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România, þara contrastelor, în plinã pandemie!
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Adrian Florin Dobre, primarul municipiului
Ploieºti, a convocat luni, 16 martie 2020, la se-
diul administraþiei locale, membrii Comitetului
Local pentru Situaþii de Urgenþã al municipiului
Ploieºti,  în contextul decretãrii stãrii de urgenþã
în România, începând cu 16 martie 2020.

În cadrul întânirii, s-au adoptat alte trei ho-
tãrâri ale Comitetului Local pentru Situaþii de
Urgenþã care, prin mãsurile impuse, sporesc gra-
dul de siguranþã al locuitorilor municipiului Plo-
ieºti, în contextul reducerii, pe cât posibil, a
rãspândirii coronavirusului.

Astfel, conform Hotãrârii nr. 12/16martie
2020 a ComitetuluiLocal pentruSituaþii de Ur-
genþã al Municipiului Ploieºti, se aprobã ca, înce-
pând cu data de 18.03.2020, desfãºurarea pro-
gramului de transport public de cãlãtori, pe raza
Municipiului Ploieºti, sã se realizeze între orele

6.00 – 22.00, cu excepþia curselor de pe platfor-
mele industriale.

În acelaºi context, potrivit Hotãrârii nr. 13/
16 martie 2020, se aprobã colectarea, evacua-
rea ºi neutralizarea deºeurilor provenite de la
persoanele aflate în spaþiile de carantinã, avizate
de DSP, de cãtre firma specializatã, prin înche-
ierea unui act adiþional la contractul de prestãri
servicii existent la ASSC.

S-a decis, de asemenea, în conformitate cu
art. 1 al Hotãrârii nr. 14/16 martie 2020, spãlarea
arterelor principale din municipiul Ploieºti (zone
cu trafic intens de persoane, zonele staþiilor de
autobuz, gãrilor, pieþelor, spitalelor, parcurilor, plat-
formelor de gunoi) cu substanþe dezinfectante.
RASP ºi operatorul de servicii SC Rosal SA vor
duce la îndeplinire prevederile art.1 al respec-
tive hotãrâri.

Mãsuri noi contra
COVID-19 la Ploieºti

Mesaj de
interes public!

Stare de
Urgenþã în
România

Inspectoratul ªcolar
Judeþean ºi Casa
Corpului Didactic
din Prahova s-au
baricadat!

Consiliul Concurenþei:
Companiile pot adopta unele
mãsuri justificate de prevenirea
rãspândirii coronavirusului

Nadia Comãneci,
împreunã cu alþi
campioni, îi îndeamnã
pe români sã stea
în case!

Stare de urgenþã în România
vs Stare de urgenþã în Italia

S-a lansat
platforma online
COVID-19 ªtiri
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Industria ospitalitãþii
este puternic afectatã de
coronavirus; vânzãrile vor

scãdea cu 50-60% (studiu)

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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De parcã nu era suficientã spai-
ma promovatã de televiziuni în le-
gãturã cu coronavirusul, iatã cã ºi
unele instituþii trec acum la mãsuri
radicale, care nici mãcar pe timpul
Rãzboiului Mondial nu se aplicau!
Mãsuri radicale care pot afecta psi-
hicul omului, ce a fost destul de încer-
cat în acest început de an.

Într-o Adresã nr. 8699/12.03.
2020, a Ministerului Educaþiei ºi
Cercetãrii, se citeazã prevederile art.
9 din Hotãrârea nr. 6/9.03.2020 pri-
vind aprobarea unor mãsuri supli-
mentare de combatere a noului Coro-
navirus, care stipuleazã cã instituþiile
publice analizeazã ºi POT DISPUNE,
în mãsura posibilitãþilor, desfãºurarea
muncii de la domiciliu pentru o parte
din personal. În acest sens, Ministerul
Educaþiei ºi Cercetãrii reitereazã ur-
mãtoarele RECOMANDÃRI: REDUCE-
REA INTERACÞIUNII CU PUBLICUL,
depunerea petiþiilor on line, sistarea

audienþelor, comunicarea permanen-
tã a cadrelor didactice cu elevii prin
intermediul activitãþilor organizate on
line”.

Am þinut sã accentuãm cuvintele
„pot dispune”, „recomandãri” ºi „re-
d-cerea interacþiunii cu publicul”
pentru cã este bine sã... lucrãm cu
materialul clientului, sã nu fie nicio
supãrare!

Ei bine, cei care aveau treabã,
pe 12 martie, la Inspectoratul ªcolar
Judeþean Prahova ºi/ sau la Casa
Corpului Didactic Prahova s-au... lovit
de uºi închise. Nimeni nu avea drep-
tul sã intre în clãdire, însã de ieºit se
ieºea! Aºa ceva...! Pe uºa principalã
erau lipite, dupã gratii, afiºe format
A4 în care cetãþenii erau informaþi în
felul urmãtor:

„Ca mãsurã de prevenire a rãs-
pândirii virusului Covid-19, începând
cu 12.03.2020 se suspendã activitã-
þile de relaþiile cu publicul din cadrul

ISJ Prahova. Solicitãrile se pot trans-
mite în aceastã perioadã (n.n. care
perioadã?) exclusiv on line, pe adresa
de mail isjph@.ph.edu.ro.”, semnã-
tura: conducerea ISJ Prahova!

Totodatã, mass-media a primit ºi
un comunicat din partea ISJ Prahova.
Haideþi sã-l citim: „Având în vedere
Adresa nr. 8699/12.03.2020, a Mi-
nisterului Educaþiei ºi Cercetãrii, sunt
împuternicit sã declar urmãtoarele:

- începând cu data de joi, 12 mar-
tie 2020, în contextul actual, generat
de virusul COVID19, Inspectoratul

Inspectoratul ªcolar Judeþean ºi Casa
Corpului Didactic din Prahova s-au baricadat!
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ªcolar Judeþean Prahova suspendã
activitatea de relaþii cu publicul. În
aceastã perioadã petiþiile se pot
transmite exclusiv on-line, la adre-
sa isjph@isj.ph.edu.ro sau office@
isjph.ro sau la numãrul de telefon
+40.244.577699”. Se precizeazã cã
aceastã perioadã dureazã, cel puþin
teoretic, pânã pe 22 martie.

Ce obsevãm aici este cã decizia
ISJ Prahova... sunã altfel decât  „re-
comandãrile” venite de la Ministerul
Edcuaþiei. Astfel, Ministerul doar reco-
mandã, nu obligã, Ministerul spune

cã „instituþiile pot dispune”, nu cã
sunt obligate, Ministerul spune  „redu-
cerea interacþiunii cu publicul”, în
niciun caz „suspendarea activitãþilor
de relaþii cu publicul”, aºa cum se
scrie în decizia ISJ, domnilor de la
ISJ Prahova. Între „a reduce” ºi „a
suspenda” este o diferenþã ca de la
Pluto la Terra! De ce sã abordãm altfel
Adresele decât ar fi normal? Adevãrul
e cã, în România, legile sunt fãcute
pentru a le interpreta fiecare dupã
cum doreºte! În loc sã se închidã gra-
niþele, se închid instituþiile publice! Sã
ne mai mirãm?

Totodatã, decizia ISJ Prahova, cea
cu „suspendarea”, este valabilã ºi
pentru unitãþile de învãþãmânt, aºa
cã înscrierea pentru clasa pregãtitoa-
re se va face numai on line! Însã, auto-
ritãþile nu conºtientizeazã faptul cã nu
tot poporul are acces la Net. Cu acei
oameni ce facem?

Ministrul Educaþiei  ºi ceilalþi din
actuala guvernare, pun accentul pe
„dialogul” on line. Oamenii sã cumu-
nice numai on line. Lecþiile sã fie fã-
cute on line, ºedinþele pe tablete, pe
laptop, pe PC! Bun dar ºi acest on
line presupune un abonament, pre-
supune bani plãtiþi pentru un anumit
operator de Internet pentru a avea
acces la „paradisul” online-ului!

Se spune cã decizia de a se închi-
de ºcolile a fost luatã pentru preveni-
rea îmbolnãvirii cu virusul COVID-19.
Scriam, la acea vreme, cã ºcoala nu
poate reprezenta singurul factor de
apariþie sau rãspândire a acestui vi-
rus, de aceea mãsura respectivã am
catalogat-o ca fiind prea durã pentru
acea perioadã. De asemenea, scriam
ºi faptul cã elevii, nefiind la ºcoalã, au
acum mai mult timp pentru distracþii
ºi pot sã se întâlneascã unii cu alþii
prin mall-uri, pe la un... suc, prin par-
curi etc, acest gen de activitãþi putând
reprezenta o sursã de îmbolnãvire.

Deºi autoritãþile fac apeluri dupã
apeluri pentru igienã, pentru ca omul
sã se înveþe sã se protejeze ºi sã evite
diverse aglomeraþii, ce vedem noi prin

Mihail Marinescu

Cum se protejeazã elevii ploieºteni
de coronavirus: îngrãmãdindu-se
ºi maimuþãrindu-se prin parcuri!

Ploieºti! Pãi ce sã vedem decât indi-
ferenþã ºi golãnealã! Dupã cum se
poate observa ºi din imaginea alã-
turatã, parcurile sunt asaltate de
puºtani care, de multe ori, stau lipiþi
unii de alþii cu picioarele pe bãnci, ca
ciorchinele, ºi se zbenguie ca ºi cum
ei s-ar afla într-o altã dimensiune a
existenþei! Aici, intrã în discuþie edu-
caþia pãrinteascã, dar ºi faptul cã,
poate, unii pãrinþi, cu inconºtienþã, îºi
lasã odraslele sã se manifeste aºa în
condiþiile actuale. Bineînþeles cã nu
toþi sunt aºa, însã foarte mulþi da. Ei
trateazã aceastã perioadã cu indife-
renþã ºi nu fac deloc bine, pentru cã
pot reprezenta un pericol pentru co-
munitate.

Mihail Marinescu

Primarul Municipiului Ploieºti, Adrian Florin Dobre, a
convocat, duminicã, Comitetul Local pentru Situaþii de Ur-
genþã al Municipiului Ploieºti pentru luarea unor noi mãsuri
suplimentare menite sã limiteze efectele rãspândirii coro-
navirusului COVID-19.

În acest context, s-a hotãrât ca pacienþii minori aflaþi
internaþi, în prezent, la Secþia de Boli Infecþioase a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Ploieºti, sã fie preluaþi de cãtre Spitalul
de Pediatrie Ploieºti în vederea continuãrii, în condiþii
optime, a tratamentelor de specialitate.

De asemenea, s-a stabilit ca hrana pentru persoanele
aflate în centrele de carantinã, de pe raza municipiului
Ploieºti, sã fie asiguratã de Centrul Social pentru Per-

soanele în Vârstã din cadrul Administraþiei Serviciilor So-
ciale Comunitare Ploieºti. Poliþia Localã Ploieºti va asigura
transportul hranei respective cãtre centrele de carantinã.

Totodatã, ca o mãsurã complementarã de prevenire
a rãspândirii coronavirusului COVID-19, s-a mai decisca,
la finalul fiecãrei zile, autobuzele sã fie dezinfectate, iar
pe parcursul întregii zile, mijloacele de transport în comun
din municipiul Ploiesti sã fie dezinfectate dupã fiecare
cursã, la capãt de traseu.

Reamintim cã, orice problemã întâmpinatã de ce-
tãþenii, în contextul actual al epidemiei de coronavirus
COVID-19, poate fi semnalatã la numãrul naþional de
urgenþã 112.

Pacienþi transferaþi la Spitalul de Pediatrie

Guvernul, prin Autoritatea pentru
Digitalizarea României, ºi organizaþia
neguvernamentalã Code for Roma-
nia au lansat platforma online “COVID-
19 ªtiri Oficiale” (stirioficiale.ro) ºi lu-
creazã la alte câteva astfel de proiecte
privind conduita socialã responsabilã
în prevenirea rãspândirii noului coro-
navirus.

Potrivit unui comunicat al Gu-
vernului transmis marþi AGERPRES,
platforma online “COVID-19 ªtiri
Oficiale”, lansatã luni, centralizeazã
doar informaþii din surse sigure, pre-
cum comunicatele oficiale ale Gru-
pului de Comunicare Strategicã cons-
tituit de Guvern, hotãrârile Comitetului
Naþional pentru Situaþii Speciale de
Urgenþã ºi înregistrãrile conferinþelor
de presã susþinute de oficialii cu
responsabilitãþi în domeniu.

“Operaþionalizarea Autoritãþii
pentru Digitalizarea României ºi digi-
talizarea Secretariatului General al
Guvernului sunt prioritãþi ale man-
datului meu deoarece ne dorim ca
prin informatizarea administraþiei pu-
blice sã reconstruim încrederea în

instituþiile statului. În aceastã perioa-
dã, în care populaþia este greu încer-
catã, este esenþial ca oamenii sã fie
foarte bine informaþi, din surse ofi-
ciale ºi verificate. În acest sens, a fost
lansatã platforma online ‘COVID-19
ªtiri Oficiale’, al cãrei obiectiv princi-
pal este combaterea dezinformãrii ºi
a fake news-urilor”, a declarat secreta-
rul general al Guvernului, Antonel
Tãnase, citat în comunicat.

Proiectul “COVID-19 ªtiri Oficiale”
este realizat în baza unui protocol de
colaborare semnat între Secretaria-
tul General al Guvernului ºi Code for
Romania.

Pentru a susþine recomandãrile
date de Ministerul Sãnãtãþii, privind
conduita socialã responsabilã în
prevenirea rãspândirii COVID-19 ºi, în
conformitate cu indicaþiile Comitetului
Naþional pentru Situaþii Speciale de
Urgenþã, Autoritatea pentru Digital-
izarea României ºi echipa Code for
Romania mai au în lucru urmãtoarele
platforme: “Date la Zi” - date anonimi-
zate cu privire la cazuri, “Stãm Acasã”

- centralizarea ºi monitorizarea persoa-
nelor aflate în autoizolare, “Diaspora
Hub” - centralizare ºi monitorizare/
comunicare suport, “Ce Mã Fac” -
chestionare care pot sã ajute populaþia
sã înþeleagã situaþia ºi “RO Help” -
colectarea coerentã ºi în siguranþã a
ajutoarelor.

“Prioritatea zero a Autoritãþii pen-
tru Digitalizarea României în aceste
zile este punerea la dispoziþia cetãþe-
nilor ºi a instituþiilor publice a oricãrei
soluþii electronice care poate duce la
prevenirea rãspândirii COVID-19.
Vorbim de platforme de informare, co-
municare sau gestiune a serviciilor
publice care ajutã cetãþenii sã ia
decizii corecte ºi sã limiteze expunerile
acestora. Le mulþumim voluntarilor
care ne ajutã în acest demers, pre-
cum ºi instituþiilor care au înþeles cã
tehnologia poate fi mai utilã ca ori-
când pentru cetãþenii români de pre-
tutindeni”, a afirmat Sabin Sãrmaº,
preºedintele Autoritãþii pentru Digi-
talizarea României, conform comu-
nicatului.

S-a lansat platforma online COVID-19 ªtiri Oficiale
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România, þara contrastelor,
în plinã pandemie!

Pentru a preveni rãspândirea
coronavirusului, unii comercianþi au
impus anumite mãsuri care unora le-
ar putea pãrea prea drastice. Cã este
vorba despre farmacii sau mãcelerii,
nu permit pãtrunderea în incintã
decât a douã, trei persoane, celilalþi
sã stea afarã, în faþa uºii, la distanþã
de cel puþin un metru. Mutându-ne
privirea spre alte zone, dar din vecinã-
tatea cozilor formate ca urmare a
acelor restricþii, vedem oameni care
se þin de mânã, care se mai ºi sãrutã
etc. De asemenea, în timp ce persoa-
nele mature sunt obligate sã respecte
reguli stricte, copilaºii lor se strâng prin
parcuri, se îmbrãþiºeazã, oferind privi-
torilor ºi scene gen Romeo ºi Julieta,
iar dupã ce se plictisesc de atâta tan-
deþe trec la consum de alcool ºi la

agresivitate asupra copacilor din parc!
Cum s-ar spune „pentru unii mumã,
pentru alþii ciumã!” Ce înseamnã, to-
tuºi, sã ai ºcoli închise!

Aºadar, degeaba vin autoritãþile
cu mãsuri, cu recomandãri ºi cu Stare
de Urgenþã, cã unor români nu le pa-
sã absolut deloc. Nu numai cã nu le
pasã, dar îi pun ºi pe alþii în pericol.
Nu putem învinge acest virus dacã
unii sunt atât de inconºtienþi încât
parcã în mod intenþionat cautã sã se
expunã. Ne uitãm la imaginile trans-
mise din Italia ºi vedem cum italienii
respectã recomandãrile autoritãþilor,
dând dovadã de responsabilitate ºi
respect faþã de semenii lor, dar la noi,
în România, ca la nimeni!

