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Ministrul Educaþiei, Monica Anisie,
a anunþat mãsurile primei etape pen-
tru debirocratizarea procesului didac-
tic, care se aplicã începând de luni, o
notã în acest sens fiind trimisã inspec-
toratelor ºcolare. ‘’Începem semestrul
al doilea cu o veste bunã: prima etapã
pentru debirocratizarea procesului di-
dactic cuprinde urmãtoarele mãsuri
care se vor aplica chiar de astãzi, 13
ianuarie. (...) Am trimis o notã inspecto-
ratelor ºcolare prin care am cerut
aplicarea acestor mãsuri imediat!’’, a
scris ministrul pe Facebook.

Monica Anisie a prezentat mãsu-
rile avute în vedere.

Portofoliul profesorului conþine,

în format digital sau/ºi letric, doar
planificãrile calendaristice anuale ale
materiei, un proiect al unitãþilor de
învãþare ºi instrumente de evaluare.
Este exceptat de la aceastã precizare
portofoliul profesional reglementat de
Metodologia-cadru de organizare ºi
desfãºurare a examenului naþional de
definitivare în învãþãmânt, aprobatã
prin OMEN nr. 5211/2018;

 Procesele verbale care nu ne-
cesitã probarea modului de luare a
deciziei, de la activitãþile cadrelor di-
dactice sau din cadrul anumitor
activitãþi cu pãrinþii, nu sunt obligatorii
ºi pot fi înlocuite cu liste de prezenþã;

 Rapoartele ºi statisticile solici-

tate de instituþii ierarhic superioare
sau alte instituþii din afara sistemului
educaþional, care nu sunt prevãzute
în mod expres în acte normative, nu
se întocmesc la nivelul unitãþii de învã-
þãmânt preuniversitar prin implicarea
cadrelor didactice.

(continuare în pagina 2)

Ministrul Educaþiei anunþã mãsurile primei etape de debirocratizare
a procesului didactic: “Am trimis o notã inspectoratelor ºcolare”

Prefectul judeþului Prahova, Cristian Ionescu, a convocat luni, 13.01.2020,
o ºedinþã extraordinarã a Centrului local de combatere a bolilor Prahova, dar ºi
una a Comitetului Judeþean pentru Situaþii de Urgenþã Prahova.  În cadrulºedinþei
de CJSU au fost aprobate douã hotãrâri cu privire la Planul de activitãþi al CJSU
Prahova în anul 2020, respectiv Regulamentul de organizare ºi funcþionare al
CJSU Prahova în acest an.  În cadrulºedinþei de CLCB, membrii au luat act ºi au
aprobat mãsurile ce se impun în cazul mai multor focare de pestã porcinã
africanã (PPA), confirmate prin analize de cãtre DSVSA Prahova ºi IDSA Bucureºti,
dupã cum urmeazã: un caz de PPA la un mistreþ pe fondul de vânãtoare 12
Râfov; patru cazuri de PPA la mistreþi, pe fondul de vânãtoare 36 Cosmina; un
focar de PPA la un porc domestic din gospodãria unui cetãþean din comuna
Puchenii Mari, sat Odãile.

Un numãr de patru pietoni din
zece sunt atenþi la telefon atunci
când traverseazã strada, potrivit
rezultatelor unui sondaj realizat în
decursul lunii decembrie de compa-
nia de asigurãri Generali România
ºi de Asociaþia Pentru Promovarea
Asigurãrilor (APPA). Dintre aceºtia,
4% sunt foarte des atenþi la telefon
atunci când traverseazã strada, iar
34% o fac ocazional, aratã sondajul.

De asemenea, un numãr de
49% dintre cei peste 10.000 de res-
pondenþi ai sondajului au declarat
cã, în calitate de pietoni, elemente
precum fularul, gluga sau cãciula

le pot scãdea foarte mult vizibilita-
tea atunci când se asigurã la traver-
sarea strãzii. 11% din totalul res-
pondenþilor au opinat cã aceste
obiecte nu le afecteazã deloc vizi-
bilitatea.

Întrebaþi cât de des se întâmplã
sã nu li se acorde prioritate pe tre-
cere ca ºi pietoni, 12% dintre ei au
declarat cã pãþesc acest lucru în
fiecare zi, 28% dintre ei, foarte des
- adicã în fiecare sãptãmânã, 30%
- des, cel puþin o datã pe lunã, în
timp ce 22% pãþesc acest lucru rar
- o datã sau de douã ori pe an.

(continuare în pagina 2)

Noi cazuri de pestã porcinã africanã în Prahova

Patru din zece pietoni sunt atenþi la telefon
când traverseazã strada (sondaj)
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Reducerea celor 2.000 de
posturi  din ANAF va avea
efect negativ în colectarea
veniturilor bugetare

Petrolul

Costel Lazãr
în locul
lui Marius
Stan

Pânã pe 27 ianuarie, Primãria Mu-
nicipiului Ploieºti, prin Administraþia Ser-
viciilor Sociale Comunitare, deruleazã
acþiunea de distribuire a ajutoarelor
cãtre cetãþenii care sunt beneficiari
finali de ajutoare europene finanþate
din Fondul de ajutor European destinat
celor mai defavorizate persoane. Fie-
care beneficiar va primi o cutie care va
conþine urmãtoarele produse: periuþã
de dinþi ambalatã– 5 buc; pastã de
dinþi 75ml – 4 buc; sãpun lichid 500ml
– 1 buc.; ºampon copii 800ml – 1 buc;
ºampon adulþi 500ml – 1 buc; deter-
gent pudrã/granule pentru rufe colora-
te 900gr – 1 buc; detergent pudrã/

granule pentru rufe albe 1800gr – 1
buc.

Primãria precizazã cã cetãþenii
beneficiari ai acestui program vor primi
invitaþii, care vor cuprinde informaþii
cu privire la: data, intervalul orar, locul,
precum ºi documentele în baza cãrora
vor fi distribuite ajutoarele. Cutiile cu
ajutoare se vor putea ridica, în baza
actului de identitate (în original) ºi a
invitaþiei amintite, direct de la sediul
Cantinei Sociale a Municipiului Plo-
ieºti, din strada Mihai Bravu nr.231,
dupã urmãtorul program: luni - joi, între
orele 8.30-16.00 ºi vineri, între orele
8.30-14.00.

Daniel Lazãr

Ajutoare europene pentru
persoanele defavorizate

Mihail Marinescu

INFORMAÞIA PRAHOVEI - un ziar care vã respectã ºi se þine de cuvânt!
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Deºi Nicolae Iorga, Cehov, Al
Capone ºi Cassius Clay s-au nãscut
în ani diferiþi ºi a avut fiecare perso-
nalitatea sa, remarcându-se prin lu-
cruri cât de cât diferite, ei bine aceste
patru persoane, foarte bine cunos-
cute, au ceva în comun. Ce legãturã
ar putea sã fie între doi dramaturgi,
un mafiot ºi un boxer? Ei bine, acest
punct comun este data naºterii, 17
ianuarie. Nicolae Iorga s-a nãscut în
1871 ºi a fost istoric, critic literar,
dramaturg, memorialist, dar ºi politi-
cian, devenind  ministru, parlamentar,
preºedinte al Camerei Deputaþilor ºi
prim-ministru. Iorga avea sã transfor-
me oraºul prahovean Vãlenii de Mun-
te într-un centru academic ºi cultural.
A fost adversar al Partidului Naþional
Liberal ºi al Partidul Naþional Român,
opunându-se grupãrii fasciste Garda
de Fier. A rãmas o voce independentã
a opoziþiei dupã ce Garda a instaurat
Statul Naþional-Legionar, fiind în cele
din urmã asasinat de un comandou

Ce au în comun Nicolae Iorga,
Cehov, Al Capone ºi Cassius Clay?

legionar.
A.P. Cehov s-a nãscut în 1860,

remarcându-se ca dramaturg, pro-
zator, dar ºi medic. „Cu un caracter
foarte modest, care l-a însoþit de-a lun-
gul vieþii, Anton Cehov nu ºi-a imaginat
niciodatã ce dimensiuni ar putea cã-
pãta reputaþia sa postumã. Reacþiile
publicului la piesele lui de teatru din
anul morþii au demonstrat cât de apre-
ciat a fost scriitorul, atât în sufletul po-
porului rus, cât ºi pe plan internaþio-
nal” (sursa: wikipedia.org).

Despre gangsterul american Al
Capone, nãscut în 1899, mulþi îºi
amintesc din filmele despre mafie, în
care diverºi actori îl interpretau pe
acest individ feroce. „Fiu al unei familii
de imigranþi italieni din zona Napoli,
Al Capone a dominat lumea interlopã
din Chicago, ajungând conducãtorul
unei mari reþele de crimã organizatã
(„Chicago Outfit”), obþinându-ºi veni-
turile din afaceri de jocuri de noroc
ilegale, din reþele de bordeluri, iar în

anii regimului Prohibiþiei în SUA, din
trafic ilegal de bãuturi alcoolice, la care
se adãuga extorcarea de bani sub
forma taxelor de protecþie” (sursa:
wikipedia.org).

Muhammad Ali (pseudonimul lui
Cassius Marcellus Clay) s-a nãscut în
1942, devenind boxer profesionist,
primul ºi singurul care a câºtigat cam-
pionatul de box la categoria supergrea
de trei ori. A fost unul dintre cei mai
cunoscuþi ºi îndrãgiþi sportivi, el dece-
dând de curând, în 2016. „A fost nu-
mit dupã tatãl sãu, Cassius Marcellus
Clay, Sr. ªi-a schimbat numele în anul
1964, când s-a convertit la Islam
(Sunnism). A început sã se antreneze
la vârsta de 12 ani, reuºind la 22 de
ani, în 1964, sã câºtige pentru prima
datã titlul mondial la categoria super-
grea într-un meci cu Sonny Liston. A
mai câºtigat titlul în 1974 ºi 1978"
(sursa: wikipedia.org).

Mihail Marinescu

Veniturile totale medii lunare ale
populaþiei pe o gospodãrie au fost de
4.872 lei în al treilea trimestru din 2019,
iar cheltuielile totale au fost în medie de
4.202 lei lunar/gospodãrie, reprezen-
tând 86,3% din nivelul veniturilor totale,
aratã datele Institutului Naþional de
Statisticã (INS), date vineri publicitãþii.

Potrivit sursei citate, la nivelul fie-
cãrei gospodãrii din România, venitul
total mediu lunar a fost de 1.889 lei pe
persoanã, iar cheltuiala medie totalã s-
a ridicat la 1.630 lei/persoanã.

Conform INS, veniturile bãneºti au
fost, în medie, de 4.577 lei lunar pe
gospodãrie (1.775 lei pe persoanã), iar
veniturile în naturã de 295 lei lunar pe
gospodãrie (114 lei pe persoanã).
Salariile ºi celelalte venituri asociate lor
au format cea mai importantã sursã de
venituri (69,5% din veniturile totale ale
gospodãriilor).

La formarea veniturilor totale ale
gospodãriilor au contribuit, de aseme-
nea, veniturile din prestaþii sociale
(18,2%), veniturile din agriculturã (2,3%),
veniturile din activitãþi neagricole inde-
pendente (1,9%), cele din proprietate ºi
vânzarea de active din patrimoniul gos-
podãriei (1,1%), precum ºi veniturile în
naturã (6,0%), în principal, contravaloa-
rea consumului de produse agroalimen-
tare din resurse proprii (4,9%).

INS precizeazã cã mediul de re-
zidenþã influenþeazã diferenþele de nivel
ºi, mai ales, de structurã între veniturile
gospodãriilor dintre mediul urban ºi
mediul rural.

Principalele destinaþii ale cheltu-

ielilor efectuate de gospodãrii sunt
consumul de bunuri alimentare, neali-
mentare, servicii ºi transferurile cãtre
administraþia publicã ºi privatã ºi cãtre
bugetele asigurãrilor sociale sub forma
impozitelor, contribuþiilor, cotizaþiilor,
precum ºi acoperirea unor nevoi legate
de producþia gospodãriei (hrana ani-
malelor ºi pãsãrilor, plata muncii pentru
producþia gospodãriei, produse pentru
însãmânþat, servicii veterinare etc.).
Cheltuielile pentru investiþii, destinate
pentru cumpãrarea sau construcþia de
locuinþe, cumpãrarea de terenuri ºi echi-
pament necesar producþiei gospodã-
riei, cumpãrarea de acþiuni etc. deþin
o pondere micã în cheltuielile totale
ale gospodãriilor populaþiei (doar
0,7%).

INS menþioneazã cã mediul de
rezidenþã determinã unele particula-
ritãþi în ceea ce priveºte mãrimea ºi
structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificãrii standard pe
destinaþii a cheltuielilor de consum
(COICOP), produsele alimentare ºi
bãuturile nealcoolice au deþinut, în tri-
mestrul III 2019, în medie, 31,3% din
consumul gospodãriilor. De asemenea,
INS precizeazã cã veniturile totale
cuprind ansamblul încasãrilor bãneºti
provenite din diferite surse de prove-
nienþã pentru care nu existã obligaþia
de restituire ºi veniturile în naturã (evalu-
ate în lei). Cheltuielile totale cuprind an-
samblul cheltuielilor bãneºti, indiferent
de destinaþie ºi contravaloarea consu-
mului din resursele proprii ale gospo-
dãriilor.

Venituri medii de 4.872 lei pe gospodãrie,
în trimestrul 3 din 2019; cheltuielile

au ajuns la 86,3% din venituri

În perioada 11-13 ianuarie, 205 pompieri s-au aflat, zilnic, la datorie pentru
asigurarea protecþiei ºi siguranþei cetãþenilor.

În perioada menþionatã s-au înregistrat 43 de intervenþii în  situaþii de urgenþã.
Pompierii au intervenit la 28 de misiuni de stingere a incendiilor, din care 22 au fost
incendii de vegetaþie uscatã, iar echipajele SMURD au acþionat în 104 cazuri
pentru acordarea primului ajutor calificat, precum ºi în alte 13 misiuni pentru
deblocare-salvare ºi protecþie a comunitãþilor.

În acest weekend, 92 persoane au fost asistate medical de cãtre echipajele
SMURD, iar o persoanã a fost salvatãca urmare a prãbuºirii unui mal de pãmânt
peste ea. Din nefericire, în aceastã perioadã au fost ºi persoane care ºi-au pierdut
viaþa ca urmare a situaþiilor în care au fost implicate. În urma cazurilor înregistrate,
douã persoane au decedat din cauze medicale.

Echipajele de salvatori au asigurat mãsurile specifice la 9 accidente rutiere în
urma cãrora 3 adulþi au fost transportaþi la spital.

Necunoaºterea regulilor de prevenire ºi a mãsurilor de autoprotecþie a condus
ºi în aceastã sãptãmânã la producerea unor evenimente dedorite, aºa cum sunt
incendiile sau accidentele rutiere. Toate aceste consecinþe pot fi evitate sau, cel
puþin, reduse ca impact, prin adoptarea unor mãsuri ºi a unei conduite preventive.

În continuare, pompierii militari rãmân mobilizaþi, 24 de ore din 24, 7 zile din 7,
pentru gestionarea operativã a situaþiilor de urgenþã ºi acordarea primului ajutor
medical specializat.

Atenþie la utilizarea focului deschis!

Utilizarea focului deschis pentru curãþarea terenurilor în condiþii de vânt ºi fãrã
respectarea mãsurilor obligatorii de protecþie favorizeazã propagarea incendiilor la
locuinþele oamenilor, proprietãþi sau la fondul forestier. Nerespectarea prevederilor
legale privind interzicerea arderilor de vegetaþie uscatã atrage dupã sine aplicarea
de sancþiuni contravenþionale, cu amenzi cuprinse între 1.000 – 6.000 lei pentru
persoane fizice, respectiv între 25.000 – 50.000 pentru persoane juridice. De
asemenea, incendierile din ariile protejate constituie infracþiuni ºi se pedepsesc cu
închisoare de la 3 luni la un an.

Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, vã reamintim
urmãtoarele mãsuri de prevenire:

• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu ºi pe timp de vânt
este interzisã;

• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea mãsurilor
ce se impun pentru împiedicarea propagãrii focului la vecinãtãþi;

• Supravegherea permanentã a arderii, precum ºi stingerea jarului, dupã
terminarea activitãþii;

• Utilizarea focului deschis la distanþe mai mici de 40 m faþã de locurile cu
pericol de explozie (gaze ºi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.),
respectiv de 10 m faþã de materiale sau substanþe combustibile (lemn, hârtie,
textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisã;

• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndatã a focului (rezervor
cu apã, gãleþi, lopatã, sapã, cazma), atunci când acesta scapã de sub control;

• Responsabilizarea adulþilor în ceea ce priveºte jocul copiilor cu focul ºi
accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânãri, lãmpi cu gaz etc).

43 de situaþii de urgenþã în weekend
(urmare din pagina 1)
Extragerea datelor statistice necesare se face prin

interogarea Sistemului Informatic Integrat al Învãþãmântului
din România (SIIIR) sau a altor aplicaþii specifice;

 Aplicarea testelor iniþiale nu este obligatorie pentru
niciun nivel de învãþãmânt sau clasã. Cadrele didactice pot
decide folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau
la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau,
pentru a cunoaºte nivelul atingerii competenþelor de cãtre
elevi;

 Portofoliul dirigintelui va conþine numai planificarea
activitãþilor specifice funcþiei de diriginte, calendarul acti-

(urmare din pagina 1)
Doar 8% dintre pietoni au decla-

rat cã li se acordã de fiecare datã
prioritate la trecerea de pietoni. De
asemenea, 86% dintre pietoni au de-
clarat cã iarna îºi iau mãsuri speciale
de precauþie atunci când traversea-
zã, faþã de alte perioade ale anului.
Un procent de 89 dintre ei aºteaptã
ca maºinile aflate în apropiere sã se
opreascã complet înainte de a tra-
versa pe la o trecere de pietoni nese-
maforizatã, iar 86% declarã cã stabi-
lesc contact vizual cu ºoferii înainte
de a traversa strada pe la o trecere
de pietoni nesemaforizatã.

Pe de altã parte, 8 din 10 condu-
cãtori auto au afirmat cã au fãcut
manevre bruºte ca sã evite un acci-
dent cu pietoni care traversau nere-
gulamentar. Un numãr de 29% susþin
cã au fãcut astfel de manevre de evi-
tare a pietonilor o datã sau de douã
ori, 38% spun cã au fãcut-o de mai

multe ori, iar 14% din respondenþi au
precizat cã au fãcut-o de foarte multe
ori.

Din aceeaºi categorie a manevre-
lor riscante, 32% dintre ºoferi au men-
þionat cã au efectuat cel puþin o datã
o depãºire riscantã pe timp de ceaþã.

În cadrul sondajului, 90% dintre
ºoferi au declarat cã fac o verificare
tehnicã a maºinii înainte de începerea
sezonului rece: 46% o verificã per-
sonal, în timp ce 44% o duc la un
service auto. De asemenea, întrebaþi
dacã, atunci când conduc în condiþii
de iarnã, plãnuiesc ºi o rutã alterna-
tivã în cazul în care drumul planificat
iniþial este blocat, 79% au rãspuns
afirmativ: 44% dintre participanþii la
sondaj au declarat cã fac acest lucru
de fiecare datã, în timp ce 35% o fac
rar.

Întrebaþi dacã au dezactivat sau
ºi-ar dori sã dezactiveze un sistem au-
tomat de siguranþã de pe maºina pro-

prie, 2 ºoferi din 10 au rãspuns afir-
mativ: 14% au fãcut deja acest lucru,
în timp ce 6% ºi-au manifestat aceastã
dorinþã.

De asemenea, 59% dintre con-
ducãtorii auto care au participat la
sondaj au declarat cã reduc viteza în
dreptul trecerilor de pietoni nesemafo-
rizate de fiecare datã, chiar dacã nu
vãd pe nimeni în dreptul trecerii, iar
31% încetinesc atunci când vãd
persoane în apropierea trecerilor ºi/
sau când trecerea de pietoni este
mascatã de maºini parcate. Un
procent de 8 reduc viteza doar când
vãd persoane în dreptul trecerilor de
petoni, iar 2%, doar atunci când cine-
va se angajeazã în traversare.

Nu în ultimul rând, 60% dintre
conducãtorii auto au declarat cã vãd
zilnic în trafic pietoni care traverseazã
prin locuri nepermise, iar 31% vãd
astfel de nereguli foarte des - în fiecare
sãptãmânã. Sondajul s-a desfãºurat
online, prin intermediul portalului
treazlavolan.ro, în perioada 13 - 31
decembrie 2019. La acesta au rãs-
puns 10.233 de respondenþi, dintre
care 9.803 ºoferi (96%).

