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Banca Europeanã pentru Re-
construcþie ºi Dezvoltare (BERD) ar
putea oferi soluþii de finanþare pentru
realizarea unor mari proiecte de infra-
structurã, precum autostrada Comar-
nic-Braºov, modernizarea Gãrii de Nord
sau magistrala de metrou M6, potrivit
unui comunicat al Ministerului Transpor-
turilor, remis AGERPRES. La invitaþia
ministrului Lucian Bode, la sediul Minis-
terului, a avut loc o nouã întâlnire de lu-
cru cu reprezentanþii BERD. Discuþiile
purtate, la care a participat ºi manage-
mentul CNAIR, CNAB ºi CFR Infrastruc-

turã, s-au concentrat pe prezentarea ºi
analiza oportunitãþilor de finanþare des-
tinate realizãrii proiectelor majore de
infrastructurã, precum ºi a modalitãþilor
de colaborare pe zonele de interes co-
mun. “Mã bucur cã ne revedem dupã
întâlnirile avute anterior ºi putem sã dis-
cutãm pe obiectivele ce vizeazã Minis-
terul Transporturilor, Infrastructurii ºi Co-
municaþiilor. Vreau ca discuþiile noastre
sã aibã o abordare bazatã pe proiecte
concrete de infrastructurã ce au în prim-
plan modurile de transport precum:
rutier, feroviar, aerian ºi naval. Astfel,

pentru proiecte majore de infrastruc-
turã cum sunt secþiunea de autostradã
Comarnic - Braºov, realizarea noului
terminal de la Aeroportul Otopeni,
modernizarea Gãrii de Nord, ma-gis-
trala de metrou M6, dezvoltarea Por-
tului Constanþa, soluþiile BERD sunt
printre cele mai bune ºi care se apropie
de exigenþele Guvernului”, a declarat
ministrul de resort, Lucian Bode.

Aceste soluþii se pot înscrie în seria
colaborãrilor comune precum cea prin
care s-a realizat terminalul de barje din
Portul Constanþa, a continuat el.

Aproximativ 1,46 de milioane de
autovehicule erau înmatriculate în Bucu-
reºti, la 31 decembrie 2019, în creºtere
cu aproape 32% faþã de aceeaºi pe-
rioadã a anului precedent, în timp ce, la
nivel naþional, parcul auto a ajuns la circa
8,75 milioane de unitãþi, cu 6,78% mai
mult de la an la an, aratã datele Direcþiei
Regim Permise de Conducere ºi Înma-
triculare a Vehiculelor (DRPCIV), consul-
tate de AGERPRES.

Conform statisticii oficiale, din to-
talul autovehiculelor înmatriculate în Ca-
pitalã, 1,169 milioane de unitãþi erau în-
cadrate la categoria autoturisme, din
care 1,151 milioane de exemplare con-
venþionale (638.217 unitãþi cu motori-
zare pe benzinã, respectiv 513.337
exemplare diesel). Per total, numãrul de
autovehicule diesel noi ºi rulate înregis-
trate în Bucureºti a ajuns la 705.278 de
exemplare, 685.852 de unitãþi erau pe
benzinã, restul pânã la 1,457 milioane
de exemplare având alte tipuri de mo-
torizãri.

În acelaºi timp, la nivel de Bucureºti,
numãrul autoturismelor vechi ºi foarte
vechi (de peste 16 ani), înregistrate la
finele anului 2019, a fost de 352.257
de unitãþi, în timp ce autoturismele noi
(0-2 ani) erau în numãr de 147.953 de
exemplare.

La nivel naþional, din totalul celor
aproximativ 8,75 de milioane de autove-

hicule înregistrate la finele anului trecut,
peste 6,9 milioane sunt autoturisme, în
creºtere cu 7%, comparativ cu datele
din anul anterior, când au fost înregis-
trate 6,45 milioane de exemplare.

Conform Direcþiei de Înmatriculãri,
aproximativ 4,36 de milioane de unitãþi

din totalul parcului auto naþional erau
mai vechi de 16 ani, respectiv 20 de
ani, 2,52 de milioane de autovehicule
aveau o vechime de 11-15 ani, iar
994.398 de exemplare erau mai vechi
de 6-10 ani. În ceea ce priveºte autove-
hiculele cu vechime de 0-2 ani, la nivel
naþional erau înregistrate, la sfârºitul
anului trecut, 392.430 de unitãþi, din
care 289.520 de autoturisme.

Potrivit DRPCIV, la finele anului
2019, pe drumurile din România circu-
lau 4,344 milioane de autovehicule cu
motoare pe benzinã, respectiv 3,895
milioane de maºini diesel.

BERD ar putea oferi soluþii de finanþare pentru realizarea autostrãzii Comarnic-Braºov

DRPCIV: Parcul auto naþional
a crescut cu circa 7%

PNL Prahova l-a anunþat, în cadrul unei conferinþe de presã,
pe Andrei Volosevici ca fiind candidatul cu care doreºte sã
câºtige alegerile din luna iunie pentru funcþia de primar al
municipiului Ploieºti, iar actualul edil, Adrian Dobre, va fi pe
listele partidului pentru alegerile parlamentare.

Liderul PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, a spus cã acum
Andrei Volosevici este „un alt Andrei, mai matur, mai încercat.
Eu ºi Andrei suntem foarte apropiaþi, am þinut legãtura, iar

împreunã avem proiecte mari pentru Prahova ºi Ploieºti,
urmând sã formãm un tandem la alegerile locale”.

La rândul sãu, Volosevici, care a mai fost primarul Plo-
ieºtiului între 2008-2012, a spus cã „este o onoare faptul cã
m-am întors la PNL. Vom miza de acum încolo pe construcþie.
Pe mine nu mã veþi mai vedea fãcând politicã, pentru cã mã
voi apleca mai mult asupra problemelor administraþiei, a
proiectelor din administraþie”.

Volosevici candideazã la
Primãria Ploieºti din partea PNL

Daniel Lazãr
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Ministerul Agriculturii intenþionea-
zã sã modifice actul normativ care
stabileºte cadrul general de imple-
mentare a mãsurilor din PNDR 2020,
respectiv HG 226/2005, eliminând
obligativitatea aplicãrii procedurii de
achiziþie publicã pentru selecþia fir-
melor de consultanþã în cazul mãsurii
2 “Servicii de consiliere, servicii de
gestionare a fermei ºi servicii de în-
locuire în cadrul fermei”.

Modificãrile vor permite selecþia
consultanþilor prin apeluri de depune-
re de proiecte, cum se aplicã pentru
restul mãsurilor de investiþii din PNDR
2014 -2020, urmând ca, doar în
cazuri excepþionale, sã fie aplicatã pro-
cedura de achiziþie publicã.

“Mãsura de consiliere ºi de con-
sultanþã se realiza doar prin achiziþie
publicã pe actuala perioadã 2014-
2020, dar ºi pe fosta perioadã de pro-
gramare 2007-2013, conform regula-
mentului european. Noi am lansat
câteva proceduri de achiziþie, dar în-
trucât procesul era destul de greoi ºi
de duratã ne afecta indicatorii de rea-
lizare în derularea mãsurii. În urma
modificãrii Regulamentului pentru
dezvoltare ruralã, acum un an, la nivel
european, la cererea României ºi a
mai multor state din UE, s-a schimbat
abordarea, astfel încât articolul care
prevedea acest lucru nu a mai fost
atât de strict în sensul de a se realiza
numai prin achiziþie publicã, ci ºi prin
selecþie de proiecte, cum se întâmplã
la restul mãsurilor de investiþii din Pro-
gramul Naþional de Dezvoltare Rura-
lã”, a declarat pentru AGERPRES
Bogdan Alecu, director la Direcþia de
Formare Profesionalã ºi Asistenþã
Tehnicã la Autoritatea de Manage-
ment pentru PNDR, din cadrul Minis-
terului Agriculturii.

Acesta a precizat cã, dupã modi-
ficarea regulamentului, care a revizuit
normele de implementare ale politici-
lor pentru dezvoltare ruralã ale UE
pentru a le da o formã mai simplã ºi
mai axatã pe rezultate, s-a efectuat
modificarea ºi în programul naþional,
însã s-a trecut în fiºa mãsurii, pe lângã
selecþia beneficiarilor prin apeluri de
proiecte ºi cea de achiziþie publicã,
dar numai în cazuri excepþionale.