Mihail Marinescu

Stare de Urgenþã în România

Preºedintele României, Klaus Werner Iohannis, a anunþat
mãsurile impuse tuturor românilor, dupã ce a decretat starea
de urgenþã în România:

- Începând de astãzi se instituie starea de urgenþã pe
teritoriul României pe o perioadã de 30 de zile. Pandemia
cauzatã de rãspândirea infecþiilor cu noul coronavirus nu poate
fi stopatã decât prin mãsuri excepþionale, care au dovedit cã
au efecte pozitive în þãrile grav afectate de evoluþia virusului.
Aceste mãsuri vizeazã sãnãtatea publicã, domenii sociale ºi
economice, dar vizeazã, deopotrivã, ºi îngrãdirea exercitãrii
unor drepturi ºi libertãþi fundamentale.

- Oricât de greu ar fi, aceasta este singura cale prin care
salvam vieþile celor dragi noua.

- Este extrem de important ca oamenii sã fie corect infor-
maþi ºi de aceea vreau sã spun românilor ce înseamnã insti-
tuirea stãrii de urgenþã pe teritoriul þãrii noastre potrivit de-
cretului pe care l-am semnat astãzi, ce efecte va produce asu-
pra vieþii fiecãruia dintre noi ºi în ce mãsurã ni se schimbã
viaþa în urmãtoarea perioadã.

Ajutor financiar pentru
angajaþi ºi angajatori

- Angajatorii ºi angajaþii afectaþi de efectele crizei COVID
19 vor fi sprijiniþi prin derogãri de la prevederile legale in vigoare.

- Angajaþii ºi familiile acestora din sectoarele economice
a cãror activitate este afectatã sau chiar opritã total sau parþial
pe perioada stãrii de urgenþã prin decizii ale autoritãþilor
publice, vor beneficia de protecþie socialã. Pe perioada stãrii
de urgenþã, prevederile legii privind acordarea unor zile libere
pãrinþilor pentru supravegherea copiilor, în situaþia închiderii
temporare a unitãþilor de învãþãmânt, nu se aplicã angajaþilor
sistemului naþional de apãrare, angajaþilor de penitenciare,
personalului din unitãþile sanitare publice ºi altor categorii
stabilite dupã caz.

- Tot în sprijinul angajaþilor ºi angajatorilor se introduce
posibilitatea ca, în instituþiile ºi autoritãþile statului ºi în
societãþile cu capital privat, acolo unde se poate, sã se lucreze
la domiciliu sau în regim de telemuncã.

- De asemenea, oamenii trebuie sã ºtie cã nu mai este
necesarã deplasarea la sediul instituþiilor pentru depuneri de
cereri pentru acordarea beneficiilor ºi prestaþiilor sociale,
acestea pot fi depuse pe cale electronicã.

Despre închiderea ºcolilor
- Scolile vor fi închise pentru protejarea copiilor, elevilor ºi

studenþilor. Activitatea din învãþãmântul universitar ºi preu-
niversitar se suspendã pe perioada stãrii de urgenþã. Salut
efortul cadrelor didactice care oferã soluþii de pregãtire aca-
demicã alternativã, fie online, fie prin intermediul TV, pentru
ca elevii sã traverseze aceastã perioadã dificilã cu cât mai
puþine lacune.

- Important este sã limitãm povara financiarã asupra
cetãþenilor. Pe perioada stãrii de urgenþã, dacã va fi nevoie, se
pot plafona preþurile la medicamente ºi aparaturã medicalã,
la alimentele de bazã ºi la serviciile de utilitate publicã, în
limita preþului mediu din ultimele trei luni dinaintea declarãrii
stãrii de urgenþã.

Tratamente pentru pacienþii
cu coronavirus

- Serviciile medicale pentru tratarea cazurilor de corona-
virus se acordã tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Româ-
niei ºi se suportã din bugetul de stat. Pentru persoanele aflate
la domiciliu, ca urmare a mãsurilor de limitare a rãspândirii
COVID 19, se vor stabili mãsuri de sprijinire.

Mãsurile luate pe plan sanitar
- Un capitol extrem de important al decretului privind ins-

tituirea stãrii de urgenþã se referã la mãsurile în domeniul
sanitar. Am dispus, astfel, ca în structurile Ministerului Afacerilor
Interne, în unitãþile sanitare ºi în serviciile de asistenþã socialã
sã se poatã angaja fãrã concurs personalul necesar pentru a
suplimenta nevoile medicale apãrute.

- De asemenea, am dispus asigurarea sumelor necesare
în bugetul Ministerului Sãnãtãþii pentru achiziþionarea de ma-

teriale, echipamente ºi medicamente în perioada pandemiei
prin procedura de achiziþie directã.

- Am simplificat, de asemenea, proceduri de decontare
ºi alocare a banilor, astfel încât în domeniul sanitar sã se
poatã realiza rapid toate operaþiunile necesare.

Mãsuri venite în sprijinul economiei
- În domeniul economic, Guvernul poate adopta mãsuri

de susþinere a operatorilor economici din domeniile afectate
de COVID-19 ºi va anunþa în curând pachetul de soluþii pregãtit.

- În aceastã perioadã de crizã, producþia ºi întreaga
economie trebuie sã fie pregãtite sã susþinã combaterea
rãspândirii infecþiei cu noul coronavirus.

- Totodatã, se va asigura continuitatea tuturor serviciilor
de utilitate publicã, precum ºi funcþionarea optimã a
sistemului energetic naþional.

- Am decis ºi suspendarea efectuãrii controalelor la
angajatori, de cãtre Inspectoratele Teritoriale de Muncã, cu
câteva excepþii, sigur.

Mãsuri în domeniul Justiþiei
- Instituirea stãrii de urgenþã produce efecte ºi în

domeniul justiþiei. În aceastã perioadã, activitatea de judecatã
va continua doar în cauzele de urgenþã deosebitã. Lista
acestor cauze se stabileºte de conducerea Înaltei Curþi de
Casaþie ºi Justiþie ºi, respectiv, de colegiile de conducere ale
curþilor de apel, iar Consiliul Superior al Magistraturii va da
îndrumãrile necesare asigurãrii unor practici unitare.

- Pentru judecarea proceselor, instanþele pot da termene
scurte, de la o zi la alta sau chiar în aceeaºi zi, ºi vor dispune
mãsurile necesare pentru desfãºurarea ºedinþelor de judecatã
prin videoconferinþã.

- Toate mãsurile detaliate, pe fiecare domeniu de
specialitate în parte, se regãsesc în decretul pe care l-am
emis astãzi ºi care va intra în vigoare dupã publicarea sa în
Monitorul Oficial. Autoritãþile responsabile vor lua act de
aceste prevederi ºi le vor pune imediat în practicã.

Mesaj pentru medici, prima
linie în lupta cu coronavirus
- Vreau sã transmit un mesaj special medicilor ºi perso-

nalului medical care, încã de la primul caz înregistrat în Româ-
nia, au demonstrat profesionalism ºi o extraordinarã dedicare.

- Vã mulþumesc tuturor pentru eforturile fãcute ºi cu toþii
suntem recunoscãtori pentru munca pe care o depuneþi în
mod neobosit!

- Vã asigur cã prin acest decret am luat toate mãsurile
pentru a se putea face cu maximã celeritate toate achiziþiile
de echipamente medicale pentru protejarea personalului
sanitar, astfel încât sãnãtatea dumneavoastrã sã nu fie pusã
în pericol.

Mesaj pentru români
- Dragi români, ascultaþi mesajele oficialilor, respectaþi

cu stricteþe regulile, pãstraþi igiena mâinilor, evitaþi aglo-
merãrile, limitaþi cât se poate de mult orice deplasare! Aveþi
mai mult decât oricând grijã de cei apropiaþi, în special de cei
vârstnici ºi vulnerabili.

- Oricât de greu ar pãrea, pãstraþi distanþa socialã. Mãsu-
rile care au funcþionat pânã acum în zonele unde transmi-
terea infecþiei a fost þinutã sub control sau mãcar încetinitã
au fost cele severe, de distanþare socialã.

- Combaterea transmiterii infecþiilor cu noul coronavirus
presupune un efort susþinut, adaptabilitate ºi acþiune rapidã.
Instituirea stãrii de urgenþã permite autoritãþilor responsabile
sã adopte gradual, adicã pe rând, sau imediat, dacã se
impune, mãsuri precum închiderea punctelor de trecere a
frontierei de stat, închiderea temporarã a unor restaurante,
hoteluri, cafenele, cluburi ºi alte locuri publice.

- De asemenea, poate, atenþie, poate fi interzisã gradual,
adicã atunci când se impune, circulaþia rutierã, feroviarã,
maritimã, fluvialã sau aerianã pe diferite rute ºi a metroului.

- Totodatã, ca mãsurã de primã urgenþã cu aplicabilitate
gradualã, repet gradualã însemnând atunci ºi numai atunci
când este absolut necesar, este ºi identificarea ºi rechi-
ziþionarea de stocuri, capacitãþi de producþie ºi distribuþie, de
echipamente de protecþie, dezinfectanþi ºi medicamente
utilizate în tratarea COVID-19.

- Naþiunea noastrã trece prin momente dificile. Dar
suntem români, un popor pe care istoria l-a supus unor
cumplite încercãri ºi în trecut, iar împreunã am reuºit sã le
depãºim pe toate cu bine.

- Astãzi, în lupta de a limita efectele nocive ale epidemiei
provocate de coronavirus nu suntem singuri. O crizã globalã
necesitã soluþii globale, nu doar locale.

- Efortul internaþional este unul uriaº, ne coordonãm cu
partenerii noºtri din Uniunea Europeanã ºi împreunã suntem
încrezãtori cã vom depãºi cu bine aceastã grea încercare.

Dragi români, vã doresc multã
sãnãtate!

Mesaj de interes
public!

Având în vedere situaþia fãrã precedent generatã de pandemia virusului
COVID-19, îngrijoratã de pericolul în sine, dar ºi de posibilul blocaj informaþional
ce se poate produce ca urmare a mãsurilor de urgenþã ce se impun, Uniunea
Ziariºtilor Profesioniºti din România vã solicitã sprijinirea activitãþii de editare ºi
distribuþie a presei scrise prin încadrarea acesteia în categoria activitãþilor
vitale pentru desfãºurarea cât mai normalã a vieþii publice.

De asemenea, vã rugãm sa înlesniþi, în perioada instituirii stãrii de urgenþã,
de la Ministerul Administraþiei sau de la Ministerul Transporturilor, eliberarea
autorizaþiilor de transport pentru autovehicule sub 3.5 t, pentru a putea
transporta presa pe teritoriul României. Se poate rezolva operativ în formula
cerere tip online ºi emitere autorizaþie de transport, tot online. Presa scrisã, ca
ºi televiziunea, radioul sau presa online, sunt mai necesare ca oricând pentru
informarea corectã ºi atenuarea, prin aceasta, a situaþiei critice pe care o
traverseazã România în acest moment.

UNIUNEA ZIARIªTILUNIUNEA ZIARIªTILUNIUNEA ZIARIªTILUNIUNEA ZIARIªTILUNIUNEA ZIARIªTILOR PROR PROR PROR PROR PROFESIONIªTI DIN ROFESIONIªTI DIN ROFESIONIªTI DIN ROFESIONIªTI DIN ROFESIONIªTI DIN ROMÂNIAOMÂNIAOMÂNIAOMÂNIAOMÂNIA
Departamentul de ComunicareDepartamentul de ComunicareDepartamentul de ComunicareDepartamentul de ComunicareDepartamentul de Comunicare

În atenþia Guvernului ºi
a Parlamentului României

În timpul activitãþilor specifice de
patrulare, un echipaj aparþinând Ser-
viciului Circulaþie pe Drumurile Pu-

blice din cadrul Poliþiei Locale Ploieºti
a observat în cursul zilei de luni, 16
martie 2020, în jurul orei 19.35, un
autovehicul care circula pe strada
ªtefan cel Mare cãtre strada Lupeni

Prins fãrã permis de conducere
fãrã a respecta semnificaþia indicato-
rului rutier „accesul interzis”.

Poliþiºtii locali au procedat la
legitimarea con-
ducãtorului au-
to, iar din verifi-
cãrile întreprin-
se au constatat
cã acesta nu
deþinea permis
de conducere.
Numitul O.S.A,
în vârstã de 26
de ani, cu do-
miciliul în Plo-
ieºti, a fost
predat lucrãto-

rilor Biroului Rutier din cadrul Poliþiei
Municipiului Ploieºti, pentru conti-
nuarea cercetãrilor.

Mihail Marinescu
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economie

Companiile pot adopta, în con-
textul actual, din punct de vedere al
legii concurenþei, unele mãsuri ce pot
fi justificate de prevenirea rãspândirii
coronavirusului, dar, în acelaºi timp,
acestea nu trebuie sã conducã la res-
trângeri grave ale concurenþei, preci-
zeazã autoritatea de concurenþã într-
un comunicat remis AGERPRES.

Astfel, þinând cont de recoman-
dãrile Comitetului Naþional pentru Si-
tuaþii Speciale de Urgenþã, în vederea
reducerii aglomerãrii în spaþii comer-
ciale, companiile pot lua mãsuri pen-
tru reducerea programului de funcþio-
nare.

În acelaºi timp, administratorii
platformelor de comerþ pot impune
mãsuri pentru limitarea creºterilor ne-
justificate ale preþurilor pentru produ-
sele ºi serviciile de bazã.

“Consiliul Concurenþei urmãreºte
foarte atent comportamentul compa-
niilor ºi atrage atenþia de a nu se folosi

de aceastã situaþie de crizã pentru: a
creºte preþurile fãrã o justificare obiec-
tivã; a face schimb de informaþii sen-
sibile (preþurile practicate, politica co-
mercialã etc); a exclude concurenþi
de pe piaþã; a abuza de poziþia domi-

pe site-ul www.asfromania.ro prin intermediul formularului
online de Depunere Petiþie/Reclamaþie/Sesizare.

Dupã data de 31 martie 2020, urmeazã sã fie
adoptate noi decizii privind activitatea de relaþii cu publicul,
în funcþie de evoluþia situaþiei, acestea urmând sã fie
comunicate în timp util.

ASF este autoritatea naþionalã, înfiinþatã în anul 2013
prin OUG 93/2012 aprobatã prin Legea 113/2013,
pentru reglementarea ºi supravegherea pieþelor asigurã-
rilor, a pensiilor private, precum ºi a pieþei de capital.

Autoritatea de Supraveghere Financiarã (ASF) a luat
decizia ca, în perioada 13-31 martie 2020, activitatea de
relaþii cu publicul sã se desfãºoare numai prin telefon sau
prin corespondenþã electronicã pentru a evita rãspândirea
virusului COVID-19, potrivit unui comunicat remis vineri
AGERPRES.

“Consumatorii vor putea obþine în continuare informa-
þiile care le sunt necesare, la call center - Telverde 0800 82
56 27, pe toatã durata programului de lucru al Serviciului
Relaþii cu Publicul. De asemenea, aceºtia pot adresa petiþii

Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale (MADR)
anunþã cã a propus ca sesiunea de depunere a cererilor
de finanþare din cadrul Submãsurii 6.1 “Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”, din cadrul PNDR 2014-2020,
sã fie lansatã la sfârºitul lunii aprilie 2020, potrivit unui
comunicat remis, vineri, AGERPRES.

Alocarea financiarã disponibilã este de 42,7 milioane

de euro din care 22,7 milioane de euro la nivel naþional
(incluzând 6,80 milioane de euro pentru zona montanã)
ºi 20 milioane de euro pentru tinerii din afara graniþelor
þãrii. “Luând în considerare faptul cã solicitarea sprijinului
financiar în cadrul acestei submãsuri presupune parcur-
gerea unor etape care impun prezenþa potenþialului bene-
ficiar în þarã înainte de depunerea cererii de finanþare,
anunþãm faptul cã menþinem în graficul propus prin agen-
da estimativã deschiderea sM 6.1 pentru solicitanþii din
interiorul graniþelor þãrii, urmând ca pentru potenþialii soli-
citanþi din diaspora deschiderea sesiunii sã fie stabilitã la
o datã ulterioarã, în acord cu mãsurile excepþionale privind
cãlãtoriile în strãinãtate, în contextul rãspândirii virusului
COVID-19 stabilite de Guvernul României, la nivel naþional”,
menþioneazã reprezentanþii MADR. Ghidul solicitantului
pentru sM 6.1 a fost postat la data de 3 martie 2020 în
consultare publicã, pe portalul Agenþiei pentru Finanþarea
Investiþiilor Rurale, pentru 10 zile.

Contul curent al balanþei de plãþi a
înregistrat un excedent de 149 milioane
euro, în luna ianuarie 2020 comparativ
cu 322 milioane euro în ianuarie 2019,
potrivit datelor Bãncii Naþionale a Ro-
mâniei (BNR). “În structurã, balanþa bu-
nurilor a consemnat un deficit mai mare
cu 79 milioane euro, balanþa serviciilor
a înregistrat un excedent mai mic cu 56
milioane euro, balanþa veniturilor prima-
re a înregistrat un excedent mai mare
cu 157 milioane euro, iar balanþa venitu-
rilor secundare a înregistrat un excedent

Industria ospitalitãþii este puternic
afectatã de rãspândirea coronaviru-
sului, în condiþiile în care companiile
din sector se aºteaptã la scãderea cu
50-60% a veniturilor, potrivit unui stu-
diu al organizaþiei Hospitality Culture
Institute, remis, vineri, AGERPRES.