Ministrul Educaþiei anunþã mãsurile primei etape de debirocratizare
a procesului didactic: “Am trimis o notã inspectoratelor ºcolare”

vitãþilor educative extraºcolare ale clasei ºi fiºele psiho-
pedagogice ale elevilor din clasa respectivã.

Pe lângã acestea, anunþã ministrul, sunt în curs de
modificare actele normative care vizeazã urmãtoarele
documente propuse pentru eliminare sau simplificare:
eliminarea portofoliului dirigintelui; simplificarea condicii
de prezenþã; eliminarea comisiilor metodice/ comisiei
pentru curriculum; eliminarea sau, dupã caz, simplificarea
raportãrilor situaþiei sociale a elevilor ºi raportãrilor progra-
melor de sprijin; simplificarea documentelor necesare
pentru excursiile ºcolare/ activitãþile extraºcolare;
simplificarea procesului de evaluare a calitãþii (ARACIP).

Patru din zece pietoni sunt atenþi la telefon
când traverseazã strada (sondaj)
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Ministrul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale,
Adrian Oros, a declarat, duminicã, într-o confe-
rinþã de presã, cã una dintre prioritãþile manda-
tului sãu va fi lupta împotriva ‘’vânãtorilor de
subvenþii’’.

“Avem de gând ca în noul Program Naþional
Strategic sã evitãm cât mai mult banii care merg
spre aceºti vânãtori de subvenþii, adicã oameni
sau fonduri de investiþii care îºi plaseazã banii
în agriculturã doar cu scopul de a vâna aceste
subvenþii ºi mai puþin de a face treabã în agri-
culturã. Vrem sã direcþionãm cât mai mulþi bani
cãtre cei care au o tradiþie în a cultiva pãmântul
ºi în a creºte animale, care au fãcut acest lucru
ºi înainte de a apãrea subvenþiile ºi care cu
siguranþã vor face aceastã activitate ºi dupã ce
subvenþiile vor dispãrea”, a spus Adrian Oros,
la Cluj-Napoca. El a arãtat cã în privinþa ‘’vânã-
torilor de subvenþii’’ suntem “campioni” în
Europa.

într-un comunicat remis vineri AGERPRES.
Reprezentanþii instituþiei pentru protecþia

consumatorilor susþin cã niciodatã comisarii
Autoritãþii nu solicitã operatorilor economici
achitarea cu numerar a eventualelor amenzi
dupã terminarea controlului. “În cazul aplicãrii
de sancþiuni contravenþionale, acestea se achita
la Trezorerie ºi nu comisarilor aflaþi în control.
Comisariatul Judeþean pentru Protecþia Con-
sumatorilor va primi doar copia chitanþei de
vãrsãmânt. Trebuie menþionat faptul ca membrii
organizaþiilor neguvernamentale din domeniul
protecþiei consumatorilor nu au drept de con-
trol. Ei au dreptul de a informa opinia publica
asupra deficienþelor de calitate ale produselor
ºi serviciilor ºi asupra consecinþelor vãtãmãtoare
ale acestora pentru consumatori sau de a iniþia
acþiuni în justiþie pentru apãrarea drepturilor ºi
intereselor consumatorilor”, subliniazã ANPC.

În acest context, autoritatea atrage atenþia
operatorilor economici sã solicite ordinul de
serviciu în baza cãruia se face controlul, sã
verifice legitimaþiile comisarilor care vin în con-
trol ºi sã anunþe imediat poliþia în cazul în care
sunt victimele unei tentative de control din
partea unor persoane neautorizate. Pe de altã
parte, instituþia publicã link-ul de pe pagina web
a ANPC unde poate fi vizualizat modelul
legitimaþiei de control https://anpc.ro/articol/
581/reprezentantii-asociatiilor-de-consumatori-
nu-au-drept-de-control.

Avertisment ANPC: Activitãþi ilegale de control
din partea unor persoane neautorizate

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Con-
sumatorilor (ANPC) avertizeazã operatorii
economici asupra unor activitãþi ilegale de con-
trol desfãºurate de anumite persoane ce utili-
zeazã legitimaþii asemãnãtoare cu cele oficiale,
iar sub pretextul neregulilor depistate, solicitã
plata unor amenzi.

“Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia

Consumatorilor avertizeazã operatorii economici
în legãturã cu existenþa unor persoane care
pretind cã sunt comisari ANPC sau CJPC ºi care,
sub pretextul neregulilor depistate, solicitã plata
unor amenzi. Au apãrut informaþii cã falºii comi-
sari ANPC au desfãºurat astfel de activitãþi ilegale
de control, prin utilizarea unor legitimaþii asemã-
nãtoare cu cele oficiale”, menþioneazã ANPC

Ministrul Agriculturii:
“Voi lupta împotriva

vânãtorilor de subvenþii”

Intenþia Guvernului de reorgani-
zare a Agenþiei Naþionale de Adminis-
trare Fiscalã (ANAF) prin reducerea
a 2.000 de posturi va avea un efect
negativ în colectarea veniturilor buge-
tare, deci un efect contrar celui urmã-
rit de Guvern, potrivit unui comunicat
al Federaþiei Sindicatelor din Ad-
ministraþia Fiscala (FSAF) “Solida-
ritatea” remis vineri AGERPRES.

“Atragem atenþia tuturor factorilor
de decizie cã actuala intenþie a gu-
vernanþilor de reorganizare a ANAF
prin reducerea de posturi creeazã o
stare generalã de nemulþumire a
personalului din sistem, acutizatã în
timp de aceastã permanentã reorga-
nizare a ANAF, subiect preluat de fie-
care partid politic ajuns la guvernare.
Aceastã stare generalã de nemul-
þumire ºi stres în rândurile salariaþilor
are un efect contrar celui urmãrit de
cãtre guvern, ºi anume un efect ne-
gativ în colectarea veniturilor bugeta-
re”, se precizeazã în comunicatul Fe-
deraþiei Sindicatelor din Administraþia
Fiscalã “Solidaritatea”.

Organizaþia atrage atenþia cã în
sistemul instituþional al finanþelor pu-
blice exista o lipsã acutã de personal,
care genereazã o suprasolicitare a
personalului ºi o încãrcare în exces a
sarcinilor de serviciu, care, implicit,
duc la scãderea randamentului ins-
tituþional ºi la producerea unor efecte
nocive asupra stãrii de sãnãtate a
colegilor noºtri.

“Tãierea posturilor din ANAF se
vrea a fi realizatã sub pretextul infor-
matizãrii ºi modernizãrii acestei ins-

tituþii. Paradoxal, ‘informatizarea’ ANAF
începe cu reducerea de posturi, as-
pect similar cu anul 2013, când, sub
acelaºi pretext, modernizarea ANAF
ºi desfiinþarea Gãrzii Financiare, un
numãr semnificativ de inspectori
fiscali cu vechime ºi experienþã au
fost eliminaþi din sistem. Locurile astfel
vacantate prin reorganizarea ANAF
nu au fost de un real folos în moderni-
zarea instituþiei, chiar contrar, locurile
vacante au fost ocupate în anii ur-
mãtori prin transfer de la alte instituþii
(funcþionari publici fãrã experienþã în
sistemul fiscal)”, se precizeazã în
comunicatul FSAS.

Federaþia Sindicatelor din Ad-
ministraþia Fiscala “Solidaritatea”
susþine cã, pentru a combate în mod
eficient evaziunea fiscalã, pe lângã
informatizarea instituþiei ºi imple-
mentarea unui nou sistem de analiza
de risc, este necesarã ºi o depolitizare
a acestei agenþii de administrare
fiscalã, precum ºi crearea unui climat
stabil în rândurile personalului angre-
nat în colectarea veniturilor bugetare
ºi combaterea fenomenului de eva-
ziune fiscalã.

“FSAF ‘Solidaritatea’ recomandã
ministrului Finanþelor Publice - dl.
Florin Cîþu, finalizarea procesului de
informatizare al instituþiei publice în
cauzã, iar ulterior, în baza unei analize
aprofundate ºi cu consultarea parte-
nerilor sociali, corelarea activitãþilor
digitalizate cu numãrul optim de per-
sonal”, se precizeazã în comunicatul
semnat de preºedintele sindicatului,
Dan Bucur.

Sindicatele din ANAF:
Reducerea celor 2.000 de
posturi va avea efect negativ în
colectarea veniturilor bugetare

Programul “Rabla Clasic” va de-
mara în luna martie, iar numãrul de
vouchere va fi de minimum 60.000,
a declarat, luni, la Digi 24, ministrul
Mediului, Apelor ºi Pãdurilor, Costel
Alexe.

“Programul ‘Rabla’ este cel mai
vechi program pe care îl deruleazã
Administraþia Fondului pentru Mediu.
Acesta este ºi cel mai longeviv. Impor-
tant e cã în ultimul an a funcþionat ºi
ne propunem ca pentru 2020 sã
creºtem numãrul de vouchere pe
care le acordãm. Am avut discuþii in-
clusiv cu premierul României ºi cu
cei din industria auto ºi pentru 2020
ne propunem un numãr de minim
60.000 de vouchere pentru ‘Rabla
Clasic’. Programul va demara în luna
martie ºi a rãmas sã stabilim cu colegii
din minister ºi cu cei din Administraþia
Fondului pentru Mediu, sãptãmâna
viitoare, care va bugetul ºi care vor fi
exact etapele în care va fi demarat.
Vreau ca atunci când informãm
cetãþenii, care sunt beneficiarii acestui
program, sã ne þinem de termene,
pentru cã au fost programe derulate
de Ministerul Mediului care efectiv au
avut termene decalate ºi de aici plea-
cã neîncrederea populaþiei în actul
guvernamental. Sincer, eu nu-mi do-
resc acest lucru”, a spus Alexe.

Potrivit ministrului, de la înfiin-
þarea Programului “Rabla”, cel puþin
600.000 de autovehicule au fost
scoase din uz ºi circa 550.000 de
autovehicule noi au fost achiziþionate.

În ceea ce priveºte Programul
“Rabla Plus”, oficialul a menþionat cã
valoarea voucherului va fi de 10.000
de euro, iar numãrul de tichete ar
putea creºte cu pânã la 20% faþã de
ediþia anterioarã. “Pentru Rabla Plus,
în 2020 ne propunem sã pãstrãm cel
puþin acelaºi buget ºi vrem o creºtere
cu 10-20% a numãrului de vouchere
pe care sã-l acordãm, astãzi vou-

cherul fiind de 10.000 de euro. Dis-
cutãm la nivel de Comisie Europeanã
de green deal, cum avem þinte pentru
2030 pe mediu sau de 2050 când
ar trebui sã avem neutralitate clima-
ticã. Noi ne propunem ca, de la an la
an, sã creºtem bugetul ºi pentru vou-
cherele privind maºinile electrice ºi
mai ales sã dezvoltãm numãrul de
staþii de încãrcare. Acesta este viitorul.
România trebuie sã facã eforturi

pentru a ajunge statele europene. Nu
ºtiu dacã suntem neapãrat la coadã.
Ministerul Mediului din România este
ministerul care alocã cred cã una din-
tre cele mai mari, dacã nu cea mai
mare, finanþare privind voucherul pen-
tru maºini electrice, de 10.000 de
euro”, a subliniat Costel Alexe.

Ministrul Mediului, Apelor ºi
Pãdurilor a adãugat cã autoritãþile
doresc ca, de la an la an, sã creascã
finanþarea pentru dezvoltarea staþiilor
de încãrcare a maºinilor electrice.

“În discuþiile pe care le-am avut
cu cei de la Dacia ºi înþeleg cã ºi cei
de la Ford au un plan ca în urmãtorii
ani sã dezvolte maºini care sã aibã
acest sistem. Degeaba fac producã-
torii auto, dacã statul nu susþine pro-
gramul ºi degeaba îºi doreºte statul,
dacã producãtorul nu dezvoltã
aceste sisteme de alimentare. De la

an la an, ne propunem sã creºtem
finanþarea pentru dezvoltarea acestor
staþii. Preþul maºinilor electrice a
scãzut faþã de acum câþiva ani, astfel
încât astãzi nu mai este restrictiv
pentru o persoanã sã-ºi achiziþioneze
o maºinã electricã. Investind în
aceastã reþea de staþii de încãrcare,
sunt convins cã într-un viitor nu foarte
îndepãrtat în România vom avea un
numãr din ce în ce mai mare de ce-

tãþeni care vor
beneficia ºi de
programul nos-
tru. Ne dorim
foarte mult sã
achiziþionãm
prin Adminis-
traþia Fondului
pentru Mediu
130 de trolei-
buze ºi 100 de
autobuze elec-
trice-hibrid. Nu
facem altceva
decât sã încu-

rajãm mijloacele de transport în
comun electrice, nepoluante, astfel
încât traficul în Bucureºti ºi în marile
oraºe sã fie cel apreciat”, a menþionat
demnitarul.

Ediþia a 15-a a Programelor “Ra-
bla Clasic” ºi “Rabla Plus” au demarat
în 2019, pe data de 12 aprilie.
Lansarea ediþiei 2019 a acestor
programe a avut loc la Titu, iar bugetul
anunþat a fost de 350 de milioane
de lei pentru 35.000 de prime de
casare.

Valoarea unui voucher clasic a
rãmas la 6.500 de lei, acesta putând
fi cumulat, în funcþie de motorizare,
cu un ecobonus de 1.000 de lei sau
de 1.700 lei pentru maºinile hibrid.
Totodatã, s-a menþinut ecobonusul de
10.000 de euro acordat la achizi-
þionarea unei maºini nepoluante,
100% la sutã electricã.

Programul Rabla va demara în martie
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economie

Banca Mondialã a revizuit în creº-
tere la 3,9% estimãrile privind avansul
economiei româneºti în 2019, cu 0,3
puncte procentuale mai mult faþã de
prognoza din iunie 2019, se aratã în
raportul “Global Economic Pros-
pects”, publicat miercuri de Banca
Mondialã (BM). De asemenea,
instituþia financiarã internaþionalã a
informat cã se aºteaptã ca România
sã înregistreze în 2020 o creºtere a
Produsului Intern Brut de 3,4%, cu
0,1 puncte procentuale peste previ-
ziunea precedentã.

În pofida îmbunãtãþirii estimãrilor,
Banca Mondialã susþine cã ritmul de
creºtere a Produsului Intern Brut al
României va încetini semnificativ, de
la 7,1% în 2017, la 4% în 2018, 3,9%
în 2019, 3,4% în 2020, ajungând la
3,1% atât în 2021 cât ºi în 2022.

Potrivit Bãncii Mondiale, în Europa
ºi Asia Centralã (ECA), regiune care
include România, creºterea econo-

micã s-a redus semnificativ în 2019,
pânã la 2%, cel mai scãzut nivel din
ultimii trei ani, ca urmare a încetinirii
semnificative înregistrate de primele
douã economii din regiune: Rusia ºi
Turcia.

“În Europa Centralã, impulsul dat
consumului privat la începutul lui
2019 de pe urma creºterii salariilor ºi
transferurilor guvernamentale a ajutat
la menþinerea unei creºteri peste
potenþial. Acest impact s-a risipit însã
la finele anului, ceea ce a contribuit
la încetinirea creºterii, în pofida evo-
luþiei pozitive a sectorului construcþiilor
în unele economii (Ungaria ºi Ro-
mânia). Încetinirea din zona euro a
afectat exporturile în unele cazuri
(Bulgaria ºi România)”, se aratã în ra-
portul instituþiei financiare interna-
þionale.

Banca Mondialã subliniazã cã
“sprijinul fiscal ºi impulsul dat con-
sumului privat va începe sã disparã

în unele din cele mai mari regiuni din
Europa Centralã pânã în 2020-2021,
cu un spaþiu fiscal limitat pentru a
contracara posibilele efecte negative
din zona euro (Polonia ºi România).
Diminuarea populaþiei în vârstã de
muncã, în urma emigraþiei în Europa
Occidentalã, limiteazã perspectivele
de creºtere”.

De asemenea, Banca Mondialã
avertizeazã cã “în multe economii din
Europa Centralã, spaþiul de manevrã
pentru a contracara ºocurile nega-
tive este limitat de deficitele bugetare
persistente. Sprijinul fiscal care a con-
tribuit la creºterea acestor dezechili-
bre (majorarea salariilor în sectorul
public, creºterea transferurilor guver-
namentale ºi capacitatea redusã de
colectare a taxelor) a dus la agravarea
deficitelor fiscale, care se apropie sau
depãºesc limita de 3% din PIB, în
special în cazul României”.

 La nivel global, Banca Mondialã
ºi-a revizuit în jos estimãrile cu 0,2
puncte procentuale, atât pentru
2019, cât ºi pentru 2020, progno-
zând o creºtere a economiei mondia-
le de 2,5% în 2019 ºi un avans de
2,5% în 2020. “Aceastã creºtere
modestã a avansului economiei mon-
diale marcheazã sfârºitul încetinirii
care a început în 2018 ºi a avut un
impact puternic asupra activitãþii mon-
diale, comerþului ºi investiþiilor, în spe-
cial anul trecut”, a afirmat economistul
Bãncii Mondiale, Ayhan Kose. “Ne
aºteptãm la o îmbunãtãþire, dar, pe
ansamblu, vedem o creºtere econo-
micã modestã”, a adãugat el.

Banca Mondialã ºi-a îmbunãtãþit uºor
estimãrile privind evoluþia economicã

a României în 2019 ºi 2020

Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de peste 60,09
miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, în creºtere cu 26,48% faþã de nivelul existent
în luna similarã a anului trecut, potrivit datelor Autoritãþii de Supraveghere Financiarã
(ASF). Titlurile de stat deþin cea mai mare pondere în cadrul activelor, de 37,1
miliarde de lei, respectiv 60,91%. Pe locul doi se aflã acþiunile, cu 13,4 miliarde de
lei (22,5%). Obligaþiunile corporative se situeazã pe locul al treilea din acest punct
de vedere, cu 4,236 miliarde de lei, respectiv 6,95% din totalul activelor.

Conform datelor ASF, valoarea activului total al fondurilor de pensii de la Pilonul
II era de 60,939 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2019, iar valoarea activului net de
60,920 miliarde de lei. Fondurile de pensii private obligatorii aveau 7,423 milioane
de participanþi. Conform datelor ASF, de la începutul colectãrii în sistem au fost
virate contribuþii pentru 7,298 milioane de participanþi.

În luna septembrie 2019, au fost virate contribuþii pentru 3,955 milioane de
participanþi, iar pentru 3,448 milioane nu au fost virate contribuþii.

La Pilonul II sunt active urmãtoarele fonduri de pensii: Metropolitan Life Pensii,
Aripi, AZT Viitorul tãu, BCR, BRD, NN ºi Vital.

Românii au cumpãrat 160.000 de
maºini noi, în 2019, cu 20% mai multe
decât în anul precedent, în timp ce
tranzacþiile cu maºini second-hand pe
plan intern au depãºit 600.000 de uni-
tãþi, relevã un raport întocmit ºi publicat
de o platformã online destinatã vânzãrii
ºi cumpãrãrii de autovehicule. În acelaºi
timp, potrivit datelor Autovit.ro, în
România s-au vândut, anul trecut, peste
1.000 de maºini electrice, cu aproape
50% mai multe decât în 2018.

“Piaþa auto din România a înre-
gistrat noi recorduri în 2019: tranzacþiile

cu autoturisme noi au avut cel mai bun
an din ultimii 11, reînmatriculãrile au
avut cel mai bun an din istoria lor, iar im-
porturile de maºini second-hand s-au
pãstrat constante. Piaþa maºinilor eco-
logice a înregistrat ºi ea o creºtere consi-
derabilã a cotei de piaþã, ajungând la
3,8% din totalul parcului auto”, se
menþioneazã în raportul citat.

Pe piaþa maºinilor noi, statistica
aratã cã, deºi datele nu sunt definitive,
estimãrile sunt de aproximativ 160.000
de unitãþi, cu 20% peste cuantumul din
2018. În aceastã marjã, iulie ºi august
au fost luni cu peste 23.000 de maºini
înmatriculate, dar în septembrie abia s-
a depãºit valoarea de 6.000 de unitãþi.
Per ansamblu, Dacia a înregistrat peste
30% cotã de piaþã. “Cel mai bun an din
istoria pieþei maºinilor noi a fost 2007,
cu 312.000 de maºini înscrise în
circulaþie”, precizeazã Autovit.ro.