“Noi, dupã modificarea regula-

mentului am fãcut modificarea în pro-
gram ºi am trecut în fiºa mãsurii ape-
luri de selecþie, dar ne-am pus ºi o
plasã de siguranþã, respectiv dacã prin
apeluri de selecþie nu reuºim sã

strângem suficiente firme de consul-
tanþã care sã implementeze proiecte
pentru fermieri, sã recurgem ºi la
achiziþie publicã. Deci, ºi una si alta,
dar în principiu mergem pe selecþie
de proiecte. Este o metodã mai bunã
faþã de cea pe achiziþie publicã, deoa-
rece dacã lansãm un lot, care putea
fi un judeþ sau o regiune a þãrii, ve-
neau 5-6-10 firme ºi câºtigãtorul era
doar unul singur, iar ulterior în imple-
mentare puteau apãrea probleme din
diferite motive. Prin selecþia de pro-
iecte nu vom mai avea pe o regiune,
un judeþ, doar un singur câºtigãtor,
ci mai mulþi ºi într-un fel dãm o mare
ºansã acelor firme de consultanþã
locale, judeþene, care se pot implica,
dar nu puteau sã vinã la achiziþia pu-
blicã pentru cã nu aveau o experienþã
bogatã ori cifra de afaceri cerutã. Este
un avantaj, deoarece o firmã de con-
sultanþã dintr-un judeþ este mai apro-
piatã de fermier decât una de la
Bucureºti sau din alte oraºe mari”, a
explicat Alecu.

Potrivit sursei citate, mãsura 2 din
PNDR, cu modificãrile menþionate, va
fi lansatã cel mai probabil în luna
aprilie 2020. În prezent, modificãrile
aduse Hotãrârii Guvernului nr. 226/
2015 privind stabilirea cadrului gene-
ral de implementare a mãsurilor Pro-

gramului Naþional de Dezvoltare Ru-
ralã cofinanþate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã ºi de
la bugetul de stat se aflã în consultare
publicã pe site-ul MADR. “Dupã ce

se va încheia aceastã perioadã de
consultare ºi vom analiza observaþiile
primite o vom trimite cãtre ministerele
avizatoare ºi pe urmã va intra în Gu-
vern. Pânã la sfârºitul lunii martie tre-
buie sã avem ghidurile, iar în aprilie
vom lansa aceastã mãsurã”, a adãu-
gat directorul MADR.

Prin mãsura 2 “Servicii de consi-
liere, servicii de gestionare a fermei ºi
servicii de înlocuire în cadrul fermei”
din PNDR 2020 se va putea face con-
sultanþã în rândul fermierilor pe înde-
plinirea normelor de biosecuritate din
fermele mici în contextul evoluþiei pes-
tei porcine africane pe teritoriul Ro-
mâniei, dar ºi pentru managementul
riscurilor.

“Noi avem mai multe planuri cu
aceastã mãsurã. Am vrea sã facem
consiliere pentru pesta porcinã afri-
canã, astfel încât aceºti consultanþi
sã poatã sã-i ajute pe micii fermieri în
special în îndeplinirea normelor de
biosecuritate în fermele mici ºi mijlocii
cu precãdere. De asemenea, vrem
sã facem consultanþã în manageme-
ntul riscurilor. Vrem sã facem consul-
tanþã fermierilor ºi în ceea ce priveºte
gestionarea riscurilor precum ºi me-
todele de asigurare a animalelor ºi a
culturilor, dar ºi pentru alte riscuri pe
care asigurãtorii nu le fac acum în

piaþa. De exemplu, dãunãtorii din
agriculturã ºi epizootiile din zootehnie
nu sunt asigurate acum de asigu-
rãtorii privaþi din piaþã”, a subliniat
Bogdan Alecu.

În privinþa bugetului alocat aces-
tei mãsuri, reprezentantul MADR a
precizat cã s-a stabilit la circa 7 milioa-
ne de euro, numãrul maxim de fer-
mieri care vor beneficia de aceste mã-
suri de consultanþã va fi de aproxi-
mativ 38.000 iar regulamentul euro-
pean prevede cel mult 1.500 de euro
pentru o fermã pentru serviciul de
consultanþã.

“Regulamentul spune cã avem
voie maximum 1.500 de euro per fir-
mã de consultanþã pe fermã. E un
maxim, dar nu va fi chiar la 1.500 de
euro, va fi mai jos. Cu siguranþã pentru
pesta porcinã vom avea un alt tip de
buget, pentru cã pe biosecuritate sunt
altfel de consultanþi ºi va trebui sã
oferim un tip specific de consultanþã.
Noi vrem sã targetãm fermele mici,
de la 5 la 30 de capete, fermele de
familie. Facem niºte analize împreunã
cu ANSVSA pe partea aceasta pentru
a stabili numãrul de fermieri ºi cãtre
cei care ne vom adresa ºi pe urma
vom face ºi bugetele pe judeþe ºi re-
giuni”, a mai spus directorul Direcþiei
de Formare Profesionalã ºi Asistenþã
Tehnicã la Autoritatea de Manage-
ment pentru PNDR, din cadrul Minis-
terului Agriculturii.

Potrivit proiectului de HG publicat
pe site-ul MADR, în urma modificãrii
Regulamentului (UE) nr. 1305/2013
prin Regulamentul (UE) 2017/2393
al Parlamentului European ºi al Con-
siliului din 13 decembrie 2017, imple-
mentarea Mãsurii 2 se poate realiza
prin selectarea beneficiarilor mãsurii,
în speþã a furnizorilor de servicii de
consiliere, prin apeluri de expresii de
interes, cu respectarea principiilor
unei proceduri de selecþie obiective,
transparente ºi deschisã atât organis-
melor publice, cât ºi celor private.

În urma acestei modificãri legis-
lative a Regulamentului european a
fost eliminatã obligativitatea aplicãrii
procedurii de achiziþie publicã, pro-
cedurã aplicabilã pânã la acel mo-
ment pentru implementarea Mãsurii
2. “Pentru a fi în acord cu modificãrile

propuse de Regulamentul european,
MADR a modificat prevederile PNDR
2014-2020, modificare aprobatã de
Comisia Europeanã în 23.01.2019,
precizând cã procesul de selecþie a
furnizorilor de consiliere se realizeazã
de cãtre MADR, prin evaluarea ºi se-
lecþia proiectelor depuse în cadrul ape-
lurilor de propuneri de proiecte, ur-
mând ca, doar în cazuri excepþionale,
sã fie aplicatã procedura de achiziþie
publicã”, se aratã în proiect.

Prin aceastã modificare a PNDR
care face obiectul reglementãrii prin
HG nr. 226/2015 se urmãreºte, pe
de o parte, evitarea blocajelor ºi facili-
tarea parcurgerii procedurilor de eva-
luare ºi selecþie, prin scurtarea terme-
nelor de la lansarea apelului pânã la
selectarea ºi contractarea benefi-
ciarilor ºi, în special, extinderea posibi-
litãþilor de a oferi servicii de consiliere
de cãtre un numãr cât mai mare de
furnizori.

În cazuri excepþionale, care fac
obiectul reglementãrii prin cadrul na-
þional de implementare, respectiv HG
nr. 226/2015 privind stabilirea ca-
drului general de implementare a mã-
surilor PNDR, evaluarea ºi selecþia
beneficiarilor poate fi realizatã pe baza
unei proceduri elaborate de MADR
în conformitate cu legislaþia privind
atribuirea contractelor de achiziþie pu-
blicã, complet armonizatã cu legislaþia
Uniunii Europene privind achiziþiile
publice.

“Prin urmare, prezenta propune-
re de modificare a HG nr. 226/2015
armonizeazã prevederile cadrului na-
þional de implementare cu prevederile
PNDR 2014-2020 ºi ale legislaþiei
europene ºi dã posibilitatea ca, în
sesiunile viitoare, Mãsura 2 - “Servicii
de consiliere, servicii de gestionare a
fermei ºi servicii de înlocuire în cadrul
fermei” sã fie implementatã prin pro-
cedura simplificatã, respectiv apeluri
de propuneri proiecte, aºa cum se
realizeazã în prezent implementarea
Mãsurii 1 “Acþiuni pentru transferul
de cunoºtinþe ºi acþiuni de informa-
re”, dând astfel posibilitatea ca mai
mulþi ofertanþi sã fie selectaþi în ve-
derea îndeplinirii obiectivelor ºi indica-
torilor prevãzuþi în PNDR”, aratã do-
cumentul citat.

