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Economia României este þinutã
la mijloc în aceastã situaþie contex-
tualã politicã mai agitatã, iar industria
bancarã doreºte sã aducã în discuþie
mai des economia, mãcar la egalitate
cu politica, pentru cã aceasta creeazã
bunãstare, a declarat, într-o confe-
rinþã de specialitate, Florin Dãnescu,
preºedintele executiv al Asociaþiei
Române a Bãncilor (ARB).

“În aceastã situaþie contextualã
politicã mai agitatã, când se scot din
sertare toate iniþiativele, se pun pe
masã, se discutã, economia este þinutã
la mijloc. Noi, industria bancarã, nu
dorim decât foarte diplomatic, respec-
tuos, sã aducem în discuþie mai des
economia, mãcar la egalitate cu poli-
tica. Economia este cea care creeazã
bunãstare. Dacã sacrificãm de fiecare
datã economia pentru motive politice,
vom continua sã plãtim cu toþii ºi plã-
tim deja de mult timp. Soldul investiþii-

lor strãine directe în Produsul Intern
Brut este cam de 45%, comparabil
cu Ungaria care o cifrã de cinci ori
mai mare. Dacã noi reuºim sã transmi-
tem importanþa acestui factor al im-
predictibilitãþii, amprenta extrem de
puternicã asupra vieþii fiecãruia dintre
noi ºi a copiilor noºtri, poate cã atunci
vom trata acest subiect cu mai mare
importanþã ºi cu mai mare implicare.

(continuare în pagina 2)

Dãnescu (ARB): Situaþia politicã
mai agitatã din prezent þine
economia României la mijloc

Peste 10.000 de tineri cu vârste între 15 ºi 34 de ani au plecat definitiv din
România în cursul anului 2018, cei mai mulþi din Bucureºti, dar ºi din judeþele
Iaºi, Timiº, Bacãu ºi Galaþi, reiese din rezultatele unei analize realizatã de INACO
- Iniþiativa pentru Competitivitate. Cercetarea publicatã luni aratã cã în grupul
tinerilor care au pãrãsit România nu au fost luate în calcul deplasãrile sezoniere
pentru studii, muncã etc., ci doar emigranþii definitivi cu vârsta între 15 ºi 34 de
ani. În topul judeþelor din care provin cei care au ales calea strãinãtãþii se aflã
municipiul Bucureºti, urmat de judeþele Iaºi, Timiº, Bacãu, Galaþi, Mehedinþi,
Gorj, Sãlaj, Covasna ºi Harghita.

Un raport al Bãncii Mondiale, intitulat “Markets and People: Romania Coun-
try Economic Memorandul”, citat de INACO, aratã cã un copil nãscut în România
îºi atinge doar 60% din potenþialul sãu de productivitate odatã ajuns adult acasã.
În acest context, documentul menþioneazã cã perspectiva celor din Bucureºti-
Ilfov este mai pozitivã, cu un potenþial al capitalului uman de 68%, urmat de
judeþul Cluj - cu 65%. La polul opus, judeþele care oferã cele mai mici oportunitãþi
de educaþie, sãnãtate ºi speranþã de viaþã pentru tineri sunt: Satu Mare (53%),
Cãlãraºi (52%), Ialomiþa (52%) ºi Giurgiu (51%). Concluziile Raportului Global al
Competitivitãþii scoate în evidenþã ºi faptul cã, la nivel general, România se aflã
pe locul 132 în lume din 137 de þãri analizate din perspectiva capacitãþii de a-ºi
reþine resursa umanã talentatã în þarã.

Analizã INACO: Peste 10.000 de tineri
au ales sã plece definitiv din România, în 2018

Povestea impresionantã a Irinei Bossy Ghica,
nepoata celui mai bogat român din toate timpurile
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EY: Inteligenþa artificialã
va redefini sectorul
serviciilor financiare în
urmãtorii doi ani
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eJobs.ro a înregistrat
peste 1 milion de aplicãri
pentru job-uri în ianuarie,
un record pentru
piaþa de profil

Poetul
MIRCEA
TECULESCU
a fost premiat

La Mizil,

Echipa de handbal fete J4
a CSM Ploieºti s-a calificat
pentru Faza pe euro-regiune
a campionatului

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a
lansat Campania „Meseria face diferen-
þa!”, care are drept scop prezentarea
celor mai relevante meserii în care se
pot forma absolvenþii de clasa a VIII-a,
dar ºi avantajele pe care le oferã învã-
þãmântul profesional ºi cel dual. Campa-
nia „Meseria face diferenþa!” se va în-
cheia în data de 11 martie, de Ziua Na-
þionalã a Meseriilor.

Sãptãmânal, prin intermediul aces-
tei campanii, Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii ºi Centrul Naþional de Dezvol-
tare a Învãþãmântului Profesional ºi Teh-
nic vor prezenta meseriile care pot face
diferenþa. Toate materialele vor fi vizibile
pe site-urile alegetidrumul.ro ºi edu.ro.
Campania „Meseria face diferenþa!” se
va derula în toatã þara, iar printre acþiu-

nile propuse de cãtre inspectoratele ºco-
lare se regãsesc: acþiuni comune ale
unitãþilor de învãþãmânt profesional ºi
tehnic, ale Inspectoratului ªcolar Jude-
þean, ale Centrului Judeþean de Resurse
ºi Asistenþã Educaþionalã, ale operato-
rilor economici privind consilierea ºi
orientarea ºcolarã ºi profesionalã a ele-
vilor; caravane ale meseriilor; concursuri
ºcolare de tip „Atelier de creaþie” sau
„Atelier de roboticã”; vizite ale elevilor
din unitãþile de învãþãmânt gimnaziale
din judeþ la operatorii economici care
asigurã pregãtirea ºi/sau practica în
învãþãmântul profesional ºi profesional
dual; ateliere de informare pentru profe-
sorii diriginþi ai claselor a VII-a ºi a VIII-a.

În urmãtoarea perioadã, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii, inspectoratele

ºcolare ºi instituþiile de învãþãmânt vor
organiza, cu ocazia Zilei Naþionale a Me-
seriilor, o serie de evenimente care sã
contribuie la creºterea vizibilitãþii ºi atrac-
tivitãþii învãþãmântului profesional, teh-
nic ºi profesional dual în rândul viitorilor
absolvenþi de clasa a VIII-a.

Mihail Marinescu

Campanie pentru sprijinirea
învãþãmântului profesional ºi dual
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Adevãrul economic este cã industria ban-

carã din România, finanþatorul economiei în
proporþie de 75%, s-a confruntat cu 50 de iniþia-
tive legislative, în ultimii cinci ani, faþã de care
am cerut de fiecare datã sã fim chemaþi la dis-
cuþii”, a spus Dãnescu.

În viziunea ºefului ARB, bãncile lucreazã
cu riscuri, nu administreazã numai monedã,
fiind expuse, în acelaºi timp, ºi riscului legislativ.
“În general, bãncile lucreazã cu riscuri, nu ad-
ministreazã numai monedã, în sensul economi-
sirii ºi apoi creditãrii, în sensul intermedierii finan-
ciare. Pe acest flux procesual, administreazã ºi
riscuri. Ori, o bancã atunci când observã riscuri,
mai ales care sunt substanþiale sau subliniate
ca fiind un risc sistemic ridicat, atunci mai bine
gândim la volumul, la nivelul acestui risc, dar
de asemenea trebuie sã-l percepem ºi prin
întinderea în timp. Vom vedea cã de ani de zile
se discutã despre acest risc legislativ. Pot sã vã
spun cã acum aproximativ cinci ani, Asociaþia
Românã a Bãncilor a vorbit mai direct ºi mai
concret despre acest risc ca fiind principala
barierã în calea intermedierii financiare. Dacã
vã uitaþi în decursul intermedierii financiare, or-
ganic sã spunem, veþi vedea cã aceasta a scãzut
constant. Ce s-a întâmplat? Am identificat riscuri,
dar ne-am dat seama sã aceste riscuri se pot
produce în mod neperformant ºi mai departe

transmiterea acestui risc asupra depozitelor ºi
asupra economisirii. Concluzia este cã decizia
de banking la nivelul bãncilor pe intermediere
financiarã nu a fost cea pe care ne-am fi dorit-
o. Aºa s-a întâmplat ca intermedierea financiarã
sã rãmânã în urma Produsului Intern Brut.
Atunci când vorbim despre intermediere finan-
ciarã, vorbim de credite ale populaþiei ºi compa-
niilor supra Produs Intern Brut. Vom vedea cã
pornind de la 40% intermediere financiarã am
ajuns la 26%”, a menþionat Florin Dãnescu.

Acesta a adãugat cã, în decursul ultimilor
cinci ani, au fost numãrate 50 de iniþiative legis-
lative dãunãtoare industriei bancare ºi creditãrii.
“Am numãrat iniþiativele legislative pe care le-
am simþit dãunãtoare industriei bancare ºi cre-
ditãrii. Între 2014 ºi 2018, inclusiv, numãrul
acestora a fost de 50, deci asta înseamnã zece
iniþiative pe an. Dacã noi acordãm un credit
ipotecar pe durata maximã de 30 de ani, asta
ar însemna cã zece iniþiative pe an pe un con-
tract pe care îl faci astãzi ºi care se terminã
peste 30 de ani, ar fi pus sub semnul întrebãrii
de zece ori pe an, de peste 300 de ori? Cum sã
fim extrem de optimiºti în dezvoltarea volu-
micã a creditãrii, când riscul acest e atât de
semnificativ, când impredictibilitatea are
acest preþ direct pe care trebuie sã-l simþim,
sã-l înþelegem?”, a punctat preºedintele exe-
cutiv al ARB.

Dãnescu (ARB): Situaþia politicã
mai agitatã din prezent þine
economia României la mijloc

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
(APIA), prin Centrul Judeþean Prahova, aduce la cu-
noºtinþa opiniei publice cã a început plata aferentã
ajutorului de stat la motorina utilizatã în agriculturã,
pentru cantitãþile de motorinã utilizate în perioadele
01.04-30.06.2019 (trimestrulII/2019) ºi 01.07 -
30.09.2019 (trimestrul III/2019) conform preve-

APIA efectueazã plata
ajutorului de stat pentru
reducerea accizei la motorina
aferentã anului 2019

derilor HG nr. 1174/2014 ºi OMADR nr.1727/2015,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Suma totalã la nivel naþional care urmeazã a
fi plãtitã pentru diferenþa trimestrului II (47,33%)
este de 92.168.149,00 lei pentru un numãr de
17.703 beneficiari ºi o cantitate de motorinã totalã
determinatã de48.614.259,504 litri.

Facem precizarea cã prima transã la platã
pentru trimestrul II/2019 a fost efectuatã în luna
octombrie 2019 în procent de 52,67%.

Pentru trim. III, suma totalã la nivel naþional
care urmeazã a fi plãtitã este de 317.050.459,00
lei pentru un numãr de 17.720 beneficiari ºi o canti-
tate de motorinã totalã determinatã de
167.229.424,095 litri. Valoarea nominalã a ajuto-
rului de stat pentru reducerea accizei la motorinã
pentru anul 2019 este de 1,8959 lei/litru.

Indicele ROBOR la 3 luni a scãzut luni la 3,12%
pe an, de la 3,15% pe an, cât era vineri, conform
datelor publicate de Banca Naþionalã a României
(BNR). La debutul lui 2019, indicele ROBOR la 3
luni era 2,99% pe an, iar la începutul acestui an se
situa la 3,19%.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor
la creditele ipotecare în lei cu dobândã variabilã a
coborât la 3,21% pe an, de la 3,23% pe an în data
de 14 februarie, iar ROBOR la 12 luni a scãzut la
3,26% pe an, de la 3,28% pe an.

Indicele ROBOR la
3 luni a coborât luni
la 3,12% pe an

Indicele de referinþã pentru creditele consuma-
torilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019,
pentru al treilea trimestru din 2019, este de 2,36%
pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmeticã a
ratelor de dobândã zilnice ale tranzacþiilor interban-
care din al doilea trimestru al anului.

În luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/
2019 care modificã modul în care este calculatã
rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilã.
Astfel, Ordonanþa 19 a stabilit indicele de referinþã
pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat
trimestrial exclusiv pe baza tranzacþiilor inter-
bancare.

Irina Bossy Ghica, strã-strãne-
poata omului politic Gheorghe Grigore
Cantacuzino, fost prim- ministru al Ro-
mâniei la final de secol XIX ºi început
de secol XX, este cea care stã în spa-
tele unor proiecte culturale menite sã
salveze ce a mai rãmas din moºteni-
rea culturalã lãsatã românilor de
familiile Cantacuzino ºi Ghica în Pra-
hova ºi Dâmboviþa.

Fost jurnalist, corespondent pen-
tru cele mai importante redacþii euro-
pene, Reuters ºi BBC World Service,
Irina Bossy Ghica a revenit în Româ-
nia în decembrie 1989, în calitate de
corespondent de presã ºi a participat,
tot ca jurnalist, inclusiv la celebrele
mineriade. Deºi contactul cu
România anilor 90 nu a fost neapãrat
o plãcere, Irina Bossy Ghica fiind agre-
satã la Târgu Jiu, în timpul mineriadei,
strãnepoata nababului nu a renunþat

la ideea de a face ceva bun pentru
þara ei. A renunþat la cariera de jurna-
list ºi s-a implicat activ în aderarea Ro-
mâniei la Uniunea Europeanã,  fiind
numitã consilier de cooperare la
Ambasada Franþei la Bucureºti, pen-
tru a coordona colaborarea între
Franþa ºi România.

Cât a stat în România, Irina Bossy
Ghica a realizat cã anii comunismului
au ºters absolut orice urmã a este-
ticului ºi frumosului, iar clãdirile cenu-
ºii reuºiserã sã îngroape, sã ascundã
tot ceea ce familiile de nobili au lãsat
moºtenire.

 “Totul, toate casele sunt nãvãlite
de urâtul comunismului. Îmi aduc
aminte de o frazã rostitã de Ion Ghica
în 1860 ºi care, iatã, cât de valabilã
este ºi acum. Se distrug ºi se demo-
leazã case, biserici de parcã am vrea
sã ne ºtergem urma, sã nu mai avem

nicio istorie. (...) trebuie fãcutã o edu-
caþie, trebuie sã înþelegem cu toþii cã
ceea ce este al meu nu este ºi al
nostru, trebuie sã învãþãm sã fim res-
pectuoºi faþã de ceilalþi, trebuie sã
învãþãm despre eleganþa discretã.
Trebuie sã conºtientizãm cã doar
dacã ne gândim la interesul nostru
general ºi nu particular, doar aºa
România va prospera. (...) francezii ca-
re lucreazã în administraþia publicã
sunt mândri cã pot servi Franþa, cã
pot contribui cu ºtiinþa lor,” spunea
Irina Bossy- Ghica într-un interviu din
2016.

Fundaþia pe care o coordoneazã
în prezent strã-strãnepoata Nababu-
lui are menirea sã salveze ceea ce a
mai rãmas din spectaculoasele clãdiri
monument ridicate în zona Prahova-
Dâmboviþa de celebrele familii Canta-
cuzino- Ghica, aflate astãzi în ruinã.

Pe lângã ”Micul Trianon” de la
Floreºti, castel ridicat pentru soþia sa
de cãtre Gheorghe Grigore Cantacu-
zino, Irina Bossy Ghica ºi-a îndreptat
atenþia cãtre un alt conac boieresc
pe care vrea sã-l readucã la viaþã. Este
vorba despre conacul de la Ghergani,
care a aparþinut familiei Ghica.

Situat la jumãtatea drumului din-
tre Bucureºti ºi Târgoviºte, în judeþul
Dâmbiviþa, conacul de la Ghergani,
numit în epocã ”maison de plai-
sance”, într-o traducere aproximativã,
casã de vacanþã, a reprezentat pentru

mult timp un loc de pelerinaj al nobi-
limii sfârºitului de secol XIX.

„Toatã lumea doreºte sã vadã
Gherganii. Doi sau trei vizitatori care
au venit sã ne vadã au povestit minu-
nãþii ºi minunãþii, iar lumea vorbeºte
în oraº despre bunul gust, simplitatea
ºi frumuseþea micii noastre aºezãri de
la þarã.” (Ion Ghica cãtre Alexandrina,
Ghergani, 1867), conform domeniul-
ghica.ro. Tocmai acest bun gust ºi
rafinament, lux discret ºi eleganþã
care lipseºte arhitecturii contempo-
rane, meritã tot efortul depus acum
pentru salvarea lui.

Domeniile marilor familii de boieri
aveau o caracteristicã aparte care ra-
reori se mai regãseºte în construcþiile
de dupã anii comunismului. Grãdini-
le care înconjurau construcþia în sine
fãceau parte din întreg ansamblu,
fiind amenajate tot de arhitecþi celebri
care nu lãsau nimic la întâmplare.

Tocmai frumuseþea locului, bine
ales ºi structurat, permite acum
urmaºilor familiei Ghica sã organizeze
la Ghergani evenimente culturale de
înaltã þinutã pe care nu le regãsim în
sãlile de spectacole.

“Am petrecut o searã feericã la
conacul lui Ion Ghica din Ghergani
pe care încerc sã-l restaurez. Dumi-
nicã, am celebrat 150 de ani de la
aºezarea primei pietre la conac de
cãtre strãmoºul meu, în sunetele
unui superb concert SONORO care

încheia ciclul «Concert la Conac»
2019”, a precizat Irina Bossy Ghica
într-o postare pe pagina sa de Face-
book.

Conacul de la Ghergani a fost res-
tituit moºtenitorilor de drept în 2009,
iar acum Irina Bossy Ghica încearcã
sã restaureze clãdirea, iar întreg
domeniul sã-l reintroducã în circuitul
cultural. ”În lumea de astãzi, lume a
calculului ºi a interesului material, a
rentabilitãþii, casele istorice, lãcaºurile
familiale sunt esenþiale pentru a salva
viitorul nostru, cel care ne este comun
- adicã civilizaþia. Care are în rãdãcina
sa ºi cuvântul «civic». Este mai indis-
pensabil ca oricând sã ne regãsim ºi
sã ne pãstram rãdãcinile, ca niºte
puncte de reper. Sã regãsim sensul
a ceea ce rãmâne din noi, în noi ºi
care ne uneºte. În limba francezã cu-
vântul «demeure» - lãcaº - este acelaºi
cu demeurer: a rãmâne pe loc, într-
un loc. Lãcaºul ne leagã de un loc
din care putem privi spre viitor ºi care
ne este indispensabil pentru a între-
vedea viitorul”, scrie Irina Bossy Ghica
pe site-ul dedicat conacului de la
Ghergani.

În prezent, se cautã fonduri pen-
tru restaurarea celor douã mari do-
menii, de la Floreºti, judeþul Prahova,
ºi Ghergani, judeþul Dâmboviþa, pen-
tru ca monumente de arhitecturã
unice în România sã poatã fi þinute
în viaþã.

Povestea impresionantã a Irinei
Bossy Ghica, nepoata celui mai
bogat român din toate timpurile
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Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale informeazã cã ‘’Ajutorul de
minimis pentru aplicarea programului
de susþinere a produsului tomate în
spaþii protejate’’ continuã ºi în anul
2020, potrivit unui comunicat remis
AGERPRES.

Termenul limitã de înscriere în pro-
gram este 15 aprilie 2020, iar
termenul limitã de valorificare
a producþiei este 15 iunie
2020, inclusiv. În plus, pentru
a avea siguranþa cã tomatele
ce vor fi oferite populaþiei vor
avea o calitate cât mai bunã,
beneficiarii trebuie sã deþinã
un registru de evidenþã a trata-
mentelor de protecþie a plan-
telor, ce va fi verificat de cãtre
inspectorii Autoritãþii Naþionale
Fitosanitare.