Hotelurile, transporturile ºi agen-
þiile de turism raporteazã scãderi ma-
sive ale rezervãrilor ºi anulãri ale eve-
nimentelor. Odatã cu acestea, indus-
tria de food-service resimte un impact
major.

Astfel, în ultimele douã sãptãmâni

a fost înregistratã o scãdere de peste
20% a consumului în restaurante în
raport cu aceeaºi perioadã a anului
trecut, potrivit estimãrilor Hospitality
Culture Institute, primul institut inde-
pendent de cercetare, training ºi con-
sultanþã din România care studiazã
piaþa ºi trendurile din HoReCa.

În mod direct, scãderea înregis-
tratã fost preluatã în parte de zona
de delivery ºi take away, iar pe mãsurã
ce panica se instaleazã, ritmul de
scãdere a vânzãrilor se intensificã ºi
poate ajunge la 50-60%.

Acest trend de scãdere a con-
sumului de mâncare gãtitã ºi bãuturi
afecteazã sustenabilitatea business-
urilor, preponderent ale celor care au
cheltuieli principale chiria ºi cheltuielile
cu personalul. Peste 70% din piaþa
de HoReCa se aflã în spaþii închiriate,
potrivit studiului menþionat.

“În faþa unei asemenea amenin-
þãri pentru întreaga industrie de profil,
este foarte important sã transmitem
un semnal de siguranþã ºi încredere,
astfel încât operatorii sã adopte toate
mãsurile posibile de prevenþie”, au de-
clarat reprezentanþii Hospitality Cul-
ture Institute, potrivit comunicatului.

Astfel, mãsurile pentru igiena an-
gajaþilor la locul de muncã, controlul
lanþului de aprovizionare ºi siguranþa
spaþiilor ar trebui sã fie principalele
comunicãri ale brandurilor în peri-
oada de crizã cauzatã de rãspândirea
COVID-19. Clienþii trebuie asiguraþi ºi

chiar sã vadã efectiv cã persoana care
intrã în contact direct cu banii nu intrã
în contact cu mâncarea. ªi invers.

În bucãtãrii ºi în vestiare trebuie
afiºate clar regulile de igienã trans-
mise de cãtre autoritãþi. Sãpunul ºi
substanþele de dezinfectare nu tre-
buie sã lipseascã din nici un vestiar,
bucãtãrie sau bar. Mesajele cãtre
angajaþi trebuie sã fie foarte clare, de
a sta acasã dacã se simt bolnavi, iar
angajatorii trebuie sã susþinã un astfel
de comportament responsabil. Igieni-
zarea constantã a spaþiilor de luat ma-

sa ºi a toaletelor trebuie sã fie prioritarã
pentru angajaþii din industrie.

Controlul lanþului de aproviziona-
re este un aspect de luat în seamã
pentru restauratori. Cu cât este mai
scurt lanþul de aprovizionare ºi cu cât
producãtorul este mai dedicat res-
pectãrii regulilor sanitare, cu atât
clienþii vor avea încredere mai mare
în produsele restaurantelor.

Mare parte din consumul în on-
premise (în HoReCa) se poate trans-
lata în off-premise (în retail). Oportu-
nitatea segmentelor delivery ºi take
away trebuie maximizate în aceastã
perioadã pentru a scãdea impactul
crizei asupra cash flow-ului (flux de
lichiditãþi). Totuºi, ºi aici trebuie adap-
tate spaþiile de take away, evitate cozile
ºi interacþiunea cu personalul locaþiei,
chiar evitatã intrarea în restaurant.

Agenþii de livrare trebuie echipaþi
corespunzãtor, mãnuºile ºi mãºtile
fiind necesare trasmiterii sentimen-
tului de încredere. Pe scurt, de la pro-
ducãtori pânã la restauratori, toþi ac-
torii trebuie sã transmitã mesajul cã
mâncarea este sigurã ºi sã facã totul
pentru acest lucru.

Hospitality Culture Institute reu-
neºte lideri din ospitalitate, profesio-
niºti din diverse industrii, arhitecþi, re-
prezentanþi media, antreprenori ºi ma-
nageri. Misiunea Institutului este de
a identifica tendinþe cu impact econo-
mic, social, politic ºi cultural ºi de a
împãrþãºi know-how ºi soluþii aplicate

Industria ospitalitãþii este
puternic afectatã de

coronavirus; vânzãrile vor
scãdea cu 50-60% (studiu)

Consiliul Concurenþei: Companiile pot adopta unele mãsuri
justificate de prevenirea rãspândirii coronavirusului

nantã; a face înþelegeri anticoncuren-
þiale (în vederea eliminãrii comercia-
lizãrii unui anumit produs/serviciu,
fixare preþuri, de împãrþire a clienþilor
ºi teritoriilor)”, se precizeazã în comu-
nicatul instituþiei.

MADR a propus ca depunerea
cererilor pentru instalarea

tinerilor fermieri sã înceapã
la sfârºitul lunii aprilie

mai mic cu 195 milioane euro”, se pre-
cizeazã într-un comunicat al bãncii
centrale, transmis luni AGERPRES.

În luna ianuarie 2020, datoria ex-
ternã totalã a crescut cu 3,928 miliarde
de euro. În structurã: datoria externã pe
termen lung a însumat 77,314 miliarde
de euro la 31 ianuarie 2020 (70,3% din
totalul datoriei externe), în creºtere cu
6,3% faþã de 31 decembrie 2019.

Datoria externã pe termen scurt a
înregistrat la 31 ianuarie 2020 nivelul
de 32,614 miliarde de euro (29,7% din

totalul datoriei externe), în scãdere cu
1,9% faþã de 31 decembrie 2019.

Rata serviciului datoriei externe pe
termen lung a fost 11,7% în luna ianuarie
2020, comparativ cu 18,0% în anul
2019. Gradul de acoperire a importurilor
de bunuri ºi servicii la 31 ianuarie 2020
a fost de 5 luni, în comparaþie cu 4,6
luni la 31 decembrie 2019. Gradul de
acoperire a datoriei externe pe termen
scurt, calculatã la valoarea rezidualã, cu
rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie
2020 a fost de 77,3%.

Contul curent al balanþei de plãþi a înregistrat
un excedent de 149 milioane euro în ianuarie

ASF: Activitatea de relaþii
cu publicul se desfãºoarã
numai prin telefon sau prin
e-mail pânã pe 31 martie
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Începutul fiecãrei primãveri ne
aminteºte de anii copilãriei, de emoþia
primirii întâiului mãrþiºor, de dãruirea
unei flori ºi unei felicitãri persoanelor
dragi.

Pornind de la aceste simboluri,
o echipã inimoasã de cadre didactice
reprezentate de: Alina Ene, Alina Vio-
rela Filip ºi Elena Roxana Stoica au
dat viaþa unui ptoiect menit sã implice
preºcolari ºi elevi din douã instituþii
de învãþãmânt, Grãdiniþa cu Program
Prelungit ºi Program Normal „Crai
Nou” din  Municipiul Ploieºti ºi elevii
ªcolii Gimnaziale Buda, din Comuna
Râfov - structura Palanca. Imaginat

cã un proiect de voluntariat, care sã
îi înveþe pe copii sã interacþioneze
eficient ºi sã acorde ajutor semenilor
aflaþi în dificultate, proiectul judeþean
,,Copilãrie, magie ºi bucurie” a avut
cã principala activitate Concursul de
creaþie ,,Daruri pentru mama mea”.
Preºcolarii ºi ºcolarii ºi-au exprimat
talentul ºi dragostea faþã de tradiþiile
ºi obiceiurile de primãvarã prin reu-
ºite lucrãri artistico-plastice (felicitãri,
mãrtiºoare, tablouri...). Tuate aceste
creaþii au fost valorizate pintr-o expo-
ziþie caritabilã a Târgului de Mãrþiºoare
din unitate, iar fondurile obþinute vor
fi oferite sub forma cadourilor copiilor

Proiectul judeþean ,,Copilãrie, magie
ºi bucurie”, la Grãdiniþa „Crai Nou”

din medii defavorizate, fapt ce va duce
la creºterea stimei de sine, a empatiei
ºi a spiritului de solidaritate. Relaþiile
frumoase de colaborare ºi cooperare
între cadrele didactice din unitate ºi
din diferite instituþii vor favoriza schim-
buri de informaþii, promovarea expe-
rienþelor ºi bunelor practici.

La concurs au participat 798 de
preºcolari ºi 350 ºcolari din ºcoli ºi
grãdiniþe din 22 de judeþe. Au fost
oferite 976 de premii (I, II, III ºi men-
þiuni). Vã aºteptam cu drag sã partici-
paþi ºi la ediþiile viitoare!

Prof. Irina Curelea, director
Grãdiniþa „Crai Nou”

Principala activitatePrincipala activitatePrincipala activitatePrincipala activitatePrincipala activitate
în cadrul acestuiîn cadrul acestuiîn cadrul acestuiîn cadrul acestuiîn cadrul acestui
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În anul ºcolar 2019-2020 ins-
pecþia ºcolarã de specialitate joacã
un loc important în activitatea de
inspecþie ºcolarã la nivelul judeþului
Prahova, se aratã în Raportul de
activitate al învãþãmântului praho-
vean întocmit de ISJ Prahova pentru
primul semestru al acestui an ºcolar.

Astfel,  s-au urmãrit mai multe
aspecte, printre care: elaborarea
documentelor manageriale (planuri
manageriale, grafice de inspecþie,
rapoarte de inspecþie etc.); plani-
ficarea ºi realizarea activitãþilor de
formare continuã a cadrelor didac-
tice care predau la clasa a V-a, a VI-
a ºi a VII-a în acest an ºcolar; or-
ganizarea ºi desfãºurarea procesu-
lui didactic la disciplinele cuprinse
în planul – cadru pentru gimnaziu
clasa a V-a, a VI-a ºi a VII-a; urmãrirea
abordãrii moderne ºi interactive a
activitãþii didactice menite sã încu-
rajeze învãþarea activã ºi în mod deo-
sebit dezvoltarea competenþelor
cheie; utilizarea resurselor educa-
þionale deschise realizate de comu-
nitatea cadrelor didactice din judeþ/
judeþe, organizate pe niveluri de
învãþãmânt/arii curriculare/discipli-
ne de studiu ºi clase; modalitãþile
concrete de promovare a noului cur-
riculum pentru analizarea profilului
absolventului de gimnaziu; valorifica-
rea valenþelor educative ale noului
curriculum în activitatea de consiliere
a elevului; verificarea modalitãþii prin
care noul curriculum asigurã bazele
învãþãrii pe tot parcursul vieþii pentru
realizarea profilului absolventului de
învãþãmântul obligatoriu; organiza-
rea pe site-ul propriu al I.S.J. a spa-
þiului alocat resurselor educaþionale
deschise, realizate de comunitatea
cadrelor didactice din judeþ; eficien-
tizarea activitãþii sportive ºcolare de
performanþã.

În cadrul acestor asistenþe ins-
pectorii au urmãrit ºi evaluat 7 in-
dicatori conform recomandãrilor din
adresa MEN privind raportul asupra
inspecþiei tematice a unitãþilor de
învãþãmânt gimnazial: capacitatea de
utilizare a unor metode specifice de
identificare a nevoilor ºi intereselor
elevilor; dezvoltarea competenþelor-
cheie; capacitatea de comunicare
a cadrului didactic cu toate persoa-
nele cu care interactioneazã; per-
sonalizarea sarcinilor de lucru;
introducerea elementelor de tratare
diferenþiatã în documentele de pro-
iectare ºi in desfãºurarea activitãþilor;
utilizarea metodelor interactive;
renuntarea la abordarea exclusiv
teoretizata –evidenþierea caracteru-
lui practic al disciplinei studiate.
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Aspecte pozitive: Aspecte pozitive: Aspecte pozitive: Aspecte pozitive: Aspecte pozitive: Majoritatea
cadrelor didactice au demonstrat o
pregãtire ºtiinþificã de specialitate,
metodicã ºi psiho-pedagogicã adec-
vatã particularitãþilor psihocognitive
ºi intelectuale ale elevilor;     În urma
verificãrii portofoliilor comisiilor meto-
dice ºi ale cadrelor didactice s-a con-

statat cã acestea cuprind: strategii ºi
planuri, planificãri ºi proiecte ale
unitãþilor de învãþare ºi ale lecþiilor
propriu-zise, instrumente specifice de
evaluare; Se utilizeazã metodele
participativ-active, în care elevii sunt
evaluaþi pe tot parcursul întregului
demers didactic. Feed-back-ul a fost
utilizat eficient în majoritatea cazurilor;
Resursele disponibile sunt valorificate,
de cele mai multe ori în mod cores-
punzãtor; În majoritatea cazurilor se
pune accentul pe caracterul practic -
aplicativ al noþiunilor teoretice; Majo-
ritatea elevilor au demonstrat cã
posedã competenþele generale sta-
bilite prin programele ºcolare.

Aspecte negative:Aspecte negative:Aspecte negative:Aspecte negative:Aspecte negative: Nu se acor-
dã suficientã atenþie programelor re-
mediale pentru clasele la care nu
susþin în acest an ºcolar examene na-
þionale;     Inconsecvenþã în realizarea
controlului cantitativ ºi calitativ al
temelor elevilor; Preponderenþa
activitãþilor didactice realizate frontal;
Monitorizarea insuficientã a elevilor
în timpul inserãrii notiþelor în caiete;
Teme pentru acasã deseori volu-
minoase ºi cu o verificare superficialã;
Parcurgerea fãrã temeinicie, la clasele
terminale, a materiei din programa
clasei care nu se regãseºte în progra-
ma de examen. La unele cadre didac-
tice inspectate temele pentru acasã
nu sunt corect dozate sau chiar nu
existã, neavând rol stimulativ sau de
uºurare a învãþãrii; Predominã resur-
sele materiale de tip clasic în pregã-
tirea ºi organizarea lecþiei; Nu toate
cadrele didactice inspectate integrea-
zã TIC în demersul didactic; Ponderea
ridicatã a activitãþii frontale cu elevii,
în defavoarea activitãþilor individuale
ºi a activitãþilor pe grupe; Activitatea
desfãºuratã în cadrul comisiei meto-
dice nu produce un plus de calitate
în formarea continuã a cadrelor di-
dactice.
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Un numãr mare dintre elevi au
de-monstrat nivele bune ºi foarte bune
de utilizare a cunoºtinþelor, deprinde-
rilor ºi aptitudinilor, în situaþii de învã-
þare diverse; Majoritatea elevilor au
demonstrat cã posedã competenþele
generale stabilite prin programele
ºcolare. Elevii demonstreazã capaci-
tate de explorare ºi de experimentare
a realitãþii, au o atitudine investigativã
faþã de fenomenele de tip cauzã/
efect. În general, elevii au capacitatea
de a formula idei în jurul unei teme
date, de a construi un discurs logic,
coerent, creativ. La majoritatea ºcolilor,
nivelul de performanþã atins de elevi
la disciplinele care fac parte din cur-
riculumul naþional este corespunzãtor
cerinþelor programei. Existã atitudine
pozitivã faþã de ºcoalã ºi faþã de învã-
þãturã, elevii manifestã interes pentru
participarea la activitãþi nonformale;
colaboreazã în activitãþile de învãþare
organizate în grup, se sprijinã reciproc,
au capacitate de a interacþiona.

„Puncte tari” ºi „puncte
slabe” în inspecþia

ºcolarã de specialitate

Mihail Marinescu

Pânã pe 10 martie a.c., la Inspectoratul ªcolar Jude-
þean Prahova s-au depus ºi înregistrat dosarele cuprinzând
documentele justificative în vederea echivalãrii pe baza
ECTS/SECT  (Sistemul European de Credite Transferabile)

a învãþãmântului universitar de scurtã duratã, realizat
prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic
cu duratã de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de
licenþã; verificarea îndeplinirii condiþiilor cumulative
prevãzute în Metodologia privind echivalarea pe baza
ECTS/SECT. Astfel, la Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova s-au înregistrat 12 dosare, 11 fiind pentru
echivalare profesor învãþãmânt primar ºi 1 pentru profesor
matematicã.

Calendarul activitãþilor prevãzute în Metodologia
privind echivalarea pe baza ECTS/SECT prevedeºi o datã

limitã pentru cei care trebuie sã-ºi mai completeze dosarele,
aceasta fiind 18 martie.

Pânã pe 20 martie se transmite, la Ministerul Educaþiei,
situaþia statisticã finalã centralizatã a cadrelor didactice

care au solicitat echivalarea pe baza
ECTS/SECT a învãþãmântului universitar
de scurtã duratã, realizat prin colegiul
cu durata de 3 ani sau institutul pedago-
gic cu duratã de 3 ani, cu ciclul I de
studii universitare de licenþã ºi care în-
deplinesc cumulativ condiþiile prevãzute
de metodologie în vederea echivalãrii,
pe specializãrile pentru care se solicitã
echivalarea, cu precizarea specializãrii
absolvite ºi a încadrãrii actuale.