MADR eliminã obligativitatea aplicãrii procedurii de achiziþie
publicã în PNDR pentru selecþia firmelor de consultanþã (proiect)

Agenþia de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã
Prahova (APIA Prahova) informeazã cã, pânã la data
de 7 februarie 2020, la nivel naþional, au fost auto-
rizaþi pentru efectuarea plãþilor regulare aferente
anului de cerere 2019, un numãr de 819.254
fermieri (ceea ce reprezintã 97,02% din numãrul
fermierilor eligibili la plata regularã) cu sumã totalã
de 1.023.084.600 euro, astfel:

-701.396.128 euro din Fondul European de
Garantare Agricolã (FEGA);

- 96.609.292 euro din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR);

- 19.190.870 euro din BN1 (cofinanþare de la
Bugetul Naþional);

- 205.888.310 euro de la Bugetul Naþional.
În perioada 16.10.2019 – 06.02.2020, Agen-

þia a autorizat plãþi la nivel naþional (avans + platã
regularã) aferente Campaniei 2019, în sumã totalã
de 2.342.413.975 euro, astfel:

-1.715.992.810 euro din Fondul European
de Garantare Agricolã (FEGA);

- 350.787.257 euro din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR);

- 69.745.596 euro din BN1 (cofinanþare de la
Bugetul Naþional);

-205.888.310 euro de la Bugetul Naþional.
Plãþile se efectueazã la cursurile de schimb

valutar stabilite de cãtre Banca Centralã Europea-
nã, astfel:

- 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de cãtre
Banca Centralã Europeanã în data de 30.09.2019
ºi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C nr. 329/3, pentru plãþile finanþate din FEGA
(Fondul European de Garantare Agricolã);

- 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de cãtre
Banca Centralã Europeanã în data de 31.12.2018
ºi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
seria C nr. 1/06, pentru plãþile finanþate din FEADR

APIA: Stadiul
plãþilor aferente
Campaniei 2019

În prima zi a acestei sãptãmâni, la nivelul judeþului
Prahova, s-au înregistrat 46 de intervenþii în situaþii de
urgenþã. Pompierii au intervenit la 6 misiuni de stingere
a incendiilor, 3 accidente rutiere, iar echipajele SMURD
au acþionat în 34 de cazuri pentru acordarea primului
ajutor calificat, o misiune pentru asanare muniþie, pre-
cum ºi în alte douã misiuni de deblocãri ºi protejare a
comunitãþilor.

Pompierii militari prahoveni au acþionat pentru
localizarea ºi lichidarea a trei incendii de vegetaþie us-
catã produse în localitãþile Bãrcãneºti, Valea Cãlugã-
reascã ºi Ploieºti. Cauza probabilã de producere a
acestor evenimente o constituie utilizarea focului des-
chis în spaþii deschise, cetãþenii efectuând igienizarea
terenurilor prin arderea vegetaþiei uscate, fãrã a respec-
ta normele de apãrare împotriva incendiilor, iar suprafaþa
de ardere a fost de aproximativ 30 ha vegetaþie uscatã.

În perioada  10 – 11 februarie 2020, pompierii
militari au localizat ºi lichidat douã incendii provocate,
cel mai probabil de coºurile de fum necurãþate, defecte,
amplasate ori neprotejate corespunzãtor faþã de
materialele combustibile, la locuinþe din localitãþile
Bãicoi ºi Pãuleºti. Pompierii militari au localizat ºi lichi-
dat incendiile înainte ca acesta sã provoace pagube
materiale.

Tot luni, 10 februarie 2020, la ora 19.39, echipajele
de pompieri au intervenit pentru localizarea ºi lichidarea
unui incendiu izbucnit la o locuinþã particularã situatã

în satul Conduratu din comuna Baba Ana. Pompierii
militari au acþionat timp de aproximativ douã ore
pentru stingerea incendiului ce se manifesta în curte,
respec-tiv pentru cãutarea eventualelor focare ascunse
ºi înlãturarea efectelor negative ale evenimentului.
Pagubele înregistrate ca urmare a producerii incen-
diului, provocat cel mai probabil din cauza focului des-
chis în spaþii deschise, au constat în acoperiºul ane-
xelor pe o suprafaþã de aproximativ 70 mp ºi 500 kg
lemne de foc. Din cauza vântului puternic, incendiul
s-a propagat ºi la anexa situatã în apropiere unde au
ars 7 mp dintr-un perete ºi 4 m dintr-un gard de lemn.

Luni, 10 februarie a.c., la ora 09.55, echipajul
pirotehnic al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã
“ªerban Cantacuzino” a desfãºurat o misiune de asa-
nare a teritoriului de muniþia rãmasã neexplodatã din
timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Muniþia a
constat într-un proiectil exploziv de calibru 76 mm,
fiind gãsitã de un cetãþean în gospodãria de pe raza
localitãþii Dumbrava. Specialiºtii pirotehnicieni au asa-
nat o suprafaþã de teren de aproximativ 500 metri pã-
traþi ºi au acþionat pentru identificarea, ridicarea, trans-
portul ºi depozitarea muniþiei în condiþii de siguranþã,
aceasta urmând a fi distrus la o datã ulterioarã.

De asemenea, din cauza rafalelor de vânt, pom-
pierii militari au acþionat pentru degajarea a doi copaci
cãzuþi peste o locuinþã în satul Cheia din localitatea
Mãneciu.

Bilanþul ISU Prahova la începutul sãptãmânii
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Consumatorii casnici care primesc oferte de
la furnizori pentru a trece din piaþa reglementatã în
piaþa concurenþialã sau pentru a prelungi vala-
bilitatea contractului pe piaþa liberã trebuie sã fie
foarte atenþi la valoarea totalã a facturii promise ºi
sã analizeze ofertele mai multor furnizori, au decla-
rat, pentru AGERPRES, reprezentanþii Autoritãþii
Naþionale de Reglementare în Energie (ANRE).

Clienþii finali casnici trebuie sã ºtie cã au dreptul
sã îºi schimbe furnizorul de energie electricã în
termen de 21 de zile de la data solicitãrii ºi cã furni-
zorul poate fi oricare din operatorii economici care
au licenþã de furnizare de pe teritoriul României,
acest serviciu nefiind limitat la o anumitã zonã
geograficã de deservire. Mai trebuie sã ºtie cã
procesul de schimbare a furnizorului este unul
gratuit, fiind interzisã perceperea oricãror taxe sau
tarife de cãtre companiile din energie, ºi cã nu
implicã modificãri de ordin tehnic.

“Este important de reþinut cã iniþierea pro-
cesului de schimbare a furnizorului nu poate avea
loc decât dupã ce clientul final a optat pentru noul
furnizor. Iar în acest sens, se recomandã ca, în prea-
labil, sã se solicite ºi sã se analizeze comparativ
ofertele mai multor furnizori, astfel încât clientul
final casnic sã poatã alege în cunoºtinþã de cauzã
oferta cea mai avantajoasã pentru el, dintre cele
disponibile pe piaþã”, sugereazã ANRE.

Astfel, consumatorii trebuie sã fie foarte atenþi
la evaluarea totalã a facturii, comparativ cu factura
actualã, pentru cã ofertele furnizorilor se referã
doar la preþul energiei, în timp ce factura include ºi
tarifele de distribuþie, de transport, precum ºi alte
componente, precum certificatele verzi, contribuþia
pentru cogenerare, acciza ºi TVA.

Clienþii trebuie sã fie atenþi ºi la condiþiile de
facturare, la perioada pentru care ur-meazã a se

aplica tariful menþionat în ofertã ºi la
perioada pentru care ur-meazã sã se
încheie respectivul contract. “Este
recomandat sã se facã o analizã
comparativã a informaþiilor con-þinute în
ofertele de furnizare, þinând cont de preþ,
duratã, modalitãþi de platã, con-diþii de
încetare a contractului etc., astfel încât
sã se poatã face alegerea potrivitã. Un

instrument util în acest sens este aplicaþia
interactivã “Comparator de preþ pentru ofertele de
furnizare a energiei electrice” pusa la dispoziþie de
ANRE la pagina proprie de internet, aplicaþie care
este disponibilã ºi pentru utilizatorii care au acces
la magazinele Google Play ºi Apple Store”, spun
reprezentanþii reglementatorului.

Dupã ce convin asupra clauzelor contractuale,
clientul final ºi furnizorul ales încheie contractul de
furnizare, care îºi va produce efectele de la data în-
cetãrii contractului încheiat cu furnizorul actual. Iar,
în acest scop, clientul final trebuie sã notifice, în
scris, actualului furnizor decizia de schimbare,
precizând în mod expres data încetãrii contractului
de furnizare existent.

Alte clauze contractuale care necesitã atenþie
sunt ºi condiþiile în care pãrþile pot renegocia clauze
din contract, condiþiile de încetare a contractului,
precum ºi clauze care pot produce efecte ºi dupã
încetarea acestuia. De asemenea, clientul final
trebuie sã se asigure cã ofertele au condiþii avanta-
joase pe întreaga perioadã a contractului ºi cã
respectã prevederile legale privind componentele
care vor fi incluse în factura finalã (certificate verzi,
contribuþia pentru cogenerarea de înaltã eficienþã,
accize, TVA).