Reprezentanþii Direcþiilor
pentru Agriculturã Judeþene
efectueazã verificãri la începutul ro-
dirii ºi înainte de începerea recoltãrii
în vederea evaluãrii producþiei.

Bugetul total al programului pen-
tru Ciclul I este de aproximativ 40 mili-
oane euro, iar beneficiarii trebuie sã
valorifice o cantitate de 3 tone/1.000
mp. Principalele modificãri pentru
anul 2020 au avut în vedere îmbunã-

tãþirea programului, astfel încât con-
sumatorii sã beneficieze de tomate
de calitate din producþia autohtonã.

Ca element de noutate, în anul
2020, verificarea preliminarã a do-
sarelor ºi instruirea fermierilor privind
respectarea normelor de utilizare a
produselor de protecþia plantelor se

va realiza de cãtre reprezentanþii
Direcþiilor pentru Agriculturã judeþene
ºi respectiv, de cãtre inspectorii
Autoritãþii Naþionale Fitosanitare, la
Primãria localitãþii respective. Mãsura
va fi luatã în special pentru cele câ-
teva judeþe unde sunt foarte mulþi be-
neficiari ºi pentru a veni în sprijinul
fermierilor.

Programul ‘’Tomata’’
continuã ºi în 2020

Activitatea investiþionalã din
România rãmâne una dintre cele mai
scãzute din Uniunea Europeanã, în
contextul în care doar 71% dintre fir-
mele româneºti au investit în ultimul
exerciþiu financiar, faþã de 85% la ni-
velul UE, conform sondajului de inves-
tiþii al BEI, prezentat într-o conferinþã
de presã organizatã împreunã cu
Banca Naþionalã a României.

Sondajul BEI mai semnaleazã cã
deficitul de investiþii persistã, în ciuda
creºterii economice puternice din ul-
timii ani, bazatã pe consum, iar incer-
titudinea cu privire la viitor, infrastruc-
tura neadecvatã ºi indisponibilitatea
personalului calificat sunt principalele
bariere în calea investiþiilor, se menþio-
neazã într-un comunicat al BNR. Cer-
cetarea BEI subliniazã cã majoritatea
firmelor româneºti rãmân departe de
frontiera productivitãþii UE ºi existã
puþini lideri. Diferenþele de productivi-
tate în cadrul firmelor româneºti sunt
accentuate, majoritatea firmelor
rãmân cu performanþe reduse ºi doar
14% reuºesc sã creascã semnificativ
productivitatea.

“România trebuie sã investeascã
în inovaþie ºi în noile tehnologii pentru
a creºte productivitatea ºi a evita cap-
cana competitivitãþii scãzute. Investi-
þiile sunt necesare ºi pentru a stimula
tranziþia spre o economie ecologicã
ºi circularã”, mai reiese din sondaj.

Noile rezultate ale Sondajului de
investiþii au fost prezentate de Debora
Revoltella, directorul departamentului
de economie al BEI.

Guvernatorul Bãncii Naþionale a
României, Mugur Isãrescu, a subliniat
cã proiectele finanþate de BEI s-au
dovedit a fi un catalizator al dezvoltã-
rii, cu efect de multiplicare la nivelul
tuturor sectoarelor economice.

“În calitate de veteran, ca deþinã-
tor al mandatului de guvernator din

anul 1990, ºtiu cu exactitate în ce
mãsurã România a beneficiat de
sprijin semnificativ din partea Bãncii
Europene de Investiþii”, a spus
Isãrescu.

În cadrul conferinþei s-au dezbã-
tut teme precum nivelul necesar de
investiþii ºi barierele în calea acestora,
disponibilitatea surselor de finanþare
pentru investiþii, în special utilizarea
fondurilor UE ºi rolul instrumentelor
financiare ale BEI în sprijinirea in-
vestiþiilor pe termen lung. Discuþia s-a
concentrat pe diferenþa de productivi-
tate dintre lideri ºi firmele cu pro-
ductivitate scãzutã. S-a punctat, de
asemenea, modul în care România
ar putea trece la o economie cu emisii
reduse de carbon ºi o eficienþã
energeticã mai ridicatã.

În urma contracþiei activitãþii
investiþionale din 2018, investiþiile în
România au crescut în 2019, iar aº-
teptãrile corporative s-au îmbunãtãþit.
Cu toate acestea, mediul macroeco-
nomic în urmãtorii ani va deveni mai
dificil, având în vedere temperarea
creºterii economice ºi înrãutãþirea
balanþei fiscale. Chiar ºi cu un spaþiu
fiscal limitat, prioritizarea investiþiilor
publice faþã de cheltuielile curente ºi
predictibilitatea fiscalã mai bunã ar
stimula investiþiile private, necesare
tranziþiei la o economie ecologicã,
circularã ºi inteligentã.

Investiþia firmelor rãmâne con-
centratã pe extinderea capacitãþii de
producþie ºi înclinatã spre active
corporale. Peste 76% din investiþii sunt
destinate activelor fixe corporale (63%
din UE). În schimb, investiþiile în cer-
cetare ºi dezvoltare ºi alte imobilizãri
necorporale sunt mai mici. O privire
mai atentã asupra activitãþii de
inovare a firmelor din România aratã
cã, printre inovatori, o pondere mai
mare se bazeazã pe adopþie ºi nu pe

dezvoltare. De asemenea, firmele ro-
mâneºti rãmân în urma întreprinde-
rilor din UE când vine vorba de adop-
tarea de tehnologii digitale cheie.

“În general, UE duce lipsã de
lideri mondiali din sectoarele noi ºi,
în mod similar, firmele româneºti
rãmân în urmã faþã de UE în sectoa-
rele inovatoare.

Crearea mediului de afaceri
adecvat ºi îmbunãtãþirea accesului la
finanþare pentru firmele de tip start-
up ºi scale-up reprezintã una dintre
cele mai bune modalitãþi de a crea
lideri, de a stimula inovaþia ºi pro-
ductivitatea”, a semnalat Debora
Revoltella.

Aproximativ una din zece firme
se confruntã cu restricþii financiare,
iar dependenþa de surse de finanþare
interne rãmâne ridicatã. Accesul la
finanþare externã este o problemã în
România mai mult decât în alte þãri
ale UE, iar firmele care ajung la
frontiera productivitãþii se confruntã
cu dificultãþi ºi mai mari în a obþine
finanþarea externã. Incertitudinea cu
privire la viitor, infrastructura nea-
decvatã ºi insuficienþa personalului
calificat sunt principalele bariere
pentru întreprinderile din România.
Gãsirea persoanelor cu abilitãþi
potrivite este o provocare în special
pentru companiile care încearcã sã
ajungã la frontiera productivitãþii, se
mai aratã în sondaj.

Rezultatele din România au fost
obþinute pe baza interviurilor cu 482
de firme din þarã, în perioada aprilie-
august 2019. Cercetarea face parte
din Sondajul anual de investiþii al BEI,
realizat la nivelul UE, în cadrul a
12.500 de firme ºi cuprinde informaþii
cantitative despre activitãþile in-
vestiþionale ale IMM-urilor ºi com-
paniilor mari, cerinþele de finanþare
ºi dificultãþile cu care se confruntã.

Potrivit unui sondaj BEI,

Doar 71% dintre firmele româneºti au investit
în ultimul an, faþã de 85% la nivelul UE

Directorii executivi de la nivel glo-
bal, din sectorul serviciilor financiare,
se aºteaptã ca inteligenþa artificialã
sã fie un motor important de transfor-
mare la nivelul întregului sector, con-
form studiului Transforming Para-
digms: Global AI in Financial Services
Survey, co-sponsorizat de EY ºi
Invesco. Potrivit cercetãrii, 77% dintre
respondenþi anticipeazã cã inteligenþa
artificialã va avea o importanþã majorã
în definirea afacerii lor în urmãtorii
doi ani, iar 64% dintre directorii execu-
tivi preconizeazã cã vor adopta în
masã inteligenþa artificialã, se aratã
într-un comunicat al EY, remis luni
AGERPRES.

“În ultimii doi ani am putut obser-
va ºi în România începerea adoptãrii
inteligenþei artificiale în instituþii
financiare, o tendinþã care este în pre-
zent în ascensiune. Pionieri în adopta-
rea AI în România au fost acele insti-
tuþii financiare care au atins o anu-
mitã maturitate organizaþionalã ºi care
au reuºit sã creeze premisele tehno-
logice necesare unei adoptãri AI prin
transformarea digitalã a operaþiunilor
interne ºi a serviciilor cãtre clienþi”, a
afirmat Aurelia Costache, liderul De-
partamentului de Asistenþã în afaceri
din EY România ºi lider pentru Auto-
matizarea Inteligentã în regiunea
CESA. Studiul ºi-a propus sã evalueze
stadiul actual al adoptãrii inteligenþei
artificiale (AI) de cãtre organizaþiile din
sectorul serviciilor financiare. Din rân-
dul directorilor executivi chestionaþi,
77% anticipeazã cã AI va avea o impor-
tanþã mare sau foarte mare în cadrul
organizaþiilor lor în urmãtorii doi ani.
În acelaºi timp, 85% dintre respon-
denþi au implementat deja AI în cadrul
organizaþiilor lor ºi se aºteaptã ca
aceasta sã fie utilizatã în scenarii noi

de business în anii urmãtori. În plus,
aproape douã treimi (64%) preconi-
zeazã cã vor utiliza AI pentru a gen-
era noi venituri, pentru a automatiza
procese, pentru un management mai
bun al riscurilor, pentru a servi mai
bine clienþii actuali, dar ºi pentru a
câºtiga noi clienþi în urmãtorii doi ani.

Însã, intensificarea adoptãrii
tehnologiilor AI la nivelul întregului
sector al serviciilor financiare vine la
pachet ºi cu provocãri, cum ar fi: cali-
tatea datelor, accesul la date ºi concu-
renþa pentru resurse umane califica-
te. Toate aceste provocãri sunt consi-
derate obstacole majore pentru imple-
mentarea AI de cãtre peste 80% din-
tre directorii executivi intervievaþi în
cadrul studiului, afirmã EY.

Perspectiva respondenþilor care
utilizeazã în mod preponderent inte-
ligenþã artificialã autonomã este însã
diferitã, 80% dintre aceºtia conside-
rând cã piedicile cele mai importante
în adopþia AI o reprezintã încrederea
în tehnologie ºi adoptarea acesteia de
cãtre utilizatorii finali.

“AI transformã sectorul serviciilor
financiare ºi ne putem aºtepta ca a-
doptarea la scarã largã sã continue.
Pe mãsurã ce tehnologiile încep sã
revoluþioneze modelele de afaceri ºi
sã transforme funcþiile de business,
este tot mai important ca organizaþiile
sã acorde atenþie implicaþiilor pe ter-
men lung ale adoptãrii inteligenþei arti-
ficiale: încrederea în AI, transformarea
forþei de muncã ºi modul în poate fi
reimaginatã valoarea adãugatã pen-
tru clienþi ºi alþi actori”, a declarat Nigel
Duffy, lider EY Global Artificial Intelli-
gence.

La rândul sãu, Matthew Blake,
coordonatorul pentru Sisteme Finan-
ciare ºi Monetare din cadrul Forumu-

lui Economic Mondial, a apreciat cã
acest studiu global aratã cã AI are
un impact semnificativ asupra siste-
mului financiar. “Odatã cu tendinþa
ascendentã de adoptare în masã a
tehnologiilor în cadrul serviciilor finan-
ciare, va apãrea un decalaj semnifi-
cativ între organizaþiile care implemen-
teazã rapid inteligenþa artificialã ºi cele
care rãmân în urmã în aceastã pri-
vinþã”, a subliniat el.

Studiul Transforming Paradigms:
Global AI in Financial Services Sur-
vey a fost efectuat de Cambridge
Centre for Alternative Finance (CCAF)
din cadrul Judge Business School,
Universitatea Cambridge, ºi de Foru-
mul Economic Mondial, co-sponsori-
zat de EY ºi Invesco. Datele au fost
colectate în trimestrele II ºi III ale
anului 2019 pe un eºantion de 151
de respondenþi din 33 de þãri, în ca-
drul cãruia firmele FinTech au repre-
zentat o proporþie de 54%, iar instituþiile
financiare tradiþionale au fost în pro-
porþie de 46%. Printre respondenþi s-
au numãrat persoane cu funcþii de
conducere executivã superioarã ºi
alte funcþii de conducere superioarã
relevante din diferite domenii ale
sectorului de servicii financiare.

În plan operaþional, în prima zi a acestei sãptãmâni, angajaþii ISU Prahova au
derulat 53 de intervenþii, salvatorii fiind solicitaþi la 16 misiuni de stingere a incendiilor,
34 de acþiuni SMURD ºi 3 misiuni pentru deblocare-salvare sau protecþie a
comunitãþilor.

Pompierii militari prahoveni au acþionat pentru localizarea ºi lichidarea a 13
incendii de vegetaþie uscatã produse în localitãþile Plopu, Boldeºti-Scãieni, Bãrcãneºti,
Târgºoru Vechi, Mizil, Gura Vadului, Fulga, Chiojdeanca, Bãneºti, Ploieºti (strada
Fabricilor), Bãrcãneºti, Vâlcãneºti ºi Aluniº. Cauza probabilã de producere a acestor
evenimente o constituie utilizarea focului deschis în spaþii deschise, cetãþenii
efectuând igienizarea terenurilor prin arderea vegetaþiei uscate, fãrã a respecta
normele de apãrare împotriva incendiilor, iar suprafaþa de ardere a fost de aproximativ
28 ha vegetaþie uscatã.

Un echipaj de pompieri a intervenit luni dimineaþa, în jurul orei 09:08, pe DN în
localitatea Sinaia, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la un autoturism.
La sosirea echipajelor la locul intervenþiei, incendiul se manifesta la compartimentul
motor. Din fericire, ºoferul a reuºit sã pãrãseascã autoturismul fãrã a avea probleme
medicale. Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unui cablu electric defect,
neizolat corespunzãtor sau cu izolaþia deterioratã ca urmare a unei acþiuni mecanice
ori fizice.

Tot luni, un echipaj de pompieri a fost solicitat sã intervinã pentru degajarea
unui brad care bloca drumul de acces spre DC 1400 din localitatea Sinaia.

EY: Inteligenþa artificialã va redefini sectorul
serviciilor financiare în urmãtorii doi ani

53 de intervenþii ale ISU Prahova într-o zi
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eJobs.ro a înregistrat peste un
milion de aplicãri pentru job-uri în luna
ianuarie a acestui an, un record pe
piaþa localã de recrutare, iar aproape
jumãtate din numãrul total de aplicãri
a fost orientatã cãtre joburile din
vânzãri, conform unui comunicat
remis, miercuri, AGERPRES.

“Peste 1 milion de aplicãri la job-
urile active pe eJobs.ro au fost înre-
gistrate în luna ianuarie a acestui an,
nivelul reprezentând un record istoric
pentru piaþa localã de recrutare.
Valoarea este cu aproximativ 25% mai
mare faþã de aceeaºi perioadã a
anului trecut, când candidaþii activi
pe eJobs.ro au cumulat puþin peste
800.000 de aplicãri. Aproape jumã-
tate din numãrul total de aplicãri afe-
rente lunii ianuarie a fost fãcutã
pentru joburile din vânzãri - domeniu
care, an de an, este pe primul loc în
topul preferinþelor candidaþilor.
Clasamentul continuã cu locurile de
muncã disponibile în call-center-e ºi
cele din administrativ / logisticã/.
Foarte cãutate au fost, la începutul
anului, ºi job-urile care se adreseazã
celor cu experienþã în zona de finan-
ciar / contabilitate, marketing sau
bãnci”, se aratã în comunicat.

Bogdan Badea, CEO eJobs Româ-
nia, a explicat, în context, cã aceastã
evoluþie a depãºit estimãrile, iar nu-
mãrul record de aplicãri din luna ia-
nuarie a venit în tandem ºi cu încasãri
record.

“Anul 2020 a început exploziv ºi
a depãºit toate aºteptãrile noastre atât
în ceea ce-i priveºte pe candidaþi, cât
ºi în ceea ce-i priveºte pe clienþi. Astfel,
numãrul record de aplicãri din luna

ianuarie a venit în tandem ºi cu înca-
sãri record. Ne aºteptãm, deci, la un
an bun ºi ne bucurã sã vedem cã
toatã lumea a început în forþã, cã atât
clienþii mici cât ºi cei mari ºi-au con-
solidat bugetele ºi cã au planuri mari
pentru 2020. Avem toate premisele
sã credem cã acest an ar putea fi
unul dintre cei mai buni pentru cei
care vor sã se angajeze ºi pentru cei
care angajeazã, deopotrivã”, a afirmat
Bogdan Badea.

Cel mai scãzut nivel de interes a
fost manifestat pentru funcþiile pu-
blice, care au strâns aproximativ 500
de aplicãri. De 4 ori mai multe aplicãri
au primit angajatorii din domeniul
medicinei veterinare ºi puþin peste
pragul de 2.500 de aplicãri au înregis-
trat cei din protecþia muncii. Prelucra-
rea lemnului, ONG-urile sau serviciile
de babysitting / au pair ºi curãþenie
au fost alte domenii cu un nivel

scãzut de atractivitate în ochii candi-
daþilor. “Sigur cã acest clasament este
în strânsã corelaþie cu oferta de locuri
de muncã disponibile. Joburile din
vânzãri au dominat întotdeauna piaþa
ºi, prin urmare, este firesc sã adune
ºi cele mai multe aplicãri. Dar dincolo
de aceastã explicaþie avem ºi domenii
care atrag un numãr mare de candi-
daþi ºi de aplicãri fãrã sã fie în mod
obligatoriu ºi printre cei mai activi an-
gajatori. ªi mã refer aici la IT, sector
care a strâns 45.000 de aplicãri doar
în luna ianuarie”, mai spune Bogdan
Badea.

La nivelul anului 2019, au fost
înregistrate peste 9,5 milioane de
aplicãri, atât pentru job-urile din Ro-
mânia, cât ºi pentru cele din strãinã-
tate. În acest moment, pe eJobs.ro
sunt disponibile peste 25.000 de
locuri de muncã pentru România cât
ºi pentru strãinãtate.

Datoria administraþiei publice (datoria guvernamentalã) totaliza la finele
lunii noiembrie a anului trecut 366,438 miliarde de lei, respectiv 37,1% din
PIB, conform datelor centralizate de Ministerul Finanþelor Publice. Din aceasta,
suma de 11,964 miliarde de lei reprezenta datoria pe termen scurt ºi restul
pe termen mediu ºi lung. Cea mai mare parte din aceastã datorie, respectiv

307,323 miliarde
de lei, era reprezen-
tatã de titluri de stat.

Datoria admi-
nistraþiei publice
centrale se ridica la
352,125 miliarde
de lei, din care
340,181 miliarde de
lei pe termen mediu
ºi lung, cea mai ma-
re parte fiind în lei
(173,266 miliar-
de de lei) ºi euro

(147,299 miliarde de lei, echivalent). Datoria administraþiei publice locale se
cifra la 14,313 miliarde de lei, din care 14,292 miliarde de lei pe termen
mediu ºi lung.

Conform datelor MFP, datoria externã a administraþiei publice era de
172,814 miliarde de lei, din care 168,975 miliarde de lei cea a administraþiei
publice centrale ºi 3,84 miliarde de lei a administraþiei publice locale, ºi aproape
în totalitate (172,756 miliarde de lei) era pe termen mediu ºi lung.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

eJobs.ro a înregistrat peste 1 milion
de aplicãri pentru job-uri în ianuarie,

un record pentru piaþa de profil

La finele lunii noiembrie 2019,

Datoria guvernamentalã era de peste
366 miliarde lei, respectiv 37,1% din PIB

Piaþa localã a spaþiilor industriale
ºi logistice a ajuns la un stoc de 4,6
milioane de mp, în creºtere cu apro-
ximativ 10% faþã de anul anterior, cea
mai mare cerere provenind din in-
dustria auto, cu aproximativ 141.000
de mp, reiese din datele publicate de
cãtre unul dintre liderii globali în do-
meniul consultanþei imobiliare ºi al
managementului investiþiilor. Conform
Colliers International, aproape 9% din
stocul total a fost livrat doar în 2019,
iar piaþa are potenþialul sã se dubleze,
la 8 milioane de metri pãtraþi, în
urmãtorii ani, România reducând
astfel decalajele faþã de alte þãri din
Europa Centralã ºi de Est.