Ce mai prevede
calendarul

Pânã pe 10 aprilie: Transmiterea
dosarelor complete, însoþite de obser-
vaþiile inspectorului responsabil cu dez-

voltarea resurselor umane, pe specializãri, cãtre instituþiile
de învãþãmânt superior stabilite de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii, pentru evaluare, echivalare ºi eliberarea
atestatelor de echivalare

Perioada aprilie-iulie: Evaluarea dosarelor la nivelul
structurilor universitare stabilite de Ministerul Educaþiei ºi
Cercetãrii pentru evaluare, echivalare ºi eliberarea atesta-
telor de echivalare

Pânã pe 1 septembrie: Eliberarea atestatelor de echi-
valare valabile pentru ocuparea de funcþii didactice de
profesor în învãþãmântul preºcolar ºi preuniversitar obliga-
toriu.

12 dosare depuse în Prahova pentru
echivalarea pe baza ECTS/SECT a

învãþãmântului universitar de scurtã duratã

Mihail Marinescu
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Spectacolele programate la Teatrul “Toma Caragiu”
Ploieºti, Casa de Culturã a Sindicatelor Ploieºti ºi la
Filarmonica “Paul Constantinescu” pentru sãptãmâna
20 - 26 martie 2020 sunt suspendate din cauza
mãsurilor luate de guvern pentru prevenirea infectãrii
cu Coronavirus.

Am cunoscut-o într-o zi din vara
1983, în casa poetului Virgil Cariano-
pol, unde, invitatã de el ºi soþia lui, se
afla într-o vizitã, locuind, o vreme, în
Bucureºti. Le citisem, în cenaclul ad-
hoc, câteva pagini din romanul des-
pre Bãlcescu ajuns în Prahova, pentru
declanºarea revoluþiei. Impresia  a en-
tuziasmat mica asistenþã. De-atunci,
arta cuvântului scris ne-a apropiat.

În peregrinãrile prin þarã, în gru-
puri de scriitori, cum era moda atunci,
Virgil Carianopol a venit la Floreºti Pra-
hova, dupã repetate recitaluri în Plo-
ieºti, Sinaia ºi Câmpina, invitaþi ai Ce-
naclului pe care îl conduceam, „Cezar
Petrescu”. Printre oaspeþi, ºi Ludmila
GHIÞESCU. Armonia întâlnirii cu mu-
safirii a indus poetei de un autentic
romantism Ludmila Ghiþescu senti-
mentul pe care mai târziu avea sã-l
caligrafieze succint pe unul din volu-
mele dãruite cu o contaminantã bu-
curie, ARªIÞA STELELOR, publicat de
editura Eminescu în 1983. Autogra-
ful  rezoneazã ºi astãzi: „Pãstrându-
vã cele mai alese sentimente de pre-
þuire, pentru tot ceea ce faceþi în sco-
pul stimulãrii ºi dezvoltãrii muncii ce
creaþie, în semn de omagiu vã ofer
acest volum de versuri”. Imediat, sem-
nãtura: „Ludmila Ghiþescu”.

Deschid DICÞIONARUL BIOBI-
BLIOGRAFIC – Scriitori, Publiciºti, Fol-
cloriºti ai Argeºului, alcãtuit de Marian
Stoica ºi Margareta M. Onofrei ºi tipãrit
de editura „Argeº Press” în 2016
(ediþia a II-a), la pagina 165 – unde,
alãturi cu silueta încãrcatã de ani a
distinsei poete, încã în aureola întreve-
derii din casa de pe Calea Dorobanþi
7, acum aflu traiectoria pãmânteanã
a „Doamnei din Cuvinte” scriitoarea
„GHIÞESCU, Ludmila I., n. 1 decem-
brie 1918, Volintiru, judeþul  Cetatea
Albã, Basarabia – d. 2 ianuarie 1991,
Piteºti, judeþul Argeº”.

Scris mãrunt, delicat, ºcolãresc,
autograful se deapãnã pe fiecare
paginã de gardã a  cãrþilor primite din
partea ei  (avea ceva din sfioºenia ºi
graþia Otiliei Cazimir), aºternut cu sti-
loul. Conversaþiile aveau suavitãþi ale
vocii  de mezzosopranã. Poate cã o
anumitã sfinþenie – trãite pentru a
supravieþui în acei ani violent ideologici
– îi catifela glasul, preferând ºoapta,
confesiunea solemnã. Coperþile veline,
toate cu inscripþia emitentului, Editura
Eminescu,  poartã imprimate titlurile
celorlalte douã volume: ÎNTRE DOUÃ
DIMINEÞI, Versuri, 1981, respectiv
SOARE ÎN MUGURI, Poeme, 1985.
Dedicaþiile ºuvoiesc simplu, limpezi –

ca orice gând exprimat sincer ºi de-
votat. În puþine rânduri, în grafia scriso-
rilor de odinioarã, citite atunci, cu atât
mai melancolice azi, când – inexora-
bilul este atât de dur – grãbea timpul
/ timpurile cãtre crepusculul lor istoric,
semãnând în solul prieteniei pe care
Poezia, ca ºi Muzica, îl binecuvântea-
zã, însufleþind  racordul la temperatu-
ra bucuriei împlinite estetic: „Domnu-
lui Serghie Bucur, cu dragoste ºi pre-
þuire din partea Ludmilei Ghiþescu”.
Girul valorii operei scriitoarei Ludmila
Ghiþescu îl garantau nume de viitoare
poete cãrora Editura Eminescu le-o
încredinþase: Doina Uricariu,  Daniela
Crãsnaru ºi redactora Elis Buºneag.

Despre poezia Ludmilei Ghiþescu,
criticul literar George Muntean ne-a
lãsat câteva rânduri capabile sã fixeze
valoric opera poetei în istoria prolificu-
lui gen literar astãzi ajuns la maximul
lui contra-lirism / anti-poetic (apud Mir-
cea Cãrtãrescu, „Lumea în care trã-
im”, conferinþa susþinutã la Atheneul
Român în 22 februarie 2020), ºi care
sunã astfel (coperta a IV-a cãrþii AR-
ªIÞA STELELOR): „Þâºnind dintr-un
fond de omenie ºi generozitate fun-
ciarã, versul Ludmilei Ghiþescu þinteº-
te mereu la „streaºina  gândului”, „la
þãrmul gândului limpezit”, pipãind
straturile de sensibilitate ºi încercând
a le pune în stare de vibraþie pentru
a pregãti astfel „venirea voastrã în pã-
durea / gândului meu plin de lãstuni
/ ºi muguri ºi soare ºi cântec”… Lirica
poetei mai reþine atenþia prin candoa-
rea ºi sinceritatea artisticã a simþirii
ce o strãbate, prin filonul ei patriotic
ºi civic, necontrafãcut, cald, organic,
–  versurile de aceastã naturã având

o curgere ºi încãrcãturã oricând rele-
vabilã”!

Ludmila Ghiþescu a scris în ver-
suri albe / fãrã de rimã, explorând
adâncimi incomensurabile, precum
aºa ceva: „Sãlbatic rãtãcesc filele /
calendarului pe drumul îngust, /
când cocorii – somnanbulii – / pregã-
tesc ospãþul marilor / plecãri” (Calen-
darul drumului îngust, p. 73, ARªIÞA
STELELOR), dar a lãsat, din splendoa-
rea plãcerilor sale estetice, viziunea
transcendentalã a armoniei meta-
forice, joc al  podoabelor imagistice –
din abundenþa ritmurilor interioare,
extrapolând-o versuri ca acestea: „Nu
te mai caut pe strãzi cu tei în floare /
Nici pe alei uitate în parcuri cu statui
/ Te aºtept în dimineþi cu zâmbet ºi
cu soare / O clipã sã mai cred poves-
tea ce mi-o spui. // La porþile închise
de bat nu mai e vreme / S-aºtept cu
trandafirii crescuþi în amintire, / Cine-
ar putea din nou sã cheme / În liliacul
alb nectarul din potire. // Aº vrea ca
salba ninsã cu treceri peste timp /
S-o porþi mereu cu tine, zãlog stator-
niciei, / Acum seninã-i calea ce duce
spre Olimp / ªi-n inimã-am crestat
emblema veºniciei. // Te-asemui doar
cu raza ce-n noapte ea strãluce / Ca
drumul cu suiºuri, ce întoarcere aº-
teaptã, / ªi zilele sunt vise ºi nopþile
nãluce / La ceasuri când din stihuri
o razã mã deºteaptã. // ªi poate ai sã
vii cu braþul plin de flori / ªi floarea
din obraz ai sã o dãruii lunii / N-am
sã te cert nicicând cã-n mersul tãu
condori / Te-au învãþat sã zbori peste
oceanul lumii” (Liliacul alb, p 132-
133, ÎNTRE DOUÃ DIMINEÞI). Izbân-
da cataractelor sonore – a poeziei în

trepte (urcând / coborând) – stãruie
în alchimia – laserul misterios între
frunte ºi imaculata faþã a foii de scris,
pentru Ludmila Ghiþescu, într-una din
briliantele respirãri, ºi prinde o infini-
tate de stãri fericit iluzorii: „Versurile
devin electronice / pe coama albã a
zãrii / stau gata sã plece / spre castele
de prigorii. // Bâjbâie cuvintele / se
deschide / evantaiul drumurilor, /
ecourile lungi ale timpului. // Versurile
cad în umbra înserãrii / vise adânci
/ labirintul statornic / cãzut pe mâna
/ iscoditoarei frumuseþi. // fragmente,
/ tunelul dimineþii / pereþii înãspriþi, /
un metronom e privirea” (Metronom,
p.  61, SOARE ÎN MUGURI).

Repere ale vieþii de scriitoare a
Ludmilei Ghiþescu le oferã DICÞIONA-
RUL argeºean selectiv. „Stabilitã în
Argeº, în 1944, poetã, prozatoare.
Fondatoare (1947), preºedintã
(1948), Cenaclul literar „Liviu Rebrea-
nu” Piteºti, membru (din 1990) Uniu-
nea Scriitorilor  din România. Profe-
soarã Piatra Neamþ, profesoarã, in-
spector ºcolar Piteºti”.

CRONICÃ

LITERARÃ Doamna de pe Argeº

Serghie Bucur

Geniul compozitorului german Carl Orff, nãscut
la Munchen, în 10 iulie 1895, este consacrat de
creaþia sa muzicalã foarte variatã – cantate scenice,
opere, lucrãri  pentru scenã, simfonice, corale ºi de
camerã, extrem de cunoscut, cu atât mai bine la
începutul de secol XXI, prin excepþionala CARMINA
BURANA. Aceastã operã a intrat în repertoriul

experimentatei Filarmonicii „Paul Constantinescu”,
în douã ediþii, montatã ºi prezentatã melomanilor
în 2018, sub bagheta lui Tiberiu Soare ºi, recent, în
seara zilei de 6 martie 2020, pe scena Casei de
Culturã a Sindicatelor, cu Jin Wang la pupitrul
dirijoral.

Pasionat, între altele, de muzica medievalã,
Carl Orff uimeºte generaþiile contemporane, de
admiratori ai Muzicii scenice, cu super-specta-
culoasa „Carmina Burana”, în varianta ploieºteanã
2020 constituind un îndelung ºi furtunos aplaudat
spectacol, în final, timp de circa cinci minute, de
sala arhiplinã (cu spectatori în picioare) la premiera
vrãjitã de impresionantul ansamblu simfonic ºi
coral alcãtuit de Orchestra Filarmonicii „Paul Cons-
tantinescu”, laolaltã cu celebrii soliºti Cezar Ouatu,
contra-tenor, Ramona Pãun, sopranã, ªtefan Ignat,
bariton, corul Filarmonicii dirijat de Eduard Dinu,
corul de copii „Allegrezza” al Colegiului de Artã „Car-
men Sylva”, dirijat de Amalia Secreþianu, întregul

ansamblu realizând performanþa de Guinnes Book,
sub  magnifica baghetã a dirijorului austriac Jin
Wang!

De proporþii copleºitoare, montajul ºi inter-
pretarea „Carminei Burana” au împlinit – cu asupra
de mãsurã – viziunea creatorului ei, cât ºi a ini-
þiatorului proiectului omonim, Vlad Mateescu,

directorul Filarmonicii plo-
ieºtene – în deschiderea
memorabilei seri, cere-
monios ºi emoþionat în
prezentarea  marelui mo-
ment simfonic ºi a artiº-
tilor – instrumentiºti ºi so-
liºti de faimoasã celebri-
tate –, in corpore  depã-
ºind, antologic, aºteptãrile
asistenþei.

Primele versuri, ros-
tite de corurile în îngemã-
narea succesivã cu or-
chestra, repetate în mã-
surile vocal-instrumen-
tale, pe un allegro de me-

tronom uman, sunt aceleaºi cu care cantata
scenicã se încheie într-un apoteotic crescendo fi-
nal, clipã în care maestrul Jin Wang se înclinã sãlii
incandescente, învins de bucuria izbânzii, de ava-
lanºa aplauzelor ºi a exploziei de „Bravo”!, Bra-
vissimo!”, covârºit de impetuoasa ardere pe durata
fiecãrui act al „Cântecului” pe a cãrei canava, Carl
Orff a aºezat cele 254 de poezii ºi texte dramatice
scrise în secolele XI, XII ºi XIII, ºi rãmase într-un
manuscris pe care el l-a gãsit în anii 1935-1936, în
mânãstirea benedictinã Benediktbeuern – Bavaria,
transpus într-un catalog de anticariat.

Timp de o sutã de minute – atâta a durat fas-
tuoasa cantatã – am trecut prin ere, veacuri ºi epoci
istorice ºi culturale, magnificat de anticele legende
povestite în cadenþe de un arhaism reconfortant,
în strigãtele ºi intonaþiile mulþimilor departajate de
orchestrã, soliºti ºi corurile dezlãnþuite în ritmica
orffianã fãrã egal. În alternanþe intense cor-solist-
percuþie-orchestrã-coruri-solo vioarã-solo voce,

contrapunctic vigorate de bagheta impetuosului
Jin Wang, cu fulgurante pauze între acte, sunetele
s-au transpus într-un curcubeu acustic plãcut cu-
tremurãtor, þesând o imnitate de anvergurã
cosmicã, tangentã la o planetarã rugãciune umanã.
Dupã cum menþiona caietul-program de salã, spre
binele a aproape o mie de doamne, domniºoare ºi
domni - asistenþã la mega-scenariul pus pe o  muzicã
nemaiauzitã, s-a declamat  despre „Balansul
neliniºtii între conºtiinþa conform cãreia puterea,
banii, frumuseþea ºi dragostea sunt implacabil
trecãtoare, acea neliniºte totdeauna contracaratã
de imensa dragoste de viaþã ºi de naturã, de ire-
zistibila chemare a împlinirii prin iubire ºi dragoste
– esenþe ce rãzbat din fiecare secvenþã scenicã,
subordonate indestructibilei idei – nucleul specta-
colului – potrivit cãreia, deasupra
noastrã, a tuturor oamenilor, se aflã
Destinul – aici, întruchipat de zeiþa
Fortuna!” De-a lungul ºi de-a latul
miraculoasei desfãºurãri a „Carmi-
nei – Cântecului – Burana”, ea –
Fortuna – ridicã / înalþã ºi coboarã
/ prãbuºeºte destine, de unde ºi
inexpugnabila metaforã a Roþii” –
care, spectralã, se învârte precum
Perpetuum mobile.

Paralel cu o altã metaforã, inva-
riabil scenicã, aceea a Cavalerului
cuceritor de Cetate – de Femeia iu-
bitã, cãreia, finalmente, El i se închi-
nã. Apogeul defineºte Suverana, iar
pe El, Vasalul. Superlativul metaforic
atinge forþa nencontenitei Reînvieri
a Vieþii în Naturã, a perpetuãrii Pri-
mãverii ce revine ciclic, odatã cu Dra-
gostea – datul omenesc nãscându-se infinit”.

Scena Casei ploieºtene de Culturã a Sindi-
catelor a fost – trãire profundã a cronicarului – sce-
nã de amploarea Bayreuthului (vechiul centru mu-
zical încã în secolul XVI, teatrul muzical „Fes-
tspielhaus” construit anume în 1872-1876, pentru
Richard Wagner), pe care, fascinat de subla re-
zonanþã, melodicã Orff – dirijoralã Wang, publicului

– în delirul repetat  al aplauzelor – i-a fost dãruit,
într-o montare istoricã, legendara CARMINA
BURANA, imposibil de ierarhizat meritele uriaºului
ansamblu muzical-coregrafic,  zeieºte dirijat de
impecabilul Jin Wang!

Claritatea textului ºi ritmica de ceasornic a
spectacolului o datorãm omogenitãþii induse de
maestrul JinWang, perfecþiunii execuþiei orches-
trale, interpretãrii soliºtilor – vocali ºi instrumentali
–, corurilor de adulþi ºi de copii, într-o gradat-ascen-
dentã tensiune psihologicã, dominatã – cum nu s-
a mai vãzut – de ilustrul dirijor Jin Wang.