Patru furnizori au fost
amendaþi în 2019

Anul trecut, ANRE a primit 184 plângeri privind
comportamentul reprezentanþilor din teren ai
furnizorilor, precum ºi la comportamentul
furnizorilor “vechi”, dupã schimbarea furnizorului
(în sensul cã au emis facturi ºi dupã schimbarea

efectivã a furnizorului), 309 plângeri privind aspecte
legate de procesul propriu-zis de schimbare al
furnizorului, 481 plângeri privind diverse aspecte
la adresa furnizorilor ce activeazã pe piaþa concu-
renþialã (în principal aspecte legate de facturarea
energiei electrice) ºi alte 532 de plângeri privind
încheierea contractelor pe piaþa concurenþialã, fiind
reclamatã, cu precãdere, întârzierea în ceea ce
priveºte încheierea/activarea/derularea propriu-
zisã a contractelor.

Reprezentanþii ANRE precizeazã cã, în multe
cazuri, printr-o singurã reclamaþie, au fost reclamate
mai mult aspecte dintre cele menþionate anterior.
Astfel, în anul 2019, pentru nerespectarea Pro-
cedurii privind schimbarea furnizorului de energie
electricã de cãtre clientul final, aprobatã prin Ordinul
ANRE nr. 105/2014, precum ºi pentru nerespecta-
rea prevederilor Regulamentului de furnizare a
energiei electrice la clienþii finali, aprobat prin Ordinul
ANRE nr. 64/2014, au fost aplicate 29 de amenzi
contravenþionale, în valoare totalã de 400.000
lei, unui numãr de patru furnizori de energie elec-
tricã. ANRE nu menþioneazã numele acestora.

Principalele aspecte reclamate au fost ter-
giversarea sau blocarea procesului de schimbare
a furnizorului; întârzieri în ceea ce priveºte acti-
varea/derularea contractului de furnizare a energiei
electrice; situaþii în care, deºi s-a schimbat furnizorul,
“vechiul furnizor” a continuat sã factureze energia
electricã; modificarea tarifelor, deºi clientul susþine
ca nu a fost informat corespunzãtor.

“Au fost multe reclamaþii privind comporta-
mentul reprezentanþilor din teren ai furnizorilor, în
sensul cã petenþii au menþionat cã adesea au fost
pãcãliþi de aceºtia, prin diverse metode, în scopul
semnãrii contractelor cu furnizorul pe care îl repre-
zenta, cã s-au utilizat datele cu caracter personal
fãrã acordul lor, cã nu au semnat ei contractele
respective”, mai spun oficialii ANRE.

Oferte mai scumpe decât
pe site-ul companiilor

Mai mulþi consumatori de energie au primit, în
aceastã perioadã, oferte pentru lunile urmãtoare

la preþuri mai mari decât era afiºat pe site-ul com-
paniei ºi care nu se regãseau în comparatorul de
preþuri de pe site-ul ANRE. Contactaþi de AGERPRES
cu privire la acest aspect, reprezentanþii ANRE au
precizat cã vor modifica reglementãrile, astfel încât
companiile sã fie obligate sã trimitã oamenilor doar
acele ofertele care sunt afiºate ºi pe comparatorul
de preþuri.

“Am extins activitatea de control ºi la situaþia
menþionatã, sã vedem ce mai putem îmbunãtãþi
pentru ca piaþa sã funcþioneze optim. Am constatat
cã furnizorii nu publicaserã pe comparatorul de
preþuri oferte pentru perioade care încep cu 1 martie
sau cu 1 aprilie. Suntem în curs de modificare a
reglementãrilor, astfel încât companiile sã fie obli-
gate sã publice ºi aceste oferte pe comparator.
Deci, dacã vor sã facã o ofertã începând cu 1 aprilie,
spre exemplu, sã o treacã în comparator ºi abia
apoi sã o trimitã ºi consumatorilor, ca aceºtia sã
poatã analiza mai multe oferte începând cu acea
datã ºi sã ia cea mai bunã decizie”, au menþionat
oficialii ANRE.

Preþurile reglementate,
cele mai mici

În primele nouã luni ale anului trecut, 455.985
de consumatori casnici au trecut din piaþa re-
glementatã în piaþa liberã, preferând sã încheie un
nou contract fie cu furnizorul lor clasic, fie cu alt fur-
nizor, iar preþuri reglementate mai plãtesc
6.170.593 de consumatori casnici, aratã datele
ANRE. În prezent, potrivit comparatorului de preþuri
de pe site-ul ANRE, preþurile reglementate sunt cele
mai mici, iar cea mai ieftinã opþiune pe piaþa liberã
(pentru Bucureºti) este cu 4,51% mai scumpã
decât tariful reglementat.

Totuºi, dacã un consumator doreºte sã rãmânã
în piaþa reglementatã, dar sã-ºi schimbe furnizorul
tradiþional, el are ºi aceastã opþiune, existând pe
comparatorul preþurilor ºi oferte de la furnizorii de
ultimã instanþã opþionali, unele mai mici cu 3%
decât cele ale furnizorului clasic.

ANRE sfãtuieºte consumatorii casnici de energie sã compare
ofertele mai multor furnizori, înainte de a încheia un contract

Miercuri, 5 februarie, preºedintele Consiliului Judeþean Prahova, Bogdan Toader
ºi directorul Agenþiei pentru Dezvoltare Regionalã Sud Muntenia,  Liviu Muºat, au
semnat contractul de finanþare pentru proiectul „Extinderea, reabilitarea,
modernizarea ºi dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetricã Ginecologie
Ploieºti”. Acesta este finanþat prin Programul Operaþional Regional 2014-2020 –
Axa prioritarã 8. Dezvoltarea infrastructurii de sãnãtate, Operaþiunea 8.1.A –
ambulatorii. Valoarea totalã este de 7.495.361,73 lei, din care contribuþia Judeþului
Prahova este de 149.907,23 lei, iar asistenþa financiarã nerambursabilã este de

7.345.454,50 lei.
Obiectivul gene-

ral al proiectului  îl
constituie creºterea
accesibilitãþii servi-
ciilor de sãnãtate ºi
îmbunãtãþirea stãrii
de sãnãtate a po-
pulaþiei din judeþul
Prahova prin extin-
derea, reabilitarea,
modernizarea ºi do-
tarea ambulatoriului
integrat al Spitalului
de Obstetricã Gine-
cologie Ploieºti. Lu-

crãrile propuse în proiect vor asigura condiþiile optime de desfãºurare a activitãþii
medicale din cadrul Ambulatorului integrat: crearea unui flux medical optim, care sã
fluidizeze activitatea, reducerea timpilor de aºteptare, precum ºi reducerea numã-
rului de redirecþionãri ale pacienþilor. Aceastã investiþie va crea condiþiile necesare
pentru  creºterea calitãþii actului medical prin modernizarea ºi dotarea ambulatoriului.
De asemenea, va contribui la evitarea aglomerãrii pe holuri ºi la reducerea
considerabilã a timpilor de aºteptare.

În aceeaºi zi a fost semnat ºi contractul de finanþare pentru proiectul “Dotarea
Ambulatoriului de Specialitate din Vãlenii de Munte în vederea creºterii accesibilitãþii
serviciilor de sãnãtate pentru populaþie”; acesta are o valoare totalã de 8.197.076,
69 de lei, iar perioada de implementare este de 5 luni.

Preºedintele Consiliului Judeþean Prahova, Bogdan Toader, susþine pe lângã
modernizarea unitãþilor sanitare din Ploieºti ºi reabilitarea/dotarea unitãþilor
spitaliceºti din judeþ, sãnãtatea fiind o temã prioritarã pentru administraþia judeþeanã.
Beneficiarii acestor proiecte cu finanþare europeanã vor fi atât prahovenii, cât ºi
cetãþenii din întreaga regiune.

Bani europeni pentru spitale

Daniel Lazãr

Cazurile de gripã s-au înmulþit ºi în judeþul
Prahova, Inspectoratul ªcolar Judeþean Prahova
anunþând luni, 10 februarie, cã este vorba
despre 155 de elevi gripaþi. Aceºtia se aflã acasã
ºi urmeazã un tratament specific. Din fericire,
nu se pune problema ca ºcoli din judeþ sau din
Ploieºti sã fie închise sau sã aibã cursuri sus-
pendate din pricina gripei, chiar dacã sunt unii
de prin presã care îºi doresc asta, tocmai pentru
a avea ºtiri mai interesante ºi mai alarmiste de
transmis! (M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)(M. M.)