Consultanþii în imobiliare susþin
cã, în 2019, au fost livrate în România
spaþii noi cu o suprafaþã de peste
400.000 de mp, ceea ce înseamnã
1 din fiecare 11 mp din stocul indus-
trial ºi logistic existent. Peste 62% din
acest total au fost livraþi numai în
Bucureºti.

În prezent, rata de neocupare a
spaþiilor industriale ºi logistice rãmâne
redusã, de numai 5% în Bucureºti
sau chiar sub 3% în alte zone din þa-
rã, pe fondul cererii mari ºi a suprafeþei
mici disponibile în proiectele finalizate.
În continuare, piaþa rãmâne domina-
tã de proiecte construite dupã specifi-
caþiile chiriaºilor, de tip Build-to-Suit.

“Stocul de spaþii industriale ºi
logistice moderne din România a în-
registrat o creºtere record, de 50%,
în ultimii trei ani, dar în continuare
existã loc de creºtere în raport cu ni-
velul din alte þãri din regiune. În Cehia,
de exemplu, suprafeþele moderne

industriale ºi logistice însumeazã
aproximativ 9 milioane de metri pãtraþi,
iar în Polonia acestea ajung la 19
milioane de metri pãtraþi, de aproape
patru ori mai mult decât în România”,
se precizeazã în analiza Colliers In-
ternational.

În privinþa preþului chiriilor pentru
spaþii premium, acesta a rãmas relativ
stabil în 2019 ºi s-a situat între 3,9 ºi
4 euro/mp în Bucureºti ºi împrejurimi,
respectiv 3,8 - 3,9 euro/mp, în alte
centre din þarã. Comparativ, în zona
Varºoviei chiriile se ridicã la 5 euro/
mp, iar în Budapesta ajung la 6 euro/
mp.

Pe parcursul anului trecut, cere-
rea a provenit în cea mai mare parte
din industria auto, cu aproximativ
141.000 mp, urmatã de retail.

“În ceea ce priveºte zona de re-
tail, o tendinþã importantã este inte-
resul tot mai mare al jucãtorilor din
domeniul comerþului online de a-ºi
îmbunãtãþi logistica pentru a accelera
livrãrile cãtre cumpãrãtori, ceea ce
creºte ºi potenþialul dezvoltãrii unor
unitãþi logistice de tip “last mile”
(unitãþi destinate ultimelor etape din
procesul de distribuþie cãtre clienþii
finali). De altfel, Bucureºtiul - în spe-
cial zona de Nord ºi de Vest a oraºului,
care asigurã conexiuni bune cu
ªoseaua de Centurã ºi cu autostrãzile
- ºi Slatina au atras anul trecut cea
mai mare parte a cererii de spaþii
industriale ºi de logisticã, urmate de
Timiºoara ºi Sibiu. În general, dezvol-
tãrile sunt concentrate în apropierea
Coridorului IV de Transport Pan-Eu-
ropean”, precizeazã specialiºtii.

Banca Europeanã pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare
(BERD) doreºte sã participe la o prelistare la bursã a
companiei Hidroelectrica, cu un procent de 5% sau 10%,
a declarat luni ministrul demis al Economiei, Energiei ºi
Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.”Susþinem listarea
Hidroelectrica la bursã, este în programul de guvernare,
avem inclusiv o scrisoare de intenþie din partea Bãncii
Europene de Dezvoltare (BERD, n.r.) care doreºte sã fie
parte la aceastã procedurã, chiar sã participe la o prelistare,
cum un procent de sã zicem 5% sau 10%, prelistare care
ar ridica valoarea companiei. Analizãm acest lucru, vom
discuta ºi în Guvern acest lucru. Eu cred cã Hidroelectrica
este o bijuterie a energeticii româneºti, este o companie
verde, faptul cã este o companie verde este asset-ul cel
mai important al acestei companii”, a declarat Virgil Popescu,
la ZF Power Summit.

Ministrul a subliniat cã Guvernul doreºte ca statul sã
pãstreze pachetul majoritar al Hidroelectrica. “Alãturarea
BERD de Hidroelectrica cred cã va fi un câºtig. Se menþine
hotãrârea anterioarã de majorare a capitalului, parcã 20%
era maxim în hotãrârea aceea. Oricum, inclusiv în noul
program de guvernare am scris negru pe alb cã se doreºte
ca statul sã-ºi pãstreze pachetul majoritar al Hidroelectrica.
(...) Termenul (pentru listarea Hidroelectrica, n.r.) nu a fost
modificat, singurul lucru care a apãrut suplimentar este
dorinþa BERD de a participa la prelistare, o dorinþã care mi
se pare beneficã”, a apreciat Virgil Popescu.

Acesta s-a referit ºi la compania Nuclearelectrica,

subliniind cã energia nuclearã este foarte importantã în
strategia energeticã a României, iar în discuþiile recente
pe care le-a avut la Bruxelles subiectul energiei nucleare
nu a fost abordat în termeni negativi. “Dorim ciclu integrat
nuclear. Dorim ca în cadrul Nuclearelectrica sã fie trans-
ferate, evident cu un preþ corect, uzina de la Feldioara,
ºi ulterior, licenþa minei noi care deþine zãcãmântul de
uraniu sã fie trecutã tot la Nuclearelectrica, pentru cã
mina de la Crucea este cu zãcãmântul pe finalizare ºi
nu mai are zãcãmânt. Practic, dorim ca acest ciclu de
producþie, avem ºi o lege a ciclului integrat de producþie,
extracþie-prelucrare-producere de energie electricã sã
fie într-un ciclu integrat, într-o singurã companie, pentru
a nu mai avea probleme de competiþie ºi de alte lucruri
pe care le avem în acest moment. Evident cã în paralel
va trebui ºi vom lua decizia anul acesta pentru construc-
þia reactoarelor 3 ºi 4, eu cred cã tãrie cã putem face
acest lucru cu parteneri din statele UE ºi NATO. Am avut
discuþii la Bruxelles ºi e un lucru foarte bun cã nu s-a
discutat în termeni rãi despre energia nuclearã - mai
bine sã nu discuþi decât sã discuþi în termeni rãi - iar
energia nuclearã aºa cum este ea acum nu este
consideratã nici energie verde, dar nici energie murdarã.
Eu cred cã România va putea construi reactoarele 3 ºi
4, ca ºi scenariu luãm în calcul inclusiv construirea reac-
torului 3 de cãtre Nuclearelectrica. Energia nuclearã
este foarte importantã în strategia energeticã a României”,
a adãugat ministrul demis al Energiei.

Piaþa spaþiilor industriale
ºi logistice din România

a ajuns la un stoc
de 4,6 milioane mp

Virgil Popescu: BERD doreºte sã participe
la prelistarea la bursã a Hidroelectrica
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învãþãmânt
21 - 27 februarie 2020

Limba ºi literatura românãLimba ºi literatura românãLimba ºi literatura românãLimba ºi literatura românãLimba ºi literatura românã (cls. V-VIII):
etapa judeþeanã – 7 martie, la Colegiul Naþional
„I.L. Caragiale” Ploieºti, etapa naþionalã 3-7 aprilie,
la Târgoviºte;

Limba ºi literatura românã (clasele IX-XII): etapa
judeþeanã 7 martie, etapa naþionalã 6-10 aprilie,
la Slatina;

Limba francezãLimba francezãLimba francezãLimba francezãLimba francezã: etapa naþionalã pe 29
februarie (proba scrisã- clasele VII-XII) ºi 7 martie
(proba oralã – clasele IX-XII), la Colegiul Naþional
„Nichita Stãnescu” Ploieºti, etapa naþionalã 7-11
aprilie, la Craiova;

Limbile Spaniolã, Portughezã, ItalianãLimbile Spaniolã, Portughezã, ItalianãLimbile Spaniolã, Portughezã, ItalianãLimbile Spaniolã, Portughezã, ItalianãLimbile Spaniolã, Portughezã, Italianã:
etapa naþionalã pe 29 februarie (proba scrisã-
clasele VII-XII) ºi 7 martie (proba oralã – clasele IX-
XII) la Colegiul Naþional Pedagogic „Regina Maria”
Ploieºti, etapa naþionalã 11-15 aprilie, la Tg. Mureº;

Limba germanã modernãLimba germanã modernãLimba germanã modernãLimba germanã modernãLimba germanã modernã: etapa jude-
þeanã naþionalã pe 29 februarie, la Colegiul Naþio-
nal Pedagogic „Regina Maria” Ploieºti, etapa naþio-
nalã 3-7 aprilie, la Tg. Mureº;

Limba englezãLimba englezãLimba englezãLimba englezãLimba englezã: etapa judeþeanã 7 martie
(proba scrisã - cls. VII-XII) 14 martie (proba oralã- IX-
XII), la Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieºti, etapa
naþionalã 7-11 apilie, la Piteºti;

Limba greaca veche, latinã:Limba greaca veche, latinã:Limba greaca veche, latinã:Limba greaca veche, latinã:Limba greaca veche, latinã: etapa na-
þionalã 9-11 aprilie, la Tg. Jiu;

MatematicãMatematicãMatematicãMatematicãMatematicã: etapa naþionalã 14 martie, la
Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti (cls.VII-XII) ªcoala
Gimnazialã „Sf. Vineri” Ploieºti (cls.V-VI), etapa
naþionalã 5-10 aprilie, la Iaºi;

Astronomie ºi AstrofizicãAstronomie ºi AstrofizicãAstronomie ºi AstrofizicãAstronomie ºi AstrofizicãAstronomie ºi Astrofizicã: etapa naþionalã
22-26 aprilie, la Sibiu;

FizicãFizicãFizicãFizicãFizicã: etapa ajudeþeanã pe 15 februarie, la
Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti, etapa naþionalã 12-
17 aprilie, la Bacãu;

ChimieChimieChimieChimieChimie: etapa judeþeanã pe 2 februarie, la
Liceul Tehnologic „Lazãr Edeleanu” Ploieºti, etapa
naþionalã 5-10 aprilie, la Alba Iulia;

BiologieBiologieBiologieBiologieBiologie: etapa judeþeanã pe 7 martie, la
Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti, etapa
naþionalã 5-10 aprilie, la Brãila;

GeografieGeografieGeografieGeografieGeografie (cls. VIII-XII): etapa judeþeanã pe
14 martie, la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”
Ploieºti, etapa naþionalã 5-11 aprilie, la Bucureºti;

InformaticãInformaticãInformaticãInformaticãInformaticã: etapa judeþeanã pe 7 martie -
Colegiul Naþional „Mihai Viteazul” (gimnaziu) ºi la
Colegiul Naþional „I.L. Caragiale” Ploieºti (liceu), eta-
pa naþionalã  31 martie – 4 aprilie la Galaþi (elevii
de gimnaziu) ºi 5 - 10 aprilie la Cluj (elevii de liceu);

Olimpiada de informaticã în echipeOlimpiada de informaticã în echipeOlimpiada de informaticã în echipeOlimpiada de informaticã în echipeOlimpiada de informaticã în echipe:

etapa naþionalã 20-23 martie, la Piatra Neamþ;
TTTTTehnologia infehnologia infehnologia infehnologia infehnologia infororororormaþieimaþieimaþieimaþieimaþiei: etapa judeþeanã

pe 14 martie, la Colegiul Naþional „Mihai Viteazul”,
Colegiul Naþional „I.L. Caragiale”, Colegiul Naþional
„Nichita Stãnescu”, Colegiul „Spiru Haret” Ploieºti,
etapa naþionalã 13-16 aprilie, la Cluj;

Olimpiada de informaticã aplicatãOlimpiada de informaticã aplicatãOlimpiada de informaticã aplicatãOlimpiada de informaticã aplicatãOlimpiada de informaticã aplicatã
„AcadNet”„AcadNet”„AcadNet”„AcadNet”„AcadNet”: etapa judeþeanã pe 21 martie, la
Colegiul Naþional „Nichita Stãnescu” Ploieºti, etapa
naþionalã 7-10 mai, la Bucureºti;

IstorieIstorieIstorieIstorieIstorie: etapa judeþeanã pe 7 martie, la ªcoala
Gimnazialã „Nicolae Simache” Ploieºti, etapa
naþionalã 6-10 aprilie, la Piatra Neamþ;

ªtiinþe socio-umaneªtiinþe socio-umaneªtiinþe socio-umaneªtiinþe socio-umaneªtiinþe socio-umane: etapa judeþeanã pe
29 februarie, la ªcoala Gimnazialã „I.A. Bassara-
bescu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-10 aprilie, la
Deva;

Pedagogie - Psihologie (licee peda-Pedagogie - Psihologie (licee peda-Pedagogie - Psihologie (licee peda-Pedagogie - Psihologie (licee peda-Pedagogie - Psihologie (licee peda-
gogice)gogice)gogice)gogice)gogice): etapa naþionalã 2-5 mai, la Timiºoara;

ReligieReligieReligieReligieReligie - Cultul Ortodox (cls. V-XII): etapa
judeþeanã pe 14 martie, la Liceul Tehnologic „Lazãr
Edeleanu” Ploieºti, etapa naþionalã 7-11 aprilie
(clasele V-VIII) la Tg. Mureº ºi 8-12 aprilie (clasele IX-
XII) la Sibiu;

Arte vizuale, Arhitecturã ºi Istoria arte-Arte vizuale, Arhitecturã ºi Istoria arte-Arte vizuale, Arhitecturã ºi Istoria arte-Arte vizuale, Arhitecturã ºi Istoria arte-Arte vizuale, Arhitecturã ºi Istoria arte-
lor lor lor lor lor (cls. XI-XII): etapa naþionalã 22-26 aprilie, la
Bucureºti;

Muzicã Muzicã Muzicã Muzicã Muzicã - Interpretare instrumentalã,Interpretare instrumentalã,Interpretare instrumentalã,Interpretare instrumentalã,Interpretare instrumentalã,
vocalã ºi studii teoretice vocalã ºi studii teoretice vocalã ºi studii teoretice vocalã ºi studii teoretice vocalã ºi studii teoretice (cls.IX-XII): etapa
naþionalã 22-26 aprilie, la Bucureºti;

Muzicã - Interpretare instrumentalãMuzicã - Interpretare instrumentalãMuzicã - Interpretare instrumentalãMuzicã - Interpretare instrumentalãMuzicã - Interpretare instrumentalã
(cls.III-VIII): etapa naþionalã 17-19 aprilie, la
Bucureºti;

Olimpiada coralãOlimpiada coralãOlimpiada coralãOlimpiada coralãOlimpiada coralã: etapa naþionalã 22-25
aprili, la Piteºti;

Pregãtire sportivã teoreticãPregãtire sportivã teoreticãPregãtire sportivã teoreticãPregãtire sportivã teoreticãPregãtire sportivã teoreticã: etapa naþio-
nalã 22-25 martie, la Craiova;

Discipline tehnice
Educaþie tehnologicã/educaþie tehno-Educaþie tehnologicã/educaþie tehno-Educaþie tehnologicã/educaþie tehno-Educaþie tehnologicã/educaþie tehno-Educaþie tehnologicã/educaþie tehno-

logicã ºi aplicaþii practicelogicã ºi aplicaþii practicelogicã ºi aplicaþii practicelogicã ºi aplicaþii practicelogicã ºi aplicaþii practice: etapa judeþeanã
pe 22 februarie, la ªcoala Gimnazialã „Andrei
Mureºanu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-10 aprilie,
la Timiºoara (clasele V-VIII);

MecanicãMecanicãMecanicãMecanicãMecanicã: etapa judeþeanã pe 22 februarie,
la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploieºti,
etapa naþionalã 6-10 aprilie, jud. Vrancea (cls. XI-
XII);

Pânã pe 31 iulie: ªedinþa de repar-
tizare, în ordine, a cadrelor didactice titu-
lare, care au depus dosare în perioada
11-15 mai 2020, pentru completarea
normei didactice ºi a cadrelor didactice
titulare, a cadrelor didactice, respectiv
cadrelor didactice angajate pe durata
de viabilitate a postului/catedrei
rãmase cu normã didacticã incompletã
din etapele anterioare, pentru comple-
tarea normei didactice; cadrelor didacti-
ce titulare, a cãror restrângere de acti-
vitate a apãrut în perioada aprilie-mai
2020, în vederea soluþionãrii restrân-
gerii de activitate prin transfer sau deta-
ºare în interesul învãþãmântului pentru
restrângere de activitate nesoluþionata
ºi cadrelor didactice titulare rãmase cu
restrângerea de activitate nesoluþionata
din etapele anterioare, în vederea solu-
þionãrii restrângerii de activitate prin
transfer sau detaºare în interesul învãþã-
mântului pentru restrângere de activita-
te nesoluþionata; candidaþilor cu statut
de cadre didactice titulare în învãþã-
mântul preuniversitar anterior înscrierii
la concurs, cu pãstrarea statutului de
cadru didactic titular, ºi a cadrelor

didactice debutante din învãþãmântul
preuniversitar de stat ºi particular care
au promovat examenul naþional pentru
obþinerea definitivãrii în învãþãmânt,
sesiunea 2020, care au obþinut media
de repartizare minimum 7 (ºapte), pe
posturi didactice/catedre vacante com-
plete indiferent de viabilitatea acestora,
constituite în una sau mai multe unitãþi
de învãþãmânt, la nivelul judeþului în care
au susþinut proba practicã sau inspecþia
specialã la clasã în profilul postului,
indiferent de judeþul în care au susþinut
proba scrisã, ierarhizaþi pe o listã unicã,
în ordinea descrescãtoare a mediilor de
repartizare.

3 august: 3 august: 3 august: 3 august: 3 august: reactualizarea listei pos-
turilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate;

333331 iulie-21 iulie-21 iulie-21 iulie-21 iulie-21 augus1 augus1 augus1 augus1 august: t: t: t: t: emiterea ºi
comunicarea deciziilor de repartizare pe
post/catedrã.

Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-Stabilirea personalului didac-
tic pensionattic pensionattic pensionattic pensionattic pensionat care solicitã reîncadrarea
în funcþia de personal didactic, în anul
ºcolar 2020-2021, cu condiþia suspen-
dãrii pensiei pe durata reîncadrãrii, pre-
cum ºi stabilirea personalului didactic

care îndeplineºte condiþiile prevãzute
la art. 28 alin. (4) ºi (5) din Metodologie,
care se menþine în activitate ca titular în
funcþia didacticã, la cerere, în anul ºcolar
2020-2021, conform art. 81 din Meto-
dologie:

10-21 aprilie:10-21 aprilie:10-21 aprilie:10-21 aprilie:10-21 aprilie: depunerea ºi înre-
gistrarea cererilor la secretariatele
unitãþilor de învãþãmânt;

29 aprilie: 29 aprilie: 29 aprilie: 29 aprilie: 29 aprilie: discutarea ºi analiza-
rea de cãtre consiliile profesorale ale
unitãþilor de învãþãmânt/consiliile de
administaþie, a cererilor depuse;

30 aprilie: 30 aprilie: 30 aprilie: 30 aprilie: 30 aprilie: comunicarea, de cãtre
consiliile de administraþie ale unitãþilor
de învãþãmânt, inspectoratului ºcolar ºi
cadrelor didactice, a acordului de prin-
cipiu/refuzului privind reîncadrarea în
funcþia de personal didactic, în anul ºco-
lar 2020-2021, în condiþiile prevãzute
la art. 80 din Metodologie, respectiv a
acordului de principiu/refuzului privind
menþinerea în activitate, în anul ºcolar
2020-2021, a personalului didactic
prevãzut la art. 81 din Metodologie;

4-5 mai:4-5 mai:4-5 mai:4-5 mai:4-5 mai: validarea de cãtre consi-
liul de administraþie al inspectoratului
ºcolar a listelor finale cuprinzând perso-
nalul didactic titular pensionat care în-
deplineºte condiþiile prevãzute la art. 80
alin. (1) din Metodologie ºi a solicitat
reîncadrarea în funcþia de personal di-
dactic, respectiv a listelor finale cu-
prinzând personalul didactic prevãzut
la art. 81 din Metodologie, conform
hotãrârii comisiei paritare;

6-7 mai: 6-7 mai: 6-7 mai: 6-7 mai: 6-7 mai: depunerea ºi înregis-
trarea contestaþiilor la inspectoratele
ºcolare;

8 mai: 8 mai: 8 mai: 8 mai: 8 mai: soluþionarea contestaþiilor
de cãtre consiliul de administraþie al
inspectoratului ºcolar;

3 august:3 august:3 august:3 august:3 august: ocuparea posturilor di-
dactice/catedrelor, rãmase vacanþe, de
cãtre cadrele didactice care au primit
acordul de principiu privind reîncadrarea
în funcþia de personal didactic, în anul
ºcolar 2020-2021, respectiv de cãtre
cadrele didactice care care au primit
acordul de principiu pentru menþinerea
în activitate ca titular în funcþia didacticã,
la cerere, în anul ºcolar 2020-2021,
conform art. 81 din Metodologie, pre-
cum ºi de cãtre cadrele didactice care
beneficiazã de prelungirea contractului
individual de muncã pe perioadã de-
terminatã conform prevederilor art. 61
din Metodologie ºi reactualizarea listei
posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate;

3-28 august:3-28 august:3-28 august:3-28 august:3-28 august: emiterea ºi comu-
nicarea deciziilor.

Repartizarea candidaþilorRepartizarea candidaþilorRepartizarea candidaþilorRepartizarea candidaþilorRepartizarea candidaþilor
care au obþinut cel puþin me-care au obþinut cel puþin me-care au obþinut cel puþin me-care au obþinut cel puþin me-care au obþinut cel puþin me-
dia de repartizare 7 la concur-dia de repartizare 7 la concur-dia de repartizare 7 la concur-dia de repartizare 7 la concur-dia de repartizare 7 la concur-
sul naþional de ocupare a pos-sul naþional de ocupare a pos-sul naþional de ocupare a pos-sul naþional de ocupare a pos-sul naþional de ocupare a pos-
turilor didactice/catedrelor va-turilor didactice/catedrelor va-turilor didactice/catedrelor va-turilor didactice/catedrelor va-turilor didactice/catedrelor va-
cante/rezervate în învãþãmân-cante/rezervate în învãþãmân-cante/rezervate în învãþãmân-cante/rezervate în învãþãmân-cante/rezervate în învãþãmân-
tul prtul prtul prtul prtul preuniveuniveuniveuniveunivererererersitsitsitsitsitararararar, sesiunea, sesiunea, sesiunea, sesiunea, sesiunea
20202020202020202020

PPPPPerioada: 2erioada: 2erioada: 2erioada: 2erioada: 24-25 augus4-25 augus4-25 augus4-25 augus4-25 augusttttt
Repartizarea în ºedinþã, conform

prevederilor Metodologiei, în ordine, a
cadrelor didactice titulare pentru com-
pletarea normei didactice de predare
pe perioadã nedeterminatã/determi-

natã; cadrelor didactice angajate pe
durata de viabilitate a postului/catedrei
pentru completarea normei didactice de
predare pe perioadã determinatã; ca-
drelor didactice titulare aflate în
restrângere de activitate prin transfer
sau detaºare în interesul învãþãmân-
tului pentru restrângere nesoluþionatã;
cadrelor didactice care beneficiazã de
prelungirea contractului individual de
muncã pe perioadã determinatã con-
form prevederilor art. 61 din Metodo-
logie; candidaþilor care au obþinut cel
puþin media de repartizare 7 (ºapte) la
concursul naþional de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate în învãþãmântul preuniver-si-
tar, sesiunea 2020, în ordinea des-
crescãtoare a mediilor de repartizare,
având prioritate candidaþii care bene-
ficiazã ºi de prelungirea duratei con-
tractelor individuale de muncã în anul
ºcolar 2020-2021 în baza mediei de
repartizare minimum 7 (ºapte) la con-
cursurile naþionale de ocupare a postu-
rilor didactice/catedrelor vacante/rezer-
vate în învãþãmântul preuniversitar,
sesiunile 2019 ºi/sau 2018, respectiv
2019, 2018, 2017 ºi/sau 2016 pentru
învãþãtori/institutori/profesori pentru
învãþãmânt primar, în condiþiile art. 61
ºi 85 din Metodologie;

25 august:25 august:25 august:25 august:25 august: reactualizarea listei
posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate;

26-28 august:26-28 august:26-28 august:26-28 august:26-28 august: emiterea ºi comu-
nicarea deciziilor de repartizare pe post/
catedrã.

Mihail Marinescu

Calendarul olimpiadelor naþionale ºcolare pentru 2019-2020
Construcþii, instalaþii ºi lucrãri publiceConstrucþii, instalaþii ºi lucrãri publiceConstrucþii, instalaþii ºi lucrãri publiceConstrucþii, instalaþii ºi lucrãri publiceConstrucþii, instalaþii ºi lucrãri publice:

etapa judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehno-
logic Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã
6-10 aprilie, jud.Harghita (clasele XI-XII);

Electric, electrotehnic, electromecanicElectric, electrotehnic, electromecanicElectric, electrotehnic, electromecanicElectric, electrotehnic, electromecanicElectric, electrotehnic, electromecanic:
etapa judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul
Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa
naþionalã 6-10 aprilie, Maramureº (clasele XI-XII);

Electronicã, automatizãri, telecomuni-Electronicã, automatizãri, telecomuni-Electronicã, automatizãri, telecomuni-Electronicã, automatizãri, telecomuni-Electronicã, automatizãri, telecomuni-
caþiicaþiicaþiicaþiicaþii: etapa judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul
Tehnologic Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa
naþionalã 6-10 aprilie, Maramureº (clasele XI-XII);

Industrie textilã ºi pielãrieIndustrie textilã ºi pielãrieIndustrie textilã ºi pielãrieIndustrie textilã ºi pielãrieIndustrie textilã ºi pielãrie: etapa jude-
þeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehnologic Ener-
getic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-10
aprilie, Botoºani (clasele XI-XII);

Fabricarea produselor din lemnFabricarea produselor din lemnFabricarea produselor din lemnFabricarea produselor din lemnFabricarea produselor din lemn: etapa
judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehnologic
Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-
10 aprilie, judeþul Mehedinþi (clasele XI-XII);

Economic, adminisEconomic, adminisEconomic, adminisEconomic, adminisEconomic, administrtrtrtrtrativativativativativ, comer, comer, comer, comer, comerþþþþþ: etapa
judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehnologic
Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-
10 aprilie, Braºov (clasele XI-XII);

TTTTTurism ºi alimenturism ºi alimenturism ºi alimenturism ºi alimenturism ºi alimentaþieaþieaþieaþieaþie: etapa judeþeanã pe
22 februarie, la Liceul Tehnologic Energetic „Elie
Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-10 aprilie, Braºov
(clasele XI-XII);

Agriculturã – creºterea animalelorAgriculturã – creºterea animalelorAgriculturã – creºterea animalelorAgriculturã – creºterea animalelorAgriculturã – creºterea animalelor: etapa
judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehnologic
Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-
10 aprilie, Ialomiþa (clasele XI-XII);

Agriculturã – cultura plantelorAgriculturã – cultura plantelorAgriculturã – cultura plantelorAgriculturã – cultura plantelorAgriculturã – cultura plantelor: etapa
judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehnologic
Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-
10 aprilie, Ialomiþa (clasele XI-XII);

Protecþia mediuluiProtecþia mediuluiProtecþia mediuluiProtecþia mediuluiProtecþia mediului: etapa judeþeanã pe 22
februarie, la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu”
Ploieºti, etapa naþionalã 6-10 aprilie, Covasna
(clasele XI-XII);

Industrie alimentarãIndustrie alimentarãIndustrie alimentarãIndustrie alimentarãIndustrie alimentarã: etapa judeþeanã pe
22 februarie, la Liceul Tehnologic Energetic „Elie
Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-10 aprilie, Alba
(clasele XI-XII);

Analiza produselor alimentareAnaliza produselor alimentareAnaliza produselor alimentareAnaliza produselor alimentareAnaliza produselor alimentare: etapa
judeþeanã pe 22 februarie, la Liceul Tehnologic
Energetic „Elie Radu” Ploieºti, etapa naþionalã 6-
10 aprilie, Alba (clasele XI-XII).

Mihail Marinescu

Calendarul mobilitãþii personalului didactic de predare din învãþãmântul
preuniversitar pentru anul ºcolar 2020 – 2021 (partea III)
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SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Vineri, 21 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – “Când ploaia se va opri”“Când ploaia se va opri”“Când ploaia se va opri”“Când ploaia se va opri”“Când ploaia se va opri”, de Andrew Bovell.
Regia: Radu Afrim. În distribuþie: Ionuþ Viºan (Gabriel Law),
Clara Flores (Elizabeth Perry), Cristian Popa (Henry Law),
Florentina Nãstase (Elizabeth Perry), Oxana Moravec (Gabrielle
York), Ioan Coman (Joe Ryan), Mihaela Popa (Gabrielle York),
Karl Baker (Gabriel York), Alin Þeglaº (Andrew Price).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Sâmbãta, 22 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – “Crimã la Howard Johnson”“Crimã la Howard Johnson”“Crimã la Howard Johnson”“Crimã la Howard Johnson”“Crimã la Howard Johnson”, de Ron Clark ºi
Sam Bobrick. Regia: Radu Gabriel. În distribuþie: Manuela
Alionte Frâncu (Arlene Miller), George Liviu Frâncu (Mitchell
Lovell), Robert Oprea (Paul Miller), Loredana Bãdica, Oana
Hanganu, Roxana Vãleanu (Cameriste), Lucian Vasilescu
(Ramon).

Duminicã, 23 Februarie, 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, ªchioapa), Dana Vulc (Domniºoara Feerie),

Andrei Radu (Cristian Vasile), Karl
Baker (Ionel Fernic), Ion Radu Burlan
(Constantin Tãnase), Manuela
Alionte Frâncu (Elena Lupescu),
Cosmin ªofron (Carol al II-lea), Nico (Silly Vasiliu), Daniela
Rãduicã (Maria Tãnase), Marius Bãlan (Zavaidoc), Romeo
Zaharia (Jean Moscopol), George Cãpanu (Titi Botez), Ro-
bert 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.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 23 Februarie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala

Teatrului de Animaþie Imaginario – “Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”“Cãluþul cocoºat”,
adaptare de Mihaela Rus, dupã  P. Ersov. Regia: Mihai
Androne. În distribuþie: Mihaela Rus/Mihai Androne, Daniel
Burcea, Nelu Neagoe, Cãtãlin Rãdulescu, Ioana Roºu, Lizica
Sterea, Paul Niculae, Mircea Hendrich.

DOMNIÞA
CAPITOLUL 185CAPITOLUL 185CAPITOLUL 185CAPITOLUL 185CAPITOLUL 185

MÂINILEMÂINILEMÂINILEMÂINILEMÂINILE
În braþele ei vânjoase încã, muriserã

mama ºi fratele. „Lãutarul” n-avusese
parte de cãldura ºi emoþiile covârºitoare
atunci când, mai întâi Bãzu, mai târziu
Maruca, închideau ochii pentru totdeau-
na în poalele ei. Moartea i se pãrea ceva
din faþa cãruia nu se putea da la o parte,
cum nu se putea da dinaintea zilei ºi a
nopþii, a gândurilor care o mãcinau to-
tuºi, cu vâltoarea lor încâlcitã, din care
tot mai greu reuºea sã se desprindã (ca
din mâinile servitorului pe care, încer-
când sã îl scoatã, în adolescenþã, din
adâncul mâlos, individul – un tip masiv
– risca sã o tragã pe fundul lacului pala-
tului). Lucidã, Alice privise cu rãceala
înnãscutã, indiferentã, ca ºi cum respira
sau se uita împrejur, încremenit, zbãtân-
du-se de durere, trupul adorat de atâtea
femei, al unicului ei frate (ºi, egoistã cum
se ºtia, o gelozi din nou pe Nadia Herescu,
presupusa mamã a actriþei americane
Lynda Grey, ultima lui soþie). Se vãzu la
sânul  fãpturii împlinitã de fervorile dra-
gostei care  îi dãduse fiinþã - nefericita
acum cu pãrul albit ºi figura îngreunatã
de rândurile de grãsime, cu ovalul feþei
altãdatã de prinþesa moldavã, îngheþând
în palmele tremurânde, scuturatã de
câteva lacrimi imposibil de oprit… Vruse-
se, la cãpãtâiul mamei ei, sã rosteascã,
chiar sã strige (abia azi convinsã) „– Iartã-
mã, iartã-mã!”, dar simþi cum cuvintele o
sugrumã, ceva din interiorul ei se opunea
sunetelor gata sã scape, slobode, în sa-
lon. Secundele fugeau deodatã cu ulti-
mele privire din ochii acoperiþi de pojghiþa
vârstei, rezonând – auzea limpede – din
depãrtãri: „Am pierdut-o!... Mama a
murit!...”

Baia o redresa: uºurase corpul ro-
bust, îngreunat de ponderalul contra
cãruia zadarnic luptase cu diete lesne
uitate. Patul i se pãrea, de atunci, un
refugiu inutil, anost, neprimitor, în care
– cine ºtie când – n-o sã se mai întoarcã
pânã când? Tablourile ºi cãrþile ºi cris-
talurile n-or sã mai fie atinse niciodatã
de privirile ºi mâinile ei – ºi, Doamne!,
cui aveau sã rãmânã toate astea –
lucruri uitate aici de venerabila ei mamã
– rujuri, parfumuri, genþi, piepþeni, oglinzi
cu mânere, jabouri ºi baticuri, lornionul
ºi pãlãriile, teancurile de scrisori de la
Enescu („Plinã de un dispreþ vecin cu
ura mã simþeam, când spuneam „lãu-
tarul”, îºi recunoºtea sieºi), nimicuri de
care nu se sinchisise, dar le vedea inevita-
bile – tentaþii pentru servitoarele încã
plãtite sã îi asigure menajul strict, dupã
cum poruncea zilnic. „Dacã o fi de-adevã-
ratelea viaþã dincolo, am sã o revãd pe
Maruca, o sã-l regãsesc pe Titel, scum-
pul meu Bâzu”, gândea – întinsã în
fotoliu, într-un capot sumar îmbrãcatã,
intuind, prin mãtãsurile înflorate, rotun-
jimile ºi pieptul încã vitale, care, pentru
Mihai ºi Ionel izvorâserã plãceri ºi dorinþe
odinioarã înflãcãrate. „E rândul Marionei,
sã guste viaþa, s-o soarbã precum a stors-
o mama cu bãrbaþii cãrora li s-a dãruit
nebuneºte!”,  scurt, având-o pe nepoatã-
sa dinaintea ochilor, tristã, poate
suferindã, pe care - sosise momentul –
o va lãsa moºtenitoarea imobilului odatã
ºi-odatã al altcuiva. Firea ei, recunoºtea
în tãcere, se rãcise faþã de copila rãmasã
încã în grija mamei sale, într-un  Bucu-
reºti vânzolit de „eliberatori” ºi  arestãrile
ºi procesele intentate de guvernul Groza-
Dej, la ordinul lui Stalin. Deasupra haosu-
lui disperarea plutea ca o imensã pasãre
de pradã, rãsturnând ºi omorând epoca
ºi reperele ei umane, societatea care
iubise viaþa în clipele ei demne ºi care
durase o þarã cum nu fusese vreodatã,
sub arcul auriu al regalitãþii…

Unde era ea acum, unde erau Mario-
na ºi mama ei, unde plecaserã Bâzu ºi
Maruca – entitãþile de care se simþise
înconjuratã ºi apãratã (pânã ºi de
ingenua persoanã a „domnului Enes-
cu”!). ªi-i apãru dinainte frescele de pe
zidul naosului bisericii ctitorite de strã-
bunicul ei, la Floreºti („Raiul copilãriei
mele!”, repeta mereu, plimbându-se de
mâini, ca doi inocenþi  îndrãgostiþi, cu
maiorul Lupoaia, prin vâlcelele parcului),
lucrate de meºterul de subþire Tattarescu
(proiecþie de-secundã, prin placentele din
care în care trecuse, chestiune de ºtiinþã.
„La urma urmelor, Dumnezeu s-o ierte!”),
unde, fireºte cã se uita la ele copilã nevi-
novatã, mai târziu, într-o duminicã, de

15 august, alãturi de Regina Maria,
ºocatã – copil-copil, dar o frapase – de
marmura ce acoperea singurul mormânt
sub lespezile bisericii („Doamne, viu mai
este pictat deasupra intrãrii în sfântul
locaº!”  perorase atunci, în sinea ei, despre
argintul ºtiut de „mercur”, ca ghicitoarele
ºi vrãjitoarele din Drãgãneasa. Anii de
istorie ºi viaþã, întorºi din drum, de imagi-
naþia ei mereu fecundã, cu prevalãri
conºtient acceptate sã-ºi întâmpine sfâr-
ºitul!), un mormânt pereche cu cel de
afarã, al ultimilor fii ai bunicului ei, Drã-
ghici ºi ªtefan, pe care îl þine minte, foto-
grafic, cu inscripþia strecurându-se sub
pleoape: „Grigore Cantacuzino decedat
la 18 iuniu 1849 la Viena”, lespede in-
credibil de albã, pe care enoriaºii, în
nevolnicia lor, o cãlcau fãrã tresãrire, ne-
ºtiutori, rãi socotiþi de credincioºi.