De o indiscutabilã valoare artisticã ºi scenic-
muzicalã, ediþia 2020 a Cantatei CARMINA BU-
RANA poartã pecetea Filarmonicii Paul Constan-
tinescu ºi a personalului din culisele acestui

grandios spectacol, susþinutã material de BES –
România, prin generoasa amabilitate a Doamnei
Martha Maria Mocanu. Seara simfonicã a zilei de
6 martie 2020 a avut ca epilog lansarea, în foaierul
Casei Sindicatelor, într-o atmosferã de eleganþã ºi
armonie, a DVD-ului cu înregistrare anterioarã a
capodoperei lui Carl Orff.

Serghie Bucur

CRONICÃ

MUZICALÃ CARMINA BURANA



20 - 26 martie 2020 www.informatiaprahovei.ro 7

sãnãtate

Somnul liniºtit este esenþial pentru o
sãnãtate bunã, fizicã ºi mentalã. De aceea, vrem
sã atragem atenþia asupra importanþei unui
somn liniºtit, mai ales cã pe 13 martie a fost
Ziua Mondialã a Somnului.

De Ziua Mondialã a Somnului, Dr. Ioan Bu-
lescu, Medic Specialist ORL – cu competenþe
în Somnologie la Clinica Medicum, atrage atentia
asupra tulburãrile respiratorii în somn care au o
prevalenþã din ce în ce mai crescutã, în special
în populaþia adultã, ceea ce constituie o proble-
mã globalã, acestea fiind asociate cu un risc
crescut de a dezvolta boli cardiovasculare, mo-
dificãri în metabolismul glucozei, dar ºi depresie
ºi accidente rutiere cauzate de somnolenþa
diurnã.

”Tulburãrile respiratorii în somn reprezintã
un grup de boli caracterizate prin respiraþie anor-
malã în timpul somnului. De multe ori, respiraþia
anormalã este determinatã de îngustarea sau
obstrucþia completã a cãilor respiratorii. Tulbu-
rãrile respiratorii variazã între obstrucþii parþiale
intermitente (sforãit), pânã la obstrucþii complete
repetitive asociate cu episoade de scãdere a
saturaþiei în oxigen (apnee obstructivã în somn).
Din acelaºi grup de boli fac parte apneea centralã
în somn ºi sindromul de obezitate-hipoventilaþie”,
a spus Dr. Ioan Bulescu, Medic Specialist ORL
– competenþe în Somnologie, membru în Ameri-
can Academy of Sleep Medicine.

Majoritatea tulburãrilor respiratorii în timpul

Elementele esenþiale pe care
trebuie sã le ai în casã, dacã vei fi
pus în situaþia de a sta la domiciliu în
auto-izolare. Infecþia cu Covid-19 a
produs un dezechilibru serios ºi real
la nivel mondial. Bilanþul mondial al
deceselor provocate de noul coro-
navirus a depãºit pe 10 martie pragul
de 4.000, conform Reuters ºi AFP.

Directorul general al Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii (OMS) a avertizat
luni cã ”ameninþarea unei pandemii”
cu noul coronavirus, care a provocat
peste 110.000 de îmbolnãviri în în-
treaga lume, a devenit ”foarte realã”,
relateazã AFP, dpa ºi Reuters ºi în 11
martie a fost ºi declaratã.

În acest context nou pentru mulþi
dintre noi, care nu ne-am confruntat
pânã acum cu situaþii de crizã atât
de profunde, poate fi ceva copleºitor.

Cum te pregãteºti de pandemie
sau de carantinã la domiciliu? Este o
întrebare care îºi face loc în mintea
oamenilor în fiecare zi.

Este important sã facem o dife-
renþã clarã între pregãtirea înþeleaptã
ºi necesarã ºi cumpãratul haotic.

În niciun caz, nu aceasta este so-
luþia. Este important sã ne pãstrãm
calmul, sã inventariem ce avem deja
ºi sã facem o listã cu ce ne trebuie în
situaþia în care ieºirile din casã este
bine sã fie fãcute cât mai rar.

Departamentul pentru Securitate
Internã din SUA a realizat deja un
plan de pregãtire în caz de pandemie,
care include ºi un stoc minim reco-
mandat cetãþenilor americani ca mã-

surã de prevenþie în caz de pande-
mie generatã de coronavirus. Acesta
include urmãtoarele lucruri:

Medicamente pentru gripã ºi
rãcealã: Cum nu existã tratament sau
vaccin pentru Covid-19, autoritãþile
americane recoamandã oamenilor sã

aibã medicamente care trateazã
simptomele gripei (febrã, tuse, dificul-
tãþi respiratorii ºi pneumonie), care
sunt similare. Astfel, sunt recoman-
date calmante pentru dureri, medica-
mente pentru gripã ºi rãcealã ºi vita-
mine, prevede ghidul realizat de

unei pandemii, cei mai mulþi oameni
vor fi capabili sã se trateze singuri, la
domiciliu.

CDC recomandã purtarea mãº-
tilor doar de cãtre persoanele bolnave
sau care sunt în contact cu persoane
infectate. În schimb, CDC nu reco-
mandã purtarea mãºtilor de cãtre
persoane sãnãtoase, care nu sunt în
zone de risc.

Ce trebuie sã ai în casã dinCe trebuie sã ai în casã dinCe trebuie sã ai în casã dinCe trebuie sã ai în casã dinCe trebuie sã ai în casã din
punct de vedere al alimentaþieipunct de vedere al alimentaþieipunct de vedere al alimentaþieipunct de vedere al alimentaþieipunct de vedere al alimentaþiei
ºi al igienei: ºi al igienei: ºi al igienei: ºi al igienei: ºi al igienei: Sãpun, ºampon ºi
crema hidratantã, dezinfectanþi, spirt,
soluþii de spãlat pe jos dezinfectante,
apã (deºi ºi apa de la robinet este în
ordine). Accentul nu trebuie sã cadã
pe apã, Trusã de prim ajutor: în spe-
cial bandaje, benzi, peroxid de hidro-
gen (pentru dezinfectare); Elemente
de igienã intimã (absorbante ºi pam-
pers pentru familiile cu copii); Lapte
praf pentru bebeluºi; Mãlai, orez,
paste, fasole, cartofi; Nuci, alune, caju,
fructe deshidratate, batoane de
cereale, un borcan de miere; Suc de
roºii; Conserve de carne ºi peºte;
Vitamine – cele mai importante vita-
mina C, vitamina D, Echinacea, supli-
mente cu zinc, bomboane de gât, o
sticlã cu albastru de metilen, pastile
cu propolis.

Sã nu uitãm ºi de igiena emoþio-
nalã, dacã este sã petrecem mult timp
în casã, e bine sã vã revizuiþi titlurile
de cãrþi pe care doreaþi de mult sã le
citiþi, filmele pe care doreaþi sã le vedeþi
sau exerciþiile aerobice pe care le-aþi
tot amânat din lipsã de timp.

Ce medicamente ºi alimente e bine sã ai în casã,
în caz de pandemie sau de carantinã la domiciliu

autoritãþile americane.
Stocuri de alimente ºi apã pentru

2 sãptãmâni; Stocuri de medica-
mente necesare pentru 2 sãptãmâni
– pentru persoanele care urmeazã
tratamente.

Ghidul menþioneazã cã, în cazul

somnului sunt asociate cu treziri sau microtreziri
care determinã somnolenþã în timpul zilei,
datorate de fragmentarea excesivã a somnului.

Conform http://www.worldsleepday.org/, un
somn bun este definit de trei factori:

- duratã, care trebuie sã îi permitã persoanei
sã se odihneascã suficient în timpul somnului
ºi sã fie alert a doua zi;

- continuitate, adicã somn neîntrerupt;
- profunzime, altfel încât sã înlesneascã

refacerea fizicã ºi psihicã.
Una dintre cele mai frecvente este Sindro-

mul de apnee obstructivã în somn este o pato-
logie tratabilã, însã mult subdiagnosticatã. Sta-
tistic este considerat cã între 3-10% din bãrbaþii
de vârstã medie ºi între 2-5% din femei suferã
de un grad de apnee în somn. Factorii de risc
pentru apneea în somn sunt obezitatea, vârsta
peste 40 de ani, sexul masculin, dar ºi unele
caracteristici anatomice individuale. În legãturã
cu obezitatea, s-a dovedit cã o creºtere cu 10%
a masei corporale determinã o creºtere cu 30%
a Indicelui de Apnee-Hipopnee (scorul care
calculeazã severitatea sindromului de apnee
în somn dupã poligrafie sau polisomnografie).

Manifestãrile clinice sunt prezente atât în
timpul nopþii cât ºi în timpul zilei. În timpul nopþii
pacienþii sforãie zgomotos, au episoade de oprire
a respiraþiei, se trezesc frecvent, uneori cu sen-
zaþie de sufocare. Manifestãrile din timpul zilei
sunt determinate de somnul neodihnitor ºi cu-

prind somnolenþã excesivã, tulburãri de concen-
trare, pierderi de memorie ºi/sau iritabilitate.

Consecinþele sindromului de apnee în
somn sunt multiple, determinate de scãderile
repetate ale concentraþiei în oxigen, variaþiile de
puls dar ºi de fragmentarea somnului ºi de tul-
burãrile hormonale pe care le poate determina.
Sindromul de apnee în somn este considerat
factor de risc independent pentru dezvoltarea
hipertensiunii arteriale, fiind asociat cu un risc
crescut de a dezvolta boli cardiovasculare, mo-
dificãri în metabolismul glucozei, dar ºi depresie
ºi accidente rutiere cauzate de somnolenþa
diurnã.

Un studiu din 2018 din Sleep Review Maga-
zine concluzioneazã cã la nivel mondial sunt
936 milioane de oameni care suferã de apnee
în somn, însã mare parte din ei (aprox. 80%)
rãmân nediagnosticaþi.

“Aºadar, diagnosticul tulburãrilor respiratorii
în somn se face printr-un test nocturn, poligrafie
ventilatorie nocturnã sau polisomnografie, care
ar trebui sã fie recomandat de un medic spe-
cialist în somnologie. Aceastã investigaþie obiec-
tiveazã diagnosticul diferitelor afecþiuni respira-
torii în somn fiind baza soluþiilor de tratament.

Variantele de tratament pentru sindromul
de apnee în somn sunt multiple, ºi ar trebui sã
fie individualizate pentru a avea rezultatele cele
mai bune. Prima soluþie de tratament, ºi cea
mai eficientã, este cea cu presiune pozitivã (PAP

– positive airway pressure). Dacã aceastã varian-
tã nu este necesarã, eficientã, sau nu este accep-
tatã de pacient, celelalte soluþii sunt cele chirur-
gicale sau cu dispozitive de avansare mandibu-
larã, uneori asociate cu scãdere ponderalã,
schimbarea poziþiei somnului, etc. Scopul ori-
cãrei soluþii de tratament este de a menþine o
respiraþie ºi o saturaþie în oxigen constante, de
a aboli sforãitul ºi de a reduce somnolenþa din
timpul zilei”, a spus dr. Ioan Bulescu, Medic Spe-
cialist ORL – competenþe în Somnologie.

“Deoarece tulburãrile de respiraþie în somn
au o prevalenþã ridicatã în special în populaþia
activã, consider cã este importantã conºtien-
tizarea acestora ºi necesitatea diagnosticului ºi
a iniþierii tratamentului. De asemenea este im-
portant ca pacienþii sã înþeleagã beneficiile
tratamentelor eficiente, dar ºi riscurile potenþiale
ale lipsei de tratament”, a adãugat medicul.

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Specialist ORL: Somnul liniºtit,
un indicator de sãnãtate
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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 Vorbe;te corect!;
15:10 Opre Roma (r);
16:00 EURO polis;
16:45 Lumea azi;
17:15 „Tãrâmul dintre vânturi” (s);
18:35 Nadine;
19:40 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:10 „Comoara apaºilor” - Partea a II-a  (f);
22:50 Banii tãi;
23:20 Fan / Fan urban (r);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
01:00 Nadine (r);
02:00 „Comoara apaºilor” (r);
03:30 Izolaþi în România (r);
04:15 Telejurnal (r);
05:05 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
05:30 Lumea azi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 „Cireºarii” (f);
09:00 Teleºcoala – Clasa a VIII-a,
Limba ºi literatura românã;
09:30 Teleºcoala – Clasa a VIII-a,

Matematicã;
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 „Trei decenii de rãzboi” (f);
15:00 Teleºcoala – Clasa a XII-a - Logicã;
15:30 Teleºcoala – Clasa a XII-a - Englezã;
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
22:00 Drag de România mea (r);
00:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:00 România în bucate (r);
03:00 E vremea ta (r);
03:15 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade (r);
05:00 Destine ca-n filme (r);
06:00 Cap Compas (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 „Vlad” (f);
01:30 „Las fierbinþi” (r);
03:00 Lecþii de viaþã (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

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 “RoboCop” (f);
22:15 „Armagheddon – Sfârºitul lumii?” (f);
01:30 Observator (r);
02:30 Asia Express – Drumul comorilor ®;
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:45 „Arunc-o pe mama din tren”
(r);
09:30 „La bloc” (r);
12:15 „Sora mea, Eileen” (r);
14:30 „Un soþ perfect: Povestea lui

Laci Peterson” (r);
16:15 “Martin ºi Lewis” (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Danny ºi Collins” (f);
22:45 „Dracula” (f);
01:15 „Danny Collins” (r);
03:15 „Dracula” (r);
05:15 „La bloc” (r);
06:45 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 „Cântã, danseazã, iubeºte” (f);
23:00 „Elita societãþii” (r);
00:00 „Clona” (r);
02:00 „Elita societãþii” (r);
02:45 „A doua ºansã” (r);
03:30 „Elif” (r);
06:15„Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).

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

11:00 Levintza prezintã;
11:30 România veritabilã;
12:00 Vorbeºte corect!
12:30 Replay;
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora Regelui;
15:30 „Jocul destinului” (f);
17:10 Concert Lupii lui Calancea ºi Lãutarii lui
Botgros (r);
18:30 Fan / Fan urban (r);
19:00 Teleenciclopedia
20:00 Telejurnal;
21:00 1989 – Decembrie Roºu;
22:00 „Ecaterina” (s);
22:50 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
23:50 #Creativ;
00:25 Anchetele comisarului Antonescu (r);
01:30 Teleenciclopedia (r);
02:20 „Ecaterina” (r);
03:00 Telejurnal (r);
03:50 Viaþa satului (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teºeshopping (r);
07:30 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);
12:00 Vibe by Ioana Voicu;
12:30 Cap Compas;
13:00 Gala Umorului;
15:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10;
17:00 Zile cu stil;
17:30 MotorVlog;
18:00 Memorialul Durerii;
19:00 Telejurnal TVR2;
19:35 E vremea ta!
20:10 „Anna Karenina” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (s);
23:45  Zile cu stil (r);
00:30 Motor Vlog (r);
01:10 „Anna Karenina” (r);
03:00 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
04:45 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
05:35 România... în bucate (r);
06:00 MotorVlog (r);
06:25 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 I like IT;
10:30 Superspeed la ProTV;
11:00 „Zâna Mãseluþã 2" (f);

13:00 Ce spun românii (r);
14:00 „Cãlãtoriile lui Gulliver” (f);
15:45 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „007: Coordonata Skyfall” (f);
23:00 „Timp limitã” (f);
01:00 Pe bune?! (r);
02:30 „007: Coordonata Skyfall” (r);
04:30 „Zâna Mãseluþã 2" (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:45 „Sacrificiul” (f);
13: 00 Observator;
13:15 Asia Express – Drumul
comorilor (r);

17:00 Mireasa – Premierã;
19:00 Observator;
20:00 iUmor - premierã;
22:45 „Mangaliþa” (r);
23:45 „Avocatul din limuzinã” (r);
02:15 Observator (r);
03:15 „Armageddon – Sfârºitul lumii?” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:45 „Martin ºi Lewis” (r);
10:45 „La Bloc” (s);
13:00 „Un soþ perfect: Povestea lui
Laci Peterson” (r);
14:45 „Arunc-o pe mama din tren”;

16:30 „Crãciunul Prinþesei Lebãdã” (f);
18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Culoarea sentimentelor” (f);
22:15 „Infanteria stelarã: Invazia” (f);
01:00 „Culoarea sentimentelor” (r);
03:30 „Infanteria stelarã: Invazia” (r);
05:00 „La bloc” (r);
06:00 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Iffet” (f);
12:00 „O nouã viaþã” (f);
14:00 „Jane Eyre” (f);

15:00 CulTour (r);
16:00 „Vis de iubire” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
20:00 „Nonconformiºþtii” (r);
22:45 „Neveste disperate” (f);
00:45 „Viaþa secretã a unui adolescent” (s);
02:30 „Nonconformiºtii” (r);
04:30 „O nouã viaþã” (r);
06:15 „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 „Eroul visurilor mele” (f);
17:10 Prietenii incredibile;
18:00 Aventura urbanã;
19:00 Exclusiv în România;
19:50 Momentart;
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul de muzicã lãutãreascã;
23:00 Garantat 100%;
00:10 Reply;
01:40 Prietenii incredibile (r);
02:25 „Jocul destinului” (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:30 În grãdina Danei (r);
06:00 Vreau sã fiu sãnãtos (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 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: CSA
Steaua Bucureºti – CSM Vaslui;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:00 „Tãnase Scatiu” (f);
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 „Concurs” (f);
22:10 „Adânca mare albastrã” (f);
00:00 Reþeaua de idoli (r);
01:00 Memorialul Durerii (r);
02:00 „Tãnase Scatiu” (r);
04:00 „Concurs” (r);
05:40 România... în bucate (r);
06:10  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 Ce se întâmplã doctore?
10:30 Arena bucãtarilor;
11:00 „Cãlãtoriile lui Gulliver” (r);