ªoferul unui TIR nu a pãstrat distanþa în mers ºi a lovit un autobuz cu
muncitori, luni noapte, pe DN72 în zona Ariceºtii Rahtivani, în accident
fiind rãnitã o persoanã, informeazã IPJ Prahova.

“Din primele verificãri se pare cã un bãrbat în vârstã de 52 de ani,
care conducea un autocamion (TIR) pe DN72, din direcþia Târgoviºte cãtre
Ploieºti, posibil pe fondul nepãstrãrii distanþei de siguranþã în mers, ar fi
intrat în coliziune cu un autobuz care transporta 14 persoane cãtre locul
de muncã situat în Parcul Industrial Ploieºti”, precizeazã IPJ Prahova.

O femeie de 50 de ani, pasagerã în autobuz, a fost transportatã la
spital, acuzând dureri în zona lombarã. “Fãrã probleme de alcool, iar în
zonã valorile de trafic au fost reduse la acel moment”, mai menþioneazã
IPJ Prahova. (D. Lazãr)(D. Lazãr)(D. Lazãr)(D. Lazãr)(D. Lazãr)

Piaþa turisticã din România se aflã
pe un trend ascendent, în condiþiile în
care peste 60% dintre antreprenorii din
sector au raportat o creºtere a veniturilor
între 2018 ºi 2019, însã politicile publice
nu s-au fundamentat pe analize ºtiinþi-
fice adaptate situaþiei de fapt, acestea
nevenind în sprijinul dezvoltãrii secto-
rului, considerã Florin Jianu, preºedin-
tele Consiliul IMM-urilor din România
(CNIPMMR) .

CNIPMMR ºi Groupama Asigurãri
au lansat luni cea de-a doua ediþie a Ba-
rometrului turismului din România, docu-
ment intitulat “Carta Albã a Turismului
din România”. Acesta analizeazã unitã-
þile de cazare ºi agenþiile de turism cu
scopul de a identifica performanþele tu-
rismului autohton, alãturi de perspec-
tivele pentru anul urmãtor, precum ºi
provocãrile ºi oportunitãþile acestei pie-
þe. Potrivit barometrului, mai mult de
jumãtate (57%) dintre antreprenorii din

turism considerã promovarea cea mai
importantã nevoie de politicã publicã,
iar procentul celor care îºi gestioneazã
riscurile prin asigurãri a crescut cu 15%.

“Turismul din România este un do-
meniu cu un potenþial foarte ridicat,
anual înregistrând creºteri semnifica-
tive. Totuºi, în ultimii ani, politicile publice
nu s-au fundamentat pe analize ºtiin-
þifice adaptate situaþiei de fapt, acestea
nevenind în sprijinul dezvoltãrii secto-
rului. Pentru cã toate propunerile
CNIPMMR se bazeazã pe cercetãri ºi
studii aprofundate, Carta Albã a
Turismului din România, aflatã deja la
ediþia a doua, reprezintã prima cercetare
realã care îºi propune sã ofere o pers-
pectivã cu privire la performanþele
turismului din anul 2019 prin identifica-
rea principalelor caracteristici, riscuri ºi
vulnerabilitãþi, analizând, totodatã,
factorii interni ºi externi ce influenþeazã
dezvoltarea companiilor din domeniu,

oferind o serie de informaþii cu privire la
provocãrile ºi oportunitãþile acestei pie-
þe. Rezultatele barometrului de anul
acesta reflectã faptul cã turismul din
România se gãseºte pe un trend ascen-
dent, veniturile ºi numãrul de turiºti fiind
în continuã creºtere, aproximativ 60%
dintre respondenþi previzionând o
creºtere în anul 2019 faþã de 2018,
creºterea profitului fiind obiectivul stra-
tegic principal al companiilor din turism”,
a afirmat Florin Jianu, într-un comunicat
remis luni AGERPRES.

Lipsa personalului calificat, costu-
rile asociate cu pãstrarea personalului
ºi calitatea infrastructurii de transport
persoane au fost identificate ca prin-
cipalele obstacole în calea dezvoltãrii
afacerii lor. O evoluþie pozitivã înregis-
tratã priveºte dezvoltarea serviciilor de
tip all-inclusive, dar ºi gradul de ocupare
a unitãþilor economice din turism, preco-
nizat sã creascã în 2020.

Jianu (CNIPMMR): “Turismul din România înregistreazã anual creºteri
semnificative; politicile publice nu au sprijinit dezvoltarea sectorului”

Noi informaþii despre
gripa din rândul

elevilor prahoveni

Microbuz cu muncitori lovit de
un TIR la Ariceºtii Rahtivani
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economie

Arieratele bugetului general consolidat s-au redus cu 29,18% anul trecut,
de la 192,62 milioane de lei în decembrie 2018 la 136,41 milioane de lei în
decembrie 2019, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanþelor
Publice (MFP).

Arieratele de peste 90 de zile s-au diminuat cu 38,6%, de la 73,1 milioane
de lei în decembrie 2018, la 44,9 milioane de lei în decembrie 2019. De

asemenea, arieratele
de peste 120 de zile
au scãzut de la 76,2
milioane lei în de-
cembrie 2018 la
41,5 milioane lei în
decembrie 2019, iar
cele peste 360 de
zile s-au majorat la
50 milioane lei, de la
43,4 milioane lei.

În decembrie,
faþã de luna prece-
dentã, când au to-
talizat 164,67 milioa-

ne de lei, arieratele s-au majorat cu 17,16%. Arieratele de peste 90 de zile au
consemnat o scãdere de 1,6%.

La bugetele locale, anul trecut, arieratele au scãzut cu 35,32%, de la
171,3 milioane de lei, în decembrie 2018, la 110,82 milioane de lei în decembrie
2019. Comparativ cu luna precedentã, arieratele s-au redus cu 18,22%.

La capitolul ‘buget de stat ºi autonome’, în 2019, arieratele au crescut de
la 21,28 milioane de lei în decembrie 2018, la 25,58 milioane de lei în
decembrie 2019. Datoriile de peste 90 de zile au urcat de la 2,2 de milioane
de lei, în decembrie 2018, la 6,2 milioane lei în decembrie 2019, iar cele peste
360 de zile au scãzut uºor, de la 12,9 milioane lei, la 12,2 milioane lei.

Volumul investiþiilor imobiliare în
România va depãºi 1,1 miliarde de
euro, în 2020, peste 700 de milioane
de euro din total reprezentând con-
tracte deja semnate sau în proces de
verificare (due dilligence), aratã o ana-
lizã de specialitate. La nivel com-
parativ, valoarea tranzacþiilor imobilia-
re înregistrate în 2019, la nivel naþio-
nal, s-a ridicat la 683 de milioane de
euro, sub estimãrile iniþiale.

“În ultima perioadã am reuºit sã
convingem tot mai mulþi investitori in-
ternaþionali sã se uite la România ºi
acest lucru s-a materializat, pe de o
parte, printr-un volum ridicat de tran-
zacþii care au fost securizate deja ºi
care urmeazã sã fie finalizate în peri-
oada urmãtoare. În total, tranzacþii de
peste 700 de milioane de euro sunt
în faze avansate, iar pentru tot anul e
foarte probabil ca volumul sã depã-
ºeascã 1,1 miliarde de euro, un nivel
record al ultimilor ºase ani”, a declarat
Andrei Vãcaru, ºef al Capital Markets
JLL România.

În acest context al dezvoltãrii pie-
þei imobiliare, birourile din Bucureºti
vor reprezenta cele mai lichide acti-
ve în 2020, susþin analiºtii. Potrivit
acestora, Capitala ar putea atrage
peste 80% din volumul total de in-
vestiþii, faþã de 48%, anul trecut.

“În 2020, clãdirile de birouri vor
reprezenta cea mai lichidã clasã de
active imobiliare. Mai mult, ne aºtep-

tãm la o creºtere a ponderii în total
tranzacþii spre 80%, de la 60% anul
trecut. De remarcat, evoluþia sec-
torului hotelier, care devine din ce în
ce mai activ ºi unde ne aºteptãm ºi în
2020 la noi tranzacþii, în contextul în
care, în ultimii trei ani, au fost închise

nu mai puþin de 11 vânzãri de hote-
luri, atât în Bucureºti, cât ºi în oraºele
secundare”, se menþioneazã în anali-
za de piaþã.