Rãtãciri indolente o purtau prin acea
lume cunoscutã ºi de mult înghiþitã de
pãmânt ºi uitare. În hãþiºul ei încerca sã
desluºeascã o cât de efemerã salvare de
moarte, imaginându-ºi – instinctual – o
izbãvire ori cel mult o amânare a aºezãrii
mâinilor pe piept. Biblia o ajuta ºi nu,
Noul Testament, citit separat, nici el, cine
ºtie ce; ºi-atunci, quo vadis?, îºi aminti,
miratã, de titlul romanului uni scriitor
european. ªi, la urma urmelor, ce þi-e
omul, ce suntem – decât niºte umbre
care, în ciuda ambiþiilor indubitabil deºar-
te, toþi avem acelaºi destin: veºnicia!
„Scumpa mea, de când l-am pierdut pe
Nando, eu nu mai sunt reginã, s-a stins
acea fãclie care arsese cu atâta patimã
pentru soarta þãrii noastre. Nu te risipi în
scopuri puerile, iubeºte un om ºi plantea-
zã un arbore, tu eºti de viþã prea nobilã,
sã trãieºti doar din gloria ta boiereascã…”

Dumiritã de apologiile lui Schopen-
hauer, o vreme chiar de parºive atitudini
ºi interese  faþã de apetisanta ei mamã,
Alice strãbãtea regretul cã iubise cu de-
votament adesea exagerat  caii ºi, subju-
gatã de pasiunea pentru ei, ignorase
muzica ºi artele – adesea în stucurile sã-
pate în piatra din care fusese ridicat pala-
tul, de marþialul ei bunic (nu pentru dânsa
– cum se dusese vorba printre localnici,
ºi în culisele seratelor patronate de fasti-
dioasa ei mamã, în Casa cu Lei, gârlã de
bârfe valahe – ci pentru marea cucoanã
Ecaterina, bunica paternã, prolifica soþie
a Nababului, bârfã ce n-o mai poate auzi
ca altãdatã, printre bucãtãresele ºi
îngrijitoarele cãrora adesea le înþelegea
balcanic, zvâcnet al tãlpii þãrii). Pianul –
la care cântase, cuprinsã de mirabile
reverii  madam Jora, întruchiparea opti-
mismului, blajinul Nicolae Caravia, încre-
menea în abanosul sãu imperturbabil,
neputincios în faþa ruginii ce înfãºura
impasibilã corzile ºi estompa acorduri
cândva tulburãtoare pentru atmosfera
paradisului floral din preajma vilei, cu
ritmuri chopiniene imprimate de o digita-
þie care se stingea odatã cu  crepusculul
coborât peste Paris…

Memoriile Marucãi ºedeau tãcute
între coperte, pe aceeaºi etajerã cu scri-
sorile ei cãtre Conu Jorj (simþi, cu o curioa-
sã decenþã, nevoia sã constate tare; „Des-
pre morþi, numai de bine, nu?), împreu-
nând – în miezul acelor fulguraþii ale
timpului, ca picãturile unei ploi – un tre-
cut cât o catedralã de evanescent, cu un
prezent scãpându-i clipã de clipã printre
degete, pe care cu o jenã nativã îi era lim-
pede cã niciodatã n-o poate stãvili „Deran-
jantã walkyrie astãzi, pornind ca o halu-
cinatã la asalt împotriva  a tot ce pretinde
sã-i reziste („Maman m-a intuit cu precizie
astronomicã în cartea ei”, recunoscuse,
bucuroasã, faþã de Sanda, într-o misivã)
– fiinþe omeneºti ori animale – în galopul
calului sãu negru  sau ºarg…” sãrise Alice
rândurile, nu mai þine minte de ce, chiar
într-acolo unde gândul plecase înfrigurat
de o teamã  sangvinã, ce o înfãºura în
miezul ei tremurat, dureros, lãsând sã
pulseze „parcul de vânãtoare ºi grãdina a
la Le Notre din Floreºti, frumuseþea
nãscândã…” a ei, neîndoios. Grafia nu-
melui ei se aºterne cu pãtimaºa amintire
a vremurilor pe care ar fi dat tot aurul sã
se întoarcã. Mâinile ei erau gata sã îl
arunce oricui ar fi avut puterea s-o
readucã lângã zidurile Micului Trianon,
dar Dumnezeu o uitase departe de acolo,
prins de alte griji…

Serghie Bucur

Nume ºi renume
Print-o fericitã întâmplare, datoritã

inspiraþiei dramaturgului mizilean Geor-
ge Ranetti, publicist în vogã la începutul
veacului XX, ROMEO ªI JULIETA ajung,
desprinzându-se din paginile tragediei
lui Shakespeare, în orãºelul odinioarã
un Menzil, adicã o staþie de poºtã, unde
adãstau caravanele doldora de mãrfuri
ºi depeºe fie cãtre Ploieºti, Braºov ºi
Sibiu, fie cãtre urbele de pe malul Du-
nãrii. Îndrãgostiþii din teatrul marelui Will
s-au urcat pe aripile fanteziei ranet-tiene
ºi, mulþumitã tandemului profesoral Vic-
tor Minea – Laurenþiu Bãdicioiu, junii
din Stradford Avenue au poposit în ur-
bea Conului Leonida Condeescu (amic
al lui Nenea  Caragiale), primind, în con-
textul cultural naþional, statutul de „cetã-
þeni de onoare” ai aºezãrii mizilene. Prin
urmare, de 13 ani, Romeo ºi Julieta – în
regia domnilor Minea ºi Bãdicoioiu, exis-
tã – festiv, înt-o zi de final a lunii ianuarie
– ºi animã participanþii la epocalul eveni-
ment local, în speþã poeþi / poete ºi epi-
gramiºti / epigramiste din România ºi
Basarabia. Printre onoraþii scriitori pre-
zenþi aici, a fost – ºi l-am însoþit – ºi Mir-
cea Teculescu, marcantã personalitate
a vieþii economice ºi culturale a
Câmpinei începutului de secol XXI.

Recunoaºtere
a valorii

Sâmbãtã, 25 ianuarie 2020, în
aula Colegiului Tehnic GRIGORE TOCI-
LESCU, situat pe strada Nicolae Bãl-
cescu, în centrul civic al oraºului Mizil,
Mircea Teculescu – inginer de profesie,
director tehnic la uzina NEPTUN – a fost
distins cu Dipolma ºi titlul de Laureat al
faimosului Festival ROMEO ªI JULIETA
LA MIZIL, recunoscându-i-se astfel
talentul ºi valoarea poeziei pe care
domnia sa o scrie de foarte multã
vreme. Ziarist cu vocaþie, prezent în
presa Câmpinei de dupã 1990, în
publicaþiile ORA apoi JURNALUL de
PRAHOVA ºi, mai departe, în OGLINDA
CÂMPINEI, Mircea Teculescu ºi-a pãstrat
ºi cultivat propensiunea pentru arta
poeticã, apãrând, în anii trecuþi, în câteva
reviste de provincie , publicând ºi cãteva
volume de versuri. Notorietatea poeticã
i-au susþinut-o ºi confirmat-o publicaþiile
ALBATROS, AXIOMA, Evenimentul Social

ºi Artistic, HELIS, New York Magazin Cul-
tural, OGLINDA LITERARÃ, REVISTA
NOUÃ, ARGEª, Spaþii Culturale, revista
ARTE, URMUZ, VATRA, Leviathan, Cafe-
neaua Literarã.

Comentatã de critici literari de sea-
mã, precum Otilia Ardeleanu, Mioara
Bahna, George Bãdãrãu, Christian
Crãciun, Ionel Bota, Ionel Necula ºi
Constantin Trandafir, dar ºi de poeþii
Florin Dochia, Romeo Aurelian Ilie,
Mihaela Meravei, Daniel Luca ºi Adrian
Lesenciuc, Mircea Teculescu are la activ

câteva volume – bine primite de cititorii
de poezie contemporanã.

Din cronici
Adrian Lesenciuc, în jurul volumului

VENUS DE FEBRUARIE: „Autorul îºi
detoneazã propriile proiecþii ale puritãþii
geometrice din volumele anterioare, în,
spre exemplu, „descântec pentru o
karmã” (p. 18) ºi se situeazã ironist pe
panta descendentã a propriei de-
construcþii textuale (nu întâmplãtor invo-
cându-l pe poetul american al generaþiei
Beat, Allen Ginsberg, în linia criticii de-
terminismului tehnologic al acestuia):
„naºterea – moartea / douã ascunziºuri
// din care converg spre ochiul al treilea,
// cu hãitaºii pe urme, // cu visele turme
//mânate de Allen Ginsberg, // pe mun-

tele Konigsberg, // pe muntele Konigs-
berg (...)”

Ionel Necula, despre FIECARE VEDE
ALTCEVA: „Dincolo de titlul relativ banal,
care poate duce cititorul la solipsism,
ne întâmpinã o poezie meditativã, glazu-
ratã – decontatã mai mult din fondul
pasional afectiv ºi emoþional, decât
dintr-o reflecþie învolburatã ºi rece”.

Panoplia meritelor
De departe o voce / o poezie origina-

lã, scriitura teculescianã ºi-a primit

întâiele confirmãri cu sens valoric. În
2015, Menþiune a Concursului Inter-
naþional organizat de publicaþia OCCI-
DENTUL ROMÂNESC din Spania. În
2016, Premiul II al Concursului de
Literaturã al revistei ÎNSEMNE CUL-
TURALE. În 21 III 2017, cu prilejul Zilei
Poeziei, Mircea Teculescu s-a clasat în
primii 10 câºtigãtori ai Concursului pe
site-ul QPOEM. Premiul Octavian Mo-
ºescu, la ediþia a X-a a Festivalului In-
ternaþional „Titel Constantinescu”,
precum ºi Premiul pentru Cartea Anului
2017 acordat de Consiliul Local Câmpi-
na ºi Biblioteca municipalã Dr C. I. Istrati,
pentru volumul FIECARE VEDE ALTCEVA.
Alte izbânzi premiale i-au fost acordate
pe sistemul „Romanian Kukai”.

Serghie Bucur

La Mizil,

Poetul MIRCEA TECULESCU a fost premiat
Juriul Festivalului Concurs „Romeo ºi Julieta la Mizil”,Juriul Festivalului Concurs „Romeo ºi Julieta la Mizil”,Juriul Festivalului Concurs „Romeo ºi Julieta la Mizil”,Juriul Festivalului Concurs „Romeo ºi Julieta la Mizil”,Juriul Festivalului Concurs „Romeo ºi Julieta la Mizil”,
ajuns la ediþia a XIII-a, a acordat premiul „Grigoreajuns la ediþia a XIII-a, a acordat premiul „Grigoreajuns la ediþia a XIII-a, a acordat premiul „Grigoreajuns la ediþia a XIII-a, a acordat premiul „Grigoreajuns la ediþia a XIII-a, a acordat premiul „Grigore
TTTTTocilescu” poeocilescu” poeocilescu” poeocilescu” poeocilescu” poetului Mirtului Mirtului Mirtului Mirtului Mircea Tcea Tcea Tcea Tcea Teculescu, pentreculescu, pentreculescu, pentreculescu, pentreculescu, pentru suitu suitu suitu suitu suitaaaaa
de poeme cu carde poeme cu carde poeme cu carde poeme cu carde poeme cu care el a pare el a pare el a pare el a pare el a participat la acesticipat la acesticipat la acesticipat la acesticipat la acest et et et et evvvvvenimentenimentenimentenimenteniment
cultural, de amploare internaþionalã.cultural, de amploare internaþionalã.cultural, de amploare internaþionalã.cultural, de amploare internaþionalã.cultural, de amploare internaþionalã.
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Cancerul este a doua cauzã a mortalitãþii la
nivel global ºi este responsabil pentru 9.6 mili-
oane de morþi în 2018. Practic, în lume, unul
din 6 decese sunt cauzate de cancer. Prezen-
tarea la medic în stadii terminale ale bolii este
principalul motiv pentru care cancerul se sol-
deazã cu deces. Cele mai comune forme de
cancer sunt cancerul de plãmâni, cancerul de
sân, cancerul colorectal, cancerul de prostatã,
cancerul de piele de tip carcinom ºi cancerul
de stomac, scrie revista Doctorul Zilei.

Între 30 ºi 50% dintre cancere pot fi preve-
nite prin evitarea riscurilor ºi implementarea
strategiilor de prevenþie existente. Aceastã
statisticã poate fi redusã ºi mai mult prin depis-
tarea precoce a bolii. Mulþi pacienþi au ºanse
reale la vindecare dacã sunt diagnosticaþi din
timp ºi trataþi adecvat. Pentru cã între 10 ºi 15%
dintre cancere sunt ereditare, testarea geneticã
este prima linie de apãrare împotriva cancerului.

„În ultimele douã decade progresul în do-
meniul geneticii a fost incredibil, astfel încât la
ora actualã sunt identificate multiple gene
asociate cu susceptibilitate pentru cancer.
Persoanele care prezintã o modificare geneticã
într-o asemenea genã au un risc semnificativ
mai crescut de a dezvolta cancer decât
persoanele din populaþia generalã. Aceastã
mutaþie este, de obicei, moºtenitã ºi poate fi
transmisã altor membri din familie”, spune Dr.
Monica Zeleniuc, medic genetician la clinica
Personal Genetics.Conform Globocan (platforma
internaþionalã cu baza de date despre inciden-
þa cancerului – https://gco.iarc.fr/) cancerele
care au incidenþa crescutã în România sunt
cancerul de plãmân, cancerul colorectal, can-
cerul de sân ºi de prostatã. Pentru aceste tipuri
de cancer pacienþii care prezintã mutaþie în
genele asociate au un risc crescut de a dezvolta
cancerul de colon (risc 30-70%), de sân (risc
46-87%) ºi ovar (risc 39-63%), de prostatã (risc
8-20%).

Pentru fiecare dintre aceste cancere s-au

identificat pânã în prezent circa 30 de gene
care sunt corelate cu o susceptibilitate crescutã,
ceea ce face posibilã testarea geneticã în panel
de gene pentru un pacient cu risc. De aseme-
nea, dacã în cadrul consultului genetic se iden-
tificã în familie membrii afectaþi de cancere dife-
rite se poate recomanda de cãtre medicul gene-
tician efectuarea unui test genetic care cuprin-
de un panel de gene corelate cu cancere ere-
ditare.

Detectarea unei variante într-o genã cu
susceptibilitate pentru cancer permite adoptarea
mãsurilor de prevenþie. „Dintre cancerele eredi-
tare, cancerul de sân ºi ovar sunt printre cele
mai comune ºi mediatizate la ora actualã. Este
binecunoscut faptul cã mutaþiile în genele
BRCA1 si BRCA2 sunt corelate cu un risc

crescut de a dezvolta aceste tipuri de cancer.
Însã pacienþii care prezintã mutaþii în aceste

gene prezintã un risc crescut ºi pentru alte
cancere, deoarece aceste gene sunt gene de
supresie tumoralã, responsabile de repararea
ADN”, spune Dr. Monica Zeleniuc.

O mutaþie în genele BRCA1/2 poate creºte
riscul pentru un cancer în sânul contralateral,
de sân, de pancreas, melanom sau cancer de
prostatã la bãrbat. Chiar dacã aceste douã gene
sunt cele mai cunoscute ºi, pentru persoanele
cu mutaþie în aceste gene, sunt bine puse la
punct ghiduri de prevenþie ºi de management
clinic, este estimat, conform ultimelor studii, cã
mutaþiile în aceste gene sunt responsabile de
doar 25% dintre cazurile ereditare de cancer
de sân ºi ovar.

Astfel, efectuarea unui test în panel de gene
permite creºterea identificãrii pacienþilor cu risc
pentru cancer de sân ºi ovar cu 50% faþã de
testarea exclusivã a genelor BRCA1/2. Mai mult,
dacã istoricul familial include rude cu diverse
tipuri de cancer, este recomandatã utilizarea
acestor paneluri în testare.

„Am avut de curând o pacientã în vârstã
de 67 de ani cu diagnostic de cancer de sân.
Istoricul familial este complex: tata – neoplasm
pulmonar, frate cu neoplasm tiroidian ºi de co-
lon, frate cu neoplasm laringian.

S-a recomandat testarea în panel pentru
cancere ereditare, panel ce cuprinde 94 de
gene. S-a detectat o mutaþie în gena ATM cu rol
în repararea leziunilor ADN. Purtãtorii de mutaþii
patogenice în gena ATM au un risc crescut de
a dezvolta cancer de sân – de 2-4 ori mai mare
faþã de populaþia generalã, de pancreas, de
prostatã ºi posibil ºi alte tipuri de cancere
precum endocrine sau de colon.

Riscul, pentru femei, creºte pânã la 52-69%
în cazul existenþei acestei mutaþii specifice în
gena ATM. De fapt, conform ghidurilor, femeile
cu mutaþii în gena ATM ar trebui sã fie supuse
unui program de screening pentru urmãrirea
cancerului de sân începând cu vârsta de 40
de ani”, explicã Dr. Monica Zeleniuc.

În cazul în care se identificã o mutaþie într-
o anumitã genã se recomandã consult genetic
ºi testarea mutaþiei respective – denumitã
mutaþie familiala – la alþi membri din familie care
pot fi purtãtori. De exemplu, riscul unui descen-
dent de a fi purtãtor al mutaþiei este de 50%.

Cel mai important aspect al testãrii genetice
este cã, odatã aflat rezultatul, se poate face un
plan de prevenþie pentru membrul din familie
care prezintã risc crescut. Acesta presupune
controale medicale periodice efectuate cu o
anumitã frecvenþã, atât clinice cât ºi imagistice
(ecografie, mamografie, ultrasonografie
endoscopica, RMN), dar ºi un stil de viaþã ºi o
alimentatie pentru prevenþie.

Unul din ºase decese în lume se datoreazã cancerului!
CarCarCarCarCare sunt cele mai fre sunt cele mai fre sunt cele mai fre sunt cele mai fre sunt cele mai frecvecvecvecvecventententententeeeee

cancercancercancercancercancere ºi cum le pute ºi cum le pute ºi cum le pute ºi cum le pute ºi cum le putem prem prem prem prem preeeeevvvvvenienienienieni

Prin modificarile aprobate de
cãtre Executiv, pacienþii NU vor plãti
nimic dacã vor alege sã se trateze
într-un spital privat sau într-unul de
stat, iar numãrul vieþilor salvate va fi
în creºtere.

NU se privatizeazã niciun serviciu
medical, iar modificarile dau ºansa
pacienþilor în stare criticã sã bene-
ficieze mai repede de intervenþiile de
care au nevoie în cel mai apropiat
spital, fie cã e de stat sau privat!

Infarctul miocardic acut ºi ac-
cidentul vascular sunt bolile care ge-
nereazã o mortalitate mare în Româ-
nia. Cauza? Lipsa centrelor de cardio-
logie intervenþionalã ºi de stroke.

Spitalele private au fost incluse
în programele naþionale de sãnãtate
gestionate de CNAS, încã 2014. Modi-
ficarea actualã este o actualizare a
legislaþiei din 2014 în care era lãsat
în suspans aceastã formulare ambi-
guã: când sunt excedate anumite ca-

pacitãþi de primire pot fi accesate de
cãtre pacienþi anumite servicii, lucru
absolut neclar ºi greu de interpretat.
Mai mult, se dã posibilitatea ca spi-
talele de stat care au aceastã capaci-
tate sã trateze pacienþii critici cu inf-
arct miocardic, accident cerebral etc.
Astfel, creºte numãrul unitãþilor
sanitare în care se rezolvã astfel de
cazuri, pacientul doar beneficiazã de
tratament, nu plãteºte nimic.

În cazul spitalelor private, pacienþii
nu vor plãti nimic în plus.

În cazul pacienþilor aflaþi în stare
criticã (infarct miocardic, AVC, etc),
prin modificãrile aduse astãzi se
deschide pacienþilor accesul ºi la alte
spitale de stat decât pânã acum dar
ºi private care pot opera aceste
programe. De exemplu, programul de
infarct miocardic acut, care va permi-
te mai multor centre sã-l opereze,
creând accesibilitatea pacienþilor ºi
reducând timpul din momentul stabi-

lirii diagnosticului ºi rezolvarea inter-
venþionalã. Acest lucru va conduce
la salvarea mai multor vieþi.

– De exemplu, un pacient cu in-
farct miocardic acut din Craiova, nu
va mai trebui transportat la Bucureºti
pentru a fi preluat de un mare spital
din capitalã, deja supraaglomerat, ci
va putea fi rezolvat la centrul de
cardiologie din Craiova.

– A doua modificare importantã
este pentru Programul Naþional de
Oncologie. Mecanismul este asemã-
nãtor, noutatea o constituie crearea
unui subprogram, cel de chirurgie on-
cologicã. Acest proiect face parte din
strategia de a combate cancerul în
România, o strategie pe patru piloni
ºi pune accent pe depistarea precoce
a cancerului.

– La fel pentru un bolnav de can-
cer se vor face servicii integrate în
care sunt prinse toate componentele:
medicamente, radioterapie, intervenþii
chirurgicale. ªi pentru aceºti pacienþi,
Ministerul Sãnãtãþii deschide posibili-
tatea de a opta între spitalul de stat ºi
cel privat.