13:00 Apropo TV (r);
14:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:00 Imperiul leilor (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „King Arthur: Legenda sabiei” (f);
22:30 „Legenda vie” (f);
00:30 Apropo TV (r);
01:30 „Loviturã de pistol” (r);
03:00 „Legenda vie” (r);
04:30 Arena bucãtarilor (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
10:00 Next Star (r);
13:00 Observator;
13:15 „Pantera Roz 2" (r);
15:15 Asia Express – Drumul

comorilor (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:45 iUmor (r);
02:00 „RoboCop” (r);
04:00 „Avocatul din limuzinã” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „Ritmuri nebune” (r);
09:15 „La bloc” (r);
11:30 „Un altfel de detectiv” (r);
13:30 „Martin ºi Lewis” (r);
15:30 „Înapoi în Florida” (f);
18:15 „La bloc” (s);

20:30 „Doamna America” (f);
22:15 „Iubiri din trecut” (f);
00:45 „Doamna America” (r);
02:30 „Iubiri din trecut” (f);
04:30 „La bloc” (r);
06:00 „La bloc” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:15 Teleshopping;
08:30 „Iffet” (r);
12:00 „O nouã viaþã” (r);

14:00 „Nonconformiºtii” (r);
16:00 „Vis de iubire” (r);
18:00 „Femeie în înfruntarea destinului”
(r);
20:00 „Jane Eyre” (f);
22:00 „Neveste disperate” (f);
00:00 „Viaþa secretã a unui adolescent”
(r);
02:00 „Jane Eyre” (r);
03:45 „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;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Tãrâmul dintre vânturi” (r);
12:45 Tribuna partidelor parlamen-

tare;
13:10 1989 – Decembrie Roºu (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
16:45 #Creativ;
17:15 „Tãrâmul dintre vânturi” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Când femeile au necazuri” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
01:00 Nadine (r);
02:00 „Eroul visurilor mele” (r);
03:25 Discover România (r);
03:35 MAI aproape de tine;
04:15 Telejurnal (r);
05:05 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
05:30 Banii tãi (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 Oanapp;
09:00 „Trei decenii de rãzboi”  (f);
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 „Trei decenii de rãzboi” (r);
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 “A fost odatã o întâlnire” (f);
21:55 Discover România;
22:10 „În numele legii” (s);
23:30 Câºtigã România! (r);
00:20 „Pintea” (r);
02:05 „În numele legii” (r);
03:40 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Câºtigã România! (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 „Timp limitã” (r);
01:45 Lecþii de viaþã (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 „Pantera roz 2" (r);
02:45 Mireasa (r);
04:30 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:30  „Crãciunul Prinþesei Lebãdã”;
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Ritmuri nebune” (r);
14:30 „Zâna Mãseluþã 2" (r);
16:30 „Mi se spune Buchanan” (r);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Operaþiunea de salvare: Punctul limitã”
22:15 „Crimele din West Memphis” (f);
01:15 „Operaþiunea de salvare: Punctul limitã”
03:00 „Crimele din West Memphis” (r).

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

12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
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).

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 parlamen-
tare;

13:00 Exclusiv în România (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect! (r);
15:10 Maghiara de pe unu;
17:20 „Secretul lui Nok-Du” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Asaltul mercenarilor” (f);
23:50 Momentart;
00:00 Telejurnal;
00:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
01:00 Nadine (r);
02:00 „Când femeile au necazuri” (r);
03:35 Pro Patria (r);
04:15 Telejurnal (r);
05:05 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
06:00 România 9 (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 Oanapp (r);
09:00 „Trei decenii de rãzboi” (r);
10:00 Câºtigã România;
11:00 „Glasul inimii” (r);

12:00 Telejurnal TVR2;
12:40 Teleshopping;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Regatul Sãlbatic (r);
14:00 „Trei decenii de rãzboi” (r);
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;
22:10 „În numele legii” (r);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:20 „A fost odatã o întâlnire” (r);
02:00 „În numele legii” (r);
03:30 Telejurnal TVR 2 (r);
04:05 Câºtigã România! (r);
05:00 Mic dejun cu un campion (r);
05:55 Poate nu ºtiai (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Ora de vârf 3" (f);
23:00 ªtirile ProTv;
00:00 „King Arthur: Legenda sabiei” (r);
02:15 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani;
12:00 Observator;
14:00 „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 Mireasa (r);
04:15 Acces direct (r);
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „Înapoi în Florida” (f);
10:30 „La bloc” (r);
12:45 „Mi se spune Buchanan” (r);
14:30 „Crãciunul Prinþesei Lebãdã”
16:15 „Nuntã a la grec 2" (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „The Wonderful World of Disney” (f);
22:15 „The Suburbans” (f);
00:00 „Crimele din West Memphis” (r);
02:45 „The Suburbans” (f);
04:00 „La bloc” (r);
05:00 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:00 „Îngeraºul” (r);
09:15 „Femeie în înfrun-
tarea destinului” (r);

11:30 “A doua ºansã”  (r);
12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Þine-mã de mânã!” (s);
22:00 „Elita societãþii” (s);
23:00 „Clona” (r);
01:00 CulTour (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Elif” (r);
06:30 CulTour (r).
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separat  alarmã Bidepa, In-
ternet, ideal pentru farma-
cie cu laborator sau cabi-
net medical + 30 mp al doi-
lea spaþiu, foarte elegant,
zonã centralã, Gh. Doja nr.
109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

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

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

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

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

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

Arhitect, întocmesc
documentaþie pentru obþi-
nere autorizaþie de cons-
truire (civile ºi industriale).
Tel. 0769-090545; 0769-
090540.
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bara; Corpul 2 : 2 camere,
garaj ºi alte dependinþe. Te-
ren curte + construcþie 600
mp. Grãdinã - 1000 mp +
teren arabil în continuarea
grãdinii 1000 mp. Preþ:
15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

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

Vând  casã bãtrâ-
neascã (2 camere + hol),
curent, apã +500mp teren,
comuna Gornetu Cricov, sat
Gornetu Cricov, . Telefon:
0726-382333.

Vând apartament 2
camere, decomandat, 57,8
mp, et. 4/5, Ploieºti, str. Ta-
che Ionescu (lângã Cine-
mascop). Preþ: 45.000 Euro,
negociabil. Tel: 0745-
885947.

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

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

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

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

Vând 923 mp teren
intravilan, comuna Cornu –
jud. Prahova, zonã centralã,
deschidere 21,5m, facilitãþi
(apã, gaze, curent electric,
canalizare), preþ 38 Euro/
mp, negociabil. Tel.
0735126653

Vând apartament 3
camere, et. 10/10, în Plo-
ieºti, Bariera Bucov, lângã
benzinãria Mol, 58 mp, bal-
con 10 m, separaþie gaze,
aer condiþionat, uºã meta-
licã, carte funciarã. Preþ ne-
gociabil. Tel. 0725/
422.482.

Comuna Fântânele,
jud. Prahova - vând casã
compusã din 2 corpuri:
Corpul 1: 3 camere, hol, de-

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

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

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

Ploiesti, vând apar-
tament 2 camere, cf. 1, et.
5, vis-a-vis de Kaufland, ter-
mopane, centralã, instalaþii
cupru noi, preþ 38000 euro.
Tel. 0732-183586.
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Vând hotã de bucã-
tãrie - 100 lei, ºifonier în 3
uºi, ºifonier în 2 uºi, 2
noptiere, masã TV, toate
stare foarte bunã - 450 lei
ºi un TV cu tub 65 cm gratuit.
Tel. 0743-002045.

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

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

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

Închiriez 2.500 mp
hale industriale în comuna
Brazi, cu utilitãþi, telefon
0723 659554.

Închiriez spaþii de
depozitare în Ploieºti, cu
temperaturã constantã,
suprafaþã totalã 500 mp.
Telefon 0723 659554.

Închiriez clãdire de
birouri situatã ultracentral
în Ploieºti, 4 nivele (P+3),
suprafaþã totalã 400 mp
utili, open space, cu desti-
naþie birouri, policlinicã, ca-
binete avocaturã/notariat,
proiectare, bãnci-asigurãri
etc. Relaþii la telefon 0723
659554.

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

0727-924250; 0763681549.
Vând casã central,

comuna Vâlcãneºti, Praho-
va. 4 camere, 2 holuri, cã-
marã, supra-faþã construitã
65mp + beci (18mp) + teren
1286mp, des-chidere 50m,
cadastru, intabu-lare. Preþ;
16000 Euro. Tel: 0720-
295909.

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

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

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

Vând teren intravilan
3300 mp în comuna Iordã-
cheanu, sat Iordãcheanu,
judetul Prahova (lângã Bel-
gianu‘), zonã centralã, des-
chidere la drum judeþean
18 ml, intabulare, cu
utilitãþi, apã, gaze, luminã,
cablu. Preþ negociabil. Rela-
þii la telefon 0724-585954.

Vând 938 mp teren
în Cornu de Jos - Câmpina,
zonã centralã - Strada Malul
Prahovei, facilitãþi (gaze,
apã, luminã). Tel. 0729 -
119064; 0726-128329.

 Vând 7500 mp teren
în Blejoi, lângã Cartier “Ro-
ua”, ieºire la DN1. Tel. 0729-
119064; 0726-128329.
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Vânzãri
case,terenuri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi

Vânzãri diverse

Cumpãrãri

Prestãri 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)
Ai multe de fãcut la serviciu de aceea ar fi bine
sã-þi staileºti un plan de acþiune ºi sã-l urmezi
îndeaproape. Cum sãnãtatea este foarte
vulnerabilã, ar fi bine sã apelezi la colegii de
încredere, pentru a te sprijini. Existã conflicte în
culisele profesionale ce trebuie luate în seamã.

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)
Sãptãmâna îþi aduce alãturi copiii, persoana
iubitã, în general prietenii dragi ºi de încredere.
Cu toate cã aparent este armonie ºi antren în
relaþiile sentimentale, în umbrã existã interese
meschine din partea multora. Fii prudent ºi evitã
sã ai încredere în vorbele dulci ºi gesturile
afectuoase, indiferent din partea cui vin.

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)
Aceastã  sãptãmânã este favorabilã desfãºurãrii
treburilor gospodãreºti ºi relaþionãrii cu membrii
familiei. Aparent este în regulã în segmentul
domestic, dar conflictele mocnesc în umbrã. Fii
alãturi de cei dragi ºi cautã sã-i înþelegi pe fie-
care. Cumva se simte în aer, cã lucrurile nu mai
merg ca înainte.

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)
O sãptãmânã cu multe întâlniri, dialoguri ºi cãlã-
torii pe distanþe scurte. Probabil cã trebuie sã
rezolvi acte, documente, sarcini profesionale
în locaþii diferite ºi astfel sã te plimbi destul de
mult. Intervin ºi treburile gospodãreºti sau rezol-
varea unor situaþii ale membrilor familiei.
Discuþii aprinse de la bani ºi bunuri patrimoniale.

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)
Este vorba despre bani în aceastã sãptãmânã.
Sunt ºanse sã-þi creascã veniturile din activitatea
profesionalã desfãºuratã la un loc de muncã.
Dar, în paralel apar cheltuieli pe nevoi personale.
ªi cei dragi îþi vor da târcoale, pentru a le înde-
plini niscai mofturi. Prudenþã ºi discernãmânt,
pentru cã sunt posibile pierderi, furturi sau chel-
tuieli nefolositoare.

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)
Începi sãpãtmâna în forþã, plin de energie ºi de-
terminat sã schimbi multe în viaþa ta. Ar fi bine
sã te gândeºti la prioritãþi. Este timpul sã te
ocupi mai mult de nevoile tale personale ºi mai
puþin de ale altora. Relaþiile cu ceilalþi, mai ales
relaþia cu partenerul de viaþã, colaboratorii,
asociaþii sunt contradictorii.

Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)Balanþa (23 septembrie - 22 octombrie)
Sãptãmâna te predispune la a te gândi mai
mult la tine ºi la planurile tale de viitor. Ai nevoie
de liniºte, meditaþii în locuri sfinte, plimbãri
uºoare în aer liber ºi mult somn. Prioritãþile mo-
mentului sunt locul de muncã ºi sãnãtatea. Exis-
tã niscai neplãceri în ambele direcþii, dar ai în-
credere ºi rãbdare cã vor veni vremuri bune.

Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)
Dialogurile cu unele persoane din viaþa ta îþi
vor lãmuri multe ºi mãrunte, mai ales în ceea
ce priveºte cariera ta profesionalã ºi imagina
publicã. Þine cont de cele aflate ºi depune efor-
turi serioase, pentru a-þi îmbunãtãþi viaþa. Vor
interveni momente de relaxare ºi disconfort su-
fletesc. Le vei putea depãºi cu bine dacã îþi vei
organiza treburile foarte bine.

Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)Sãgetãtor (22 noiembrie - 21 decembrie)
O sãptãmânã interesantã, cu multe evenimente,
mai ales în sfera socio-profesionalã. Se contu-
reazã dialoguri cu ºefi, cu autoritãþi ºi reuniuni
oficiale deosebite. Este nevoie sã pui la punct
documente, acte, contracte vechi care îºi aºteap-
tã rândul demult, iar acum a sosit termenul
limitã.

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)
Eºti animat de gânduri mãreþe la începutul sãp-
tãmânii, dornic de a te pierde în cãlãtorii înde-
pãrtate ºi de a-þi eleva sufletul cu lecturi deose-
bite. Cum treburile cotidiene nu te slãbesc o
clipã vei fi nevoit sã revii în acum ºi aici. Totuºi
sunt ºanse sã te ocupi de organizarea unei
cãlãtorii de agrement, pentru studii sau pentru
a lucra în alte þãri.

Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)Vãrsãtor (20 ianuarie - 18 februarie)
Sãptãmâna este marcatã de aspecte financiare.
Este vorba despre achitarea facturilor, taxelor
sau amenzilor dupã caz. Prin intermediul cola-
borãrilor sau din cauza partenerului de viaþã
este posibil sã plãteºti daune serioase. Cei dragi
vor veni în preajma ta cu multã afecþiune, pentru
a le oferi bani sau bunuri valoroase.

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)
Socialiazarea este activitatea de bazã din
aceastã sãptãmânã. Sunt ºanse sã rediscuþi
termenii unei colaborãri, sã te orietenzi spre
alte contracte sau pur ºi simplu sã te angrenezi
în activitãþi comune cu partenerul de viaþã. Sunt
posibile discuþii aprinse, dar pânã la urmã
lucrurile se vor rezolva favorabil.



Agenþia Naþionalã pentru Ocu-
parea Forþei de Muncã a depus o fiºã
de proiect ºi a primit avizul Ministe-
rului Fondurilor Europene, pentru ob-
þinerea unei finanþãri în valoare de
93 de milioane de euro din Fondul
Social European prin Programul Ope-
raþional Capital Uman 2014-2020, Axa
prioritarã 3 - Locuri de muncã pentru
toþi.

Prin acest proiect, Serviciul Pu-
blic de Ocupare va asigura acordarea
facilitãþilor financiare, prevãzute de Le-
gii nr. 76/2002 privind sistemul asi-
gurãrilor pentru ºomaj ºi stimularea
ocupãrii forþei de muncã, angajatorilor
care încadreazã în muncã, pe duratã
nedeterminatã, ºomeri înregistraþi în
evidenþele SPO. De asemenea, vor fi
acordate prime pentru stimularea
încadrãrii în muncã, potrivit Legii nr.
76/2002.

Concret, proiectul propus de
ANOFM va fi implementat la nivel na-
þional, pe o perioadã de 14 luni, având
ca obiectiv creºterea oportunitãþilor
de încadrare a 15.700 de ºomeri
non-NEET cu vârsta peste 29 de ani,
înregistraþi la SPO, ºi persoanelor in-
active non-NEET.

Astfel, din Fondul Social Euro-

pean va fi acordat sprijin financiar sub
formã de primã de activare, potrivit
Legii nr. 76/2002, pentru 100 de per-
soane cu vârsta peste 29 de ani care
se încadreazã în muncã.

Totodatã, potrivit fiºei proiectului,
se va asigura, conform art. 85 din
Legea 76/2002, sprijin financiar an-
gajatorilor pentru încadrarea unui nu-
mãr de 15.600 ºomeri sau persoane
inactive.

Aceste subvenþii vor fi acordate
angajatorilor pentru încadrarea în
muncã a persoanelor cu vârsta mai
mare de 29 de ani ce fac parte din
urmãtoarele categorii: ºomerii în
vârstã de peste 45 de ani, ºomeri non-
NEET care sunt pãrinþi unici susþinã-
tori ai familiilor monoparentale, ºomeri
de lungã duratã, persoane cu handi-
cap primesc lunar. Subvenþiile se acor-
dã pe o perioadã de 12 luni, fiind în
cuantum de 2.250 lei/lunar pentru
fiecare persoanã angajatã.