La nivel regional, anul 2020 se
preconizeazã a fi unul de referinþã,
dupã ce în 2019 volumul a atins un
record absolut, cu aproape 14 miliar-

de de euro. Conform analizei, cu pes-
te 55% din totalul tranzacþionat ºi pe
fondul creºterii activitãþii investitorilor
din Europa, Polonia ºi-a menþinut pozi-
þia dominantã în 2019. Pe poziþia a
doua în regiune s-a poziþionat Cehia,
cu 22% din total. Cât priveºte diferen-

þele dintre sursele de capital în þãrile
din regiune, specialiºtii remarcã faptul
cã, în timp ce Polonia are foarte puþini
investitori locali, iar cei din Europa
deþin o cotã de aproximativ 50%, în
Ungaria capitalul local a generat 80%
din tranzacþii, în timp ce în Cehia aces-
ta a fost de 40%.

Sectorul e-commerce din Româ-
nia a depãºit valoarea de 4,3 miliarde
de euro, la finele anului 2019, în creº-
tere cu circa 22% faþã de datele din
2018, media zilnicã a cumpãrãturilor
online pe care le-au fãcut românii fiind
de aproximativ 12 milioane de euro,
aratã estimãrile Asociaþiei Române a
Magazinelor Online (ARMO), citate în
Raportul GPeC, publicat marþi.

“Sectorul de e-commerce a de-
pãºit pragul de 4,3 miliarde de euro
la finalul anului 2019, cu 20-22% mai
mult decât în 2018 când valoarea
comerþului online a fost estimatã la
aproximativ 3,6 miliarde de euro.
Ritmul de creºtere 2019 vs. 2018 a
fost mai redus comparativ cu 2018
vs. 2017, când rata de creºtere de la
un an la altul a fost de aproximativ
30%. Valoarea de peste 4,3 miliarde
de euro face referire la toate tran-
zacþiile generate din România atât
cãtre comercianþii autohtoni, precum
ºi cãtre magazinele online din afara
graniþelor þãrii”, noteazã sursa citatã.

ªeful ºi fondatorul GPeC, Andrei
Radu, precizeazã, totodatã, cã ro-
mânii au cheltuit, în medie, pentru
cumpãrãturi online aproximativ 12
milioane de euro în fiecare zi a anului
trecut, în creºtere de la 9,86 milioane
de euro - media zilnicã înregistratã în
2018. Cu toate acestea, analiza de
specialitate aduce în prim plan datele
Eurostat, conform cãrora doar 23%
din populaþia României a fãcut
cumpãrãturi online în 2019, ceea ce
situeazã þara noastrã pe penultimul
loc în Uniunea Europeanã, devan-
sând doar Bulgaria - cu 22%.

Potrivit documentului, suma de

4,3 miliarde de euro, la cât este es-
timatã piaþa comerþului online din
România, reprezintã strict segmentul
e-tail, adicã produsele fizice (tangibile)
care au fost cumpãrate prin internet.
Nu sunt incluse: serviciile, biletele de

avion, vacanþele ºi cãlãtoriile, rezer-
vãrile hoteliere, biletele la spectacole
sau la diferite evenimente, plata fa-
cturilor la utilitãþi, conþinutul descãr-
cat de pe Internet etc.

În ceea ce priveºte valoarea co-
ºului mediu pentru cumpãrãturile
online, aceasta a fost, în 2019, de 273
lei în cazul achiziþiilor de pe desktop,
respectiv de 208 lei pe mobil. Valorile
medii nu conþin TVA.

Informaþiile 2Performant, centra-
lizate în Raportul GPeC, relevã cã la

categoria Electro-IT&C a fost înre-
gistratã cea mai mare creºtere a coºu-
lui mediu, de la 738,27 lei în 2018, la
875 lei, în 2019. Majorãri ale sumelor
medii cheltuite în online au mai fost
consemnate la categoriile: Fashion

(185,58 lei), Articole pentru copii
(256,28 lei), Pet Shop (186,91 lei), res-
pectiv Cãrþi, Muzicã ºi Film (118,58
lei).

Pe de altã parte, categoriile unde
s-au înregistrat scãderi ale valorii medii
a tranzacþiei au fost: Home & Garden
(de la 528,07 lei, în 2018, la 525,67
lei, în 2019), Beauty (174,73 lei vs
172,29 lei), Auto & Moto (348,3 lei vs
342,55 lei) ºi Adult (155,7 lei vs
136,66 lei). Raportul de specialitate
aratã, totodatã, cã aproape 72% din

traficul magazinelor online a fost gene-
rat, anul trecut, de telefoanele mobile,
iar 63,6% din cumpãrãturile de pe In-
ternet se fac de pe aceste dispozitive.

Un studiu GPeC ºi iSense Solu-
tions scoate în evidenþã faptul cã 87%
dintre cumpãrãtorii online comparã
preþurile pe cinci website-uri diferite
înainte de a face achiziþia, iar mai mult
de jumãtate (56%) dintre utilizatorii de
internet din mediul urban au fãcut
cumpãrãturi online cel puþin lunar.

La nivel naþional, din datele Auto-
ritãþii Naþionale pentru Administrare
ºi Reglementare în Comunicaþii
(ANCOM) reiese cã, la jumãtatea anu-
lui 2019, existau 19,6 milioane de
conexiuni internet mobil ºi 5,1 milioa-
ne conexiuni internet fix. În prezent,
la finalul lunii decembrie 2019, în
platforma eMag Marketplace erau
înregistraþi 20.119 de comercianþi
online activi, în creºtere semnificativã
de la 14.749 în decembrie 2018, po-
trivit datelor furnizate de cãtre retai-
lerul online pentru GPeC.

În acelaºi timp, raportul GPeC,
care citeazã ARMO, menþioneazã cã,
în campania de Black Friday din
noiembrie 2019, românii au fãcut
cumpãrãturi online în valoare de 253
milioane euro, deºi au fost vehiculate
în spaþiul public ºi cifre care au depãºit
pragul de 300 de milioane euro.

Sursa cifrelor ºi a estimãrilor de
piaþã publicate în raportul GPeC sunt:
2Performant, ARMO, ANCOM, eMag
Marketplace, Eurostat, GPeC, iSense
Solutions, PayU ºi Upswing.

Raport: Piaþa e-commerce din România
a depãºit 4,3 miliarde de euro, în 2019

Românii au cumpãrat de 12 milioane de euro/zi

Analiºti: Volumul investiþiilor imobiliare
din România aproape se va dubla în 2020,

la peste 1,1 miliarde de euro

Arieratele bugetului general
consolidat, în scãdere cu
29,18%, la finele lui 2019

Producþia totalã de leguminoase
(mazãre, fasole, lupin, nãut ºi linte) a
Uniunii Europene a fost de 4,11 mili-
oane tone în 2018, iar suprafaþa to-
talã alocatã acestor culturi a fost de
2,17 milioane hectare, adicã o su-
prafaþã puþin mai micã decât cea a
insulei Sardinia, aratã datele publi-
cate luni de Eurostat.

Statele membre UE cu cea mai
mare producþie de leguminoase în
2018 au fost Franþa (840.000 de
tone), Spania (690.000 de tone), Po-
lonia (460.000 de tone), Germania
(400.000 de tone) ºi Lituania
(380.000 de tone). Împreunã, aceste
cinci þãri, au fost responsabile pentru
67% din producþia totalã de legumi-
noase a UE în 2018. Dupã primele
cinci state urmeazã Italia cu o pro-
ducþie de leguminoase de 219.000
de tone în 2018, România cu o pro-
ducþie de 191.000 de tone, Grecia
(181.000 de tone) ºi Bulgaria
(122.000 de tone).

În cazul României, datele Euro-
stat aratã cã producþia de legumi-
noase variazã semnificativ de la un
an la altul. Dacã în anul 2016 produc-
þia de leguminoase a României a fost
de aproximativ 99.000 de tone, în
2017 s-a triplat pânã la 301.000 de
tone, pentru ca în 2018 sã scadã la
191.000 de tone, iar în 2019 a
crescut pânã la 265.000 de tone.

Adunarea Generalã a Organiza-
þiei Naþiunilor Unite (ONU) a proclamat
10 februarie drept Ziua mondiala a
leguminoaselor.Paginã coordonatã de

Daniel Lazãr

România este
al ºaptelea

producãtor de
leguminoase din

Uniunea Europeanã
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învãþãmânt
14 - 20 februarie 2020

Directorii unitãþilor de învãþãmânt din Ploieºti
ºi din judeþul Prahova au fost invitaþi la sediul
Inspectoratului ªcolar Judeþean Prahova pentru a
li se comunica detalii despre noutãþile incluse în
Metodologia – cadru privind mobilitatea personalu-
lui didactic de predare din învãþãmântul preuniver-
sitar în anul ºcolar 2020-2021. Activitatea a fost
coordonatã de inspectorii ºcolari din cadrul Biroului
de management al resurselor umane, prof.
Elisabeta Bianca Ciulac ºi prof. Tudor Iancu.