Potrivit sursei citate, piaþa maºinilor
second-hand din import a depãºit, în
cursul anului trecut, 440.000 de unitãþi,
dar a fost o scãdere de peste 5% faþã
de 2018.

“Totuºi, ultimii trei ani au adus cele
mai mari valori ale importurilor - peste
1,4 milioane de maºini de la scoaterea
timbrului de mediu, la începutul lui
2017. Cea mai bunã lunã a tranzacþiilor

a fost octombrie, cu peste 41.000 de
maºini. Volkswagen rãmâne marca pre-
feratã, cu o cotã de peste 20% din tran-
zacþiile cu maºini second-hand din im-
port”, se noteazã în statisticã.

La capitolul reînmatriculãri (tranzac-
þii cu maºini second-hand pe plan in-
tern) s-a consemnat cel mai bun an din
istoria lor, în 2019 totalul depãºind
600.000 de unitãþi. În octombrie s-au
tranzacþionat aproape 60.000 de
maºini, fiind cea mai bunã lunã de când
existã statistici.

La nivel general, reînmatriculãrile au

totalizat aproape 1,7 milioane unitãþi
de când a fost eliminat Timbrul de me-
diu, în 2007 fiind tranzacþionate
400.000 de maºini, în 2013 doar
205.000, iar anul trecut a adus o triplare
faþã de 2013. Pe segmentul maºinilor
electrice, datele aratã cã au fost înma-
triculate, în 2019, peste 1.000 de unitãþi
full-electric, în creºtere faþã de anul an-
terior, când s-au cumpãrat în România
682 de maºini electrice.

Conform platformei Autovit.ro, dupã
tipul de combustibil al maºinilor puse la
vânzare, se observã o creºtere de 30%
în rândul maºinilor hibrid ºi electrice,
comparativ cu anul 2018. Anul trecut,
valoarea maºinilor puse la vânzare pe
platforma de vânzãri auto online, a fost
de 3,3 miliarde de euro ºi au fost
publicate peste 265.000 anunþuri, cu
18% mai multe în comparaþie cu anul
2018. Cel mai mare numãr de anunþuri
au vizat vânzarea maºinilor cu preþuri
cuprinse în intervalul 5.000 - 10.000
de euro. În funcþie de valoarea maºinilor,
Volkswagen este marca preferatã, cu
preþuri sub 5.000 de euro, dar ºi pentru
cele între 10.000 ºi 25.000 de euro,
diferenþa fiind datã de anul de fabricaþie,
respectiv 2005 - 2007 pentru cele sub
5.000 de euro, ºi 2015 - 2016 pentru
celelalte.

Volumul de date care pot fi consumate în roaming
(Uniu-nea Europeanã/Spaþiul Economic European), fãrã
taxe suplimentare, a crescut de la 1 ianuarie 2020, în timp
ce suprataxele care pot fi aplicate dupã depãºirea limitelor
utilizãrii rezonabile au scãzut de la aceeaºi datã, a anunþat,
joi, într-un comunicat de presã, Autoritatea Naþionalã pentru
Administrare ºi Reglementare în Comunicaþii (ANCOM).

“Începând cu data de 1 ianuarie 2020, ca urmare a
scãderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru ma-
joritatea planurilor tarifare a crescut volumul de date (MB/
GB) ce pot fi consumate în roaming în UE/SEE fãrã aplicarea
unor taxe suplimentare. Tot de la aceastã datã, în cazul
depãºirii limitelor utilizãrii rezonabile a unor servicii în roam-
ing în UE/SEE, au scãzut ºi suprataxele care pot fi aplicate
consumului ulterior, astfel: suprataxa pentru date a scãzut
cu aproximativ 22%, de la 4,5 la 3,5 euro/GB, fãrã TVA; su-
prataxa pentru apelurile primite a scãzut cu aproximativ
7%, de la 0,85 la 0,79 eurocenþi/minut, fãrã TVA. Pentru
anul 2020, nivelul maxim al suprataxei pe care furnizorul
RCS&RDS S.A. este autorizat sã o perceapã propriilor clienþi
pentru apelurile primite în roaming în SEE, în condiþiile
prevãzute în Decizia preºedintelui ANCOM nr. 679/2019,
a scãzut de la 0,85 la 0,79 eurocenþi/minut, fãrã TVA”,
menþioneazã Autoritatea.

Arbitrul pieþei locale de telecom noteazã cã, începând
cu 1 ianuarie 2020, volumul de consum rezonabil a
crescut cu aproximativ 22% faþã de cel aplicat în perioada

1 ianuarie - 31 decembrie 2019. Potrivit sursei citate, din
data de 15 iunie 2017, datele (internetul mobil - MB/GB)
consumate în roaming în UE/SEE se tarifeazã, în principiu,
la fel ca în România. Totuºi, în cazul celor mai multe din-
tre planurile tarifare, furnizorii pot stabili un volum de
date care pot fi consumate în roaming în UE/SEE fãrã
costuri suplimentare într-o perioadã de facturare (volum
de consum rezonabil). Dupã depãºirea volumului de con-
sum rezonabil, furnizorii pot sã aplice o suprataxã, chiar
ºi în cazul în care traficul inclus nu a fost complet epuizat.
Cu începere de la 1 ianuarie 2020 suprataxa nu va putea
depãºi 3,5 euro/GB (0,35 eurocenþi/MB), fãrã TVA.

ANCOM a dezvoltat o aplicaþie de tip widget - “Roam
like at home” - pentru ca utilizatorii sã poatã estima volu-
mul de date pe care le pot consuma în roaming în UE/
SEE, fãrã suprataxã. Aplicaþia a fost actualizatã cu tariful
de 3,5 euro/GB, valabil începând cu începutul acestui
an. ªi oferã rezultate relevante pentru toþi utilizatorii de
planuri tarifare cu acces la roaming, cu excepþia celor ai
RCS&RDS S.A., operator autorizat sã aplice suprataxe de
roaming de la prima unitate de consum.

Tranzacþiile cu maºini noi au crescut
cu 20%, în 2019; reînmatriculãrile

au depãºit 600.000 de unitãþi

Fondurile de pensii private obligatorii
aveau, în noiembrie, active de 60,09
miliarde de lei, în creºtere cu 26,48%

ANCOM: Volumul de date
ce pot fi consumate în
roaming, fãrã taxe
suplimentare, a crescut cu
22%, de la 1 ianuarie 2020

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr
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Cadrele didactice riscã sã nu mai primeascã,
de la 1 septembrie 2020, majorarea de salariu
stabilitã prin legea votatã anul trecut în Parlament.
Asta rezultã din ordonanþa de urgenþã aprobatã pe
6 ianuarie a.c. de cãtre guvernul României, în care
nu se pomeneºte nimic de creºterea salariilor profe-
sorilor de la data de 1 septembrie 2020. Potrivit
legii salarizãrii veniturile lor ar trebui sã creascã de
la aceastã datã, conoform grilei din anul 2022.

ªi premierul Orban a declarat, în urmã cu ceva
timp, cã nu sunt suficienþi bani în buget pentru a
susþine aceste creºteri ºi cã respectiva majorare a
salariilor profesorilor.

Sã citrãm din ziare.com, ca sã nu fie probleme:
„Nu am luat o decizie definitivã. Dacã mã întrebaþi
pe mine, eu nu cred cã existã resurse pentru a pu-
tea susþine aceste creºteri, care, practic, înseamnã
obþinerea salariului de la nivelul anului 2022 de la
1 septembrie 2020. Practic, orice altã categorie

din sectorul public ar putea cere acelaºi lucru. E su-
ficient, existã o creºtere pe care am alocat-o de la
1 ianuarie, cred cã foarte mulþi profesori, foarte
multe cadre didactice, pot sã înteleagã situaþia
bu-getarã în care ne gãsim ºi cã o astfel de creº-
tere în avans, de la 1 septembrie, este foarte greu
de finanþat”, a explicat prim-ministrul, citat de
ziare.com.

Interesant este ºi faptul cã legea bugetului de
stat, stabilitã de guvernul Orban (fãrã a fi dezbãtutã
în Parlament, aºa cum nu a  procedat niciun guvern
de dupã 1990), prevede creºteri substanþiale ale
bugetelor SRI ºi Preºedinþie! Aºadar, cum sã mai fie
bani pentru respectarea unei legi a salarizãrii din
moment ce se dau bani mai mulþi altora! Pentru
majorarea bugetelor altor instituþii vedem cã sunt
bani la buget! Aºa se construieºte o societate
sãnãtoase ºi educatã, domnule prim-ministru
Orban? Sau poate cã nu asta se doreºte!

Anisie aruncã „bomba” ºi
spune altceva...!

Nãucitor este faptul cã tocmai ministrul
Educaþiei, Monica Anisie (cea cãreia îi place sã-ºi
posteze mai mereu chipul pe site-ul ºi pe facebook-
ul ministerului) a declarat cã bani existã pentru
majorarea salariilor profesorilor, atât de la 1
ianuarie, cât ºi de la 1 septembrie!

„Îi asigur pe toþi colegii mei profesori cã banii
sunt prevãzuþi în buget ºi cã nu s-a pus nicio
secundã problema sã nu fie aceastã creºtere
salarialã de la 1 ianuarie ºi de la 1 septembrie. Am
avut o discuþie ºi cu domnul ministru Cîþu ºi
dumnealui m-a asigurat cã nu s-a schimbat nimic
faþã de ceea ce s-a discutat”, a spus Monica Anisie
la postul Antena 3.

Atât de bine ºtiu aceºti oameni sã guverneze
o þarã încât nici nu sunt în stare sã cadã de acord

cu privire la un subiect extrem de delicat. Nu poþi
jongla cu legea salarizãrii, pentru cã este vorba
despre nivelul de trai al populaþiei.

Culmea este cã doamna ministru Anisie a
postat, pe 7 ianuarie, de data acasta pe pagina sa
de Facebook, cã un anumit partid politic din opoziþie
dezinformeazã cu privire la faptul cã nu vor fi
majorate salariile profesorilor în acest an,
continuând sã susþinã cã sunt bani la bugetul
Ministerului Educaþiei ce cuprinde sumele
necesare pentru creºterile salariale din 2020! Aºa
ceva rareori se poate vedea! Doamne ajutã sã existe
suficienþi bani în bugetul þãrii pentru majorarea
salariilor tuturor, însã o þarã întreagã l-a vãzut ºi l-a
auzit pe Orban spunând cã nu crede cã se vor mai
majora salariile profesorilor ºi la 1 septembrie
2020, iar doamna ministru dã vina pe altcineva cã
dezinformeazã! Incredibil!

Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a
lansat, pe 6 ianuarie 2020, în dezbatere
publicã, proiectul de ordin de ministru
privind structura anului ºcolar pentru
2020 - 2021.

Astfel, în viziunea ministerului, anul
ºcolar 2020 - 2021 începe la data de 1
septembrie 2020, se încheie la data
de 31 august 2021 ºi are 34 de
sãptãmâni de cursuri. Cursurile anului
ºcolar 2020 - 2021 încep la data de 14
septembrie 2020.

Prin excepþie se stabilesc urmã-
toarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a
seral ºi frecvenþã redusã, anul ºcolar are
32 de sãptãmâni de cursuri ºi se încheie
la data de 4 iunie 2021;

b) pentru clasa a VIII-a, anul ºcolar
are 33 de sãptãmâni de cursuri ºi se
încheie la data de 11 iunie 2021;

c) pentru clasele din învãþãmântul
liceal - filiera tehnologicã, cu excepþia
claselor prevãzute la lit. a) ºi pentru cla-
sele din învãþãmântul profesional, anul
ºcolar are 37 de sãptãmâni de cursuri.

Anul ºcolar 2020 - 2021 se struc-
tureazã pe douã semestre, dupã cum
urmeazã:

SemesSemesSemesSemesSemestrtrtrtrtrul Iul Iul Iul Iul I are 17 sãptãmâni de
cursuri dispuse în perioada 14 septem-
brie 2020 - 29 ianuarie 2021.

Cursuri - luni, 14 septembrie 2020
- marþi, 22 decembrie 2020. În perioada
26 octombrie – 1 noiembrie 2020,
elevii claselor din învãþãmântul primar
ºi copiii din grupele din învãþãmântul
preºcolar sunt în vacanþã.

Vacanþa de iarnã - miercuri, 23 de-
cembrie 2020 - duminicã, 10 ianuarie
2021.

Cursuri - luni, 11 ianuarie 2021 -
vineri, 29 ianuarie 2021. Vacanþa
intersemestrialã - sâmbãtã, 30 ianuarie
2021 – duminicã, 7 februarie 2021.

SemesSemesSemesSemesSemestrtrtrtrtrul al II-leaul al II-leaul al II-leaul al II-leaul al II-lea are 17 de sãp-
tãmâni de cursuri dispuse în perioada 8
februarie 2021 - 18 iunie 2021.

Cursuri – luni, 8 februarie 2021 –
joi, 1 aprilie 2021. Vacanþã - vineri, 2
aprilie 2021 – duminicã, 11 aprilie
2021.

Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 –

joi, 29 aprilie 2021.
Vacanþã – vineri, 30 aprilie 2021 –

duminicã, 9 mai 2021.
Cursuri - luni, 10 mai 2021 - vineri,

18 iunie 2021.
Vacanþa de varã - sâmbãtã, 19 iunie

2021 - data din septembrie 2021 la
care încep cursurile anului ºcolar 2021
– 2022.

În zilele nelucrãtoare/de sãrbã-
toare legalã prevãzute de lege ºi de
contractul colectiv de muncã aplicabil

nu se organizeazã cursuri. Unitãþile de
învãþãmânt ºi inspectoratele ºcolare
marcheazã prin manifestãri specifice
ziua de 5 octombrie 2020 - Ziua inter-
naþionalã a educaþiei. Programul naþio-
nal „ªcoala altfel” se va desfãºura în
perioada 5 octombrie 2020 – 4 iunie
2021, pe o perioadã de 5 zile consecu-
tive lucrãtoare, a cãror planificare se aflã
la decizia unitãþii de învãþãmânt. In-
tervalul aferent programului „ªcoala
altfel” nu va coincide cu perioada în care
se susþin lucrãrile scrise semestriale (te-
zele). Pentru clasele din învãþãmântul
liceal - filiera tehnologicã, din învãþã-
mântul profesional ºi din învãþãmântul
postliceal se pot organiza activitãþi de
instruire practicã în sãptãmâna dedi-
catã programului „ªcoala altfel”.

Lucrãrile scrise semestriale (tezele)
se susþin, dupã ce se parcurge programa
ºcolarã, cu cel puþin 3 sãptãmâni înainte
de finalizarea semestrului. Etapele na-
þionale ale olimpiadelor ºcolare se orga-
nizeazã, de regulã, în perioada vacanþei
de primãvarã, conform calendarului
olimpiadelor naþionale ºcolare.

În situaþii obiective, cum ar fi ca-
lamitãþi naturale, intemperii, epidemii,
alte situaþii excepþionale, cursurile pot fi
suspendate cu respectarea prevederilor

Regulamentului-cadru de organizare ºi
funcþionare a unitãþilor de învãþãmânt
preuniversitar, aprobat prin Ordinul
ministrului educaþiei naþionale ºi
cercetãrii ºtiinþifice nr. 5.079/2016, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Recuperarea cursurilor suspendate
nu se poate realiza în perioada vacan-
þelor ºcolare. Calendarul examenelor/
evaluãrilor naþionale, al examenelor de
absolvire, respectiv de certificare/ates-
tare a calificãrii profesionale/a compe-
tenþelor, precum ºi calendarul admiterii
în clasa a IX-a se aprobã prin ordine dis-
tincte ale ministrului educaþiei ºi cer-
cetãrii.

Cel puþin 85% dintre elevii de gim-
naziu ºi liceu pun bani deoparte, iar
90% dintre ei au învãþat doar în familie
noþiuni de educaþie financiarã, potrivit
unui studiu realizat de o companie
bancarã din România, în cadrul
programului ªcoala de Bani.

Dintre cei peste 8.000 de partici-
panþi la studiu (elevi cu vârste între
11 ºi 19 ani, din întreaga þarã), aproa-
pe 90% au învãþat în familie cum sã
îºi organizeze banii. Cu toate acestea,
70% dintre ei ºi-ar dori sã participe la
cursuri de educaþie financiarã ºi
considerã utilã introducerea acestora
în programa ºcolarã.

„Prin acest studiu ne-am dorit sã
aflãm care este nivelul educaþiei fi-
nanciare în rândul elevilor din Româ-
nia, dar, în acelaºi timp, sã vedem cât
de mare este interesul acestora pen-
tru cursurile de educaþie financiarã.
Rezultatele ne-au bucurat, pentru cã
elevii înþeleg importanþa educaþiei
financiare, cred cã trebuie sã ºtie
cum sã aibã grijã de banii lor ºi ne
motiveazã sã continuãm ceea ce
facem cu pasiune de peste trei ani
de zile prin ªcoala de Bani - sã oferim
ateliere gratuite de educaþie finan-
ciarã pentru toþi românii”, a declarat
Nicoleta Deliu, coordonatoarea proiec-
tului ªcoala de Bani, citatã de Ager-
pres.

Printre cele mai întâlnite sfaturi
pe care elevii le-au primit se numãrã
„banii se fac greu ºi se duc repede”
(45,92%), „dacã eºti atent cu banii,
nu vei avea datorii” (18,44%), „nu
trebuie sã cheltuieºti din impuls”
(13,65%) ºi „dacã economiseºti, nu
vei fi stresat” (13,51%). Rãspunsurile
elevilor indicã faptul cã majoritatea
acestora urmeazã sfaturile primite,
47,10% dintre ei declarând cã încear-
cã sã punã bani deoparte o datã pe
sãptãmânã. Deºi cea mai mare parte
a participanþilor la studiu au mãrturisit
cã pun bani deoparte o datã pe lunã,
problema apare la nivelul organizãrii
ºi gestionãrii bugetului: majoritatea
elevilor îºi þin toþi banii în portofel ºi
nu au un plan de organizare a lor, iar
cele mai mari investiþii sunt pe îmbrã-
cãminte ºi încãlþãminte.

Dintre principalele rezultate ale
studiului: 84% dintre copii au învãþat
din familie cum sã îºi gestioneze banii
de buzunar; 66% dintre elevi folosesc
banii de buzunar pe alimente ºi bãu-
turi la ºcoalã, mai mult de 85% dintre
ei fac economii, 45% folosesc econo-
miile pentru îmbrãcãminte sau încãl-
þãminte, 17% pentru gadgeturi, iar res-
tul pentru cadouri, hobby-uri, educa-
þie, activitãþi sportive ºi alte activitãþi,
peste 60% dintre elevi nu ºtiu care
este bugetul familiei, iar aproape 50%
dintre ei nu ºtiu cât cheltuie familia
într-o lunã. Totodatã, peste jumãtate
dintre respondenþi cred cã a fi educat
financiar înseamnã sã ºtie cum sã-ºi
foloseascã banii. Deºi românii înþeleg
noþiuni financiare ca dobândã, împru-
mut, buget, aproximativ 90% dintre
respondenþi cunosc noþiuni precum
dobândã sau împrumut, conform
rezultatelor studiului, tinerii nu sunt
încã familiarizaþi cu instrumentele
financiare - 12% dintre aceºtia folo-
sesc un card bancar.

Studiul a fost realizat în perioada
octombrie-noiembrie 2019, pe un
eºantion de 8.329 de respondenþi,
elevi ai ºcolilor din mediul public, bãieþi
ºi fete cu vârste cuprinse între 11 ºi
19 ani.

ªcoala de Bani este cel mai am-
plu program de educaþie financiarã
din România. În ultimii trei ani, peste
1.000 de angajaþi ai BCR au devenit,
în mod voluntar, profesori de educaþie
financiarã ºi au reuºit sã ofere astfel
de cursuri gratuite cãtre aproximativ
370.000 de români - copii, tineri ºi
adulþi.

Toate studiile desfãºurate în ulti-
mii doi ani, indiferent de sursã, aratã
cã românii se aflã pe ultimul loc la
educaþie financiarã în Europa. Ultimul
studiu realizat de Banca Mondialã la
nivelul Uniunii Europene ºi prezentat
în cadrul celei de-a doua ediþii a Eu-
ropean Money Week din 2018 a
plasat România pe ultimul loc din 127
de þãri calificate ca rãspunsuri, cu un
procentaj de 22%, în condiþiile unei
medii europene de 55%.
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Mihail Marinescu

Elevii ºi banii!