Alte prevederi ale Ordonanþei,
care nu au fost discutate în spaþiu
public, dar care sunt importante

– Ordonanþa va da startul, în anul

2020, derulãrii programului naþional
pentru persoanele cu afecþiuni din
spectrul autist, precum ºi faptul cã în
cadrul unor programe naþionale de
sãnãtate curative, vor fi acordate în
premierã, conform recomandãrilor
comisiei europene, servicii integrate
(pot cuprinde, dupã caz, medica-
mente, servicii de logopedie, con-
sultaþii psihologice, investigaþii
paraclinice, logoped, etc.), aceastã
modificare legislativã este absolut
necesarã.

– O altã modificare a Legii 95,
propusã prin ordonanþã este co-
rectarea unei nedreptãþi care li se
fãcea pacientelor cu vârsta de peste
18 ani, care deºi beneficiau de de-
contare din fondul de sãnãtate pen-
tru reconstrucþie mamarã prin endo-
protezare, în cazul intervenþiilor
chirurgicale oncologice. Pânã acum
pacientele trebuiau sã scoatã bani
din buzunar pentru intervenþia chi-
rurgicalã de simetrizare a glandei
mamare. Acum nu mai este nevoie,
iar contravaloare intervenþiei va fi
decondatã de CNAS ºi va avea un
impact pozitiv asupra calitãþii vieþii, dar
mai ales a reinserþiei sociale.

– De asemenea, o altã prevedere
importantã pe care aceastã Ordo-

nanþã de modificare a Legii 95 o are
se referã la persoanele care au lucrat
în strãinãtate ºi au cotizat la bugetul
asigurãrilor de sãnãtate a altui stat
mebru din UE. Acestora li se vor asi-
mila perioada de cotizare de acolo ºi
în sistemul de asigurare românesc.

– O altã modificare vizeazã durata
de acordare a concediilor ºi a indem-
nizaþiei pentru incapacitatea tempora-
re de muncã în cazul unor boli cu
caracter special. De exemplu, pentru
tuberculozã, concediu se dã din
prima pe toatã perioada de tratament,
pânã la vindecare. Nu mai trebuie sã
vinã pacientul lunar, la medicul spe-
cialist pentru prelungire. Pentru unele
boli cardiovasculare, stabilite de
CNAS, perioada de reavizare a a con-
cediului va fi de un an, în intervalul
ultimelor doi ani ºi un an ºi sase luni
pentru SIDA ºi neoplazii, tot în acelaºi
interval de timp.

– Nu au fost neglijaþi nici perso-
nalul militar în activitate, poliþiºti ºi
funcþionari publici cu statut special,
care vor beneficia de indemnizaþii de
asigurãri de sãnãtate ºi de posibilita-
tea de a-ºi lua concediul medical,
pentru îngrijire copil bolnav.

OUG pentru modificarea
ºi completarea Legii 95 privind

reforma în sãnãtate

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 „Tãrâmul dintre vânturi” (r);
12:45 Parlamentul României;

13:10 Dispãruþi fãrã urmã (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Opre Roma (r);
15:45 EURO polis;
16:45 Lumea azi;
17:15 „Tãrâmul dintre vânturi” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
20:50 Destinaþia Eurovision;
21:10 „Puccini” (f);
23:00 Banii tãi;
23:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Conexiuni pe harta timpului” (f);
01:00 Nadine (r);
02:00 Fan / Fan urban (r);
02:25 „Dosarele extratereºtrilor”  (r);
02:45 Izolaþi în România (r);
03:10 Momentart (r);
03:15 Dispãruþi fãrã urmã (r);
04:05 Vorbeºte corect (r);
04:10 Telejurnal (r);
05:00 „Conexiuni pe harta timpului” (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 Cupa Mondialã de Sãrituri cu schiurile;
16:30 „Glasul inimii” (s);
17:20 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 Românii au talent;
23:30 „Care-i numãrul tãu?” (f);
01:45 Film (r);
03:30 Lecþii de viaþã (r);
04:15 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r).

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 “Glonþ în cap” (f);
21:45 Asia Express – Drumul comorilor (r);
01:00 „Rãzboiul Stzelelor: Imperiul contraatacã”
(f);
03:45 În puii mei (r);
04:30 „Dragoste de tatã” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Povestea lui Lucky” (r);
10:15 „La bloc” (r);
12:45 „Echipa de bob” (r);
14:30 „Tribul din fundu’ grãdinii” (r);
16:30 “Corky – Nãtãrãul clanului” (r);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Bãtãlie pe role” (f);
22:30 „Afacere neprevãzutã” (f);
00:30 „Bãtãlie pe role” (r);
02:15 „Afacere neprevãzutã” (r);
03:45 La Mãruþã (r);
05:30 „La bloc” (r);
06:30 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);
11:30 „A doua ºansã” (f);

12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (f);
17:30 CulTour (r);
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Admiratorul meu secret” (f);
22:00 „Elita societãþii” (r);
23:00 „Clona” (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Elif” (r);
06:30 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).

TVTVTVTVTVR1R1R1R1R1
07:00 Adevãruri despre trecut (r);
07:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 România veritabilã;

11:30 Down the Road. Aventura (r);
12:00 Hobiþa, Coloana ºi tractorul;
12:30 Handbal feminin, Liga Florilor: CS Zalãu – CS
Gloria Bistriþa;
14:00 Telejurnal;
14:30 Iubiri celebre;
15:00 Rugby Europe: România - Spania;
17:10 Festivalul Ion Macrea (r);
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 1989 – Decembrie Roºu;
22:00 „Ecaterina” (f);
22:50 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
23:50 #Creativ;
00:25 Anchetele comisarului Antonescu (r);
01:45 Teleenciclopedia (r);
02:35 „Ecaterina” (r);
03:20 România veritabilã (r);
03:50 Viaþa satului (r);
06:00 Teleshopping.

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade Geo (r);
08:00 România îm bucate (r);
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Noile aventuri ale fiicei oceanului”
(f);

10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:55 Gala Umorului;
13:45 Cupa Mondialã de Sãrituri cu schiurile;
15:30 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:30 MotorVlog;
18:00 Memorialul Durerii;
19:00 Telejurnal TVR2;
19:35 E vremea ta!
20:10 „Charlotte Gray” (f);
22:15 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
00:00 Zile cu stil (r);
00:30 MotorVlog;
01:10 „Charlotte Gray” (r);
03:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
04:50 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
05:40 E vremea ta! (r);
06:00 MotorVlog (r);
06:25 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Doctor Dolittle: Aventurã la Hol-
lywood” (f);
12:00 Ce spun românii (r);

13: 00 „Cele douã feþe ale dragostei” (f);
15:45 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Piraþii din Caraibe: Rãzbunarea lui Salazar”
(f);
22:15 „Ninja Asasin” (f);
00:15 Pe bune?! (r);
02:15 „Care-i numãrul tãu?” (s);
04:30 „Doctor Dolittle: Aventurã la Hollywood” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:15 „Crãiasa Zãpezii: Foc ºi Gheaþã”
(f);
10:45 „Lara Croft: Tomb Raider: Lea-
gãnul Vieþii” (f);

13: 00 Observator;
14:00 „Sacrificiul - Alegerea” (f);
15:30 Asia Express – Drumul comorilor (r);
19:00 Observator;
20:00 iUmor - premierã;
22:30 „Mangaliþa” (r);
23:30 „Glonþ în cap” (r);
01:15 Bãieþi de oraº;
02:15 „Rãzboiul Steelor: Imperiul Contraatacã” (r);
04:30 „Crãiasa Zãpezii: Foc ºi Gheaþã” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 „Corky – Nãtãrãul clanului” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Cu toþii au sãrutat mireasa” (r);
14:15 „Povestea lui Lucky” (r);
16:00 „Bãtãlia anului” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Ultima bãtãlie” (f);
22:30 „Danny Collins” (f);
00:45 „Ultima bãtãlie” (r);
02:30 „Danny Collins” (r);
04:15 „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:30 Teleshopping;
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 „Terminalul” (r);
22:45 „Neveste disperate” (f);
03:30 „Terminalul” (r);
06:00 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!”

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 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;
15:30 Handbal feminin, Liga Florilor: Minaur Baia
Mare – SCM Craiova;
17:10 Prietenii incredibile;
18:00 Aventura urbanã;
19:00 Exclusiv în România;
19:50 Momentart;
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Ion Macrea;
23:40 Replay;
01:40 Prietenii incredibile (r);
01:30 Iubiri celebre (r);
02:00 Tezaur folcloric (r);
02:55 Telejurnal (r);
03:45 Universul credinþei (r);
05:25 În grãdina Danei (r);
06:00 Vreau sã fiu sãnãtos (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
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 Handbal masculin, Liga Zimbrilor: Minaur Baia
Mare - Steaua;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Rãscoala” (f);
14:50 Poate nu ºtiai;
15:00 Drag de România mea!;
17:00 D’ale lu’ Miticã;
18:00 Reþeaua de idoli;
18:50 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
19:35 E vremea ta!
20:10 „Ciuleandra” (f);
22:15 „Cele mai bune intenþii” (f);
01:25 Reþeaua de idoli (r);
02:10 „Rãscoala” (r);
03:45 „Ciuleandra” (r);
05:40 Pescar hoinar (r);
06:10  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Cele douã feþe ale dragostei”
(r);
12:00 Ce spun românii (r);

13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:00 Imperiul leilor (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Pantera neagrã” (f);
22:45 „Dincolo de trecut” (f);
01:15 „Las fierbinþi” (r);
03:00 „Pantera neagrã” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Pistruiatul 2 - Ascunziºuri” (r);
11:00 „Sheherezada: O mie ºi Una de
Nopþi” (f);
13:00 Observator;
13:15 „Sacrificiul” (r);

15:30 Asia Express – Drumul comorilor (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:30 iUmor (r);
01:45 „Mangaliþa” (r);
02:30 „Sherezada: O mie ºi Una de Nopþi” (r);
04:30 „Pistruiatul 2 - Ascunziºuri” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:15 „Vorbeºte tot oraºul” (r);
09:15 „La bloc” (r);
12:00 „Bãtãlia anului” (r);
14:15 „Corcky – Nãtãrãul clanului” (r);
16:00 „Belle” (f);

1 8 : 1 5 „La bloc” (s);
20:30 „Evoluþie” (f);
22:30 „Suspect de crimã” (f);
00:45 „Evoluþie” (r);
02:30 „Suspect de crimã” (r);
04:15 „La bloc” (r);
05:30 La Mãruþã (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 „Mândrie ºi prejudecatã” (f);
22:15 „Neveste disperate” (f);
02:45 „Mândrie ºi prejudecatã” (r);
04:15 „O nouã viaþã” (r);
05:45 Teleshopping;
06:30  CulTour (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:30 „Tãrâmul dintre vânturi” (r);
12:45 Tribuna partidelor parlamentare;

13:10 1989 – Decembrie Roºu (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 #Creativ;
17:35 „Tãrâmul dintre vânturi” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:00 „Serviciul omoruri” (f);
23:00 Istoria mafiei irlandeze;
00:00 Telejurnal;
00:30 „Conexiuni pe axa timpului” (f);
01:00 Nadine (r);
01:55 Istoria mafiei irlandeze (r);
02:50 „Serviciul omoruri” (r);
03:45 MAI aproape de tine;
04:15 Telejurnal (r);
05:05 „Conexiuni pe axa timpului” (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);

11:50 Poate nu ºtiai;
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 “Muzica inimii” (f);
21:55 Poate nu ºtiai;
22:00 „În numele legii” (s);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:20 „Cele mai bune intenþii” (f);
03:25 „În numele legii” (r);
03:00 E vremea ta! (r);
04:30 Documentar360 de grade Geo (r);
05:25 Telejurnal TVR 2 (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile ProTv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Vlad” (f);
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Piraþii din Caraibe: Rãzbunarea lui Salazar”
(r);
02:30 Arena bucãtarilor (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 (live);
12:00 Observator;
14:00 „Dragoste de tatã” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Kung Fu Yoga” (r);
02:30 Acces direct (r);
04:30 „Dragoste de tatã” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:30 „Belle” (r);
09:45  „La Bloc” (s);
12:15 „Doctor Dolittle: Aventura la Holly-
wood” (r);
14:00 „Bãtãlia anului” (r);

16:15 „Pungaºi la drumul mare” (f);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „10 lucruri nu-mi plac la tine” (f);
22:30 „Ultima secundã” (f);
00:30 „10 lucruri nu-mi plac la tine” (r);
02:15 „Ultima secundã” (r);
03:45 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:15 „Îngeraºul” (r);
09:15 CulTour (r);
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” (f);
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)..

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshippong;
11:30 „Tãrâmul dintre vânturi” (r);
12:45 Tribuna partidelor parlamentare;

13:00 Exclusiv în România (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect! (r);
15:10 Maghiara de pe unu;
17:15 „Tãrâmul dintre vânturi” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Fiica lupului” (f);
23:45 Momentart (r);
23:50 Vorbeºte corect! (r);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Conexiuni pe harta timpului” (f);
01:00 Nadine (r);
02:00 „Fiica lupului” (r);
03:40 Pro patria (r);
04:10 Telejurnal (r);
05:00 „Conexiuni pe harta timpului” (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;
19:35 E vremea ta!
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:10 Destine ca-n filme;
22:00 „În numele legii” (r);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:20 „În numele legii” (r);
03:00 E vremea ta!
03:20 Sport (r);
03:35 Telejurnal TVR 2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade Geo (r);
05:00 Mic dejun cu un campion (r);
06:00 Poate nu ºtiai (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:30 Vorbeºte lumea;
13:00 ªtirile Pro Tv;
14:00 Lecþii de viaþã;

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Cursã mortalã” (f);
23:00 ªtirile ProTv;
00:00 „Ninja Asasin” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „Dragoste de tatã” (f);
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 Bãieþi de oraº;
02:00 Observator (r);
02:45 Acces direct (r);
04:30 „Dragoste de tatã” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:00 „Ce femeie!” (r);
09:00 „La bloc” (r);
11:30 „Belle” (r);
13:45 „Cele douã feþe ale dragostei” (r);
16:15 „Secrete fatale” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Kung Fu la grãmadã” (f);
22:30 „Vânãtoarea de spioni” (f);
01:00 „Kung Fu la grãmadã” (r);
02:45 „Vânãtoarea de spioni” (r);
04:45 „La bloc” (r);
05:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:15 „Îngeraºul” (r);
09:15 „Femeie în înfruntarea
destinului” (r);

10:15 „Þine-mã de mânã!” (r);
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).
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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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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.
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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 serviciiÎnchirieri

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)
Mult de lucru la serviciu, însã este vorba des-
pre activitãþi de rutinã destul de plictisitoare.
Dozeazã-þi eforturile, întrucât sãnãtatea este
vulnerabilã ºi se pot evidenþia afecþiuni mai
vechi sau mai noi. Relaþiile parteneriale sunt,
deci fii prudent ºi evitã discuþiile contradictorii
ºi angrenarea în activitãþi care nu te privesc.

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)
Interesante zile pentru relaþiile sentimentale
ºi pentru cele cu copiii. Se întrezãresc activitãþi
sociale, recreative cu cei dragi, chiar ºi implica-
rea în hobby-uri comune. Totuºi ai grijã sã þii
cont ºi de nevoile sau doleanþele celorlalþi. Þi
se poate reproºa faptul cã faci totul numai
pentru îmbunãtãþirea imaginii tale publice.

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)
Sãptãmâna este favorabilã segmentului do-
mestic, astfel cã ar fi bine sã-þi programezi
activitãþi necesare casei, împreunã cu mem-
brii familiei. Sunt momente bune pentru înfru-
museþarea spaþiului de locuit ºi pentru dialo-
guri pe teme patrimoniale. Persoana iubitã
sau copiii te vor solicita sã le fii alãturi.

Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)Rac (22 iunie - 21 iulie)
Se vor evidenþia întâlniri ºi dialoguri cu per-
soanele din anturajul apropiat. Mulþi te vor
provoca la discuþii indiscrete, dorind, sub o
mascã binevoitoare, sã afle cât mai mult din
viaþa ta personalã ºi din planurile profesionale.
Fii prudent ºi nu te lãsa ademenit de vorbe ºi
gesturi mieroase.

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)
Sãptãmâna aduce un amalgam de situaþii ºi
discuþii controversate greu de înþeles ºi
controlat. Cheltuielile se pot înteþi, de aceea
fii prudent ºi evitã excesele. Sunt ºanse sã þi
se mãreascã veniturile, dar nu atât cât ai dori.
Totuºi te poþi descurca foarte bine cu ceea ce
ai. Persoanele din anturjul apropiat îþi sunt
alãturi, dar unele au interese ascunse ºi
defavorabile þie.

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)
Atenþia ºi eforturile îþi sunt atrase în mod
special de cãtre segmentul muncii, pentru
cã aici bate vântul schimbãrii. Reþine ce se
petrece în aceste zile, atât la locul de muncã,
cât ºi în segmentul sãnãtãþii. Unele persoane
din anturajul apropiat îþi sunt alãturi.

Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)Balanþa (23 sept. - 22 octombrie)
Sunt zile bune pentru a te ocupa de sufletul ºi
trupul tãu. Ai nevoie de odihnã, retragere din
forfota cotidianã ºi dialog interior. Se pot
evidenþia unele afecþiuni legate de sistemul
digestiv ºi de extremitãþile picioarelor, însã îþi
vin ajutoare deosebite, dacã eºti atent ºi
deschis mental. De evitat analizele, consulta-
þiile medicale ºi intervenþiile chirurgicale.

Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)Scorpion (23 oct. - 21 noiembrie)
Dialogurile cu prietenii sau cu cineva din
segmentul profesional te vor pune pe gânduri.
Totuºi, informaþiile primite sunt de bun augur
ºi, cu siguranþã, le vei folosi, undeva, cândva.
Ai nevoie, totuºi, ºi de interiorizare, detaºare
de cotidian ºi alcãtuirea unor planuri de viitor,
atât în plan personal, cât ºi profesional.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 dec.)
Se contureazã multe evenimente sociale, la
care trebuie sã joci rolul principal. ªefii, figurile
autoritare din plan personal ºi familial te vor
provoca la discuþii sau îþi vor propune sarcini
profesionale noi. Analizeazã bine dacã
accepþi, pentru cã va fi dificil sã duci la bun
sfârºit, indiferent despre ce este vorba.

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)
Dacã începutul sãptmânii îþi aduce gânduri
ºi preocupãri spirituale, influxurile energetice
din a doua parte a sãptãmânii te ancoreazã
puternic în planul material, prin situaþii deose-
bite. Se pare cã eºti susþinut de cãtre ºefi sau
de persoane cu autoritate. Însã, depinde de
tine cum gestionezi relaþiile ºi situaþiile în
care eºti implicat.

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)
Sãptãmânã importantã în plan profesional,
deoarece apar modificãri salariale. Vei fi nevoit
sã achiþi facturi, taxe sau sã te implici în relaþii
cu instituþii financiare. Recomandabil este
verifici toate documentele cu care ai de-a face
ºi sã te informezi corect ºi la timp cu privire la
tot ce þine de bani ºi bunuri comune cu alþii.

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)
Colaborãrile ºi relaþia cu partenerul de viaþã
se vor evidenþia încã din primele zile ale sãp-
tãmânii. Este nevoie sã asculþi ºi sã þii cont
de sugestiile ºi doleanþele celorlalþi, altfel
existã riscul sã izbuneascã conflicte. Cumva
la tine este hiba, în sensul cã eºti nerãbdãtor
ºi cu greu îþi intrã cineva sau ceva în voie.