Sunt destul de multe aspecte de enumerat
din cuprinsul stufos al Metodologiei respective,
însã ne vom axa doar pe câteva, care ar putea fi
ceva mai interesante.

Astfel, la Art. 3 (1) se precizeazã: Cadrele
didactice care au dobândit cel puþin definitivarea
în învãþãmânt sunt cadre didactice cu drept de
practicã în învãþãmântul preuniversitar. Art.3 (2) La
înscrierea la concursul naþional de ocupare a pos-
turilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în
învãþãmântul preuniversitar, denumit în continuare

concurs naþional, absolvenþii cu diplomã ai învãþã-
mântului postliceal ºi universitar de lungã ºi scurtã
duratã au obligaþia sã facã dovada finalizãrii pre-
gãtirii psihopedagogice. Pregãtirea psihopedagogi-
cã presupune obþinerea a minimum 60 de credite
prin modulele organizate de departamentele pen-
tru pregãtirea personalului didactic/departa-
mentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
Pregãtirea psihopedagogicã se finalizeazã prin
obþinerea „Certificatului de absolvire a programelor
de formare psihopedagogicã”.

O altã noutate poate atrage nemulþumirea
multora, pentru cã se referã la modificarea contrac-
tului de muncã, din perioadã nedeterminatã în
perioadã determinatã. Iatã despre ce este vorba:
Art.5 (8): În perioada de constituire a posturilor
didactice/catedrelor ºi încadrare a personalului
didactic de predare titular, cadrelor didactice
angajate în baza unui contract individual de muncã
pe perioadã nedeterminatã în învãþãmântul preu-
niversitar pânã la 31 august 2012 cu o vechime

mai mare de 7 (ºapte) ani de predare efectivã la
catedrã cu statut de cadru didactic calificat, care
nu au dobândit definitivarea în învãþãmânt sau
gradul didactic I ca urmare a echivalãrii titlului
ºtiinþific de doctor, li se modificã durata contractului
de muncã din perioadã nedeterminatã în perioadã
determinatã, în temeiul art. 241 alin. (6) din Legea
nr. 1/2011, cu modificãrile ºi completãrile ulte-
rioare, având posibilitatea, cu acordul acestora, de
a rãmâne încadrate pe perioadã determinatã în
anul ºcolar 2020-2021, pe posturile didactice/
catedrele pe care au fost titulare.

Alte noutãþiAlte noutãþiAlte noutãþiAlte noutãþiAlte noutãþi:
Art. 23 (3) Inspectoratele ºcolare au obligaþia

de a avea o evidenþã strictã a tuturor cadrelor didac-
tice titulare detaºate în interesul învãþãmântului
pentru nesoluþionarea restrângerii de activitate.

Art. 21 (9 În situaþia în care cadrele didactice
debutante, care nu au dobândit definitivarea în
învãþãmânt, au ocupat posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare pe perioadã
nedeterminatã prin concurs naþional începând cu
1 septembrie 2012, acumuleazã, de la data
angajãrii pe posturi didactice/catedre vacante
publicate pentru angajare pe perioadã nede-
terminatã, o vechime efectivã la catedrã mai mare
de 6 (ºase) ani în perioada 1 septembrie 2012-31
august 2020, cu respectarea condiþiei prevãzute
la alin. (7) sau în perioada 1 septembrie 2012-31
august 2020 au ocupat posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare pe perioadã
nedeterminatã prin concurs naþional, fãrã a se
încadra în prevederile alin. (7), pentru o duratã mai
mare de 6 ani ºi nu promoveazã examenul naþional
pentru definitivarea în învãþãmânt, sesiunea 2020,
au posibilitatea, cu acordul acestora, de a rãmâne
încadrate pe perioadã determinatã ºi în anul ºcolar
2020-2021, pe posturile didactice/catedrele pe
care au fost încadrate, inspectoratele ºcolare
emiþând decizii de repartizare în acest sens, cu

Inspectoratul ªcolar Judeþean
Prahova a gãzduit joi,6 februarie,

Conferinþa judeþeanã a Proiectului ROSE
(ROmanian Secondary Education
Project), unul dintre cele mai importante
ºi complexe proiecte educaþionale. Eve-
nimentul a fost prezidat de prof. Radu
Jugureanu – senior educaþional expert
în cadrul proiectului.  Au fost prezenþi di-
rectori de unitãþi de învãþãmânt, inspec-
tori ºcolari, activitatea beneficiind ºi de
prezenþa prof. Radu Pisãu – noul inspec-
tor ºcolar general al ISJ Prahova.

Proiectul ROSE este finanþat printr-
un împrumut de 200 de milioane de
euro acordat de Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi Dezvoltare ºi es-
te implementat de cãtre Ministerul Edu-
caþiei Naþionale ºi Cercetãrii ªtiinþifice,
prin Unitatea de Management al Proiec-
telor cu Finanþare Externã (UMPFE), pe
o perioadã de 7 ani, între 2015 ºi 2022.
Obiectivele granturilor sunt: reducerea
ratei de abandon ºcolar în licee; creºte-
rea ratei de absolvire; îmbunãtãþirea
performanþei la examenul de baca-
laureat. În acest proiect sunt cuprinse
21 de unitãþi de învãþãmânt din judeþul
Prahova beneficiare de granturi, care au
desfãºurat ºi mai desfãºoarã diverse
sub-proiecte. Este vorba despre: Liceul
Agricol „Gh.Ionescu -Siseºti” Valea Cãlu-
gãreascã; Liceul Tehnologic, Sat Cioranii
de Jos, Comuna Ciorani, Liceul  Tehnolo-
gic „Elie Radu” Ploieºti, Liceul Tehnologic
„Toma N. Socolescu” Ploieºti; Liceul
Tehnologic „Anghel Saligny” Ploieºti;
Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieºti; Liceul
Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol
Andrei” Ploieºti; Liceul Tehnologic „Lazãr
Edeleanu” Ploieºti; Colegiul „Ion Kalin-
deru” Buºteni; Liceul Teoretic „ªerban
Vodã” Slãnic; Liceul Tehnologic „Carol I”
Valea Doftanei; Liceul Tehnologic Ad-
ministrativ ºi de Servicii „Victor Slãvescu”
Ploieºti; Liceul Tehnologic „Constantin
Istrati” Câmpina; Liceul Tehnologic En-
ergetic Câmpina; Colegiul „Mihail Can-
tacuzino” Sinaia; Liceul Teoretic „Aurel
Vlaicu” Breaza; Liceul Tehnologic „Teo-

dor Diamant” Boldeºti-Scaeni; Liceul
Tehnologic Agromontan „Romeo Cons-
tantinescu” Vãlenii de Munte; Liceul
Teoretic Azuga; Liceul Tehnologic „Tase
Dumitrescu” Mizil; Liceul Tehnologic de
Transporturi Ploieºti.

Activitãþile de mentorat desfãºurate
în judeþul Prahova au ca scop urmãtoa-
rele: Cultivarea unor relaþii de încredere
ºi respect reciproc în cadrul organizaþiilor
scolare; Cooperare în cadrul activitãþilor,
ceea ce nu presupune doar un simplu
acord, ci conlucrare pentru identificarea
celor mai bune soluþii; Cultivarea rãbdã-
rii într-o „lume a nerãbdãrii”; Implicarea
elevilor în propriul proces de învãþare
prin participarea la activitãþile de con-
siliere. Creºterea încrederii în forþele pro-
prii a respectului de sine a abilitãþilor de
a-ºi autoevalua progresul; Creºterea mo-
tivaþiei pentru învãþare, prin stabilirea
rolului profesorului de a supraveghea
permanent activitatea elevilor, de a dis-
cuta cu ei pentru a identifica problemele,
de a orienta în mod diferenþiat pe cei
care întâmpinã dificultãþi. Implicarea
realã în activitãþi; Relatia de încredere
creatã între profesor-elev este deosebit
de impotantã ºi se reflectã în rezultatele
elevului în învãþare; Desfãºurarea activi-
tãþilor remediale sã fie realizate într-un

mod atractiv pentru elevi; Acþiunile pro-
fesorilor sã îî inspire cât mai mult pe
elevi.