Mihail Marinescu

Viziunea Ministerului Educaþiei despre
Structura anului ºcolar 2020-2021

PrPrPrPrProiectul a foiectul a foiectul a foiectul a foiectul a fososososost lansat în dezbatt lansat în dezbatt lansat în dezbatt lansat în dezbatt lansat în dezbatererererere publicãe publicãe publicãe publicãe publicã

Mihail Marinescu
Sursa: edu.ro
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În seara zilei de 14 noiembrie 2019,
searã în care, la Ploieºti, se vernisau douã
expoziþii de picturã, graficã ºi sculpturã,
orele 17, la Galeria de Artã – Salonul de
Toamnã, orele 18, pe esplanada „Atrium” -
etajul I al Muzeului de Artã „Ionescu
Quintus”,  personala Sorin Adam, la
Câmpina, în foaierul Casei de Culturã „Geo
Bogza” opt pictori au fost onoraþi de public
la deschiderea expoziþiei lor – lucrãri în ulei,
în relief, în acuarele ºi în paie – autorii fiind
Aurelia Luca Colombo, Mihaela Dragomir,
Georgeta Popescu, Florin Bârsan, Ioan Titus
Drãghicescu, Iuliana Sava, Ion Ioniþã ºi
Adrian Zagorodnei.

Dinamica acestui gen de viaþã
artisticã a „concurat-o”, în tot anul 2029,
pe-a artiºtilor plastici profesioniºti,
doamnele ºi domnii amintiþi ocazionând,
în Ploieºti, prezenþe pe simezele Bibliotecii
Nicolae Iorga ºi, în Câmpina, pe ale
mansardei Casei Memoriale Nicolae
Grigorescu. Fenomenul este revigorat, iatã,
de grupul amintit, component al Cenaclului
ARCADE al Consiliului Judeþean Prahova,
condus de dl Ioan Titus Drãghicescu.
Evenimentele amintite au fost comentate,
la Ploieºti, de maestrul Valter Paraschi-
vescu, iar la Câmpina, de Christian Crãciun
ºi Alin Daniel Ciupalã.

Expresii ale trãirilor interioare ºi ale
convingerilor estetice, ale mediilor ºi
societãþilor frecventate, toate cele 71 de
tablouri – expuse pe autori, în spaþii
echilibrate, simetrice ºi vizibile,  au relevat
viziuni plastice aspirând la o recunoaºtere
valoricã sincer doritã. Talentul s-a vãdit în
ipostaze inevitabil diferite, remarcându-se
o infinitã ardoare pentru natura
înconjurãtoare privitã de ochi nãscuþi sã
„vadã” altceva decât banalitatea curentã,
în egalã proporþie ºi a naturii spiritului
fiecãrui semnatar al „operelor” expuse.
Rezultanta „forþelor paralelogramului”
alcãtuit din cele opt maniere de a picta,
înglobând ºi tematicile alese pentru a le
transpune în forme, planuri ºi culori, e deja
favorabil consemnabilã: nesfârºit ºi incit-
ant, drumul râvnit spre înãlþimile ARTEI
rãmâne surprinzãtor ºi de aceea generator
de aprecieri merituoase.

Aurelia Luca ColomboAurelia Luca ColomboAurelia Luca ColomboAurelia Luca ColomboAurelia Luca Colombo – o
acuarelistã cu tehnicã percutantã, a plimbat
privitorul printr-un univers aparte, vãzut de

artistã în nuanþãri echilibrate, tentatã sã
veºniceascã efemerul în tablouri cu o viaþã
care pulseazã prin culorile migãlos
asamblate în edificii precum Casã cu … în
poartã veche, aduce arhitectura în planuri
reci ca în Baraj, fixeazã clipa de efort
performant în Marºul schiorilor, trage vraja
poeziei într-o secvenþã Boemã, se întoarce
în intimitatea suavã a unei Mitzi – pisica
preferatã a casei ºi izbucneºte juvenil în
Solistul cu chitara, pe când acesta remarcã
un moment de tandreþe profundã ce rezultã

din compoziþia în care un puºtiulicã alintã
un cãþeluº întins gata sã adoarmã pe
plãpândul lui piept… Pictura în acuarele
place expozantei, o stãpâneºte cu simplitate
ºi siguranþã.

În egalã mãsurã am întâlnit vocaþia
pentru redarea prin aceastã tehnicã a naturii
înconjurãtoare la Mihaela DrMihaela DrMihaela DrMihaela DrMihaela Dragomiragomiragomiragomiragomir, în
a cãrei panoplie am regãsit interioritatea
vie a Muzeului Ceasului din Ploieºti, ce

poartã numele nemuritorului ctitor de
muzee Nicolae Simache, secvenþele din
unghiuri diferite ale Hotelului Central –
fostul Berbec de odinioarã, veridica
arhitecturã socolescianã în Turnul Halelor
Ploieºtiului, monumentala creaþie cu
subtile ecouri europene. Supleþea desenului
ºi precizia coloristicii dovedesc arta mânuirii
penelului în combinaþii de culori fascinante
ca în Turnul palatului Cantacuzino de la
Buºteni, aproape fotograficã în Casa
Cãsãtoriilor – vechea clãdire de peste drum
de Colegiul Naþional Mihai Viteazul, pentru
ca în medievalul castel Julia Hasdeu,
legendele sã rãzbatã prin revãrsãrile de
culoare aºezate în tãcerea celor trei domuri
din piatrã, durere ºi eternitate…

De factura nostalgicã, cele 4 secvenþe
despre „Vârsta IV-a”, semnate de  IulianaIulianaIulianaIulianaIuliana
SavaSavaSavaSavaSava le-am  simþit vibrând în cele 4 portrete
cu bunici îmbrãþiºându-ºi consoartele,
zâmbind cã trãiesc încã ºi cã amintirile îi
nãpãdesc emoþionându-i, cã, în scena în

care o venerabilã mamaie, furca ºi fusul
comunicã prin firul de lânã tors ca în balada
cu diamante istorice ºi lingvistice „Mioriþa”.
culeasã, dupã câte ºtiu, de Vasile Alecsandri.
Motivul cu substanþã de tezaur dãinuie încã
în memoria multora din generaþia mea,
rãmas din ºcoala de altãdatã –
responsabilã ºi drasticã! Pe tãrâmul

SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Vineri, 17 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – “Omul care a vãzut moartea”“Omul care a vãzut moartea”“Omul care a vãzut moartea”“Omul care a vãzut moartea”“Omul care a vãzut moartea”, de Victor Eftimiu,
versiune scenicã Andreea Vulpe. Regia: Cristi Juncu. În
distribuþie: Ion Radu Burlan (Alexandru Filimon), Bogdan
Farcaº (Vagabondul), Oxana Moravec (Raluca Filimon), Ilie Gâlea
(Dl. Leon), Cristian Popa (George), Mihaela Popa (Alice Filimon).

Sâmbãta, 18 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “Menajeria de“Menajeria de“Menajeria de“Menajeria de“Menajeria de
sssssticlã”ticlã”ticlã”ticlã”ticlã”, de Tennessee Williams. Regia: Sânziana Stoican. În distribuþie: Oxana Moravec
(Amanda), Florentina Nãstase (Laura), Ionuþ Viºan (Tom), Cristian Popa (Jim).

Duminicã, 19 Ianuarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma Caragiu – “Piatr“Piatr“Piatr“Piatr“Piatra dina dina dina dina din
casã”casã”casã”casã”casã”, de Vasile Alecsandri. Regia: Alexandru Dabija. Asistent regie: Karl Baker. În
distribuþie: Cristina Moldoveanu (Cucoana Zamfira), Theodora Sandu (Marghioliþa), Clara
Flores (Ioana Þiganca), Bogdan Farcaº (Cãminarul Grigori Palciu), Ioan Coman (Her
Franþ Birman), Karl Baker (Leonil), Andrei Radu (Comisul Nicu), Narcis Stoica, Rãzvan
Bãltãreþu (figuraþie).

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 19 Ianuarie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala Teatrului de Animaþie Imaginario

– “““““Albã ca zãpada”Albã ca zãpada”Albã ca zãpada”Albã ca zãpada”Albã ca zãpada”. Regia: Ileana Cârstea Simion. În distribuþie: Ioana Roºu, Mihaela
Rus, Paul Niculae, Diana Uþã, Lucian Orbean, Carmen Bogdan, Costel Dobrescu, Nelu
Neagoe, Mihai Androne, Cãtãlin Rãdulescu, Mircea Hendrich, Mircea Cârlig, Lizica
Sterea.

CRONICÃ

ARTÃ PLASTICÃ
de Opt pictori la „Geo Bogza”

acuarelistic l-am disecat ºi pe Ioan Titusoan Titusoan Titusoan Titusoan Titus
DrãghicescuDrãghicescuDrãghicescuDrãghicescuDrãghicescu în perimetrul a 7 tablouri
lucrate de el, în maniera dominatã de ideea

cercului – în care domnia sa înscrie o Frun-
zã de acant, un Portret ºi/sau un Peisaj,
sugerând sferoiditatea, rotaþia vieþii cãtre
altã viaþã, dacã nu un sugestuv perpetuum-
mobile – care este axa / axul Vieþii ºi prin
ea, al creaþiei artistice, indiferent cã e plasti-
cã, muzicalã, literarã, tehnicã, ºtiinþificã,
geneticã.

Grupul „uleiºtilor” a etalat, pe circuitul
expoziþional, lucrãri cu tematicã feluritã. Din
12 tablouri semnate de GeorgetaGeorgetaGeorgetaGeorgetaGeorgeta
PopescuPopescuPopescuPopescuPopescu am reþinut excelenta
reprezentare plasticã a Bisericii din
Pietriceaua, un durabil edificiu religios-
monahal, emblematicã picturã atât pentru
artistã cât ºi pentru momentul artistic
gãzduit la „Geo Bogza”. Viguroasa scena a
„Armãsarilor” pictaþi de Florin BârsanFlorin BârsanFlorin BârsanFlorin BârsanFlorin Bârsan
reaminteºte similitudini cu pagini din arta

lui Gericault – artistul francez obsedat de
nobleþea ºi eleganþa inspirate de specia
cabalinelor. Plastica lui AAAAAdriandriandriandriandrian
ZagorodneiZagorodneiZagorodneiZagorodneiZagorodnei pare sã patenteze tehnica
alcãtuirii unor viziuni din fantastic, pe suport
de mulaj în ghips, obþinând un relief în

nuanþele concepute cu pensulãri evazive,
care sã imprime lumini ºi umbre, adâncimi
ºi spaþii poetizante, în care ai senzaþia cã o
muzicã vine de departe ºi, în ºoapte,
silenþioasã, îþi mângâie auzul ºi gândul…

Unic ºi de aceea lesne atractiv. IonIonIonIonIon
IoniþãIoniþãIoniþãIoniþãIoniþã a adus, din nou, la Câmpina, lucrãri
executate din decupaje cu paie (de orez, de
grâu), întruchipând cu precãdere case, pal-

ate, castele, biserici, cule, porþi ardeleneºti,
viziuni sculpturale de o ingenios-structuratã
combinaþie. Arta aºezãrii paielor – secþio-
nate pe planuri ºi sensuri, în antinomia
luminã-umbrã, stã la baza „manoperei”
practicate de insolitul nostru artist, cu
performante izbânzi artistice în palmaresul
ce i-a adus premii, recunoaºtere oficialã ºi
prestigiu naþional. Menþionatã în cronici
precedente, una mai elogioasã decât alta,
arta practicatã de Ion Ioniþã statorniceºte
o tradiþie demnã de respect ºi lãudabilã
continuitate.

Mihaela DragomirMihaela DragomirMihaela DragomirMihaela DragomirMihaela Dragomir

Aurelia Luca ColomboAurelia Luca ColomboAurelia Luca ColomboAurelia Luca ColomboAurelia Luca Colombo

Iuliana SavaIuliana SavaIuliana SavaIuliana SavaIuliana Sava

Titus DrãghicescuTitus DrãghicescuTitus DrãghicescuTitus DrãghicescuTitus Drãghicescu

Florin BârsanFlorin BârsanFlorin BârsanFlorin BârsanFlorin Bârsan

 Adrian Zagorodeni Adrian Zagorodeni Adrian Zagorodeni Adrian Zagorodeni Adrian Zagorodeni

Ion IoniþãIon IoniþãIon IoniþãIon IoniþãIon Ioniþã
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Argeºul ºi Prahova s-au învecinat puternic, de pe la sfârºitul secolului al XIX-lea,
cultural ºi istoric, datoritã providenþialei întâlniri a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu  cu un
literat de anvergurã piteºtean, ivit prin personalitatea lui
Gheorghe I. Ionnescu-Gion (1857-1904), pe care „Magul
de la Câmpina” l-a atras, în echipa redacþionalã a REVISTEI
NOI – fondatã de el la 15 XII 1887 –, la rândul sãu, Ion-
nescu-Gion trãind magia iubirii pentru Julia Hasdeu, înce-
pând cu orele de ºcolire a „Lilicãi”  în locuinþa Hasdeilor.

Viaþa meteoricã a Juliei Hasdeu  a inspirat, dupã
tragicul ei sfârºit – „sâmbãtã, 17 septembrie 1889, la
orele 2 dupã amiazã” – romanul SCÂNTEIETOAREA VIAÞÃ
A JULIEI HASDEU, scris de Constantin Manolache –
„Nãscut la 14 februarie  1883 la Iaºi”, ajuns general la
finele anilor 1920, dupã o ascensiune de procuror militar,
ºef al justiþiei militare, inspector al închisorilor militare ºi
profesor al Institutului Superior de ªtiinþe Penale al Univer-
sitãþii bucureºtene, poet, prozator ºi dramaturg. Romanul
transfigureazã traiectoria genialei fiice a soþilor Bogdan
Petriceicu ºi Julia (nãscutã Faliciu) Hasdeu, într-un traiect
epic admirabil, pânã astãzi (cu excepþia recentului roman
al Adrianei Ungureanu,  URMELE PAªILOR EI,  JULIA
HASDEU, editura Eikon 2019).

Idila – cãci o iubire profund romanticã a fost legãtura
spiritualã ºi sentimentalã între Gion ºi Julia – este de
proporþii cinematografice, datoritã acestui roman
(coroborat, dacã ne-o dorim, cu romanul menþionat), câteva
secvenþe propunându-vi-le dupã cum urmeazã, astrul
hasdeean luminând între 2 noiembrie 1869 ºi 17 (dupã
C. Manolache, 29) septembrie 1888:

„Sufletul lui Gion închis adesea lumii din afarã, aici
(în casa lui Hasdeu, adus ca profesor al copilei lui) se
deschide, se revarsã în plin ºi astfel discuþiunile între ei
se desfãºoarã  cu un aspect de cancelarie profesoralã. El
descoperã, cu mici vicleºuguri convenabile, cã Lilica scrie
versuri, comenteazã ºi schiþeazã. Eleva neagã, râde ºi
traseazã portrete, pe care avusese grijã sã le deseneze,
ale profesorilor ei de la examen, cu nota  lor caracteristicã,
cu expresia lor fidelã, cu umor ºi adesea cu ºarjã, care
dovedeau cã eleva examinase mai atent pe profesori, decât
aceºtia pe candidatã. ªi Lilica abia împlinise nouã ani”
(SCÂNTEIETOAREA VIAÞÃ A JULIEI HASDEU” pag. 76)

„Douã momente marcheazã viaþa particularã a lui
Ionnescu-Gion. Primul se leagã de numele Iuliei Hasdeu,
pe care elevul savantului o dorea ca soþie., tatãl acesteia
con-simþind (cf. Radu D. Rosetti, „Gion” în „Eri…” 1943,
n. red.). Existenþa unei simpatii între cei doi tineri este
certã astãzi, dupã publicarea corespondenþei dintre pãrinte
ºi fiicã. Romanul lor de dragoste se deruleazã rapid, în
deceniul al nouãlea din veacul trecut, având ca apogeu
vara anului 1887, când aflaþi în vacanþã la Curtea de Argeº,
tânãrul îndrãgostit lasã posteritãþii cel mai frumos portret
al Juliei, cu un înainte de moartea acesteia: „Era rumenã,
frumoasã, veselã, zveltã în talia-i subþire ºi mlãdioasã, cu
ochii umezi de zglobie fericire, prietenoasã ºi glumeaþã,
fãrã umbrã de cochetãrie, înflãcãrându-se în  orice discu-
þiune,… cunoscând toate cestiunile ce se ridicau în conver-
saþiune – ºi în toate, cu toate ºi din toate respirând viaþa ºi
puterea minþei în cea mai splendidã a lor arãtare”. Am
citat un pasaj din Prefaþa semnatã de Vistian Goia, care a
îngrijit volumul G. I. IONNESCU-GION, PORTRETE ªI EVO-
CÃRI ISTORICE, colecþia RESTITUTIO a editurii Minerva,
1986, pag. VIII.

Un intermezzo ni-l oferã însuºi Julia Hasdeu, din ma-
siva lucrare îngrijitã de mult-regretata hasdeologã dr. Jenica
Tabacu (1968-2018),  directoarea Castelului Muzeu de la
Câmpina, „Julia Hasdeu” ºi autoarea a peste 10 cãrþi despre
viaþa ºi opera Hasdeilor, tatãl ºi fiica, ºi traducãtoarea întregii
opere a Juliei Hasdeu, anume  O CORESPONDENÞÃ PEN-
TRU ETERNITATE, editura Vestala 2016, pag.647-648, pe
care îl inserez aici, pentru accentuarea stãrii de jubilaþie
tristã a nefericitei poete franceze de origine românã:

„Tatã drag,
 Paris, 5 februarie 1888

Dacã n-am rãspuns mai degrabã la scrisoarea d-tale este dintr-un excelent motiv:
pentru cã mi-a fost imposibil. ªi mi-a fost imposibil dintr-un motiv foarte urât: pentru cã am
fost bolnavã ºi nu sunt, chiar  azi, atât de restabilitã. Ultima datã când þi-am scris, nu mã
simþeam, deja, bine; curând, rãul s-a declarat complet. Avem frumos ºi bine o bronºitã ºi,
aproape trei sãptãmâni, nu am pus nasul afarã, Se-ntâmplã, fãrã îndoialã, pentru a-i uimi
ºi scandaliza pe bunii d-tale  prieteni ºi discipoli, faþã de care mi-ai fãcut, dupã cât se pare,,
o reputaþie de forþã ºi de sãnãtate invincibile, inalterabile, pe care mã strãduiesc, dar, în
zadar, - vai! – sã le merit!

Îmi amintesc cum, într-adevãr, în aceastã varã, la Curtea de Argeº, unde am avut
onoarea sã-l vãd pentru prima oarã, pe dl Gion, al cãrui nume îl amuza atât de tare pe bravul
Nanoescu, îi povesteam acestuia cã fusesem suferindã la Paris ºi a pãrut profund ºocat.
„Cum, domniºoarã”, a strigat el, „aþi avut prostul gust de a vã îmbolnãvi la Paris? Nu pot
crede asta, despre dumneavoastrã”. Iulia relateazã apoi spusele unor Novianu ºi respectiv
ªãineanu – apropiaþi ai tatãlui ei, ºi adaugã (secvenþã): „… sãnãtatea mea este cel mult de
tinichea…” „Numai cã – ºi aici acoperiþi-vã faþa, oh! domnilor Novianu, Gion ºi ªãineanu,
ºi chiar dumneata, oh, nobile tatã! – medicul, care nu împãrtãºeºte pãrerea voastrã, ºi
care vine de douã ori pe sãptãmânã, mi-a ordonat de urgenþã – fãrã a vorbi despre multele
siropuri, pastile poþiuni ºi infuzii – un vezicator mobil, de aplicat pe omoplatul stâng…”

Mã-ntorc la pagina VIII a prefeþei lui Vistian Goia, sã conturez o parte din finalul sub
care a apus idila Ionnescu Gion – Julia Hasdeu:

„Nici fiicei lui Hasdeu nu i-a putut fi indiferent intelectualul de treizeci de ani, pe care-
l urmãrea chiar de la Paris, în paginile „Românului” sau ale „Revistei Noi”, fiind probabil
impresionatã ºi de înfãþiºarea plãcutã a bãrbatului „înalt, blond, zdravãn, cu obrazul ro-
tund, cu mustaþa în vânt, cu ochii vioi, cu pãrul în formã de perie…” în societate ºtiind sã
se facã simpatic, din fire „glumeþ, exuberant, cult, plin de vervã” ºi exprimându-se într-un
stil colorat. (…) Atât de rãvãºit sufleteºte, nu se va regãsi  câþiva ani buni, vieþuind solitar.
Toatã energia e canalizatã spre realizãrile  pe plan intelectual. În anii urmãtori morþii Juliei,
îi apar cele mai bune lucrãri: DIN ISTORIA FANARIOÞILOR, 1891, PORTRETE ISTORICE,
1894 ºi ISTORIA BUCUREªTILOR, 1899". (…) Trecut de  40 de ani, Ionnescu-Gion se
cãsãtoreºte cu Ana Ciupagea, pãrinþii viitorului poet ºi actor Gheorghe Ionescu-Gion.

