mihail Marinescu

Performanþã notabilã a unei ºahiste
ploieºtene la Concursul Naþional ªcolar

de ªah „Elisabeta Polihroniade”

Echipa de baschet seniori
a CSM Ploieºti a susþinut, pe
19 ianuarie, cel de-al doilea
meci oficial din noul an, reu-
ºind sã se impunã, previzibil,
pe terenul formaþiei secunde
a celor de la CSO Voluntari. A
fost 73-70 (25-19, 17-15, 24-
19, 7-17) pentru bãieþii pregãtiþi
de Eugeniu Melnic, Ionuþ Ivan
ºi Robert Munteanu, însã nu
fãrã emoþii, dupã revenirea
reuºitã în ultimul sfert de for-
maþia gazdã.

CSM Ploieºti a abordat ºi
jocul de astãzi cu „aripa tânã-
rã”, cei mai experimentaþi jucã-
tori fiind Ianuli, Carabulea ºi Du-
mitru, care au ºi reuºit, e drept,
63 din cele 73 de puncte ale
formaþiei ploieºtene. Eugeniu
Melnic a început meciul din
Sala „Gabriela Szabo” cu M.
Comãnescu (2 puncte), D. Ian-
cu (1), C. Dumitru (13, 4×3),
A. Carabulea (26), M. Ianuli (24,
1×3), apelând, pe parcurs, ºi

la Al. Chirilã (4 puncte), H. Scãr-
lãtescu (2) ºi D. Constantin (1).

În weekend-ul urmãtor,
bãieþii vor susþine restanþa din
etapa a 11-a, cu U-BT 2 Cluj-

A venit ºi prima victorie pentru
baschetbaliºtii de la CSM Ploieºti

Napoca, meciul urmând sã se
dispute cel mai probabil sâm-
bãtã, 25 ianuarie, la ora 13.00.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Noi medalii în contul atleþilor de la CSS Ploieºti

Handbal junioare

Au început cu succes noul an

Mihail Marinescu

www.informatiaprahovei.ro