Acest proiect se adaugã celor 13
proiecte derulate de ANOFM, în valoa-
re totalã de peste 650 de milioane
de euro, prin care sunt susþinute, din
Fondul Social European, mãsurile de
stimulare a ocupãrii forþei de muncã.
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Fir deFir deFir deFir deFir de

t r a n d a f i rt r a n d a f i rt r a n d a f i rt r a n d a f i rt r a n d a f i r

În momentele de dupã Big Bang,
pentru fiecare particulã de materia a
apãrut o antiparticulã, iar întâlnirea
dintre acestea duce la anihilarea reci-
procã.

Explozia primordialã a dat naº-
tere, conform oamenilor de ºtiinþã,
unor cantitãþi egale de materie ºi anti-
materie; dat fiind faptul cã acestea
au proprietãþi opuse, în mod natural,
înseamnã cã interacþiunea acestora
duce la anihilare reciprocã. Totuºi,
dupã cum putem vedea, în jurul nos-
tru existã materie, ceea ce naºte între-
bãri legate de modul în care aceasta
a reuºit sã supravieþuiascã.

Oamenii de ºtiinþã de la Universi-
tatea Sussex lucreazã la un studiu
care îºi propune sã rãspundã la aceas-
tã întrebare ºi pentru asta au realizat
cele mai precise mãsurãtori efectuate
asupra neutronilor, noteazã Science
Daily. Aceºtia au plecat de la asumpþia
conform cãreia neutronii acþioneazã

Singura consolã de jocuri „Nin-
tendo PlayStation”, rodul unei colabo-
rãri eºuate dintre companiile Ninten-
do ºi Sony, a fost scoasã la licitaþie pu-

blicã ºi a fost vândutã pentru 300.000
de dolari, anunþã BBC. Prototipul tre-
buia sã adauge suport pentru CD-
ROM consolei Super Nintendo. Ulte-
rior, Sony a creat propriul brand de
console de jocuri, PlayStation. Casa
de licitaþii Heritage Auctions a spus
cã acesta ar putea fi ultimul prototip
Nintendo rãmas, deoarece celelalte
au fost probabil distruse. Ofertantul
online va ajunge sã plãteascã
360.000 de dolari dupã adãugarea
comisionului casei de licitaþii. Consola
are un statut aproape mitic în istoria
jocurilor. „Oamenii au auzit despre
aceastã poveste - Nintendo ºi Sony
s-au aliat pentru a face urmãtoarea

asemenea unui „compas electric”.
Fizicienii teoretizeazã cã neutronii

sunt asimetrici, fiind pozitivi la un ca-
pãt ºi negativi la celãlalt, fiind ase-
mãnãtori magneþilor în aceastã pri-
vinþã. Aceastã proprietate neobiºnuitã
a acestor particule este o parte im-
portantã a explicaþiei legate de supra-
vieþuirea materiei dupã Big Bang.

„Dupã mai bine de douã decenii
de muncã de cãtre cercetãtorii de la
Universitatea din Sussex ºi din alte
instituþii, un rezultat final a apãrut dintr-
un experiment conceput pentru a
aborda una dintre cele mai profunde
probleme în cosmologie din ultimii
cincizeci de ani: ºi anume, întrebarea
de ce Universul conþine mult mai
multã materie decât antimateria ºi,
într-adevãr, de ce conþine acum orice
materie. De ce antimateria nu a anulat
toatã problema? De ce a mai rãmas
ceva?”, a declarat profesorul Philip
Harris.

„Rãspunsul se referã la o asime-
trie structuralã care ar trebui sã aparã
în particule fundamentale precum
neutronii. Asta am cãutat. Am desco-
perit cã „momentul dipolului electric”
este mai mic decât se credea pânã
acum. Acest lucru ne ajutã sã exclu-
dem teorii despre motivul pentru care
mai rãmâne materia, pentru cã teoriile
care guverneazã cele douã lucruri
sunt legate. Am stabilit un nou stan-
dard internaþional pentru sensibilita-
tea acestui experiment. Ceea ce cãu-
tãm în neutron, asimetria care aratã
cã este pozitiv la un capãt ºi negativ
la celãlalt, este incredibil de micã.
Experimentul nostru a fost capabil sã
mãsoare acest aspect într-un ase-
menea detaliu, încât dacã asimetria
ar putea fi scalatã pânã la dimensiuni
extrem de mici”, mai explicã profe-
sorul. Studiul a fost publicat în Physi-
cal Review Letters.

Sursa: descopera.ro

De ce mai existã
materie în Univers?

Sumã uriaºã pentru prototipul
unei console de jocuri

Super Nintendo”, a spus Conor Clarke,
de la National Videogame Museum
din Sheffield. „Dar nimeni nu a avut
cu adevãrat confirmarea cã existã.

Deci, a fost mitic”. Acest statut, a spus
el, poate explica de ce este acum cel
mai scump obiect de pânã acum din
industria gamingului. Realizat în
1992,Super NES CD-ROM a fost
modelat dupã Super Nintendo Enter-
tainment System (SNES), dar cu o
unitate de disc în bazã. Consola func-
þioneazã. Casa de licitaþie a testat-o
cu jocul Mortal Kombat, iar unitatea
de disc redã ºi CD-uri audio. Consola
a fost cupãratã de Terry Diebold cu
75 de dolari, într-un pachet de bunuri
vândute dupã falimentul unei com-
panii ºi a fost scoasã la vânzare de
cãtre fiul acestuia.

Sursa: descopera.ro

93 de milioane de euro,
fonduri europene

pentru stimularea ocupãrii
forþei de muncã

Sursa: anofm.ro



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 20 - 26 martie, de-a lungul istoriei
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INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
 5555570 g ananas zdr70 g ananas zdr70 g ananas zdr70 g ananas zdr70 g ananas zdrobit în suc probit în suc probit în suc probit în suc probit în suc propriuopriuopriuopriuopriu
 390 g lapte de cocos/friºcã de cocos 390 g lapte de cocos/friºcã de cocos 390 g lapte de cocos/friºcã de cocos 390 g lapte de cocos/friºcã de cocos 390 g lapte de cocos/friºcã de cocos
 foaie de plãcintã,  1-2 fiole esenþã de vanilie foaie de plãcintã,  1-2 fiole esenþã de vanilie foaie de plãcintã,  1-2 fiole esenþã de vanilie foaie de plãcintã,  1-2 fiole esenþã de vanilie foaie de plãcintã,  1-2 fiole esenþã de vanilie
 1/4 linguriþã de sare 1/4 linguriþã de sare 1/4 linguriþã de sare 1/4 linguriþã de sare 1/4 linguriþã de sare
 2 linguri extract de stevie 2 linguri extract de stevie 2 linguri extract de stevie 2 linguri extract de stevie 2 linguri extract de stevie
 opþional 3 linguri ulei virgin de cocos opþional 3 linguri ulei virgin de cocos opþional 3 linguri ulei virgin de cocos opþional 3 linguri ulei virgin de cocos opþional 3 linguri ulei virgin de cocos

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Cel mai rapid desert de post/vegan. Cel mai gustos ºi uºor desert de post, pe care îl poþi

servi chiar ºi în timpul curelor de slãbit, deoarece nu conþine zahãr. Îþi ia doar 5 minute sã
îl faci, dupã paºii de mai jos.

Coace foile de plãcintã con-
form instrucþiunilor de aici.

Într-un bol mare, amestecã
toate ingredientele ºi mixeazã-le
bine pânã obþii o cremã mãtã-
soasã ºi omogenã.

Toarnã totul uniform peste
foile de plãcintã ºi dã la frigider
pentru 2-4 ore (în funcþie de cât
de tare îngheaþã frigiderul tãu ºi
de cum vrei sã fie consistenþa fi-
nalã a plãcintei.

Poþi decora cu fructe proas-
pete, fulgi de migdale, de cocos
etc.

Un miliardar se duce la
bancã:

- Bunã ziua. Am venit sã solicit
un credit de 1 dolar.

- 1 dolar ? Dar, domnule, vã re-
trag aceastã sumã din cont, fãrã nici o problemã.

- Nu, eu vreau un credit de 1 dolar, pe care îi
rambursez într-o lunã. Dacã nu-mi dai creditul, îmi
retrag toþi banii.

- Bine... acestea sunt hârtiile pe care trebuie
sã le semnaþi.

- Care este dobânda ?
- 3% pe lunã.

20 martie20 martie20 martie20 martie20 martie
11111444447777766666 - Scrisoarea Papei Sixt al IV-

lea cãtre ªtefan cel Mare, domn al Mol-
dovei (1457-1504), în care îi lãuda vite-
jia care „a adus atâta strãlucire numelui
tãu, cã eºti în gura tuturor ºi lãudat cu
deosebire de toþi în unire de simþiri”.

11111727272727277777 - A murit Isaac Newton, fizi-
cian, astronom ºi matematician britanic,
cel care a pus bazele mecanicii clasice
ºi ale mecanicii cereºti. Cea mai impor-
tantã descoperire a sa a fost „legea
atracþiei universale”, formulatã în 1687
(n.25.12.1642).

18201820182018201820 - S-a nãscut Alexandru Ioan
Cuza, primul domnitor al Principatelor
Unite (1859-1866) (m.15.06.1873) ºi
cel care a înfãptuit Unirea Principatelor
Române, act denumit „Mica Unire”.

11111838383838311111 - S-a nãscut pictorul Theodor
Aman. Numele sãu a rãmas în istoria
artei româneºti nu doar prin valoarea
operelor semnate, ci ºi prin contribuþia
avutã la întemeierea primelor ºcoli de
arte frumoase, la Bucuresti ºi Iaºi (1864)
(m.19.08.1891).

11111888884444477777 - S-a nãscut compozitorul
Gavriil Musicescu, cunoscut mai ales
prin lucrãrile sale corale (m.08.12.1903).

18861886188618861886 - S-a nãscut poetul George
Topârceanu, membru corespondent al
Academiei Române (m.07.05.1937).

19591959195919591959 - S-a nãscut artista liricã Feli-
cia Filip.

2000 2000 2000 2000 2000 - Papa Ioan Paul al II-lea între-
prinde o vizitã în Þara Sfântã cu un mesaj
de cãinþã din partea Bisericii Catolice
pentru evrei ºi de recunoaºtere a dreptu-
lui la un stat propriu pentru palestinieni.

20032003200320032003 - Forþele aliate lanseazã pri-
mele atacuri asupra Irakului, dupã expi-
rarea ultimatumului adresat de preºedin-
tele american, George W. Bush, la
17.03.2003.

21 martie21 martie21 martie21 martie21 martie
1685 - S-a nãscut Johann Sebastian

Bach, compozitor, dirijor, clavicembalist,
organist, violonist ºi pedagog german,
un adevãrat geniu al istoriei muzicii.

11111999991111155555 - S-a nãscut Cãlin Gruia, pro-
zator ºi poet (m.09.07.1989).

19281928192819281928 - S-a nãscut Valentin Gheor-
ghiu, compozitor ºi pianist.

1944 1944 1944 1944 1944 - C.I.C. Brãtianu ºi Iuliu Maniu
adreseazã mareºalului Ion Antonescu
o scrisoare în care-i cer ieºirea României
din rãzboi.

19451945194519451945 - A luat fiinþã Universitatea
Muncitoreascã a PCR, devenitã ulterior
Academia de învãþãmânt social-politic
„ªtefan Gheorghiu” de pe lângã CC al
PCR.

19901990199019901990 - România solicitã aderarea
la Consiliul Europei. A fost primitã la
07.10.1993.

22 martie22 martie22 martie22 martie22 martie
18321832183218321832 - A murit Johann Wolfgang

von Goethe, poet, dramaturg ºi prozator
german, spirit enciclopedist, preocupat
de multiple domenii ale cunoaºterii. Ca-
podopera sa este poemul „Faust”
(n.28.08.1749).

18341834183418341834 - Sunt numiþi domni: Mihail
Sturdza în Moldova ºi Alexandru Ghica
în Muntenia.

19261926192619261926 - S-a constituit Federaþia
Românã de Box.

19431943194319431943 - Premiera filmului „O noapte
furtunoasã” cu Radu Beligan ºi Alexan-
dru Giugaru, în regia lui Jean Georgescu.

11111959595959511111 - S-a nãscut actriþa Tora Vasi-
lescu (filme: „Probã de microfon”, „Cel
mai iubit dintre pamânteni”).

11111999997777777777 - În cadrul unei ºedinþe a CC
al PCR, se hotãrãºte trecerea la
edificarea (pînã în 1981), în Capitalã, a
unui nou centru politico-administrativ al
þãrii. Lucrãrile, care au început în 1978,
au avut drept consecinþã distrugerea
unor mari cartiere, a numeroase monu-
mente de artã, clãdiri istorice ºi biserici
din zona centralã a Bucureºtiului.

19951995199519951995 - A fost bãtut recordul de du-
ratã a unui zbor spaþial de cãtre rusul
Valeri Poliakov, care a petrecut 438 de
zile pe orbitã la bordul navei Soiuz TM-
18.

23 martie23 martie23 martie23 martie23 martie
11111777774949494949 - S-a nãscut Pierre Simon La-

place, astronom, matematician ºi fizi-
cian francez, celebru prin ipoteza sa cos-
mogonicã „Kant-Laplace”, conform cã-
reia sistemul solar s-a nãscut dintr-o
nebuloasã în miºcare (m.05.03.1827).

18211821182118211821 - Revoluþia de la 1821. Se
ajunge la un acord cu boierii rãmaºi în
Bucureºti (jurãmântul reciproc de credin-
þã). În virtutea acestuia, Tudor Vladimi-
rescu recunoaºte „vremelnica stãpâ-

nire” a þãrii, alcatuitã din boierii
„patrioþi”, acceptînd sã conducã þara
împreunã cu ei. Boierii declarã cã
„pornirea slugeru-lui Tudor nu este rea”.
Are loc legitima-rea acþiunilor lui Tudor
de cãtre clasa politicã.

11111888884444477777 - Un incendiu uriaº distruge
o cincime din oraºul Bucureºti.

11111999991111177777 - Proclamaþia regelui Ferdi-
nand I, prin care se promite pãmînt ºi
vot universal.

1111199999111119 9 9 9 9 - Benito Mussolini fondea-
zã, la Milano, „Fasciile de luptã” (parti-
dul fascist italian).

1920 1920 1920 1920 1920 - S-a nãscut Radu Lupan,
eseist ºi traducãtor.

19391939193919391939 - Semnarea Acordului eco-
nomic româno-german, „Tratatul asu-
pra promovãrii raporturilor economice
dintre Regatul României ºi Reichul Ger-
man”, care deschidea calea subordo-
nãrii economiei româneºti intereselor
politicii hitleriste.

19491949194919491949 - S-a nãscut cîntãreþul folk
Mircea Vintilã.

20020020020020011111 - Pictorului Ion Irimescu i-a
fost decernat Premiul pentru Excelenþã
în Cultura Românã.

222224 mar4 mar4 mar4 mar4 martietietietietie
16031603160316031603 - A murit Elisabeta I (supra-

numitã „The Virgin Queen”), reginã a
Angliei ºi a Irlandei (1558-1603), ulti-
mul suveran din dinastia Tudor. A spri-
jinit artele ºi literatura, cel mai de seamã
reprezentant al culturii din acea epocã
fiind W. Shakespeare (n.07.09.1533).

11111777771111144444 - În urma conflictului dintre
Constantin Brâncoveanu ºi boierii Can-
tacuzini, domnul, reclamat la Poartã,
este mazilit. Fiul stolnicului Constantin
Cantacuzino, ªtefan, capãtã domnia.

11111888887777744444 - Înfiinþarea Agenþiei diplo-
matice române la Petersburg.

11111929292929244444 - Formarea primului guvern
republican grec, în frunte cu Alexandros
Papanastasiu.

1925 1925 1925 1925 1925 - S-a nãscut Dinu Iancules-
cu, poet ºi actor. Stabilit din 1985 în
Germania.

19901990199019901990 - A luat fiinþã Serviciul
Român de Informaþii.

19991999199919991999 - Primul miting la care parti-
cipã toate cele patru mari centrale sin-
dicale, Cartel Alfa, CNSLR Frãþia, BNS,
CSDR. Printre cele opt revendicãri, se
numãrau: crearea unui cadru legislativ
care sã organizeze relaþiile de muncã
ºi revizuirea sistemului de tarifare ºi
contractare pentru energie electricã,

termicã, gaze, apã, benzinã, transport,
comunicaþii, care sã conducã la scãde-
rea preþurilor ºi rezolvarea blocajului
financiar.

25 martie25 martie25 martie25 martie25 martie
12121212124545454545 - O scrisoare a Papei Inno-

cenþiu al IV-lea (1234-1254) menþionea-
zã existenþa românilor în spaþiul danu-
biano-pontic.

111116666646 46 46 46 46 - Tratatul de alianþã dintre
principele Transilvaniei, Gh. Rackoczi I,
ºi domnul Moldovei, Vasile Lupu (1634-
1653).