Cãtã speranþã ºi bucurie s-au prãbuºit în acea zi de 17 (dupã C. Manolache, 29)
septembrie 1888, 14 ore la prânz, (13 ºi ½ dupã acelaºi C. Manolache), odatã cu sufletele
lui Bogdan Petriceicu Hasdeu ºi Juliei Hasdeu-Faliciu, când Julia moare!, precum încheie
romanul SCÂNTEIETOAREA VIAÞÃ A JULIEI HASDEU, Constantin Manolache (pag. 346):
„Vântul se zbate afarã, de turle, de cruci, de stâlpi, de crengi ºi plânge în foi de sãlcii peste
morminte. Respiraþiile Juliei se rãresc. Fantoma morþii pãºeºte lângã dânsa, ºi-ºi întoarce
aceste respiraþii asuprã-ºi, una câte una, tot mai rare… Ultima!”

Ionnescu - Gion ºi Julia Hasdeu

Serghie Bucur
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sãnãtate

Pcienþii infectaþi cu tuberculozã vor
putea fi trataþi ºi în sistem ambulatoriu,
în cadrul unui proiect pilot pe care îl va
derula Ministerul Sãnãtãþii, care a pu-
blicat în dezbatere publicã, pe pagina
de web www.ms.ro, secþiunea Trans-
parenþã Decizionalã un proiect de Ordin
de ministru pentru aprobarea meto-
dologiei de implementare a derulãrii
proiectului pilot privind modelul de
îngrijire în sistem ambulatoriu al pa-
cienþilor cu tuberculozã din România.

Prin acest document este aprobatã
metodologia de implementare a
derulãrii proiectului-pilot privind modelul
de îngrijire în sistem ambulatoriu al pa-
cienþilor cu tuberculozãdin România.

Proiectul pilot va fi derulat în Bucu-
reºti, în perioada ianuarie –decembrie
2020 ºi face parte dintr-un proiect mai
amplu ”Abordarea provocãrilor sis-
temului de sãnãtate privind controlul
tuberculozei în România”, finanþat de
cãtre Fondul Global de Luptã împotriva
Tuberculozei ºi Malariei pe care MS îl
deruleazã timp de 3 ani, în perioada
2018-2021.

În cadrul proiectului este prevãzut
ca pacienþii cu tuberculozã sã fie trataþi
în dispensarele TB aparþinând Ins-
titutului de Pneumoftiziologie “Marus
Nasta” (din sectoarele 4,5 ºi 6), cu
obiectivul de a evita spitalizãrile în si-
tuaþia în care acestea nu sunt absolut
necesare. De altfel, obiectivele operaþio-
nale ale proiectului pilot sunt reprezen-
tate de tratarea exclusiv în ambulatoriu
a minimum 200 de pacienþi cu TB BK
negativã din Bucureºti, a 65% din totalul
pacienþilor cu TB sensibilã, cu micros-

copie negativã ºi cu rezidenþa în Bu-
cureºti, dar ºi asigurarea unei rate de
aderenþã de 90% în lotul de pacienþi cu
TB BK negativã trataþi exclusiv în am-
bulatoriu.

Rata de succes aºteptatã la tra-
tament este de 85% (pacienþi cu succes
terapeutic –vindecaþi ºi tratament
complet, conform definiþiei) ºi a unei rate
de abandon ºi pierduþi mai micã decât
media pe þarã de 4%.

Implementarea acestui proiect pi-
lot nu are ca obiective nu doar tratarea
pacienþilor cu sputã BK negativã în
ambulator, pacienþi care nu sunt conta-
gioºi, dar ºi diagnosticarea rapidã a
suspecþilor, toate acestea fiind fãcute
astfel încât persoanele sãnãtoase sã nu
fie supuse riscului de a contacta boalã.

“Tuberculoza continuã sã rãmânã
o problemã majorã de sãnãtate publicã
în România. Deºi rata de notificare a
cazurilor a scãzut constant din anul
2002, România rãmâne þare cu cea mai
ridicatã ratã anualã de notificare din UE.
În sistemul medical românesc
managementul cazurilor de tuberculozã
este încã centrat pe internarea continuã
în spitale/secþii de pneumoftiziologie,
unde se realizeazã diagnosticul de
certitudine,iniþierea tratamentului,
precum ºi, dupã caz, monitorizarea reac-
þiilor adverse ºi evaluarea statusului
pacientului la diverse etape terapeutice.
Alãturi de OMS, care este partenerul
nostru urmãrim sã inversãm acest con-
cept ºi sã începem tratarea pacienþilor
ºi în dispensare, aºa cum recomandã
politicile OMS”, a declarat ministrul
Sãnãtãþii, Victor Costache.

Alimentele care afecteazã me-
moria. Cercetãtorii australieni au des-
coperit cã, inclusiv pe termen scurt,
o alimentaþie nesãnãtoasã  are efecte
negative asupra capacitãþilor cogni-

tive. Studiul sugereazã cã obezitatea
poate produce modificãri rapide la
nivelul creierului, scrie revista Doc-
torul Zilei.

Oamenii de ºtiinþã de la Universi-
tatea New South Wales au demons-
trat în premierã cã ºoarecii de labo-
rator au avut probleme de memorie
dupã ce au fost hrãniþi, timp de o
sãptãmânã, cu alimente bogate în
grãsimi ºi zaharuri.

Este de remarcat faptul cã rezulta-
te similare au fost înregistrate ºi în
cazul animalelor hrãnite sãnãtos, dar
care au bãut apã îndulcitã cu zahãr.
Animalele au întâmpinat dificultãþi în

recunoaºterea unor locuri familiare,
dupã ce au primit o alimentaþie ne-
sãnãtoasã ºi au manifestat o capaci-
tate redusã în observarea schimbãrii
poziþiei diferitelor obiecte.

ªoarecii au prezentat o inflamaþie
într-o zonã a creierului asociatã cu me-
moria spaþialã. “ªtiam cã obezitatea
provoacã inflamaþii la nivel corporal,
dar nu am realizat, pânã acum, cã
provoacã schimbãri ºi la nivel cere-

bral”, a declarat profesoara Marga-
ret Morris, de la Universitatea New
South Wales, coautoare a studiului.

“Surprinzãtoare, la acest studiu,
este viteza cu care se produc dete-
riorãrile la nivel cognitiv. Datele preli-
minare aratã cã efectele nu au dis-
pãrut dupã reveniea la o alimentaþie
sãnãtoasã, ceea ce este foarte
îngrijorãtor”, a adãugat ea.

Schimbãrile la nivelul memoriei
animalelor au apãrut înainte ca efectul
alimentaþie nesãnãtoase sã se mani-
feste prin creºterea în greutate.

Cercetãrile actuale se concen-
treazã pe stoparea inflamaþiilor la nivel
cerebral constatate la animalele care
au primit alimentaþie nesãnãtoasã.
“Credem cã rezultatele acestor
descoperiri ar putea fi importante
pentru oameni. Nutriþia este impor-
tantã la orice vârstã ºi devine mult
mai importantã pe mãsurã ce îm-
bãtrânim, de aceea trebuie sã
prevenim declinul cognitiv. O per-
soanã în vârstã prezintã risc mai mare
de a avea probleme, în cazul unei
alimentaþii nesãnãtoase”, susþine
profesoara Margaret Morris.

Studiul continuã o serie de
cercetãri cu implicaþii în înþelegerea
obezitãþii. “Alimentele care conþin
multe calorii pot impiedica func-
þionarea hipotalamusului, astfel încât
atunci când sunt mâncate în cantitãþi
mari, pot afecta memoria ºi duce cau-
za creºterea în greutate”, a mai spus
Morris.

Sinuzita se agraveazã în special în sezonul rece ºi este asociatã cu dureri de
cap, de urechi ºi somn neodihnitor. „Este bine sã fie diagnosticatã din timp“, sugereazã
medicul ORL-ist Elena Lãþcan.

Sinuzita este o inflamaþie a mucoasei ce cãptuºeºte sinusurile pe interior
(identicã cu cea nazalã) ºi apare când, din cauza unui obstacol, micile orificii ce fac
legãtura dintre nas ºi sinusuri se blocheazã. Astfel, mucusul se acumuleazã în
interiorul sinusului afectat, de unde senzaþia de presiune sau chiar durere. Obstacolul
poate fi un corp strãin sau doar o inflamaþie a mucoasei.

Pe lista factorilor favorizanþi, specialistul trece poluarea, mizeria de pe strãzi,
care duce la înmulþirea microbilor, dar ºi sezonul rece, caracterizat de o circulaþie
intensã a virusurilor. „ªi, bineînþeles, defectele anatomice, cum sunt polipii ºi deviaþia
de sept“, precizeazã medicul specialist. Astfel, dacã vã confruntaþi cu o gripã sau cu
o rãcealã care nu trece, iar secreþiile nazale sunt abundente ºi vâscoase, este mai
mult ca sigur cã aveþi sinuzitã. „Controlaþi-vã, de asemenea, sensibilitatea feþei.
Dacã vã doare când vã apãsaþi de-o parte ºi de alta, mergeþi la medic. Alte semne
sunt durerile în gât, tusea uscatã ºi amigdalita“, specificã medicul Elena Lãþacan.

În aceste condiþii, este indicat sã faceþi o radiografie a sinusurilor sau un com-
puter tomograf. „În strãinãtate se foloseºte doar computerul tomograf pentru diag-
nostic, însã, în România, sunt foarte puþine aparate, investigaþia este scumpã, aºa
cã cei mai mulþi pacienþi aleg sã facã radiografii ale sinusurilor“, mai spune dr. Elena
Lãþcan.

Pentru o vindecare rapidã, este recomandat sã urmaþi un tratament specific,
prescris de medicul ORL-ist, (antibiotice, antiinflamatoare, antialergice, sprayuri ºi
picãturi nazale, aerosoli), sã evitaþi fumatul ºi sã vã hidrataþi bine. „Când aveþi
recãderi, folosiþi alte tipuri de picãturi ºi sprayuri nazale, astfel încât sã nu cãpãtaþi
rezistenþã“, vã sfãtuieºte medicul Elena Lãþcan.

Bolile respiratorii însoþite de chi-
nuitoarea tuse sunt la ordinea zilei în
aceastã perioadã. În rãceli, gripã, bron-
ºite, pneumonii apare, pe lângã alte
simptome, ºi tusea. Fie cã este seacã
sau productivã, fie acutã sau cronicã,
tusea le creeazã un mare disconfort pa-
cienþilor ºi mai ales copiilor. Un copil care
tuºeºte, respirã cu dificultate ºi nu se

poate odihni, din aceastã pricinã repre-
zintã un mare motiv de îngrijorare pentru
pãrinþi. De altfel, tusea este una dintre
cele mai frecvente cauze pentru care
pãrinþii merg cu copilul la medicul pedia-
tru. Vestea bunã este cã tusea poate fi
calmatã prin mijloace naturale, sigure
ºi eficiente.

Tusea, semnal de
alarmã

Tusea reprezintã un semnal de
alarmã ºi trebuie tratatã cu seriozitate
încã de la început. Din pãcate, nu întot-
deauna acordãm atenþia cuvenitã aces-
tei probleme de sãnãtate. Acesta este
motivul pentru care de multe ori tusea
se agraveazã odatã cu boala în care a
apãrut. O altã greºealã frecventã este
administrarea de antibiotice imediat ce

apare tusea, ceea ce nu este necesar
decât în cazul infecþiilor bacteriene.
Tusea poate fi tratatã cu succes ºi cu
ajutorul unei substanþe active naturale:
extractul uscat din frunze de iederã.

Extractul de iederã –
un antitusiv dovedit

ºtiinþific
Iedera medici-

nalã este o subs-
tanþã naturalã folo-
sitã în tratarea tusei.
Efectele binefãcã-
toare ale extractului
uscat din frunze de
iederã sunt dovedite
ºtiinþific. Substanþele
active pe care le con-
þine iedera – numite
saponine – sunt în
mod constant cer-
cetate ºi verificate

prin noi studii. Potrivit ghidurilor terapeu-
tice, extractul uscat din frunze de iederã
poate fi utilizat atât în formele acute de
tuse, cât ºi în bolile inflamatorii bronºice
cronice însoþite de tuse. Acest medica-
ment obþinut din iederã este bine tolerat
ºi poate fi administrat atât copiilor (de la
vârste de sub 1 an), cât ºi adulþilor.

Efectele
binefãcãtoare ale

iederei
Extractul din frunze de iederã are

capacitatea de a trata eficient episoa-
dele de tuse datoritã saponinelor – acele
substanþe cu proprietãþi pneumo-active.
Saponinele au urmãtoarele efecte bine-
fãcãtoare asupra tractului respirator:

- efect antiinflamator- efect antiinflamator- efect antiinflamator- efect antiinflamator- efect antiinflamator – agenþii
patogeni (virusuri, bacterii) sunt principalii

factori care provoacã inflamarea mu-
coasei respiratorii; saponinele acþionea-
zã împotriva agenþilor patogeni, inhi-
bând procesul inflamator; lichefiazã
mucusul – saponinele lichefiazã mucu-
sul din bronhii, care poate fi eliminat
mai uºor prin tuse; calmeazã tusea –
pe mãsurã ce mucusul se eliminã,
tusea se calmeazã ºi dispare treptat;
uºureazã respiraþia – datoritã efectului
de relaxare a musculaturii bronºice,
cãile aeriene îngustate se dilatã ºi
puteþi respira din nou mai uºor.

De la iedera, din
Antichitate…

la fitomedicina
modernã

Iedera medicinalã este folositã în
tratamentul bolilor de plãmâni încã din
Antichitate. Hippocrate, pãrintele
medicinei, este printre primii care au
recunoscut efectele binefãcãtoare ale
iederei. Dar abia în secolul al XIX-lea, un
medic din sudul Franþei a introdus
aceastã plantã în tratamentul curent al
tusei. Medicul francez a observat cum
copiii care obiºnuiau sã bea lapte din
vase fãcute din lemn de iederã nu
sufereau de tuse. El a descoperit cã
substanþele active din iederã treceau
în lapte ºi astfel copiii erau feriþi de tuse.

În fitomedicina modernã, iedera
este utilizatã ca medicament pentru
tratamentul eficient al tusei. În prezent,
extractul uscat din frunze de iederã
este inclus în compoziþia multor
preparate farmaceutice, indicate atât
copiilor, cât ºi adulþilor. Compoziþia
exactã ºi prepararea unui extract de
iederã poate avea influenþã asupra
eficacitãþii sale.

Paginã coordonatã de
Daniel Lazãr

Alimentele care afecteazã memoria ºi produc
inflamaþii în creier. Efectele apar imediat

Tratament în ambulatoriu pentru
pacienþii cu tuberculozã

Ce boalã pot ascunde durerile de cap ºi somnul
neodihnitor. Medic: ”Trebuie diagnosticatã din timp”

Planta care menþine plãmânii sãnãtoºi ºi te scapã de tuse



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

(r);
12:25 Vorbeºte corect!;
12:30 Între cer ºi mare;
13:00 Dispãruþi fãrã urmã (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!;
15:10 Opre Roma (r);
16:00 EURO polis;
17:00 Lumea azi;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:10 „Altamira” (f);
22:50 Predeal – Clãbucet;
23:00 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 Breaking News – Dark News;
01:00 Nadine (r);
01:50 „Altamira” (r);
03:30 Între cer ºi mare (r);
04:00 Vorbeºte corect! (r);
04:55 Breaking News – Dark News (r).

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

11:00 „Glasul inimii” (r);
12:00 Telejurnal TVR 2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Pescar hoinar;
14:00 Documentar 360 de grade GEO;
15:00 Ferma (r);
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
22:00 Drag de România mea (r);
00:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:00 România... în bucate (r);
03:00 E vremea ta (r);
03:15 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade (r);
05:00 Destine ca-n filme (r);
06:00 Cap Compas (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 „Mad Max: Drumul furiei” (f);
22:30 „Unde vei fi poimâine?” (f);
00:45 „Lumina rece a dimineþii” (r);
02:15 „Max Mad: Drumul furiei” (r):
04:15 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 Gazda perfectã;
16:00 Observator;

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 “Transformers – Rãzboiul lor în lumea
noastrã” ®;
22:45 „Surogate” (f);
00:45 “Ultimul vânãtor de vrãjitoare” (r);
02:30 Acces direct (r);
04:15 „Surogate” (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
07:30 „S-a întâmplat într-o noapte”
(f);
09:45 „La bloc” (r);
12:15 „Tribul din fundu’ grãdinii”
(r);

14:15 „Visând la Jeannie... dupã 15
ani” (r);
16:15 “Secrete fatale” (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Întâlnire cu Joe Black” (f);
00:15 „Furtuna electricã” (r);
02:00 „Furie dezlãnþuitã” (r);
04:00 „Furtunã electricã” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 „Legea familiei” (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 „Pariu cã mã cãsãtoresc” (f);
22:00 „Elita societãþii” (r);
23:00 „Clona” (r);
01:00 CulTour (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Elif” (r);
05:45 CulTour (r);
06:30 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).

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

11:00 Levintza prezintã;
11:30 „Johnny, Super-Koala” (f);
13:00 Down the Road. Aventura (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora Regelui;
15:30 Iubiri celebre;
16:00 „Sãlbãticia Carpaþilor” (f);
17:00 Cerbul de Aur 2019;
17:40 Luna albã (r);
19:00 Teleenciclopedia;
19:50 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 Dosar România;
22:00 “Ecaterina” (f);
22:50 Profesioniºtii... cu Eugenia Vodã;
23:45 Concert de Galã Casa Regalã;
01:20 Teleenciclopedia (r);
02:05 „Dosarele extratereºtrilor” (r);
02:45 „Ecaterina” (r);
03:30 Discover  România (r);
03:40 Telejurnal (r);
04:30  „Johnny, Super Koala” (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade;
08:00 România... în bucate (r);
08:30 Generaþia Fit;
09:00 „Sid, micul savant” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;

11:00 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 „Copilul fulgerului” (f);
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
00:00 Zile cu stil (r);
00:30 MotorVlog;
01:10 „Misterele insulei Shadow: Ultimul
Crãciun” (r);
02:50 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
04:30 Telejurnal TVR2 (r);
05:05 „Sid, micul savant” (r);
05:55 Poate nu ºtiai;
06:00 MotorVlog (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Home Run: A doua ºansã”;
12:30 România, jos pãlãria!
14:30 „Karate Kid II” (f);

17:00 „Poliþist sub acoperire” (f);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Las fierbinþi” (f);
22:00 „Bãieþi rãi” (f);
00:00 „Triplusec” (f);
01:00 România, jos pãlãria! (r);
02:30 „Las fierbinþi” (r);
04:00 „Home Run: A doua ºansã” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Fantastica aventurã din Oz”;
11:00 „Veronica” (f);
13:00 Observator;
13:30 „Transformers – Rãzboiul lor

în lumea noastrã” (f);
16:00 Scena misterelor;
19:00 Observator;
20:00 „Pinocchio” (f);
21:45 „Tomorrowland: Lumea de dincolo de
mâine” (f);
00:15 „Mamã surogat” (f);
02:30 „Veronica”(r);
04:00 „Mamã surogat”  (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Secrete fatale” (r);
10:15 „La Bloc” (s);
12:30 „Întâlnire cu Joe Black” (r);
16:15 „Nou-venitã în oraº” (r);
18:30 „La Bloc” (f);

20:30 „Automata” (f);
22:45 „Saga Amurg: Zori de Zi – Partea a II-a”
(f);
01:00 „Automata” (r);
03:00 „Saga Amurg: Zori de Zi – Partea a II-a”
(r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:15 „Întâlnire cu Joe Black” (r).

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

16:00 „Legea familiei” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
19:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
20:00 „Prinþesa Diana” (r);
22:30 „Neveste disperate” (f);
03:00 „Pariu cã mã cãsãtoresc” (r);
04:30 „Nord ºi Sud” (r);
06:00 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!”.