INTEGRAMÃ Colaterales 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
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M ã r u n þ e l eM ã r u n þ e l eM ã r u n þ e l eM ã r u n þ e l eM ã r u n þ e l e

Popor slavPopor slavPopor slavPopor slavPopor slav

A c þ i u n iA c þ i u n iA c þ i u n iA c þ i u n iA c þ i u n i
s e c u n d a r es e c u n d a r es e c u n d a r es e c u n d a r es e c u n d a r e

S c r i s o a r eS c r i s o a r eS c r i s o a r eS c r i s o a r eS c r i s o a r e
cu termencu termencu termencu termencu termen

E s t i c eE s t i c eE s t i c eE s t i c eE s t i c e

Î m b u f n a t ãÎ m b u f n a t ãÎ m b u f n a t ãÎ m b u f n a t ãÎ m b u f n a t ã

L i v i dL i v i dL i v i dL i v i dL i v i d

A d ã p o s tA d ã p o s tA d ã p o s tA d ã p o s tA d ã p o s t
în portîn portîn portîn portîn port

O d r a s l eO d r a s l eO d r a s l eO d r a s l eO d r a s l e

G u r i l eG u r i l eG u r i l eG u r i l eG u r i l e
f l u v i i l o rf l u v i i l o rf l u v i i l o rf l u v i i l o rf l u v i i l o r

V ã z d u hV ã z d u hV ã z d u hV ã z d u hV ã z d u h

C r u þ ã r iC r u þ ã r iC r u þ ã r iC r u þ ã r iC r u þ ã r i

V ã r g a t ãV ã r g a t ãV ã r g a t ãV ã r g a t ãV ã r g a t ã

Bot deBot deBot deBot deBot de
p o r cp o r cp o r cp o r cp o r c

V ã z d u hV ã z d u hV ã z d u hV ã z d u hV ã z d u h

P o v e s t i t o rP o v e s t i t o rP o v e s t i t o rP o v e s t i t o rP o v e s t i t o r
B ã r b a tB ã r b a tB ã r b a tB ã r b a tB ã r b a t

f ã r ãf ã r ãf ã r ãf ã r ãf ã r ã
p e r e c h ep e r e c h ep e r e c h ep e r e c h ep e r e c h e

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut:

1) 1) 1) 1) 1) P-S-P-SEFP-S-P-SEFP-S-P-SEFP-S-P-SEFP-S-P-SEF; 2) ; 2) ; 2) ; 2) ; 2) DOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENTDOCUMENT-IF-IF-IF-IF-IF; 3) ; 3) ; 3) ; 3) ; 3) RRRRRUTUTUTUTUTÃ-Ã-Ã-Ã-Ã-TTTTTÂNÃRÂNÃRÂNÃRÂNÃRÂNÃR; 4) ; 4) ; 4) ; 4) ; 4) SSSSSTRADÃ-BABÃTRADÃ-BABÃTRADÃ-BABÃTRADÃ-BABÃTRADÃ-BABÃ;;;;;
5) 5) 5) 5) 5) IARÃªI-DIGIARÃªI-DIGIARÃªI-DIGIARÃªI-DIGIARÃªI-DIG; 6) ; 6) ; 6) ; 6) ; 6) PUÞ-MASCULIPUÞ-MASCULIPUÞ-MASCULIPUÞ-MASCULIPUÞ-MASCULI; 7) ; 7) ; 7) ; 7) ; 7) NNNNNAS-LAS-LAS-LAS-LAS-L-----AS-L;AS-L;AS-L;AS-L;AS-L; 8)  8)  8)  8)  8) CE-LACE-LACE-LACE-LACE-LATTTTTÃ-IMÃ-IMÃ-IMÃ-IMÃ-IM;;;;;
9) 9) 9) 9) 9) AAAAA-Þ-Þ-Þ-Þ-ÞÃCÃNI-ÃCÃNI-ÃCÃNI-ÃCÃNI-ÃCÃNI-AMAMAMAMAM; 1; 1; 1; 1; 10) TREBURI-SUI; 10) TREBURI-SUI; 10) TREBURI-SUI; 10) TREBURI-SUI; 10) TREBURI-SUI; 11) ALIMENT1) ALIMENT1) ALIMENT1) ALIMENT1) ALIMENTARÃ.ARÃ.ARÃ.ARÃ.ARÃ.
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R e f a c e r e aR e f a c e r e aR e f a c e r e aR e f a c e r e aR e f a c e r e a

u n u iu n u iu n u iu n u iu n u i
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A v â n tA v â n tA v â n tA v â n tA v â n t

Cap deCap deCap deCap deCap de
v e v e r i þ ã !v e v e r i þ ã !v e v e r i þ ã !v e v e r i þ ã !v e v e r i þ ã !

S p r eS p r eS p r eS p r eS p r e

E l e vE l e vE l e vE l e vE l e v

L u c r uL u c r uL u c r uL u c r uL u c r u
s u b î n þ e l e ss u b î n þ e l e ss u b î n þ e l e ss u b î n þ e l e ss u b î n þ e l e s

A instigaA instigaA instigaA instigaA instiga

P r i e t e n ãP r i e t e n ãP r i e t e n ãP r i e t e n ãP r i e t e n ã
a p r o p i a t ãa p r o p i a t ãa p r o p i a t ãa p r o p i a t ãa p r o p i a t ã

S u b i e c tS u b i e c tS u b i e c tS u b i e c tS u b i e c t

O b u z i e rO b u z i e rO b u z i e rO b u z i e rO b u z i e r

1000 kg1000 kg1000 kg1000 kg1000 kg

M a c a g i uM a c a g i uM a c a g i uM a c a g i uM a c a g i u

G l a s u lG l a s u lG l a s u lG l a s u lG l a s u l
b r o a º t e l o rb r o a º t e l o rb r o a º t e l o rb r o a º t e l o rb r o a º t e l o r

O mO mO mO mO m
z g â r c i tz g â r c i tz g â r c i tz g â r c i tz g â r c i t

Cal greuCal greuCal greuCal greuCal greu
d ed ed ed ed e

s t ã p â n i ts t ã p â n i ts t ã p â n i ts t ã p â n i ts t ã p â n i t
R u i n a tR u i n a tR u i n a tR u i n a tR u i n a t

În România aproape jumãtate
dintre inginerii ºi oamenii de ºtiinþã
angajaþi sunt femei, în timp ce la nivel
mondial procentul este de 30%, potri-
vit unui raport Eurostat.

Circa 41% dintre oamenii de ºtiin-
þã ºi inginerii angajaþi în România în
anul 2018 erau femei, o proporþie ega-

lã cu media Uniunii Europene, aratã
un raport Eurostat, publicat marþi, cu
ocazia Zilei Internaþionale a Femeilor
ºi Fetelor în ªtiinþã, sãrbãtoritã pe 11
ianuarie.

Potrivit Eurostat, dintre cei circa
553.800 oamenii de ºtiinþã din Româ-
nia, 326.000 erau bãrbaþi ºi 227.000
femei. Bãrbaþii dominã însã cu 79%

sectorul manufacturier. Raportul din-
tre sexe este mult mai echilibrat în
sectorul serviciilor, mai exact 54%
dintre angajaþi sunt bãrbaþi ºi 46%
femei, la nivel european.

Pe primul loc în clasament este
Lituania, cu un procent de 57% femei
angajate în domeniul ºtiinþific, urmatã

de Bulgaria cu 52%.  România se si-
tueazã în centrul clasamentului, pre-
zentând cifre egale cu media tãrilor
Uniunii Europene (58% bãrbaþi ºi
41% femei). Þãrile cu cele mai mici
procente de femei oameni de ºtiinþã
ºi ingineri sunt Finlanda ºi Ungaria
(sub 30%).

Sursa: descopera.ro

Statele Unite ale Americii îºi do-
resc sã îºi menþinã supremaþia în do-
meniul aerospaþial ºi a al explorãrii
spaþiului cosmic, NASA plãnuind o
nou aselenizare ºi misuni de explo-
rare a mai multor corpuri din sistemul
nostru solar în viitorul apropiat, iar pe
termen mediu plãnuieºte chiar sã
trimitã un echipaj uman cãtre Marte.
Acestea sunt proiecte extrem de în-
drãzneþe, dar care au nevoie de o
multitudine de resurse. Pentru a sus-
þine efroturile NASA, Administraþia
Trump a trimis cãtre Congresul SUA
o propunere legislativã care cuprinde
un buget de 21,2 miliarde de dolari,
noteazã Space.

„Acesta este un buget de XXI-lea
demn de explorare a spaþiului în se-
colul XXI-lea ºi unul dintre cele mai
puternice mari bugete NASA din isto-
rie”, a explicat recent administratorul
NASA, Jim Brindestine.

Creºterea bugetului NASA pentru
anul fiscal care începe în luna octom-
brie poate fi interpretatã, dupã cum
a spus ºi Jim Brindestine, ca o decla-
raþie de sprijin a adminsitraþiei Trump
faþã de programul spaþial, dar legislaþia
americanã prevede ca alocarea
resurselor în acest domeniu sã fie
atribuþia Congresului SUA.

În ultimele luni, membrii Congre-
sului l-au audiat pe Jim Brindestine
în încercarea de a afla care sunt cos-

turile pe care NASA le aproximeazã
pentru programul Artemis, fãrã a afla
totuºi o sumã anume. Documentele
pe care NASA le-a trimis cãtre Casa

25 de miliarde de dolari pentru NASA

Albã ºi care au ajuns astfel ºi la Con-
gres oferã o imagine mai bunã a cos-
turilor asociate urmãtoarei aseleni-
zãri.

41% dintre oamenii din ºtiinþã
din România sunt femei

Sursa: descopera.ro

Italienii au oferit cinci seri magice cu prilejul celei de-a 70-a ediþii a Festivalului
de la Sanremo. De la pleiada luminilor scenei ºi pânã la calitatea pieselor ºi a
interpretãrilor, totul a fost fantastic, aºa cum parcã nu s-a mai vãzut vreodatã la
acest festival de tradiþie.

Responsabil cu transformarea scenei teatrului Ariston, animatã cu imagini ºi
linii curbe, este scenograful Gaetano Castelli. Privind scenea, parcã aveam impresia
cã vizualizãm o punte de navã extraterestrã, cum poþi vedea prin diverse filme SF.

Scenografia pentru cea de-a 70-a ediþie a festivalului este un omagiu adus
trecutului, ce aminteºte de Broadway, dar proiectatã spre viitor. „Alegerea mea a
fost eliminarea completã a automatizãrilor, înlocuindu-le cu elemente scenografice
volumetrice, concepute pentru a extinde spaþiul scenic ºi a dobândi maximul posibil
de adâncime. ªi în acest spaþiu fac lumina sã danseze”, a declarat Castelli, citat de

tvr.ro. Ne-am bucurat cã ºi noi, cei din România, am avut privilegiul de a asista la
aceastã minunãþie de festival, prezentatorul show-ului, Amadeus, amintea, într-o
searã, pe scenea festivalului, cã Sanremo 2020 este urmãrit ºi de telespectatorii
din România. În fiecare searã de festival, prezentatorul Amadeus a fost însoþit, pe
scenã, de  asistente încântãtoare atât ca þinutã, cât ºi din punct de vedere fizic. De
asemenea, Amadeus a fost, din când în când, „acompaniat” ºi de îndrãgitul show-
man Fiorelo, cunoscut publicului din România încã din anii 90, când prezenta
emisiunea Karaoke, la postul Italia uno.

La Sanremo 2020 au intrat în concurs 24 de artiºti consacraþi ºi 8 interpreþi
laureaþi ai festivalurilor de tineret.

Achille Lauro, Alberto Urso, Anastasio, Bugo e Morgan, Diodato, Elettra
Lamborghini, Elodie, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Irene Grandi,
Junior Cally, Le Vibrazioni, Levante, Marco Masini, Michele Zarrillo, Paolo Jannacci,
Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Rancore, Raphael Gualazzi, Riki, Rita Pavone ºi
Tosca sunt numele consacrate ale secþiunii „Campioni”. Alãturi de ei, tinerii Eugenio
in Via di Gioia, Fadi, Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Leo Gassmann, Marco
Sentieri, Matteo Faustini ºi Tecla Insolia, în secþiunea „Debutanþi”.

Dupã aproape jumãtate de secol, Rita Pavone a revenit la Sanremo cu o piesa
compusã de fiul ei, melodie cu care s-a clasat pe locul 17, deºi ar fi meritat o clasare
mai bunã! Votul a fost pe trei categorii – votul publicului, votul juriului ºi votul presei.

Marele câºtigãtor al Festivalului Sanremo 2020 a devenit Diodatocu piesa
„Fai rumore”, o melodie pe placul italienilor, romanticã, ce emanã mult emoþie.
Diodato va merge la Rotterdam, sã reprezinte Italia la Eurovision, pe 16 mai.

Pe locul secund s-a clasat Francesco Gabani, cu piesã Viceversa, iar Pinguinii
tãtici nucleari au venit pe locul trei cu melodia Ringo star.

Au mai fost pe scenã Ricchi e Poveri, Sabrina ºi Al Bano ºi Romina Power.

Seri magice la Sanremo
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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 21 - 27 februarie, de-a lungul istoriei
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MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Se spalã ºi se curãþã ceapa ºi ardeii, se

toacã ºi se cãlesc în cratiþã cu uleiul de floa-
rea soarelui ºi cu puþinã sare. Se înãbuºe
cu apã cãlduþã ºi, dupã ce s-au înmuiat, se
adaugã cartofii tãiaþi felii.

Separat, se toacã varza mãrunt ºi se
adaugã în cratiþã amestecându-se cu aten-
þie sã nu se fãrâmiþeze cartofii. Se lasã focul
domol ºi se acoperã cu un capac sã fiarbã
înãbuºit.

Între timp, se opãresc roºiile, se taie cu-
buleþe sau se dau pe rãzãtoarea micã ºi se
adaugã peste legume. Se taie costiþa bucãþi,
se pune pe grãtar sã se rumeneascã ºi apoi
se toarnã în cratiþa cu celelalte legume.

Tocana se condimenteazã cu sare ºi
piper, dupã gust, se bagã pentru câteva
minute în cuptor atât cât sã capete o crustã
ºi se serveºte ornatã cu smântânã ºi mãrar
verde, tocat mãrunt.

 La un interviu de angajare:
- Sunteþi cãsãtorit? Cum vã

înþelegeþi cu soacra?
- Nu sunt cãsãtorit.
- Ne pare rãu, noi avem ne-

voie de persoane care sunt obiº-
nuite sã se subordoneze...

La palatului unui ºeic opreºte un autocar
plin cu femei n vârstã. Acesta îºi întreabã ser-
vitorii:

- Cine sunt? Iar turiºti?
- Nu stãpâne, sunt soacrele dumnea-

voastrã...
Între vânãtori:

- Uite, aici este un leu din Africa, lângã el, o

veveriþã, iar acolo este soacrã-mea.
- Dar ce zâmbitoare este...
- Dãm! Puºca avea luneta ºi pânã-n

ultima clipã a crezut cã vreau sã o fotogra-
fiez.

- Câinele dumneavoastrã mi-a muºcat
soacra.

- Vai, îmi pare rãu. Vã promit cã am sã-l
pedepsesc.

- Nu e nevoie. Eu doar am trecut sã-i dau
un os mare ºi gustos..

- La mulþi ani, mama soacra! Þi-am adus
o pereche de cercei de aur.

- Mulþumesc, dar cu puºca ce vrei sã faci?
- Gãuri în urechi..

21 februarie21 februarie21 februarie21 februarie21 februarie
18051805180518051805 - S-a nãscut Timotei Cipariu,

filolog ºi lingvist, unul dintre fruntaºii
Revoluþiei de la 1848 din Transilvania,
întemeietor al Societãþii „Astra” ºi primul
vicepreºedinte al acesteia, membru al
Societãþii Academice Române
(m.03.09.1887).

18651865186518651865 - S-a nãscut Anton Bacalba-
ºa, ziarist, prozator ºi traducãtor, creato-
rul personajului literar Moº Teacã (m.01.
10.1899).

11111888887777766666 - S-a nãscut compozitorul
Teodor Teodorescu (m.20.09.1920).

19001900190019001900 - S-a nãscut arheologul
Gheorghe Cantacuzino (m.22.10.1977).

11111909090909077777 - Intrã în vigoare Legea pentru
organizarea Marinei Comerciale.

19381938193819381938 - A murit George Ellery Hale,
astronom american, inventatorul tele-
scopului Hale (n.29.06.1868).

11111999994444411111 - C.I.C. Brãtianu îi recoman-
da, printr-o scrisoare, generalului Anto-
nescu sã nu angajeze România exclusiv
de partea Germaniei, ci sã lase deschisã
ºi o altã posibilitate de orientare externa.
„Nu putem face politicã de aventurã ºi
nu trebuie sã construim pe o singurã
ipotezã. Rezultatul rãzboiului este cel
puþin îndoios. România a putut sã-ºi
menþinã existenþa tocmai printr-un joc
de basculã între marile puteri. Ea trebuie,
pe cît posibil, sã nu se angajeze prea
mult, pentru a-ºi menaja viitorul”.

19431943194319431943 - S-a nãscut scriitoarea
Luminiþa Petru.

1111199999444447 7 7 7 7 - A fost inventat primul aparat
de fotografiat la minut de cãtre Edwin
Herbert Land (New York).

11111969696969611111 - S-a nãscut Constantin Lã-
cãtuºu, sportiv de performanþã, alpinist,
primul român care a escaladat Everestul,
în anul 1994, în cadrul expeditiei „Eve-
rest 94". La 16.11.2001, a pornit, alãturi
de alpinistul Michael Hodges, într-o
expediþie avînd ca scop escaladarea
celui mai înalt vîrf din Antarctica, Mount
Vinson (4897 m), ºi care încheia
proiectul „Top 7", ce urmãrea cucerirea
celor mai înalte vîrfuri ale celor ºapte
continente.

19921992199219921992 - Vizita, la Bucureºti, a secre-
tarului general al NATO, Manfred Wörner,
pentru a participa la ceremonia de
inaugurare a Centrului Euro-Atlantic din
Capitalã.

22 februarie22 februarie22 februarie22 februarie22 februarie
11111732 732 732 732 732 - S-a nãscut George Wash-

ington, primul preºedinte al SUA (1789-
1797) (m.14.12.1799).

11111888881111144444 - S-a nãscut poetul ºi fabulis-
tul Grigore Alexandrescu (m.25.11.
1885).

18821882188218821882 - Serbia se proclamã regat.
Milan Obrenovic devine primul rege al
Serbiei moderne, sub numele de Milan
I (1882-1889).

19001900190019001900 - Prima audiþie, la Paris, a
„Sonatei nr. 2 pentru vioarã ºi pian” de
George Enescu (la pian - George Enescu).

11111903903903903903 - S-a nãscut Tudor Muºa-
tescu, poet, prozator, dramaturg ºi publi-
cist român. Comediile sale sunt remar-
cabile prin verva replicilor ºi prin comicul
intrigii (m.05.11.1970).

11111909090909077777 - Încep miºcãrile þãrãneºti în
judeþele Dorohoi ºi Iaºi.

19211921192119211921 - S-a nãscut Giulietta Anna
Masina, actriþã italianã de film, al cãrei
nume este legat de o altã biografie cele-
brã în lumea filmului, cea a regizorului ºi
soþului ei Federico Fellini („La strada”,
„Ginger ºi Fred”) (m.23.03.1994).

19231923192319231923 - S-a nãscut actorul Zephi
Alºec (“Pistruiatul”, 2Toate pânzele sus”,
„Duminicã în familie”, „Actorul ºi sãlba-
ticii”) (m.08.07.1992).

19901990199019901990 - Decret-lege al CPUN privind
modalitãþile de restituire a pãrþilor sociale
ale salariaþilor, prevazutã a se încheia
pînã la 31 decembrie 1990 (în loc de
trei ani, cum se anunþase anterior).

1992 - A fost inaugurat, la Bucureºti,
Centrul Euro-Atlantic.

23 februarie23 februarie23 februarie23 februarie23 februarie
18211821182118211821 - Þarul Rusiei, Alexandru I,

dezavueazã revoluþia condusã de Tudor
Vladimirescu în Þara Româneascã ºi
miºcarea lui Alexandru Ipsilanti, decla-
rîndu-se de acord cu venirea trupelor
otomane la nord de Dunãre.