11111888881111133333 - S-a nãscut Cezar Bolliac,
personalitate a vieþii culturale ºi politice
a secolului al XIX-lea, poet ºi publicist,
participant la revoluþia de la 1848
(m.25.02.1881).

11111888884949494949 - Apare, la Braºov, gazeta „Es-
patriatul”.

11111929292929244444 - Proclamarea republicii în
Grecia. Sãrbãtoare naþionalã.

11111929292929244444 - S-a nãscut Bonnie (Buck-
ingham) Guitar. chitaristã ºi cântãreaþã
americanã.

19251925192519251925 - S-a nãscut actorul Ion Pa-
velescu.

19381938193819381938 - S-a nãscut Hoyt Axton,
cântãreþ ºi compozitor american.

19401940194019401940 - S-a nãscut Anita Bryant,
cântãreaþã americanã.

19421942194219421942 - S-a nãscut poeta Ana Blan-
diana (pseudonim pentru Otilia Valeria
Coman).

19421942194219421942 - S-a nãscut cântãreaþa ame-
ricanã Aretha Franklin.

11111999994444477777 - S-a nãscut Elton John, cân-
tãreþ ºi compozitor britanic.

19491949194919491949 - S-a constituit Uniunea Scrii-
torilor din România prin fuziunea Socie-
tãþii Scriitorilor Români cu Societatea
Autorilor Dramatici.

1111199999999997 7 7 7 7 - Prin Ordonanþa de Guvern
20/1997, pe întreg teritoriul României
ora de varã este corelatã cu orarul de
varã practicat în statele Uniunii Europene.
Astfel, din ultima duminicã a lunii martie,
ora 03:00 devine ora 04:00 (ora oficialã
a României trece de la GMT+2 la
GMT+3). Orarul de varã se aplicã pînã în
ultima duminicã a lunii octombrie.

20022002200220022002 - Se are în vedere începerea
lucrãrilor de construcþie a Catedralei Mîn-
tuirii Neamului în perimetrul cuprins între
strãzile Nerva Traian, Mircea Voda ºi Bu-
levardul Mãrãºeºti din Bucureºti. Cate-
drala patriarhalã va purta hramul „Înãlþa-
rea Domnului ºi Sfîntului Apostol Andrei”,
iar ansamblul arhitectural va include
douã pasaje subterane semi-îngropate
ºi o piaþã pietonalã.

26 martie26 martie26 martie26 martie26 martie
11111828282828277777 - A murit compozitorul ger-

man Ludvig van Beethoven (n.16.12.
1770).

18461846184618461846 - I. Heliade Rãdulescu lan-
seazã în „Curier de ambe secse” proiec-
tul “Bibliotecii universale”, care preve-
dea traducerea în urmãtorii 10 ani a
circa 230 de lucrãri filosofice, istorice,
ºtiinþifice, politice, literare, etc., plan ce
n-a putut fi realizat din cauza eveni-
mentelor politice care au urmat.

18591859185918591859 - Începe Conferinþa de la Pa-
ris a reprezentanþilor Puterilor Garante,
care recunosc oficial, la 01.04.1859,
dubla alegere a lui Al. I. Cuza ca domnitor
în Muntenia ºi Moldova.

11111893893893893893 - S-a nãscut Palmiro Togliatti,
lider comunist italian (m.21.08.1964).

18951895189518951895 - A apãrut, la Bucureºti, pânã
la 18.03.1901, revista umoristicã „Moº
Teacã”, editatã de Anton Bacalbaºa.

11111999991111166666 - S-a nãscut biochimistul
american Christian Anfinsen, laureat al
premiului Nobel pentru Chimie în anul
1972 (m.15.05.1995).

19231923192319231923 - Parlamentul României vo-
teazã Constituþia României Mari, pro-
mulgatã prin decret regal la 28.03.
1923, una dintre cele mai avansate ºi
democratice constituþii din Europa ace-
lui timp.

19231923192319231923 - S-a nãscut Valentin Lipatti,
cãrturar de elitã, ilustrã figurã a diploma-
þiei românesti. ªi-a legat numele de
Conferinþa de la Helsinki pentru securi-
tate ºi cooperare în Europa, reprezentant
permanent, din partea României, la
UNESCO (m.25.03.1999).

11111929292929277777 - S-a nãscut Eugenia Cernea,
etnomuzicolog.

11111939393939377777 - S-a nãscut Cristian Þopescu,
realizator de televiziune ºi comentator
sportiv.

19581958195819581958 - Prima reuniune a Comite-
tului ºtiinþific al NATO.

11111999997777744444 - S-a nãscut jucãtoarea de
tenis Irina Spârlea.

111119999979 79 79 79 79 - Preºedintele egiptean An-
war Sadat ºi primul ministru israelian
Menahem Begin semneazã un acord
de pace la Casa Albã.

20002000200020002000 - În urma alegerilor preziden-
þiale din Rusia, Vladimir Putin a fost ales
preºedinte, cu 52,94% din voturi. Cere-
monia de investiturã a avut loc la 07.05.
2000.

20032003200320032003 - România a semnat, la Bru-
xelles, Tratatul de adrerare la NATO, prin
ministrul de externe Mircea Geoanã.

Sursa: calendar.eclub.ro

- Ok, dar vreau sã-mi las BMW-ul garanþie.
- Dar nu este nevoie. Conturile dumnea-

voastrã sunt garanþie suficientã.
- Dacã nu-mi luaþi garanþie BMW-ul, îmi

retrag toþi banii de la voi.
- Bine... puteþi lãsa BMW-ul drept garan-

þie, timp de 30 de zile, în parcarea subteranã
a bãncii.

Miliardarul se duce fericit acasã ºi-i spune
soþiei:

- Putem pleca liniºtiþi în concediu, am
fãcut rost de parcare cu 1,03 $ o lunã în-
treagã.
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Foºti ºi actuali campioni olimpici, mondiali
ºi europeni precum Nadia Comãneci, Cristina
Neagu, Mihai Covaliu, Gabriela Szabo, Marian
Drãgulescu, Elizabeta Samara sau Ionela Coz-
miuc au transmis mesaje prin care îi încurajea-
zã pe români sã rãmânã în case ºi sã respecte
indicaþiile autoritãþilor în contextul pandemiei
de coronavirus.

Multipla campioanã olimpicã la gimnasticã
Nadia Comãneci îndeamnã pe oameni la res-
ponsabilitate socialã în aceastã perioadã: „Acum
este un moment extrem de important ºi fiecare
dintre noi avem o mare responsabilitate faþã de
noi, faþã de familie, faþã de cei dragi ºi faþã de
cei din jurul nostru. Trebuie sã ne spãlãm foarte

des ºi foarte bine pe mâini ºi sã
evitãm locurile aglomerate. Doar
împreunã putem combate acest
virus. Vã doresc multã, multã sã-
nãtate”, a afirmat Nadia Comã-
neci pe contul oficial de Insta-

gram al COSR.
Marian Drãgulescu, multiplu medaliat olim-

pic, mondial ºi european la gimnasticã, afirmã
cã rãspândirea virusului poate fi combãtutã nu-
mai prin unitate: „Salutare, dragi români! Haideþi
sã lãsãm panica de o parte ºi sã ne mobilizãm
ca sã combatem rãspândirea acestui virus
pentru noi, pentru pãrinþii noºtri, pentru copiii
noºtri. Haideþi sã urmãm toate instrucþiunile
specialiºtilor ºi sã oprim rãspândirea acestui vi-
rus. Numai bine!”

Singura campioanã olimpicã a judoului ro-
mânesc, Alina Dumitru, a postat pe un site de
socializare un clip video alãturi de bãieþelul sãu
în vârstã de aproape 4 ani, Ianis. „Noi þinem

cont de sfaturile autoritãþilor de a sta în casã.
Vrem sã ne bucurãm de timpul petrecut alãturi
de cel mic ºi vrem sã îi oferim cât mai multe
activitãþi ca sã nu se plictiseascã”, a declarat
Alina Dumitru.

Fosta campioanã olimpicã, Gabriela Szabo,
le-a transmis românilor sã respecte întrutotul
recomandãrile autoritãþilor: „Igiena este foarte
importantã pentru noi toþi, indiferent de vârstã
sau statut social, nu doar acum în aceastã pe-
rioadã specialã, ci în viaþa de zi cu zi. Mã alãtur
acestei campanii ºi vã încurajez sã þineþi cont
de toate mesajele transmise de autoritãþi, care
pot preveni îmbolnãvirea noastrã, a prietenilor
noºtri ºi a celor dragi nouã. Bucuraþi-vã de timpul
liber alãturi de copii ºi povestiþi-le despre
importanþa sportului în viaþa fiecãruia dintre noi”.

Dubla campioanã mondialã la canotaj Io-
nela Cozmiuc îi îndeamnã pe români sã se spele
des pe mâini ºi sã evite în aceastã perioadã lo-
curile aglomerate: „Þine de noi sã câºtigãm

aceastã luptã. Trebuie sã demonstrãm cã sun-
tem responsabili pentru noi, pentru familiile
noastre, pentru toþi cei dragi. Strãbunicii noºtri
au fost trimiºi la rãzboi pentru ca nouã sã ne fie
mai bine. Noi suntem rugaþi sã stãm în casã. Fiþi
responsabili, spãlaþi-vã des pe mâini ºi evitaþi
locurile aglomerate. Eu mã pregãtesc în con-
tinuare pentru Jocurile Olimpice. Mã antrenez
izolat, departe de restul lumii. Îi provoc pe ceilalþi
sportivi calificaþi la Jocurile Olimpice de la Tokyo
2020 sã facã la fel. Hai România!”, a spus Ionela
Cozmiuc.

Fosta handbalistã Narcisa Lecuºanu consi-
derã cã omenirea traverseazã o perioadã dificilã
ºi îndeamnã oamenii sã respecte indicaþiile au-
toritãþilor: „Traversãm o perioadã foarte grea,
coronavirusul face ravagii în toatã lumea ºi de
aceea cred cã este cel mai oportun moment sã
respectãm absolut toate recomandãrile autoritã-
þilor pentru a ne simþi protejaþi ºi ocrotiþi de tot
ceea ce se întâmplã în jurul nostru. Sãnãtatea
este mai presus de toate. Multã sãnãtate tuturor”.

Nadia Comãneci, împreunã
cu alþi campioni, îi îndeamnã
pe români sã stea în case!

Sportivii secþiei de box a CSM Ploieºti au
participat la Campionatul Naþional de Box pentru
Tineret, desfãºurat la Giurgiu, însã competiþia a
fost întreruptã înaintea fazei semifinalelor, printr-
o decizie a Comitetului de Urgenþã a FR Box,
desfãºuratã miercuri, 11 martie. Antrenorul
coordonator al secþiei, Titi Tudor, a deplasat la
Giurgiu un lot de 6 sportivi, iar trei dintre aceºtia
erau calificaþi în penultimul act al competiþiei,

având asigurate medaliile de bronz: Marian Ghi-
noiu (49 kg), Cristian Drãgan (60 kg) ºi Daniel
Ghiþã (75 kg).

„Din pãcate, a intervenit aceastã situaþie, iar
vineri, când ne-am dus la salã, am fost anunþaþi
cã nu se mai poate continua. Vom vedea când
ºi dacã se va mai organiza partea finalã a compe-
tiþiei”, ne-a declarat Titi Tudor.

Sursa: csmploiesti.ro

Ministrul Tineretului ºi Spor-
tului, Ionuþ Stroe, a declarat luni
cã fiecare federaþie sportivã na-
þionalã trebuie sã decidã singurã
felul în care se terminã campio-
natul pe care îl organizeazã, po-
trivit unui comunicat remis
AGERPRES. „O problemã este
cea legatã de felul în care se vor
încheia campionatele naþionale
sau dacã se vor încheia. În funcþie
de evoluþia situaþiei, le vom reco-
manda federaþiilor sã se gân-
deascã la cea mai bunã soluþie
pentru a face acest lucru. Fiecare
federaþie, organizator de compe-
tiþie trebuie sã decidã felul în ca-
re aceste campionate se termi-
nã, normele dupã care se iau
aceste decizii, pentru cã, pe baza
clasamentului final, se vor stabili

Ca urmare a Hotãrârii Nr. 2 a Comitetului
Local pentru Situaþii de Urgenþã a Municipiului
Ploieºti, adoptatã ieri, 9 martie 2020, Clubul
Sportiv Municipal Ploieºti ia urmãtoarele mãsuri:
suspendã activitatea de pe Complex Hipodrom
Ploieºti, cele douã reuniuni oficiale din aceastã
lunã, de pe 15 ºi 29 martie, urmând sã fie re-
programate; toate evenimentele sportive or-
ganizate de CSM Ploieºti în Sala Sporturilor Olim-
pia ºi Sala „Leonard Doroftei” se vor desfãºura
fãrã spectatori; suspendã activitatea la Bazinul

Echipa de baschet fete
„U14", aproape de prima victorie

cu B.C. Slam Bucureºti
Echipa de baschet fete

„U14" a CSM Ploieºti a susþinut,
în prima decadã a lunii martie,
meciurile celui de-al 8-lea tur-
neu stagional, organizat de BC
Slam Bucureºti în sala de sport
a Colegiului Tehnic „Edmond
Nicolau”, din Capitalã. Fetele
pregãtite de Loredana Mun-
teanu ºi Corina Savu au câºti-
gat lejer, cu 40-13, primul meci,
cu CSª Craiova, dar nu au reu-
ºit sã treacã de gazdele de la
BC Slam. Bucureºtencele s-au
impus la limitã, scor 52-51, ºi
rãmân singura echipã în faþa
cãreia CSM Ploieºti nu a reuºit
sã câºtige în acest sezon.

În cel de-al treilea meci al
turneului, BC Slam Bucureºti
– CSª Craiova 54-21.

Dupã opt turnee, CSM Plo-
ieºti are un bilanþ de 12 victorii
ºi 4 înfrângeri.

Lotul folosit de staff-ul teh-
nic al echipei noastre în cele
douã partide de la Bucureºti a
fost urmãtorul: Daria Iordã-
chescu, Karina Munteanu, Ag-
nes Zane, Andreea Dumitru,

Daria Tãnase, Ines Vârlan, Oli-
via Sandu, Ioana Savu, Alexia
Dedu, Alexia Apostolache,
Sabina Chirilã, Natalia Bãrãscu,
Daria Trican ºi Cristina Grigore.

Sursa: csmploiesti.ro

Vega atât pentru elevii ºcolilor cu clase de înot,
cât ºi pentru public.

Conform Hotãrârii Nr. 2 a Comitetului Lo-
cal pentru Situaþii de Urgenþã a Municipiului
Ploieºti, mãsurile intrã în vigoare astãzi, 10
martie 2020, ºi sunt valabile pânã pe data de
31 martie 2020, atunci când se va face, la ni-
vel naþional, o nouã evaluare a situaþiei, în func-
þie de evoluþia infecþiilor cu Covid-19 (Coro-
navirus).

Mihail Marinescu; sursa: csm ploiesti

Mãsuri luate de CSM Ploieºti pentru
evitarea infestãrii cu Covid-19

Coronavirusul a pus boxul la podea!
Campionatul Naþional de Box pentru Tineret, întrerupt înaintea semifinalelorCampionatul Naþional de Box pentru Tineret, întrerupt înaintea semifinalelorCampionatul Naþional de Box pentru Tineret, întrerupt înaintea semifinalelorCampionatul Naþional de Box pentru Tineret, întrerupt înaintea semifinalelorCampionatul Naþional de Box pentru Tineret, întrerupt înaintea semifinalelor

Ce spune ministrul Sportului
despre reluarea campionatelor

echipele care vor reprezenta Ro-
mânia în cupele europene, lucru
care influenþeazã ºi bugetul clu-
burilor”, a spus Stroe în urma
unor discuþii telefonice purtate
cu preºedinþii de federaþii.

Ministrul a mai precizat cã
„este esenþial sã avem o comuni-
care permanentã pentru cã în
aceste momente cu adevãrat
importante sunt sãnãtatea ºi
siguranþa sportivilor. Situaþia difi-
cilã cu care ne confruntãm influ-
enþeazã extrem de mult activi-
tatea sportivã pentru cã absolut
toate federaþiile se gãsesc într-
un scenariu inedit pentru care
trebuie gãsite cât mai repede
soluþii viabile. În discuþiile avute
cu preºedinþii de federaþii s-au ri-
dicat problemele legate de ono-

rarea contractelor jucãtorilor,
pentru cã existã dificultãþi la ni-
velul cluburilor de a le achita, difi-
cultate financiarã a cluburilor ce
vine din faptul cã s-a suspendat
activitatea ºi odatã cu ea s-au
pierdut ºi veniturile din drepturi
tv, bilete etc. Vom cãuta soluþii
ca ºi cluburile sportive sã bene-
ficieze de mãsuri de susþinere la
fel ca ºi ceilalþi operatori econo-
mici din domeniile afectate de
COVID 19. De asemenea, ur-
mãrim deciziile Comisiei Europe-
ne pentru a identifica modalitã-
þile prin care angajatorii din do-
meniul sportului sã poatã benefi-
cia de finanþãrile de sprijin pen-
tru lucrãtori disponibilizaþi, dacã
este cazul, din Fondul European
de Ajustare la Globalizare”.
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