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

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:55 Live salã;
16:00 Handbal feminin, Cupa EHF: Odense
Handbold – CS Gloria Bistriþa;
17:30 „Trei decenii de rãzboi” (f);
18:30 Handbal feminin, Liga Florilor: CSM
Bucureºti – HC Zalãu;
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Ion Macrea;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Replay;
01:00 „Trei decenii de rãzboi” (r);
01:55 Iubiri celebre;
02:55 tezaur folcloric (r);
03:50 Universul credinþei (r);
05:25 În grãdina Danei (r);
06:00 Vreau sã fiu sãnãtos (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Documentar 360 de grade
Geo;
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 feminin, Liga Florilor: HC
Dunãrea Brãila – SCM Râmnicu Vâlcea;
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:05 „Drumul oaselor” (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 „Trandafirul galben” (f);
22:10 „Preþul inocenþei” (f);
00:20 Reþeaua de idoli (r);
01:00 Memorialul Durerii (r);
02:00 „Drumul oaselor” (r);
04:00 „Trandafirul galben” (r);
05:55 Poate nu ºtiai;
06:10  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Karate Kid II” (r);
12:30 „Poliþist sub acoperire” (r);
14:30 „Bãtãlia anului” (r);

17:00 „Din nou la 17 ani” (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Cavalerul negru” (f);
22:45 „Fata dispãrutã” (f);
01:30 „Triplusec” (f);
02:30 „Bãtãlia anului” (r);
04:15 „Triplusec”  (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Pinocchio” (r);
11:00 „Dragoste la costum” (r);
13:00 Observator;
13:30 „Tomorowland: Lumea de

dincolo de mâine” (r);
16:00 Scena misterelor;
19:00 Observator;
20:00 iUmor (r);
22:30 „Misiune imposibilã III” (r);
01:00 “Dragoste la costum” (r);
02:30 Observator (r);
03:30 Scena misterelor (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
10:00 „La bloc” (r);
12:15 „Nou venitã în oraº” (r);
14:15 „Secrete fatale” (r);
16:15 „Pe urmele vinovatului” (f);
18:15 „La bloc” (s);

20:30 „Evoluþie” (f);
22:30 „Domniºoara Sloane” (f);
01:15 „Evoluþie” (r);
03:00 “Domniºoara Sloane” ®;
05:15 „La bloc” (r).

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

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

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

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

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 „Cele ºase surori” (r);
08:00 Oanapp;
09:00 Documentar 360 de grade (r);
10:00 Câºtigã România!;
11:00 „Glasul inimii” (r);

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

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTV;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTv;
20:30 „Luptã curajoasã” (f);
22:15 „Centurion” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „Terminator - Salvarea” (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
08:00 ’Neaþa cu Rãzvan ºi Dani (live);
12:00 Observator;
14:00 Gazda perfectã;
16:00 Observator;
17:00 Acces direct;

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

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

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

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:00 „Îngeraºul” (r);
11:30 “A doua ºansã”  (r);
12:30 „Elif” (f);

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

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

13:00 Exclusiv în România (r);
13:50 Momentart (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect! (r);
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 Cooltura;
17:35 „Yanxi, palatul suspinelor” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 “În pielea ei” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Zigzag prin istorie” (f);
01:00 Nadine (r);
01:50 Momentart (r);
06:00 România 9 (r);

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

11:00 „Glasul inimii” (r);
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Regatul Sãlbatic (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Reþeaua de idoli (r);
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România în... bucate;
17:40  În direct cu viaþa;
18:45 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:10 Destine ca-n filme;
22:00 „Secrete de rãzboi” (r);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:10 „Îngerii pãzitori” (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 „Lumina rece a dimineþii” (s);
22:15 „Dresat pentru a ucide” (f);
00:00 ªtirile ProTv;
00:30 „2012" (r);
03:15 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r);
06:00 ªtirile ProTv.

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

16:00 Observator;
17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 iUmor;
22:30 „Mangaliþa” (s);
23:30 Xtra Night Show;
01:00 Observator (r);
02:00 Acces direct (r);
04:00 Nuntã cu scântei;
06:00 Observator (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:00 „Pe urmele vinovatului” (r);
10:15 „La bloc” (r);
12:30 „Din nou la 17 ani” (r);
14:30 „Poliþist sub acoperire” (r);
16:30 „Juke Bopx Rhythm” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Ultima bãtãlie” (f);
22:30 „Naufragiaþi” (f);
00:30 „Ultima bãtãlie” (r);
02:15 „Naufragiaþi” (r);
03:45 „La bloc” (r);
05:45 „Podul de pe râul Kwai” (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
07:00 „Îngeraºul” (r);
09:00 Teleshopping;
09:15 „Femeie în înfrunta-

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

programe TV
8 www.informatiaprahovei.ro

Programe TV 17 - 21 ianuarie 2020Vineri, 17 ianuarie Marþi, 21 ianuarie

Luni, 20 ianuarieDuminicã, 19 ianuarieSâmbãtã, 18 ianuarie

17 - 23 ianuarie 2020



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

VASILE BULIGÃVASILE BULIGÃVASILE BULIGÃVASILE BULIGÃVASILE BULIGÃ
(n. 2(n. 2(n. 2(n. 2(n. 277777.08..08..08..08..08.11111950 – dec.950 – dec.950 – dec.950 – dec.950 – dec.
21.01.2019)21.01.2019)21.01.2019)21.01.2019)21.01.2019)

Pe 21 ianuarie 2020
se împlineºte un an de
când ai plecat prea de-
vreme dintre noi, atunci
când inima ta a refuzat sã
mai batã, terminându-ºi
drumul, iar îngerii te-au che-
mat la ceruri. Ai fost o umbrã
trecãtoare pe acest pãmânt,
iar viaþa þi-a fost scurtatã
atunci când doreai sã
trãieºti mai mult. Fãrã tine
e prea multã liniºte. Ne
lipseºti.

Acum eºti aproape de
fiul tãu cel mic, Ionuþ, care
a fost ºi el chemat la ceruri
mult prea devreme.

V-aþi dus într-o lume,
poate, mai bunã decât cea
pe care o trãim noi.

Sã aveþi drumul presã-
rat ci flori ºi luminã, iar de
acolo de sus sã ne priviþi
zâmbind. Veþi rãmâne în su-
fletul ºi inima noastrã pe
vecie.

(Soþia Valentina, fiii
Irinel ºi Cãtãlin, nora Diana,
nepotul David, fratele Ion
ºi cumnata Neli)

Dumnezeu sã vãDumnezeu sã vãDumnezeu sã vãDumnezeu sã vãDumnezeu sã vã
odihneascã în pace!odihneascã în pace!odihneascã în pace!odihneascã în pace!odihneascã în pace!
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dastrul efectuat, idealã pen-
tru crescãtorie de pãsãri
sau  animale mari. Tel.
0730565430.

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

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

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

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

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

þã, accept credit Prima casã.
Tel. 0736-476526.

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

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

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

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

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.

Ploiesti, Str. Colonia
Teleajen, vând apartament
3 camere, conf. 1, parter,
centralã termicã proprie,
calorifere noi, gresie, faian-
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Tel:

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,
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.

0744/667742.
Vând casã, zona Ba-

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

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

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

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

Vând 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
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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

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)
O sãptãmânã foarte interesantã vizavi de relaþiile
cu anturajul apropiat. Se întrezãresc discuþii,
întâlniri cu multã lume, dar ºi cãlãtorii pentru a
rezolva chestiuni personale sau profesionale.
Vorbeºte puþin despre tine ºi ascultã mai mult la
ce spun alþii. Vei fi foarte surprins de câte vei afla
spre folosul tãu.

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)
În primele zile ale sãptãmânii apar cheltuieli,
însã îþi cresc ºi veniturile. Pe deasupra te poþi
bucura ºi de favoruri sau cadouri din partea
celor dragi. Fii prudent la cumpãrãturi, pentru
cã existã riscul sã aparã pierderi de orice fel.
Prudenþã, detaºare ºi fii cât mai scump la vorbã!
Se pot încheia relaþii apropiate într-un mod
nebãnuit.

Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)Gemeni (22 mai - 21 iunie)
Este o sãptãmânã controversatã, pentru cã stãrile
de spirit ºi situaþiile cãrora va trebui sã le spui
prezent sunt fluctuante, stresante ºi chiar de
neînþeles pe alocuri. Aminteºte-þi cã viaþa este
un film în care joci diverse roluri, din când în
când. Universul are grijã de toate nevoile tale,
doar cã trebuie sã-i permiþi acest lucru ºi sã ai
încredere ºi în tine ºi în El.

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)
Ai nevoie de odihnã ºi meditaþii interioare în
prima parte a sãptãmânii. Þine cont de nevoile
organsimului tãu ºi îngrijeºte-te pe îndelete.
Urmeazã o perioadã dificilã în privinþa sãnãtãþii,
astfel cã ar fi bine sã urmãreºti atent semnalale
organismului ºi sã iei deja mãsurile necesare.

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)
Foarte interesante sunt relaþiile cu prietenii care
te înconjoarã încã de la începutul sãptãmânii.
Cu toate cã multe aspecte discutate cu aceste
persoane te pot necãji profund, undeva în
adâncul sufletului tãu vei recunoaºte cã sunt
adevãrate. Ai nevoie de un duº rece privitor la
viaþa ta, iar Universul considerã cã tocmai de la
ºi prin prieteni este potrivit sã-l primeºti.

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)
Eºti foarte solicitat în plan profesional, mai ales
de cãtre ºefi sau de oficialitãþi din diverse instituþii.
Fereºte-te sã vorbeºti prea mult despre tine ºi
despre subiecte pe care le cunoºti prea puþin
sau deloc. De mare folos îþi vor fi discuþiile cu
prietenii, mai ales dacã aceºtia sunt mai în vârstã
decât tine sau mai tineri, dupã caz.

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)
Mentalul îþi este rãscolit la începutul sãptãmânii,
astfel cã ar fi bine sã eviþi discursurile publice,
deciziile majore ºi semnarea unor documente
cu implicare pe termen lung. Posibile cãlãtorii,
demersuri în acest sens ºi discuþii cu persoane
aflate în alte þãri.  Apar provocãri profesionale ºi
de imagine publicã.

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)
Multe ºi mãrunte se vor petrece în plan financiar
toatã sãptãmâna. Ecoul celor discutate ºi
petrecute va rãsuna multã vreme de acum încolo.
Ar fi bine sã faci ordine în tot ce þine de acte,
înscrisuri privitoare la bani, bunuri patrimoniale
ºi facturi. Eºti animat de gânduri mãreþe, nobile,
astfel cã sunt ºanse de materializare a unor
planuri personale ticluite mai demult.

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)
Relaþiile parteneriale sunt provocatoare, atât în
plan personal, cât ºi în plan profesional. Aparent
existã oportunitãþi de colaborare cu ceilalþi, dar
sunt numai aparenþe. Existã hibe ascunse care
îþi pot dãuna în viitor, dacã acum accepþi sarcini
profesionale noi. De asemenea ºi oficializarea
unei relaþii matrimoniale este de evitat, deocam-
datã.

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)
Este multã forfotã la serviciu, dar ºi în plan per-
sonal ai planificate demult tot soiul de activitãþi
domestice. Raþionalizându-þi eficient timpul ºi
resursele, plus energia vitalã, vei putea finaliza
totul cu succes. Sãnãtatea fluctueazã, astfel cã
este bine sã te plimbi în aer liber, sã te odihneºti
lecturând o carte ºi sã te alimentezi corect.

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)
Eºti dornic de afecþiunea celor dragi, de compania
lor ºi de a te ocupa de un hobby drag sufletului
tãu. Cumva existã o rupturã între tine ºi cei dragi.
Deja te afli pe o altã frecvenþã faþã de cei apropiaþi
pânã nu de mult, astfel cã simþi foarte bine
diferenþele dintre voi. Îndatoririle profesionale
îþi oferã posibilitatea de a te detaºa de neplãce-
rile amoroase ºi de a obþine succese remarca-
bile.

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)
Sãptãmâna debuteazã cu treburi gospodãreºti
ºi cu discuþii familiale. Predominã gustul dulce-
amar acasã, dar cu puþin efort ºi bunãvoinþã vei
depãºi totul cu bine. Se animã segmentul amoros,
rãscolindu-þi amintirile ºi dorul de o persoanã
iubitã, undeva, cândva. Þine-þi firea ºi nu te lãsa
luat de valul emoþiilor.

Închirieri

Prestãri servicii

Comemorãri

Decese
Noi, colegii dinNoi, colegii dinNoi, colegii dinNoi, colegii dinNoi, colegii din

Promoþia 1964  a Fa-Promoþia 1964  a Fa-Promoþia 1964  a Fa-Promoþia 1964  a Fa-Promoþia 1964  a Fa-
cultãþii de Istorie –cultãþii de Istorie –cultãþii de Istorie –cultãþii de Istorie –cultãþii de Istorie –
Filozofie, Universita-Filozofie, Universita-Filozofie, Universita-Filozofie, Universita-Filozofie, Universita-
tea „Alexandru Ioantea „Alexandru Ioantea „Alexandru Ioantea „Alexandru Ioantea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaºi, suntemCuza” Iaºi, suntemCuza” Iaºi, suntemCuza” Iaºi, suntemCuza” Iaºi, suntem
profund îndureraþiprofund îndureraþiprofund îndureraþiprofund îndureraþiprofund îndureraþi
de trecerea într-o al-de trecerea într-o al-de trecerea într-o al-de trecerea într-o al-de trecerea într-o al-
tã lume a distinseitã lume a distinseitã lume a distinseitã lume a distinseitã lume a distinsei
Profesoare PUªAProfesoare PUªAProfesoare PUªAProfesoare PUªAProfesoare PUªA
CCCCCONSONSONSONSONSTTTTTANÞA  MAANÞA  MAANÞA  MAANÞA  MAANÞA  MATEI.TEI.TEI.TEI.TEI.
Lume, unde se va în-Lume, unde se va în-Lume, unde se va în-Lume, unde se va în-Lume, unde se va în-
tâlni cu ceilalþi co-tâlni cu ceilalþi co-tâlni cu ceilalþi co-tâlni cu ceilalþi co-tâlni cu ceilalþi co-
legi plecaþi înainte.legi plecaþi înainte.legi plecaþi înainte.legi plecaþi înainte.legi plecaþi înainte.

PUªA – un cadruPUªA – un cadruPUªA – un cadruPUªA – un cadruPUªA – un cadru
didactic renumit îndidactic renumit îndidactic renumit îndidactic renumit îndidactic renumit în
ªcoala prahoveanã!ªcoala prahoveanã!ªcoala prahoveanã!ªcoala prahoveanã!ªcoala prahoveanã!
Bunã Mamã, ºi devo-Bunã Mamã, ºi devo-Bunã Mamã, ºi devo-Bunã Mamã, ºi devo-Bunã Mamã, ºi devo-
tatã Soþie. Rãmastatã Soþie. Rãmastatã Soþie. Rãmastatã Soþie. Rãmastatã Soþie. Rãmas
Bun, PUªA DRAGÃ!!!Bun, PUªA DRAGÃ!!!Bun, PUªA DRAGÃ!!!Bun, PUªA DRAGÃ!!!Bun, PUªA DRAGÃ!!!
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Un tipUn tipUn tipUn tipUn tip
d e º t e p td e º t e p td e º t e p td e º t e p td e º t e p t

P r o d u sP r o d u sP r o d u sP r o d u sP r o d u s
stricat, destricat, destricat, destricat, destricat, de

a r u n c a ta r u n c a ta r u n c a ta r u n c a ta r u n c a t
TTTTT a sa sa sa sa s

F r i gF r i gF r i gF r i gF r i g
c u m p l i tc u m p l i tc u m p l i tc u m p l i tc u m p l i t
R e m e d i iR e m e d i iR e m e d i iR e m e d i iR e m e d i i
m e d i c a l em e d i c a l em e d i c a l em e d i c a l em e d i c a l e

A lua locA lua locA lua locA lua locA lua loc

C u r s ãC u r s ãC u r s ãC u r s ãC u r s ã
a t l e t i c ãa t l e t i c ãa t l e t i c ãa t l e t i c ãa t l e t i c ã

D r a g o s t eD r a g o s t eD r a g o s t eD r a g o s t eD r a g o s t e
de þarãde þarãde þarãde þarãde þarã

S ã r ã þ e aS ã r ã þ e aS ã r ã þ e aS ã r ã þ e aS ã r ã þ e a

Date laDate laDate laDate laDate la
r e c i c l a t !r e c i c l a t !r e c i c l a t !r e c i c l a t !r e c i c l a t !

R o l eR o l eR o l eR o l eR o l e

D o c u m e n tD o c u m e n tD o c u m e n tD o c u m e n tD o c u m e n t

Coadã deCoadã deCoadã deCoadã deCoadã de
c ã þ e l !c ã þ e l !c ã þ e l !c ã þ e l !c ã þ e l !

INTEGRAMÃ Înþelepciunes u r s a :s u r s a :s u r s a :s u r s a :s u r s a :
adevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuriadevãrul -  jocuri

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut:

1) 1) 1) 1) 1) C-D-I-S-C-D-I-S-C-D-I-S-C-D-I-S-C-D-I-S-AAAAA; 2) ; 2) ; 2) ; 2) ; 2) MAMAMAMAMATERNITTERNITTERNITTERNITTERNITAAAAATETETETETE; 3) ; 3) ; 3) ; 3) ; 3) SUPRADOSUPRADOSUPRADOSUPRADOSUPRADOTTTTTAAAAATTTTT; 4) ; 4) ; 4) ; 4) ; 4) TTTTTAAAAATTTTTAAAAA-LELIÞ-LELIÞ-LELIÞ-LELIÞ-LELIÞÃÃÃÃÃ;;;;;
5) 5) 5) 5) 5) POªETPOªETPOªETPOªETPOªETÃ-PÃ-PÃ-PÃ-PÃ-PAAAAAVVVVV; 6) ; 6) ; 6) ; 6) ; 6) MÃRITMÃRITMÃRITMÃRITMÃRIT-LEIT-LEIT-LEIT-LEIT-LEIT; 7) ; 7) ; 7) ; 7) ; 7) REÞEAREÞEAREÞEAREÞEAREÞEA-S-S-S-S-STTTTTOCOCOCOCOC;;;;; 8)  8)  8)  8)  8) OI-OI-OI-OI-OI-ARMAARMAARMAARMAARMATTTTT-RA-RA-RA-RA-RA;;;;;
9) NF9) NF9) NF9) NF9) NF-NETED-P; 1-NETED-P; 1-NETED-P; 1-NETED-P; 1-NETED-P; 10) S0) S0) S0) S0) STTTTTÃPÃPÃPÃPÃPÂNITÂNITÂNITÂNITÂNITORI; 1ORI; 1ORI; 1ORI; 1ORI; 11) ERÃ-INELA1) ERÃ-INELA1) ERÃ-INELA1) ERÃ-INELA1) ERÃ-INELATTTTT; 12) N; 12) N; 12) N; 12) N; 12) NAAAAAÞIUNE-ORÃ;ÞIUNE-ORÃ;ÞIUNE-ORÃ;ÞIUNE-ORÃ;ÞIUNE-ORÃ;
111113) SÃRIT3) SÃRIT3) SÃRIT3) SÃRIT3) SÃRIT-----AFIN; 1AFIN; 1AFIN; 1AFIN; 1AFIN; 14) A4) A4) A4) A4) ACTCTCTCTCT-MAR-MAR-MAR-MAR-MARCCCCCAAAAAÞI; 1ÞI; 1ÞI; 1ÞI; 1ÞI; 15) AICI-DENIE.5) AICI-DENIE.5) AICI-DENIE.5) AICI-DENIE.5) AICI-DENIE.