19231923192319231923 - S-a nãscut Eta Boeriu, tra-
ducãtoare ºi poetã (m.13.11.1984).

19291929192919291929 - Încep ºi în România con-
cur-surile de frumuseþe, prin declararea
Magdei Demetrescu drept „Miss
România 1929".

19421942194219421942 - Semnarea, la Washington,
a convenþiei dintre SUA ºi Marea Britanie

cu privire la acordarea ajutorului reci-
proc împotriva agresiunii.

19601960196019601960 - Începe cea de-a treia
Conferinþã regionalã a comisiilor naþio-
nale europene pentru UNESCO, care
adoptã o rezoluþie propusã de Româ-
nia, referitoare la eliminarea din manua-
lele ºcolare a propagandei de rãzboi ºi
de discriminare rasialã (23.02-01.03.
1960).

222224 f4 f4 f4 f4 febrebrebrebrebruarieuarieuarieuarieuarie
15821582158215821582 - Papa Grigore al XIII-lea in-

troduce o reformã a calendarului, care,
în noua structurare, comportã o eroare
de o zi la 3000 de ani („Calendarul gre-
gorian”).

16641664166416641664 - S-a nãscut Thomas New-
comen, inventator britanic, pionier al
inventãrii maºinii cu abur (m.05.
08.1729).

11111939393939377777 - S-a nãscut biologul Maya
Simionescu, membru al Academiei Ro-
mâne.

19381938193819381938 - S-a nãscut filosoful Alexan-
dru Surdu, membru al Academiei
Române.

19401940194019401940 - Hitler aprobã directiva
operativã referitoare la atacarea Fran-
þei, Belgiei ºi Olandei.

19421942194219421942 - Inaugurarea postului de
radio american „Vocea Americii”.

11111989898989844444 - C.P.Ex. al CC al PCR anali-
zeazã din nou problema natalitãþii, ce-
rînd „sã se punã cu desãvârºire capãt
practicilor nejustificate ºi abuzive pri-
vind întreruperile de sarcinã”.

19871987198719871987 - În urma meciului de la
Monte Carlo, cu Dinamo Kiev, câºtigã-
toarea Cupei Cupelor în 1986, echipa
de fotbal Steaua Bucureºti cucereºte
Supercupa Europei.

19981998199819981998 - Cu ocazia împlinirii a 150
de ani de la Revoluþia din 1848, ziua
de 24 februarie a fost decretatã „Ziua
Tricolorului”.

25 februarie25 februarie25 februarie25 februarie25 februarie
18661866186618661866 - Debutul literar al lui Mihai

Eminescu, în revista „Familia” din
Pesta, cu poezia „De-aº avea…”.

1873 1873 1873 1873 1873 - S-a nãscut tenorul italian
Enrico Caruso (m.02.08.1921).

19351935193519351935 - Al. Vaida-Voievod, fruntaº
al Partidului Naþional Þãrãnesc din
România, a înfiinþat o nouã formaþiune
politicã, Frontul Românesc, motiv
pentru care la 22 martie va fi exclus
din partid. Noua formaþiune va susþine
tendinþele autoritare ale regelui Carol

al II-lea. În general, ea va avea un impact
scãzut asupra vieþii politice a þãrii ºi
asupra electoratului românesc.

19601960196019601960 - A fost arestat, sub acuzaþia
de „uneltire contra ordinii sociale”, scriito-
rul Ion Negoiþescu. A fost condamnat în
decembrie 1961 la 5 ani închisoare
corecþionalã, eliberat prin graþiere la 8
aprilie 1964, stabilit în RFG în 1978.

19901990199019901990 - A început sã emitã Radio
Contact în Bucureºti.

20032003200320032003 - Preºedintele american,
George W. Bush, afirmã cã numai de-
zarmarea totalã a Irakului ar putea împie-
dica rãzboiul, iar o nouã rezoluþie ONU
ar fi utilã, dar nu strict necesarã.

26 februarie26 februarie26 februarie26 februarie26 februarie
1802 1802 1802 1802 1802 - S-a nãscut Victor Hugo,

scriitor francez, teoretician al romanului
(m.23.05.1885).

1866 1866 1866 1866 1866 - Încep lucrãrile Conferinþei
de la Paris a celor ºapte mari puteri euro-
pene, convocatã pentru a discuta proble-
ma Principatelor Unite, a cãror unire nu
fusese recunoscutã decît pe timpul
domniei lui Al. I. Cuza.

19551955195519551955 - S-a nãscut compozitorul
Virgil Popescu.

11111993993993993993 - La Braºov, se desfãºoarã
Congresul Partidului Naþional Liberal. Es-
te ales ca preºedinte Mircea Ionescu-
Quintus.

19991999199919991999 - România participã la reuniu-
nea de constituire a forþei de pace, de
garantare a eventualei reglementãri poli-
tice din Kosovo (KFOR). La reuniune, care
a avut loc la Cartierul general al NATO din
Europa, de la Mons (Belgia), au participat
12 þãri membre ale Alianþei. Baza Forþei
se va afla în fosta Republicã Iugoslavã a
Macedoniei (FYROM).

222227 f7 f7 f7 f7 febrebrebrebrebruarieuarieuarieuarieuarie
19001900190019001900 - A fost creat Partidul Laburist

din Marea Britanie.
19021902190219021902 - S-a nãscut scriitorul ame-

rican John Steinbeck, laureat al Premiului
Nobel pentru literaturã în anul 1962
(m.20.12.1968).

1925 1925 1925 1925 1925 - S-a nãscut Marin Cons-
tantin, dirijorul ºi fondatorul Corului de
camerã „Madrigal”.

19261926192619261926 - S-a nãscut Elena Bronitzki,
grafician.

19321932193219321932 - S-a nãscut actriþa britanicã
Elisabeth Taylor, consideratã „ultimul star
al Hollywoodului de altãdatã”; a fost dis-
tinsã cu Premiul Oscar de douã ori ºi a
primit Premiul Academiei de Film pentru

întreaga carierã („Pisica pe acoperiºul
încins”, „Cui i-e fricã de Virginia Woolf”,
„Pasãrea albastrã”).

19381938193819381938 - Este promulgatã o nouã
Constituþie, decretatã la 20.02.1938,
prin care se introduce dictatura regalã a
lui Carol al II-lea (1930-1940) ºi sfîrºitul
regimului parlamentar.

11111999994040404040 - A murit Nicolae Tonitza,
pictor, grafician ºi critic de artã (n.13.
04.1886).

19481948194819481948 - A murit Nicodim Munteanu,
Patriarh al României (n.06.12.1864).

19481948194819481948 - Se constituie Frontul Demo-
craþiei Populare (FDP), alianþã electoralã
formatã din PCR, Frontul Plugarilor, PNL
- Bejan, Uniunea Popularã Maghiarã, la
care aderã ulterior toate noile organizaþii
de masã.

19531953195319531953 - S-a nãscut cîntãreþul ame-
rican Michel Bolton.

11111999997070707070 - Aliaþii occidentali acceptã
propunerea sovieticilor de a negocia
viitorul statut al Berlinului. Prima întîlnire
a avut loc la 26.03.1970.

19861986198619861986 - Scriitorul Fãnuº Neagu con-
damnã vehement, în cadrul unei adunãri
ocazionale de la Uniunea Scriitorilor,
politica antipopularã a regimului co-
munist în domeniul aprovozionãrii cu
alimente, combustibil, energie electricã,
medicamente.

11111999999999911111 - Kuweitul este eliberat, iar
la 28 februarie Irakul acceptã încetarea
atacurilor în zonã.

19921992199219921992 - A fost adoptat Planul de
pace al CSCE, menit sã contribuie la
reglementarea situaþiei din regiunea
Nagorno Karabah din Azerbaidjan.

19931993199319931993 - La sediul central al PNÞCD
din Bucureºti, a fost dezvelit bustul lui
Iuliu Maniu, fost preºedinte al PNÞ.

19951995199519951995 - Comitetul Director al PL 93
se pronunþã, cu 10 voturi contra 6, pen-
tru ieºirea din Convenþia Democraticã.

11111999999999977777 - În Irlanda, intrã în vigoare
Legea asupra divorþului, care a fost ac-
ceptat în urma unui referendum din
1995.

20002000200020002000 - La împlinirea a 97 de ani,
sculptorului Ion Irimescu i-a fost decer-
nat ordinul „Steaua României”, cea mai
înaltã distincþie pe care o poate acorda
instituþia prezidenþialã.

20032003200320032003 - Statele Unite dispun, în Golf,
de 225.000 de militari, dintre care
111.000 sunt mobilizaþi în Kuweit, în
vederea unui posibil conflict în Irak.

Sursa: calendar.eclub.ro
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Gata, se reia Liga a doua la fotbal!
Petrolul Ploieºti ºi-a încheiat

cel de-al doilea cantonament
din Turcia cu douã partide ami-
cale. Penultima a fost cu echipa
de Liga a doua din Rusia, FK
Avangard Kursk, încheiat cu un
scor alb, 0-0. Ultimul, ºi cel mai
important, s-a disputat în compa-
nia echipei Metaloglobus Bucu-
reºti ºi s-a terminat cu victoria
ploieºtenilor, cu  scorul de 1-0.
Golul petroliºtilor a fost marcat
de Sârghi (4).

Costel Enache a utilizat în
acest joc urmãtorii fotbaliºti: Lun-
gu (46 - Avram) – Bãrboianu, Sâr-
ghi, Nicolae, Manolache (46 -
Olaru; 76-Þicu) – Bratu (38 - Cons-

tantinescu; 63 - Niþescu), Enache
(54 - Pierce), ªaim Tudor, Ekollo
(69 - Meza Colli) - Arnãutu,
Hamza.

Metaloglobus:Metaloglobus:Metaloglobus:Metaloglobus:Metaloglobus:  Gavrilaº -
Ciubotaru, Plãmadã, Cazan, Sa-
va - Ghenovici, Sota Mino, Lungu,
Duminicã - Cl. Herea, Ov. Herea.

În cele douã stagii de pregã-
tire Petrolul a obþinut cinci victorii
ºi trei remize, plus victoria cu Bra-
ºovul de pe “Ilie Oanã”. Acum se
dã startul în Liga a doua, iar
ploieºtenii întâlnesc, sâmbãtã,
de la ora 12, pe Dunãrea Cãlã-
raºi, pe arena “Ilie Oanã”.

Ionuþ Mitoiu

Ionuþ Ivan au pierdut, sâmbãtã,
la prânz, confruntarea cu CS Uni-
versitatea Cluj-Napoca, scor 56-
84 (14-21, 24-17, 10-26, 8-20),
contând pentru etapa a 18-a, dar
desfãºuratã în devans, pentru
ca, duminicã searã, sã cedeze
cu 44-47 (10-9, 23-16, 2-8, 9-
14) partida din runda a 16-a, dis-
putatã în compania echipei se-
cunde a celor de la CSU Sibiu.

În partida contra CS Univer-
sitatea Cluj-Napoca, pentru CSM

Ploieºti au jucat: C. Dumitru (19
puncte), Comãnescu (12), Scãrlã-
tescu (11), Chirilã (8), Iancu (3),
Constantin (3), Teodorescu, Pre-
da, Ioniþã ºi Nicolae, iar în meciul
contra sibienilor au avoluat:
Carabulea (16 puncte), Chirilã
(11), C. Dumitru (7), Scãrlãtescu
(5), Iancu (4), Comãnescu (1),
Constantin, Ioniþã, Teodorescu,
Preda ºi Nicolae.

În etapa urmãtoare, a 17-a,
CSM Ploieºti va juca, la finalul

acestei sãptãmânii, pe terenul
celor de la CS Agronomia Bucu-
reºti.

Nu a fost sã fie!

Echipa de baschet masculin
a CSM Ploieºti a susþinut, în
weekend-ul precedent, în Sala
„Olimpia”, douã meciuri contând
pentru etapele a 16-a ºi a 18-a a
Ligii I. Din pãcate, echipa ploieº-
teanã nu a reuºit sã câºtige niciun
meci. Elevii lui Eugeniu Melnic ºi
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Echipa de baschet fete
„U14" a CSM Ploieºti a susþinut,
la finele sãptãmânii trecute,
meciurile celui de-al 7-lea turneu
stagional, organizat de ACS Sepsi
SIC Sfântu Gheor-ghe ºi la care a

mai participat CS Olimpia Bucu-
reºti. Fetele pregãtite de Loreda-
na Munteanu ºi Corina Savu s-
au impus fãrã probleme în ambe-
le confruntãri ale Grupei B1, reu-
ºind sã câºtige cu 62-28 disputa
cu gazdele de la ACS Sepsi ºi cu
52-19, meciul cu CS Olimpia. În
cea de-a 3-a confruntare a tur-
neului, ACS Sepsi SIC Sfântu

Gheorghe a învins-o pe CS Olim-
pia Bucureºti cu 44-37. Dupã
ºapte turnee, CSM Ploieºti are
un bilanþ de 11 victorii ºi 3 înfrân-
geri.

Lotul folosit în cele douã par-

tide din Sepsi Arena a fost urmã-
torul: Daria Iordãchescu, Karina
Munteanu, Agnes Za-ne, Andre-
ea Dumitru, Daria Tã-nase, Ines
Vârlan, Olivia Sandu, Ioana Savu,
Alexia Dedu, Alexia Apostolache,
Sabina Chirilã, Natalia Bãrãscu,
Daria Trican ºi Cristina Grigore.

Mihail Marinecu
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CSM Ploieºti

Echipa de baschet fete
„U14", victorii la scor în turneul

de la Sfântu Gheorghe

În cadrul turneul judeþean
de handbal care a avut loc pe
15 februarie, în Sala „Tel George
Junior” din Ploieºti, echipa de
handbal fete junioare 4 a CSM
Ploieºti, pregãtite de Geta Opin-
cariu, au reuºit sã câºtige toate
cele trei partide pe care le-au
susþinut în cadrul Grupei B: 33-1
cu ACS Nona Academy Ploieºti,
28-17 cu CSª Ploieºti ºi 25-18
cu HC Activ CSO Plopeni. Din pã-
cate, numãrul mare de meciuri
a dus la depãºirea timpului rezer-
vat în salã, astfel cã finalele tur-
neului, pentru stabilirea ordinii în
care cele patru echipe calificate
vor merge în faza zonalã, vor
avea loc sâmbãtã, 22 februarie.
În finala mare, CSM Ploieºti o va
întâlni pe câºtigãtoarea Grupei
A, ACS Academia Junior Ploieºti.
Celelalte douã formaþii calificate

sunt CSO Tricolorul Breaza ºi CSª
Ploieºti.

Lotul utilizat de Geta Opinca-
riu în turneul din weekend a fost
urmãtorul: Alexia Niþã, Alexandra
Sîrbu, Irina Simion, Andreea Po-

pescu, Bianca Pîrvulescu, ªtefa-
nia Ghiþã, Eva Petrescu, Giulia
Burtea, Andreea Stoica, Daria
Stan, Beatrice Cãldãrariu, Karina
ªtefan, Adelina Andrei, Delia
Roºu ºi Federica Cernat.

Echipa de handbal fete J4 a CSM Ploieºti s-a calificat
pentru Faza pe euro-regiune a campionatului

parte din ºtafeta de 4×400
metri care a contribuit cu o me-
dalie de bronz la bilanþul gen-
eral de 12 medalii (5 de aur,
douã de argint ºi 5 de bronz)
realizat de România la Campio-
natele Balcanice indoor rezer-
vate seniorilor, ce au avut loc
sâmbãtã, la Istanbul. Sportivul
antrenat de Augustin Iancu ºi
Robert Muntea-nu i-a avut co-
legi de ºtafetã pe Cristian Pîs-
laru, Robert Parge ºi Vlad Dul-
cescu, iar timpul realizat de cei
patru, 3:13.86 minute, i-a si-
tuat pe ultima treaptã a podiu-

Douã dintre echipele de
volei ale CSM Ploieºti ºi-au
încheiat, deja, evoluþiile din acest
sezon competiþional: cea de
junioare, pregãtitã de Robert
Tvardochlib ºi cea de bãieþi

speranþe, antrenatã de Adrian
Moroianu.

Fetele au jucat, pe 16 fe-
bruarie, în Sala „Olimpia”, cu cea
mai bunã formaþie a Seriei D,
ACS Bravol Braºov, ºi au pierdut
cu scorul de 3-0 (-21, -24, -16). În
ultima etapã a acestei faze a
campionatului, CSM Ploieºti va
sta, astfel cã încheie sezonul cu
un bilanþ de o victorie ºi ºapte
înfrângeri.

Bãieþii de la „speranþe” au
fost în postura de organizatori ai
turneului cu numãrul 3, amânat

în decembrie din cauza unor ac-
þiuni de selecþie programate
atunci de Federaþia Românã de
Volei. Elevii lui Adrian Moroianu
au pierdut cu acelaºi scor, 0-3,
cele trei confruntãri susþinute, la

finele sãptãmânii trecute, în Sala
„Leonard Doroftei” din Ploieºti,
cu CSª Arcada Galaþi, CSª Buzãu
ºi CSª Tulcea.

Tehnicianul echipei noastre
a mizat pe urmãtorul lot de jucã-
tori: Mihai Oprea, Rãzvan ªerban,
Andrei Tãnãsescu, Valentin
Oprea, Sebastian Vâlcescu, Mi-
hai Cosma, Mihai Petculescu,
Antonio Dumitru, Alexandru Pri-
cã, Vlad Zegheru ºi ªtefan Iorda-
che.

Mihail Marinescu
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CSM Ploieºti a avut înscrisã
în turneu ºi o a doua echipã, al
cãrei lot a fost format din junioa-
re 4 ºi componente ale lotului
de la minihandbal, pregãtit de
Leonard Cristescu. Fetele au
avut un bilanþ de douã înfrângeri
ºi o remizã în Grupa A, dar au
avut de câºtigat experienþã în
perspectiva competiþiilor care vor
urma.

Lotul CSM Ploieºti 2 a fost
urmãtorul: Bianca Biota, Daria
Dinu, Maria Ioniþã, Alexandra Flo-
rea, Teodora Simion, Selena
Gheorghe, Bianca Gheorghe,
Diana Condeescu, Bianca Petcu,
Sara Stroe, Andrada Dorobãþ,
Daria Gheorghe, Andra Matei,
Cãtãlina Pantazi, Sara Curcan ºi
Bianca Brînzaru.

În Faza pe euro-regiune,
CSM Ploieºti face parte din RO3,
alãturi de reprezentantele jude-
þelor Argeº, Dâmboviþa, Ialomiþa,
Cãlãraºi, Giurgiu ºi Teleorman,
termenul de organizare a tur-
neului fiind 5 aprilie 2020.

Mihail Marinescu
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Atletul Constantin Andonii, bronz cu ºtafeta României
la Campionatele Balcanice de la Istanbul

Atletul Clubului Sportiv Mu-
nicipal Ploieºti, Constantin Andoni
(foto, primul din stânga), a fãcut

mului. Din lotul României a fãcut
parte ºi Rareº Toader, care a ocu-
pat, însã, locul al 4-lea în proba
de aruncarea greutãþii, cu o per-
formanþã de 19.60 metri. Pe
aceeaºi poziþie s-a clasat ºi ieri,
când o parte dintre „tricolori” au
participat la meetingul interna-
þional „Cupa Istanbul”, el arun-
când ceva mai bine, 20.03 me-
tri. În competiþia de la Istanbul,
România a ocupat primul loc în
ierarhia pe naþiuni, fiind urmatã
de Ucraina (7 medalii – 5-1-1) ºi
de Turcia (16 medalii – 3-7-6).
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Cum au încheiat sezonul competiþional
echipele de volei de la CSM Ploieºti
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