Parcat înParcat înParcat înParcat înParcat în
c e n t r u !c e n t r u !c e n t r u !c e n t r u !c e n t r u !
Î m p a r tÎ m p a r tÎ m p a r tÎ m p a r tÎ m p a r t
c ã rc ã rc ã rc ã rc ã r þ i l eþ i l eþ i l eþ i l eþ i l e

Î m p r ã º t i a t ãÎ m p r ã º t i a t ãÎ m p r ã º t i a t ãÎ m p r ã º t i a t ãÎ m p r ã º t i a t ã

C h i b z u i tC h i b z u i tC h i b z u i tC h i b z u i tC h i b z u i t

C a n t o n a -C a n t o n a -C a n t o n a -C a n t o n a -C a n t o n a -
m e n t em e n t em e n t em e n t em e n t e

A o lua deA o lua deA o lua deA o lua deA o lua de
la capãtla capãtla capãtla capãtla capãt

C i o c a nC i o c a nC i o c a nC i o c a nC i o c a n
de lipitde lipitde lipitde lipitde lipit

E unE unE unE unE un
d o m nd o m nd o m nd o m nd o m n

Loc deLoc deLoc deLoc deLoc de
d e t e n þ i ed e t e n þ i ed e t e n þ i ed e t e n þ i ed e t e n þ i e

S c o p u lS c o p u lS c o p u lS c o p u lS c o p u l
s p ã l ã r i is p ã l ã r i is p ã l ã r i is p ã l ã r i is p ã l ã r i i

Are 60 deAre 60 deAre 60 deAre 60 deAre 60 de
m i n u t em i n u t em i n u t em i n u t em i n u t e

P e º t iP e º t iP e º t iP e º t iP e º t i
r ã p i t o r ir ã p i t o r ir ã p i t o r ir ã p i t o r ir ã p i t o r i

care daucare daucare daucare daucare dau
icre negreicre negreicre negreicre negreicre negre

C o l i n d ã t o rC o l i n d ã t o rC o l i n d ã t o rC o l i n d ã t o rC o l i n d ã t o r
Î n m u l þ i tÎ n m u l þ i tÎ n m u l þ i tÎ n m u l þ i tÎ n m u l þ i t
de zecede zecede zecede zecede zece

ori cu zeceori cu zeceori cu zeceori cu zeceori cu zece

A izbutiA izbutiA izbutiA izbutiA izbuti

D i s c u r s u r iD i s c u r s u r iD i s c u r s u r iD i s c u r s u r iD i s c u r s u r i
la ocaziila ocaziila ocaziila ocaziila ocazii

M i n t eM i n t eM i n t eM i n t eM i n t e
C e t e !C e t e !C e t e !C e t e !C e t e !

Un pui.. .Un pui.. .Un pui.. .Un pui.. .Un pui.. .
de somnde somnde somnde somnde somn

Cei maiCei maiCei maiCei maiCei mai
m a r im a r im a r im a r im a r i

f r i c o º if r i c o º if r i c o º if r i c o º if r i c o º i

A r u n c ãA r u n c ãA r u n c ãA r u n c ãA r u n c ã
s ã g e þ is ã g e þ is ã g e þ is ã g e þ is ã g e þ i

P r i n d eP r i n d eP r i n d eP r i n d eP r i n d e
m i r o sm i r o sm i r o sm i r o sm i r o s

CãrCãrCãrCãrCãrþi deþi deþi deþi deþi de
v a l o a r ev a l o a r ev a l o a r ev a l o a r ev a l o a r e

A b s o l u tA b s o l u tA b s o l u tA b s o l u tA b s o l u t
n i m i cn i m i cn i m i cn i m i cn i m i c

V ã t ã m a r eV ã t ã m a r eV ã t ã m a r eV ã t ã m a r eV ã t ã m a r e

12 luni12 luni12 luni12 luni12 luni

Î m p ã t u r i t ãÎ m p ã t u r i t ãÎ m p ã t u r i t ãÎ m p ã t u r i t ãÎ m p ã t u r i t ã

O c h iO c h iO c h iO c h iO c h i
v i c l e a nv i c l e a nv i c l e a nv i c l e a nv i c l e a n
T i b e r i uT i b e r i uT i b e r i uT i b e r i uT i b e r i u

B i r t a l a nB i r t a l a nB i r t a l a nB i r t a l a nB i r t a l a n

Listã cuListã cuListã cuListã cuListã cu
f o r m u l ef o r m u l ef o r m u l ef o r m u l ef o r m u l e
de gãtitde gãtitde gãtitde gãtitde gãtit

TTTTT o c a n ão c a n ão c a n ão c a n ão c a n ã

m a g h i a r ãm a g h i a r ãm a g h i a r ãm a g h i a r ãm a g h i a r ã

N e c r e d i n -N e c r e d i n -N e c r e d i n -N e c r e d i n -N e c r e d i n -

c i o sc i o sc i o sc i o sc i o s

C u l p e !C u l p e !C u l p e !C u l p e !C u l p e !

Dat pesteDat pesteDat pesteDat pesteDat peste

t e n c u i a l ãt e n c u i a l ãt e n c u i a l ãt e n c u i a l ãt e n c u i a l ã

M e m b r uM e m b r uM e m b r uM e m b r uM e m b r u
s u p e r i o rs u p e r i o rs u p e r i o rs u p e r i o rs u p e r i o r

Alfa ºiAlfa ºiAlfa ºiAlfa ºiAlfa ºi
O m e g aO m e g aO m e g aO m e g aO m e g a

Bãgate înBãgate înBãgate înBãgate înBãgate în

s p i t a l !s p i t a l !s p i t a l !s p i t a l !s p i t a l !

Bar deBar deBar deBar deBar de

n o a p t en o a p t en o a p t en o a p t en o a p t e

Prinse înPrinse înPrinse înPrinse înPrinse în

º i r a g !º i r a g !º i r a g !º i r a g !º i r a g !

Periferic laPeriferic laPeriferic laPeriferic laPeriferic la

c o m p u t e rc o m p u t e rc o m p u t e rc o m p u t e rc o m p u t e r

mai bunã miniserie ºi cel mai bun rol
secundar (Stellan Skarsgård), iar „Succes-
sion” a primit premiile pentru cel mai
bun serial dramã ºi cel mai bun actor
(Brian Cox). Totodatã, coproducþia Ama-
zon „Fleabag” a primit douã Globuri de
Aur, pentru cel mai bun serial de comedie
ºi cea mai bunã actriþã (Phoebe Waller-
Bridge).
Lista completã a câºtigãtorilorLista completã a câºtigãtorilorLista completã a câºtigãtorilorLista completã a câºtigãtorilorLista completã a câºtigãtorilor
la Globurile de aur 2020la Globurile de aur 2020la Globurile de aur 2020la Globurile de aur 2020la Globurile de aur 2020

CinemaCinemaCinemaCinemaCinema
Cel mai bun film dramã: „1917”,

de Sam Mendes;
Cel mai bun film comedie sau mu-

sical: „Once Upon a Time in Hollywood”
Cel mai bun regizor: Sam Mendes,

„1917”;
Cel mai bun actor în film dramã:

Joaquin Phoenix, „Joker”;
Cea mai bunã actriþã în film dramã:

Renee Zellweger, „Judy”;
Cel mai bun actor în musical sau

comedie: Taron Egerton („Rocketman”);
Cea mai bunã actriþã în musical sau

comedie: Awkwafina, „The Farewell”;
Cel mai bun actor în rol secundar:

Brad Pitt, „Once Upon A Time In Holly-
wood”;

Cea mai bunã actriþã în rol secun-
dar: Laura Dern, „Marriage Story”;

Cel mai bun scenariu: „Once Upon
A Time In Hollywood”;

Cea mai bunã coloanã sonorã:
Hildur Guðnadóttir, pentru „Joker”;

Cel mai bun cântec: Elton John ºi
Bernie Taupin, pentru „I’m Gonna Love
Me Again” – „Rocketman”;

Cel mai bun lungmetraj animat:
„Missing Link”;

Cel mai bun film într-o limbã
strãinã: „Parasite”, de Bong Joon-Ho.

TTTTTeleeleeleeleeleviziuneviziuneviziuneviziuneviziune
Cel mai bun serial dramã: „Succes-

sion”;
Cel mai bun serial comedie: „Flea-

bag”;

Cel mai bun film TV/ cea mai bunã
miniserie TV: „Chernobyl”;

Cel mai bun actor într-un serial TV
dramã: Brian Cox, „Succession”;

Cea mai bunã actriþã într-un serial
TV dramã: Olivia Colman, „The Crown”;

Cel mai bun actor într-un serial de
comedie: Rami Yousef, „Rami”;

Cea mai bunã actriþã în serial de
comedie: Phoebe Waller-Bridge,
„Fleabag”;

Cel mai bun actor în miniserie sau
film TV: Russell Crowe, „The Loudest
Voice”;

Cea mai bunã actriþã în miniserie
sau film TV: Michelle Williams, „Fosse/
Verdon”;

Cel mai bun rol secundar masculin
în serial, miniserie sau film TV: Stellan
Skarsgård, „Chernobyl”;

Cel mai bun rol secundar feminin
în serial, miniserie sau film TV: Patricia
Arquette, „The Act”.

Sursa: descopera.ro

„Once Upon A Time In Hollywood” a
fost, cu trei trofee, marele câºtigãtor al
galei Globurilor de Aur 2020, fiind de-
semnat cea mai bunã comedie, în timp
ce „1917”, de Sam Mendes, a primit
premiul pentru cea mai bunã dramã.
„Succession”, „Fleabag” ºi „Cernobîl” au
primit majoritatea premiilor TV. Lung-
metrajul „Once Upon A Time In Holly-
wood”, de Quentin Tarantino, primise

cinci nominalizãri ºi a obþinut trei premii
Globul de Aur, pentru cea mai bunã co-
medie, cel mai bun scenariu ºi cel mai
bun rol secundar masculin, atribuit lui
Brad Pitt.

Deºi Netflix domina nominalizãrile
ºi la producþiile de televiziune, cu 17,
marele rival HBO, care avusese 15
selecþii, a primit patru mari premii. Astfel,
„Cernobyl” a primit premiile pentru cea

Globurile de aur 2020

India este recunoscutã pentru
misunile sale spaþiale cu buget restrâns,
dar ºi pentru ambiþia sa de a deveni
una din noile puteri spaþiale. Într-o
conferinþã care a avut loc recent, Kaila-
savadivoo Sivan, directorul Organizaþiei
Indiane de Cercetare Spa-
þialã (ISRO), a anunþat cã
agenþia sa plãnuieºte
misiunea Chandrayaan-
3, care va încerca trimite-
rea unui lander ºi a unui
rover lunar, noteazã Spa-
ce. Vestea unei a treia mi-
suni Chandrayaan nu este
neapãrat una nouã, ins-
tituþiile de presã din India
oferind o serie de rapoar-
te care indicau cã cercetãtorii de la ISRO
lucrau deja la planurile iniþiale ale misunii
în luna noiembrie a anului 2019. Con-
ferinþa de presã a arãtat cã aceste
zvonuri erau adevãrate, directorul agen-
þiei stabilind cã autoritãþile indiene ºi-au
dat acordul pentru aceastã nouã mi-
siune. Aceasta nu este prima încercare
a indienilor de a aseleniza un instrument
ºtiinþific; în luna septembrie 2019,
landerul Chandrayaan-2 s-a prãbuºit pe
suprafaþa selenarã.

În cadrul conferinþei, directorul
Sivan nu a oferit o datã aproximativã a
lansãrii misunii, dar a oferit o serie de

India se întoarce pe lunã cu Chandrayaan-3
detalii financiare legate de aceasta.
Astfel, misunea Chandrayaan-3 va cos-
ta aproximativ 90 de milioane de dolari,
fiind chiar mai ieftinã decât Chandra-
yaan-2, care a costat 136,1 milioane
de dolari. Noua misiune costã mai puþin

deoarece ISRO intenþioneazã sã folo-
seascã orbiterul misunii anterioare, care
pare a se afla într-o stare bunã de
funcþionare.

Siva a abordat ºi alte subiecte în
cadrul conferinþei de presã, unul dintre
acestea fiind Gaganyaan, programul
spaþial uman al Indiei. El a precizat cã
agenþia sa a realizat o serie de progrese
ºi cã, în acest moment, au fost aleºi pa-
tru astronauþi pentru primul zbor pe
orbita terestrã. Totuºi, el nu a dezvãluit
numele acestor astronauþi sau o
posibilã datã a zborului.

Sursa: descopera.ro

Agenþia Naþionalã a Ocupãrii
Forþei de Muncã anunþã cã, pe 13 ia-
nuarie a început perioada de înregis-
trare a aplicaþiilor în programul desti-
nat studenþilor care doresc sã desfã-
ºoare o activitate lucrativã pe teritoriul
Germaniei pe perioada vacanþei de
varã (minim 2 luni).

Pentru anul 2020, sunt dispo-
nibile 30 de posturi în domeniul ho-
telier – gastronomic, în gastronomia
de sistem (fast-food), în producþia in-
dustrialã ºi �n domeniul serviciilor. Pot
aplica studenþii cu vârsta cuprinsã
între 18 – 35 de ani, care urmeazã
cursuri de zi, la o facultate de stat
sau particularã, acreditatã conform
legii ºi care au cunoºtinþe bune/foarte
bune de limba germanã.

Documente necesare: copie act
de identitate (cu o valabilitate de
minim 6 luni); fiºã de solicitare - Be-
werbung – completatã �n 2 exemplare
la calculator, printatã faþã – verso ºi

semnatã (formularul tipizat ºi ins-
trucþiunile de completare a acestuia
se gãsesc pe site-ul www.anofm.ro –
Comunicare – Materiale informative);
adeverinþã de la facultate �n care sã
se specifice anul de studii ºi ce tip de
cursuri urmeazã studentul (tipizat
facultate); adeverinþã de la facultate
– Immatrikulationsbescheinigung
(formularul tipizat precum ºi instruc-
þiunile de completare sunt postate pe
site-ul www.anofm.ro – Comunicare
– Materiale informative); 3 fotografii
tip paºaport; copie permis de con-
ducere (dacã este cazul).

În vederea înregistrãrii aplicaþiilor,
studenþii interesaþi de aceastã opor-
tunitate se pot adresa consilierului
EURES din cadrul agenþiei judeþene/
municipale pentru ocuparea forþei de
muncã din judeþul în care studiazã/
domiciliazã. înregistrarea persoanelor
se poate face pânã pe  14 februarie.

Mihail Marinescu

Studenþi români! Germania
vã aºteaptã sã munciþi în hoteluri



ANECDOTE:

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

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

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 17 - 23 ianuarie, de-a lungul istoriei
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- Cum ia un bãrbat o decizie importantã?
- Îºi cuprinde capul în mâini, închide ochii,

gândeºte profund, îºi ascultã conºtiinþa ºi apoi
spune cu hotãrâre:

“- Nevastã, tu cum crezi c-ar trebui sã
facem?”

 O tipã gravidã se prezintã la un studio
de filme:

- Eu ºi soþul meu arãtãm foarte bine. Sunt
sigurã cã ºi copilul meu va fi frumos ºi aº vrea
sã aparã în filme. Cui mã pot adresa în acest

sens?
- Psihologului...

 - Ce alegi, draga mea? Mergem în concediu
sau îþi cumpãr un mantou?

- Mergem în concediu în Rusia. Acolo sunt
blãnuri ieftine.

 Soþul îºi consoleazã soþia:
- Hai, nu mai fi necãjitã! Corpul uman conþine

70% apã. Aºa cã tu nu eºti grasã, dragã, ci...
inundatã...

 – Soþia mea zice cã e foarte sãnãtos sã
consumi alimente crude.

–Da, nici nevestei mele nu-i place sã
gãteascã.

INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
1 k1 k1 k1 k1 kg pui,  1g pui,  1g pui,  1g pui,  1g pui,  100 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lap00 g unt,  425 ml lapttttte,  1e,  1e,  1e,  1e,  100 ml supã de pui,00 ml supã de pui,00 ml supã de pui,00 ml supã de pui,00 ml supã de pui,
3 cepe,  3 rãmurele þelinã,  6 cartofi,  2 morcovi,3 cepe,  3 rãmurele þelinã,  6 cartofi,  2 morcovi,3 cepe,  3 rãmurele þelinã,  6 cartofi,  2 morcovi,3 cepe,  3 rãmurele þelinã,  6 cartofi,  2 morcovi,3 cepe,  3 rãmurele þelinã,  6 cartofi,  2 morcovi,
3 linguri fãinã,  sare ºi piper dupã gust.3 linguri fãinã,  sare ºi piper dupã gust.3 linguri fãinã,  sare ºi piper dupã gust.3 linguri fãinã,  sare ºi piper dupã gust.3 linguri fãinã,  sare ºi piper dupã gust.

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Într-o cratiþã încãpãtoare se topeºte untul ºi se rumenesc bucãþile de pui.

Se scot ºi se lasã deoparte. În aceeaºi cratiþã se pune supa, ceapa ºi se lasã sã dea un
clocot. Se adaugã mor-
covii raºi, cartofii tãiaþi
cuburi, þelina tãiatã ron-
dele ºi puiul. Se lasã sã
fiarbã 20 de minute
pânã ce ingredientele
sunt bine fierte.

Separat, fãina se
desface în lapte evitând
cocoloaºele. Se toarnã
amestecul peste pui ºi se
lasã la fiert pânã ce se
obþine un sos gros, ames-
tecând mereu sã nu se
lipeascã.

Se potriveºte de sare
ºi piper ºi se aduce la
masã cu ardei iute ºi
mãmãligã, dupã gust.

111117 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie7 ianuarie
111117777749 49 49 49 49 - Domnitorul Grigore Ghica dã

hrisovul prin care reorganizeazã învãþã-
mîntul din Transilvania. Hrisovul stabileste
ºi bugetul Academiei Domneºti din Bu-
cureºti.

18201820182018201820 - S-a nãscut scriitoarea brita-
nicã Anne Bronte (“Agnes Grey”, “Chiriaºa
de la Wildfelt Hall”).

18211821182118211821 - A fost redactat “Cererile noro-
dului românesc”, document cu caracter
constituþional. În cele peste 30 de puncte
ale acestui act, se evidenþia scopul re-
voluþiei de la 1821, ca fiind acela de a se
pune capãt amestecului puterilor strãine
în treburile interne ale þãrii, ca ºi realizarea
unor reforme.

18601860186018601860 - S-a nãscut dramaturgul ºi pro-
zatorul rus A.P.Cehov (“Doamna cu cãþelul”,
“Trei surori”, “Livada de viºini”, “Pescãru-
ºul”) (m.02.06.1904).

1111188888777771 1 1 1 1 - S-a nãscut Nicolae Iorga, isto-
ric, critic literar, dramaturg, memorialist
(“Oameni cari au fost”, “O viaþã de om”, “Is-
toria literaturii române în veacul al XIX-lea”)
(m.27.11.1940).

18991899189918991899 - S-a nãscut cel mai faimos
gangster american, Al Capone, supranumit
Cicatrice (Scarface), cel care a dominat
crima organizatã în Chicago din 1925 pînã
în 1931 (m.25.01.1947).

19061906190619061906 - În baza legii asupra brevetelor
de invenþii, se înfiinþeazã Oficiul român de
invenþii, care înregistra atât invenþii româ-
neºti, cât ºi „brevete de importaþii”.

11111939393939377777 - S-a nãscut, la Cairo, din pãrinþi
italieni emigraþi în Egipt, cîntãreaþa de
muzicã uºoarã Dalida (Jolanda Gigliotti).
Stabilitã în Franþa, în 1955, Dalida a avut o
carierã îndelungatã cu succese în film, în
concerte ºi imprimãri (discuri de aur ºi de
platinã) (“J’attendrai”, “Parole”) (m.1987).

19421942194219421942 - S-a nãscut Muhammad Ali,
(pseudonimul lui Cassius Marcellus Clay),
boxer profesionist, primul ºi singurul care a
cîºtigat campionatul de box la categoria
supergrea de trei ori.

19461946194619461946 - Consiliul de Securitate al ONU
se întruneºte pentru prima datã, la Londra,
în palatul Westminster, ºi adoptã principiile
de funcþionare ale acestui organism inter-
naþional.

19981998199819981998 - Preºedintele american Bill
Clinton, acuzat de hãrþuire sexualã de catre
Paula Jones, este audiat sub jurãmînt timp

de cinci ore. Este pentru prima datã în is-
toria SUA cînd un preºedinte în exerciþiu
depune mãrturie în calitate de acuzat, în
cadrul unei proceduri judiciare.

18 ianuarie18 ianuarie18 ianuarie18 ianuarie18 ianuarie
11111799799799799799 - Francezul Louis Robert primeº-

te brevetul pentru descoperirea sa din 1798,
prima instalaþie de produs hîrtie.

18211821182118211821 - Începutul Revoluþiei de la
1821. Marii boieri Grigore Brâncoveanu,
Grigore Ghica ºi Barbu Vãcãrescu, membri
ai Comitetului de Oblãduire, dar ºi ai Eteriei,
încheie o înþelegere cu Tudor Vladimirescu,
prin care îi fãgãduiesc slugerului sã-i acorde
tot sprijinul pentru ridicarea poporului la
luptã.

18441844184418441844 - La Iasi, se joacã, în premierã,
comedia lui Vasile Alecsandri, “Iorgu de la
Sadagura”, prima scriere dramaticã origina-
lã a lui Alecsandri, consideratã ca piatrã de
temelie a dramaturgiei româneºti.

11111888884444477777 - Franz Liszt concerteazã la Iaºi,
în casa vistiernicului Alecu Balº, unde face
cunoºtinþã cu Vasile Alecsandri, Gheorghe
Asachi, Costache Negri.

18481848184818481848 - S-a nãscut Ioan Slavici, nuve-
list, romancier, memorialist, dramaturg ºi
gazetar (“Moara cu noroc”, “Popa Tanda”,
“Mara”, “Fata de birãu”) (m.17.08.1925).

18781878187818781878 - Spiru Haret îºi ia doctoratul în
matematici la Sorbona cu o tezã de me-
canicã cereascã devenitã celebrã.

11111888887979797979 - La Teatrul Naþional din Bu-
cureºti, are loc premiera comediei “O noapte
furtunoasã” de I.L.Caragiale.

18921892189218921892 - S-a nãscut actorul american
Oliver Hardy (Bran din celebrul cuplu Stan
ºi Bran).

19041904190419041904 - S-a nãscut actorul american
Cary Grant (“Acest adevãr sacru”, “ªarada”).

11111999991111166666 - S-a nãscut Silviu Brucan (Saul
Bruckner), om politic comunist ºi politolog
(m.14.09.2006).

11111999991111199999 - Delegaþia românã formatã din
I.I.C.Brãtianu, Alexandru Vaida Voievod, C.
Angelescu, Victor Antonescu participã la
lucrãrile Conferinþei de pace de la Paris.

11111955955955955955 - S-a nãscut Kevin Costner, ac-
tor ºi regizor american, cãruia i s-a decernat
Premiul Oscar pentru regia filmului “Dan-
sînd cu lupii” (“Bodyguard”, “Waterworld”,
“Mesaj în sticlã”).

19 ianuarie19 ianuarie19 ianuarie19 ianuarie19 ianuarie
11111736736736736736 - S-a nãscut fizicianul britanic

James Watt, inventatorul maºinii cu abur
(m.19.08.1819).

1889 1889 1889 1889 1889 - Statul român devine pro-
prietarul tuturor cãilor ferate de pe teritoriul
României, care mãsurau 1.377 km.

19231923192319231923 - S-a nãscut Markus Wolf, cel
mai cunoscut spion al fostei RDG; a condus

serviciile de informaþii din cadrul Securitãþii
de Stat (STASI) între anii 1958-1987,
supranumit „omul fãrã faþã”, deoarece Oc-
cidentul nu a dispus de o imagine foto-
graficã a acestuia decât în anii ’80 (m.
09.11.2006).

19421942194219421942 - S-a nãscut actriþa Daniela A-
nencov („Matiaº Gâscarul”, „Scufiþa roºie”,
„Capra cu trei iezi”, „Azilul de noapte”).

11111999994646464646 - A fost creat, la Tokio, Tribu-
nalul militar internaþional pentru Extremul
Orient, în scopul judecãrii criminalilor de
rãzboi japonezi. Prima sentinþã a fost
pronunþatã la 04.11.1948.

19491949194919491949 - S-a nãscut cîntãreþul britanic
Robert Palmer.

11111959595959511111 - A murit C.C.Nottara, compozi-
tor ºi violonist, critic muzical. A fost mem-
bru fondator ºi dirijor al Orchestrei Munici-
piului Bucureºti (1929-1939), dirijor al
Orchestrei Radio (1933-1938) ºi membru
fondator al Societãþii compozitorilor români
(1940). A fondat cvartetul Nottara (1914),
preluat de stat în 1924. A compus muzicã
de teatru (“”La drumul mare”, “Se face
ziuã”), muzicã vocal-simfonicã (“Satira III
Mircea ºi Baiazid”), muzicã simfonicã
(“Poem pentru vioarã ºi orchestrã” -
Premiul George Enescu, 1920) (n.1890).

19521952195219521952 - S-a nãscut poetul Marin
Constantin.

20 ianuarie20 ianuarie20 ianuarie20 ianuarie20 ianuarie
18721872187218721872 - S-a nãscut pictorul ªtefan

Popescu. Maniera picturii sale se asea-
mãnã impresionismului german, prin ca-
racterul veridic, calmul atmosferei, seriozi-
tatea meºteºugului artistic.

18801880188018801880 - Apare, la Bucureºti, revista
“Literatorul” (pînã în 1919, cu întreruperi
ºi schimbãri de titlu), sub conducerea lui
Alexandru Macedonski.

1884 1884 1884 1884 1884 - Ia fiinþã, din iniþiativa lui Spiru
Haret, “Casa pentru ajutorul ºcoalelor”.

11111909090909077777 - A murit chimistul rus Dimitri
Ivanovici Mendeleev, care a descoperit le-
gea periodicitãþii ºi a conceput clasificarea
periodicã a elementelor chimice (n.07.
02.1834).

19201920192019201920 - Guvernele României, Cehoslo-
vaciei ºi Regatului sîrbilor, croaþilor ºi slo-
venilor cer Conferinþei ambasadorilor sã
interzicã revenirea pe tronul Ungariei a
habsburgilor, subliniind cã ei nu vor tolera
o asemenea tentativã.

11111999994444477777 - SUA semneazã Tratatul de
pace cu România.

19491949194919491949 - S-a nãscut poetul ºi publicistul
Constantin Pricop (“Viaþa fãrã sentimente”,
“Marginea ºi centrul”).

19501950195019501950 - Capitala statului Israel este
transferatã de la Tel Aviv la Ierusalim. De
atunci, instituþiile centrale ºi ale adminis-

traþiei de stat se aflã în Ierusalimul de Vest.
România, asemenea altor state, nu recu-
noaºte acest act ºi îºi menþine misiunea
diplomaticã la Tel Aviv.

19581958195819581958 - S-a nãscut actorul american
Lorenzo Lamas.

19691969196919691969 - Richard Nixon este instalat ca
preºedinte al SUA.

19921992199219921992 - Biblioteca Americanã din Bu-
cureºti devine Centrul Cultural American.

19931993199319931993 - Democratul Bill Clinton a
depus jurãmîntul, fiind învestit drept al 42-
lea preºedinte al SUA.

20012001200120012001 - Încheierea mandatului lui Bill
Clinton ca preºedinte al SUA. Noul preºedin-
te al SUA, George W. Bush Jr., îºi preia prero-
gativele, ca cel de-al 43-lea preºedinte al
SUA.

21 ianuarie21 ianuarie21 ianuarie21 ianuarie21 ianuarie
18481848184818481848 - La Alba Iulia, apare prima

traducere integralã în limba românã a Noului
Testament, sub îngrijirea mitropolitului
Andrei ªaguna.

18981898189818981898 - S-a nãscut G.I.Brãtianu, istoric,
om politic, membru al Academiei Române.
A murit în închisoare, la Sighetul Marmaþiei,
la 24.04.1953.

19001900190019001900 - S-a nãscut profesorul ºi balca-
nologul Victor Papacostea (m.20.06.1962).

19051905190519051905 - S-a nãscut celebrul designer
francez Christian Dior.

11111909090909077777 - A murit Vicenþiu Babeº, publi-
cist, jurist, om politic ºi membru fondator
al Academiei Române (n.21.01.1821).

1921 1921 1921 1921 1921 - Crearea Partidului Comunist
Italian, la Livorno.

1111192929292924 4 4 4 4 - A murit Vladimir Ilici Lenin,
principalul teoretician al doctrinei care îi
poartã numele, leninismul. Lenin a preconi-
zat o disociere strictã între partid ºi clasa
muncitoare, creînd astfel premisa pentru
instituirea dictaturii comuniºtilor. Cu toate
cã ideologia propusã de Lenin ºi-a aflat o
largã rãspîndire, revoluþia mondiala, pe care
acesta o propovãduia, a rãmas nerealizatã
(n.22.04.1870).

11111999994444411111 - S-a nãscut tenorul spaniol
Placido Domingo.

11111999994444411111 - Miºcarea legionarã organizea-
zã o rebeliune armatã, prin care urmãreºte
înlãturarea conducãtorului statului, gene-
ralul Ion Antonescu, ºi preluarea întregii
puteri în stat. Legionarii atacã ºi ucid soldaþi,
provoacã masacre în rîndul populaþiei, jafuri
ºi distrugeri. Dupã înãbuºirea rebeliunii,
miºcarea legionarã este înlaturatã de la
putere ºi interzisã, puterea concentrîn-
du-se în mîinile generalului Antonescu.

19541954195419541954 - Primul submarin nuclear ame-
rican, “USS Nautilus”, este lansat la apã.

19641964196419641964 - Eugene Ionesco, dramaturg
francez de origine românã, este ales mem-

bru al Academiei Franceze (“Nu”, “Scau-
nele”, “Neînþelegerea”).

19981998199819981998 - Papa Ioan Paul al II-lea soseºte
în vizitã la Havana, pentru prima datã în
Cuba (21.01-25.01.1998).

22 ianuarie22 ianuarie22 ianuarie22 ianuarie22 ianuarie
18621862186218621862 - Se formeazã primul guvern

unitar al României, condus de Barbu Cata-
rgiu.

18691869186918691869 - S-a nãscut Demostene Russo,
istoric, specialist în bizantinologie ºi critica
textelor (m.05.10.1938).

18791879187918791879 - S-a nãscut Charles Drouhet,
istoric literar (m.08.01.1940).

1922 1922 1922 1922 1922 - A murit Papa Benedict al XV-
lea (Giacomo della Chiesa), recunoscut ca
un papã al dreptãþii, prin eforturile susþinute
pentru menþinerea pãcii (n.21.11.1854).

11111922922922922922 - A murit Frederick Bajer, om
politic ºi publicist danez, laureat al Premiului
Nobel pentru Pace (n.21.04.1852).

19361936193619361936 - S-a nãscut actorul ºi regizorul
George Motoi, director al Teatrului „Maria
Filotti” din Brãila („Chira Chiralina”, „Terente-
regele bãlþilor”).

11111992992992992992 - Agenþia rusã de presã TASS
(înfiinþatã la 25.07.1925) devine ITARTASS.

11111999999999944444 - A murit actorul american Telly
Savalas (“Kojak”) (n.21.01.1924).

19951995199519951995 - Israelul marcheazã împlinirea
a 50 de ani de la eliberarea lagãrului de
concentrare de la Auschwitz-Birkenau, Po-
lonia.

23 ianuarie23 ianuarie23 ianuarie23 ianuarie23 ianuarie
14651465146514651465 - ªtefan cel Mare, domn al Mol-

dovei, cucereºte cetatea Chiliei de sub stã-
pânirea maghiarã.

11111555551212121212 - Începe domnia, în Þara Româ-
neascã, a lui Neagoe Basarab (1512-1521).

18211821182118211821 - A început revoluþia popularã
condusã de Tudor Vladimirescu.

18321832183218321832 - S-a nãscut pictorul impresio-
nist francez Edouard Manet (“Dejunul pe
iarbã”, “Olympia”) (m.30.04.1883).

1899 1899 1899 1899 1899 - S-a nãscut actorul american
Humphrey Bogart (“Regina africanã”, “Ca-
sablanca”, “Calea cea grea”) (m.14.01.
1957).

1945 1945 1945 1945 1945 - Armata a 4-a românã elibe-
reazã oraºul Roznava din Cehoslovacia.

1948 1948 1948 1948 1948 - Adunarea Deputaþilor adoptã
o nouã lege electoralã care excepteazã, sub
diferite motivaþii, participarea unor categorii
importante la vot.

11111999999999911111 - A fost semnat, la Bucureºti,
Acordul de cooperare dintre Guvernul Ro-
mâniei ºi Programul Naþiunilor Unite pentru
Dezvoltare.

Sursa: calendar.eclub.ro
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dat de primar al municipiului
Galaþi. Cu acest prilej au fost
prezentate propuneri pentru
numirea unui director sportiv
care sã susþinã activitatea ºi
deciziile în plan sportiv ale clu-
bului, iar în cursul ºedinþei sta-
bilitã pentru luni, 13.01.2020,
Adunarea Generalã a validat
mandatul noului director sport-
ive, Costel Lazãr, care vine de
la Astra Giurgiu.

“Clubul continuã sã îºi
concentreze eforturile pentru
îndeplinirea obiectivelor asu-
mate pentru acest sezon com-
petiþional 2019-2020, respectiv
promovarea în Liga I de fotbal
ºi un parcurs cât mai lung în
competiþia Cupei României”, se
scrie pe pagina oficialã a gru-
pãrii ploieºtene.

Daniel Lazãr

În cadrul întâlnirii Adunã-
rii Generale a FC Petrolul Plo-
ieºti de sâmbãtã, 11.01.2020,
s-a decis în unanimitate re-
vocarea dlui. Marius Stan din
funcþia de Preºedinte al Clu-
bului, ca urmare a lansãrii can-
didaturii sale la alegerile locale
2020 pentru un al doilea man-

Petrolul

Costel Lazãr în locul
lui Marius Stan Petrolul se afla de duminicã în Antalia,

în primul cantonament, unde antrnorul
Costel Enache are în subordine 23 de
jucãtori: Cezar Lungu, Cristian Apostolachi,
ªtefan Bãrboianu, Alberto Olaru, Cristian
Sirghi, Alves da Silva Wallace, Antoniu
Manolache, Valentin Ticu, Laurenþiu Mari-
nescu, David Mezza Colli, Robert Enache,
Mario Bratu, Alex. Saim Tudor, Gabriel Deac,
Ianis Stoica, ªtefan Blãnaru, Sergiu
Arnãutu , Hamza Younes ºi noii veniþi,
juniorii Adrian Nicolae ºi Mihai Niþescu, ar-
gentinianul Leonel Pierce, albanezul
Armando Vajushi.

Ploieºtenii vor susþine în acest prim
stagiu de pregãtire trei partide de verificare
cu: FK Kyzylzhar (16 ianuarie), Budarosi
(18 ianuarie) ºi BC Siofoc (21 ianuarie)

PRESEDINTELE MARIUS
STAN DEMIS!

“Veolia România” i-a solicitat demi-
terea domnului Marius Stan din funcþia

Petrolul - primul cantonament în Antalia

de Preºedinte al clubului FC Petrolul dupã
ce s-a aflat din Media, cã acesta ºi-a lansat
candidatura pentru un al doilea mandat
de Primar al municipiului Galaþi!

Urmeazã  ca AGA a FC Petrolul sã se
întruneascã ºi sã ia mãsurile ce se impun
pentru perioada imediat urmãtoare!

Ionuþ Mitoiu

Echipa de baschet mas-
culin a CSM Ploieºti a deschis
anul 2020 cu un meci dispu-
tat pe 11 ianuarie, pe terenul
celor de la Rapid Bucureºti,
partidã contând pentru etapa
a 12-a a Ligii I. Partida a fost
controlatã de gazde, care au
profitat de absenþele „vetera-
nilor” Adi Blidaru, Alex Neguþ
ºi Vlad Dogaru din tabãra plo-
ieºteanã ºi s-au impus clar, cu
80-50 (24-15, 24-3, 17-13, 15-
19).

Antrenorii Eugeniu Melnic
ºi Ionuþ Ivan au început partida
cu un prim „5” alcãtuit din Co-
mãnescu (4 puncte), D. Iancu
(5, 1×3), Al. Chirilã (3 puncte ,

1×3), Carabulea (24 puncte,
2×3), M. Ianuli (9 puncte, 1×3),
apelând, pe parcurs, ºi la A.
Crãciun (1 punct), H. Scãrlãtes-
cu (4 puncte), Cr. Velcea, D.
Preda ºi G. Teodorescu.

În urma acestui rezultat,
CSM Ploieºti ocupã locul al 7-
lea în clasamentul Ligii I, cu 4
victorii ºi 7 înfrângeri.

Urmãtoarea partidã a
CSM-ului Ploieºti este progra-
matã pentru data de 19 ia-
nuarie, începând cu ora 11.00,
pe terenul celor de la CSO 2
Voluntari.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Înfrângere pe terenul rapidiºtilor
pentru baschetbaliºtii ploieºteni

Pe 7 ianuarie 2020, fostul
fotbalist al echipei Petrolul Plo-
ieºti, Marcel Catinca, s-a stins
din viaþã la vârsta de doar 56
de ani. Atacantul Marcel Ca-

tinca a evoluat între 1987 ºi
1993 la FC Petrolul Ploieºti,
fiind unul dintre golgheterii
echipei care ajungea sã dis-
pute dubla cu RSC Anderlecht
în Cupa UEFA. În 1993,
Catinca a plecat la FC Braºov,
unde a jucat un singur meci,
apoi a luat calea ligii secunde,
la Dacia Unirea Brãila. Catinca
ºi-a început cariera la Prahova
Ploieºti, ca fundaº dreapta.

Dupã ce s-a retras din ca-
riera de fotbalsit, Catinca a fost
antrenor la grupele de juniori
ale echipei Petrolul Ploieºti, apoi
la echipa de seniori de la CSM
Ploieºti. Cea mai mare perfor-

manþã ca antrenor în cadrul
CSM Ploieºti a realizat-o în se-
zonul 2014-2015, atunci când
echipa de juniori B1 a clubului
a ajuns în semifinalele campio-

natului naþional.
Actualii componenþi ai

echipei Petrolul au mers la
Catedrala Sf. Ioan Botezãtorul,
pentru a-i aduce un ultim oma-
giu celui care a fost Marcel
Catinca. Fostul golgheter al
echipei noastre din anii ’80-’90
a fost, mai apoi, condus pe
ultimul drum, cortegiul funerar
fãcând o oprire ºi pe stadionul
„Ilie Oanã”, locul unde Marcel
Catinca a cunoscut marile sa-
tisfacþii ale carierei sale.

Dumnezeu sã-l odihneas-
cã în pace!

Naþional de handbal mas-
culin a României a învins, du-
minicã, 12 ianuarie, echipa Ita-
liei, în deplasare, cu scorul de
29-24 (13-12), în ultimul sãu
meci din Grupa a 3-a a prelimi-
nariilor Campionatului Mondial
din 2021, la Benevento.

Fiind deja calificaþi în etapa

a doua a preliminariilor, tricolorii
au abordat partida mai liniºtiþi
din punct de vedere psihic ºi
s-au putut concentra mai bine
faþã de adversarii lor. În aceste
condiþii, confruntarea avea sã
fie dominatã de handbaliºtii
români, care au intra la pauzã
de un gol, 13-12.

În partea a doua, Româ-
nia a condus ºi la ºapte goluri,
iar în cele din urmã s-a impus
cu 29-24.

Pentru echipa antrenatã
de Rareº Fortuneanu au mar-
cat Tudor Botea (8 goluri), De-
mis Grigoraº (5 goluri), Mihai
Asoltanei (3 goluri), Vencel
Csog (3 goluri), Cãlin Cãbuþ (3
goluri), Gabriel Dumitru (2 go-
luri), Roland Thalmaier (2 go-
luri), Javier Humet (1 gol), Ga-
briel Bujor (1 gol), Andrei Buzle
(1 gol). Golurile echipei Italiei
au fost reuºite de Andrea Pari-
sini (5 goluri), Michele Skatar
(4 goluri), Davide Bulzamini (3
goluri), Alessio Moretti (2 go-
luri), Giacomo Savini (2 goluri),
Martin Sonnerer (2 goluri),
Marco Mengon (2 goluri),
Stefano Arcieri (2 goluri), Allan
Luis Pereira (2 goluri). Au arbi-
trat ciprioþii Angelos Argyridis
ºi Christos Mouttas, iar delegaþi

Rapid BucurRapid BucurRapid BucurRapid BucurRapid Bucureºti – CSM Ploieºti 80-50 (2eºti – CSM Ploieºti 80-50 (2eºti – CSM Ploieºti 80-50 (2eºti – CSM Ploieºti 80-50 (2eºti – CSM Ploieºti 80-50 (24-14-14-14-14-15, 25, 25, 25, 25, 24-3, 14-3, 14-3, 14-3, 14-3, 17-17-17-17-17-13, 13, 13, 13, 13, 15-15-15-15-15-19)9)9)9)9)

EHF au fost bosniacul Vladimir
Jovic ºi grecul Ioannis Meima-
ridis.

Într-un alt meci, Kosovo a
învins Georgia cu 30-21.

România a ocupat primul
loc în clasamentul final, cu 6
puncte, urmatã de Kosovo, 3
puncte, Georgia, 2 puncte,
Italia, 1 punct.

Mihail Marinescu

Handbal
masculin ªi-au reconfirmat valoarea ºi în Italia

ItItItItItalia –Ralia –Ralia –Ralia –Ralia –România 2omânia 2omânia 2omânia 2omânia 24-29 (12-14-29 (12-14-29 (12-14-29 (12-14-29 (12-13)3)3)3)3)

Ne-a pãrãsit
Catinca

Sursã foto: fcpetrolul.ro
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