Apel pentruApel pentruApel pentruApel pentruApel pentru
acordarea aacordarea aacordarea aacordarea aacordarea a

6% din PIB pentru6% din PIB pentru6% din PIB pentru6% din PIB pentru6% din PIB pentru
EducaþieEducaþieEducaþieEducaþieEducaþie

Prof. Radu Jugureanu a fãcut o pre-
zentare minuþioasã a proiectului ROSE,
evidenþiind rezultatele pozitive pe care
elevii beneficiari ai proiectului le obþin
datoritã programelor implementate, re-
zultate care pot sã contribuie, mai devre-
me sau mai târziu, la sãnãtatea în an-
samblu a societãþii. S-a vorbit ºi despre
nemulþumirea faptului cã politicienii nu
respectã legea cu privire al acordarea a
6% din PIB sistemului de învãþãmânt,
dar ºi despre plecarea peste hotare a
românilor, Radu Jugureanu spunând cã
„este vina noastrã (n.r. a societãþii) cã
pãrinþii copiilor pleacã sã munceascã în
strãinãtate”. Aici, ne permitem sã adãu-
gãm cã un rol extrem de important îl
are, de fapt, politica de globalizare. Glo-
balizarea ºi-a pus amprenta mai ales în
statele foste comuniste, pentru cã nu

numai din Romnânia s-a plecat ºi se
pleacã în occident! Globalizarea este
cea care afecteazã, odatã cu scrurgerea
timpului, naþionalismul unui stat, afec-
teazã datinele ºi credinþele unui popor
ºi aceste lucruri se vãd tot mai pronun-
þate în Europa, mai ales! Ar mai fi multe
de comentat despre efectele globalizã-
rii, dar nu credem cã este cazul sã oferim
acum mai multe detalii.

Totodatã, de ceva ani, statul român
oferã diferite facilitãþi tinerilor la anga-
jare, firmele fiind încurajate ºi cu bani
pentru a angaja tineri absolvenþi. Sunt
organizate ºi Burse ale locurilor de mun-
cã, dar, ce sã vezi, mulþi nu vor sã mun-
ceacã aici. Preferã sã plece în afara þãrii,
cã acolo sunt salarii mai mari! Ok, dar
tot acolo este ºi viaþa mai scumpã, mult
mai scumpã decât în România! Fiecare,
însã, îºi croieºte drum în viaþã dupã cum
doreºte, pentru cã, nu-i aºa, existã, încã,
globalizarea, care are „grijã” de tot ºi de
toþi!

Rolul mentoruluiRolul mentoruluiRolul mentoruluiRolul mentoruluiRolul mentorului

Prof. Bianca Elisabeta Ciulac –
mentor în cadru Proiectului ROSE la ni-
velul judeþului Prahova, oferã detalii, în
cadrul lucrãrii intitulate „Procesul de

mentorat”, despre activitatea de men-
torat, evidenþiind rolul pe care îl are pro-
fesorul mentor îl are în rândul elevilor, în
societate în general. „Mentoratul este,
în sine, o relaþie total diferitã faþã de al-
tele, cum ar fi formarea, îndrumarea ºi
sprijinul acordate de persoane cu auto-
ritate în relaþia de muncã cu persoana
mentoratã. Mentorul este persoana care
sprijinã învãþarea auto-dirijatã, dezvolta-
rea ºi progresul altei persoane, prin ofe-
rirea de informaþii, exemple de bune
practici, consiliere pentru creºterea în-
crederii în sine ºi consiliere pentru iden-
tificarea celor mai bune soluþii, tehnici
ºi metode pentru atingerea obiectivelor
stabilite. Mentoratul este o sursã re-
marcabilã pentru auto-învãþare/auto-
formare ºi dezvoltare personalã, asigu-
rându-se astfel ºi capacitatea de asu-
mare a deciziilor, precum ºi capacitatea
de monitorizare ºi identificare a mãsu-
rilor ameliorative pentru minimizarea ris-
curilor”, precizeazã prof. Bianca Ciulac.

De asemenea, mentorul îndepli-
neºte mai multe roluri în activitatea de
mentorat: de model profesional, de fa-
cilitator, de consilier al persoanei men-
torate, de formator specialist în dezvol-
tarea profesionalã ºi de persoanã-re-
sursã.

Scopul general al activitãþilor de
mentorat este de a contribui la adec-
varea performanþei liceului, din perspec-
tiva calitãþii ºi inovativitãþii activitãþilor
de predare-învãþare-evaluare, de sprijin
ºi extracurriculare prin acþiuni care
vizeazã: sprijinirea persoanei mentorate
în procesul de auto-observare ºi reflecþie
asupra propriilor experienþe profesiona-
le; facilitarea procesului de autoeva-
luare a persoanei mentorate pentru de-
terminarea nevoilor privind abordarea
ºi implementarea activitãþilor intra-cur-
riculare, de sprijin ºi extra-curriculare
derulate în cadrul proiectului; acordarea
de asistenþã ºi suport în abordarea
activitãþilor pedagogice.

excepþia cadrelor didactice debutante care au
beneficiat de acest drept în anul ºcolar anterior.

Art. 21 (10) Cadrele didactice angajate cu con-
tract individual de muncã pe durata de viabilitate a
postului/catedrei pierd aceastã calitate, dacã se
aflã într-una dintre urmãtoarele situaþii: a) nu au
obþinut calificativul parþial “Foarte bine” în anul
ºcolar în curs; b) nu au obþinut calificativul „Foarte
bine” în ultimul an ºcolar încheiat; c) au fost sanc-
þionate disciplinar în ultimul an ºcolar încheiat sau
în anul ºcolar în curs; d) nu li se poate constitui cel
puþin jumãtate de normã didacticã de predare-
învãþare-evaluare conform deciziei de repartizare
pe post/catedrã la nivelul unitãþii/unitãþilor de
învãþãmânt în care au fost repartizate ºi nu-ºi com-
pleteazã norma didacticã de predare, conform
prezentei Metodologii; e) nu li se poate constitui un
post didactic complet/o normã didacticã de pre-
dare-învãþare-evaluare completã în concordanþã
cu dsiciplina/disciplinele înscrise în decizia de
repartizare ºi nu obþin o nouã repartizare în etapa
de modificare a repartizãrii cadrelor didactice
angajate cu contract individual de muncã pe durata
de viabilitate a postului/catedrei, conform prezen-
tei Metodologii; f) li se reduce în întregime postul
didactic/catedra la nivelul unitãþii/unitãþilor de
învãþãmânt în care sunt angajate; g) obþin note sub
5 (cinci) la proba scrisã a concursului naþional de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/
rezervate, sesiunea 2020, la disciplina/una dintre
disciplinele corespunzãtoare postului didactic/ca-
tedrei pe care sunt angajate, conform deciziilor de
repartizare.

Art. (11) Cadrele didactice angajate cu con-
tract individual de muncã pe durata de viabilitate a
postului/catedrei care pierd aceastã calitate în
condiþiile alin. (10) pot fi încadrate, în anul ºcolar
2020-2021, în condiþiile prezentei Metodologii.

Continuã sarabanda modificãrilor în Educaþie
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PROGRAM  Teatrul “Toma Caragiu” 14 - 16 februarie 2020
SECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃSECÞIA DRAMÃ
Sâmbãtã, 15 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu - SOLD OUT – “Cuscrii din Tirana”“Cuscrii din Tirana”“Cuscrii din Tirana”“Cuscrii din Tirana”“Cuscrii din Tirana”, de Michalis
Reppas ºi Thanasis Papathanasiou. Regia: Dragoº Câmpan.
Asistent scenografie: Mãdãlina Sandu. În distribuþie: Cristina
Moldoveanu (Peni), Ilie Gâlea (Lykourgos), Theodora Sandu
(Liza), Otilia Pãtraºcu / Daniela Moldovan (Polina), Adrian
Ancuþa (Vasilis), Iuliu Galea (Alfred), Dragoº Câmpan (Pantelis),
Karl Baker (Boukouran), Ioana Farcaº (Klampeta).

SESESESESECÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISCÞIA REVISTTTTTÃÃÃÃÃ
Vineri, 14 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma

Caragiu – “Suflet pereche”“Suflet pereche”“Suflet pereche”“Suflet pereche”“Suflet pereche”. Regia: scenariul ºi selecþia
muzicalã: George Liviu Frâncu. Aranjament orchestral: Ciprian
Corniþa. Light design: Cristi Niculescu. În distribuþie: Nico,
Daniela Rãduicã, Romeo Zaharia, George Cãpanu, Rodica
Tudor, Iulia Nicola Ionescu, Melvy Anisia Irimea, Baletul Majes-
tic, Orchestra Majestic, Dirijor Viorel Gavrilã.

Duminicã, 16 Februarie, ora 18:30 - Sala Teatrului Toma
Caragiu - SOLD OUT – “My Fair Lady”“My Fair Lady”“My Fair Lady”“My Fair Lady”“My Fair Lady”, textul ºi versurile: Alan
Jay Lerner. Regia: scenariul ºi lightdesign Alice Barb. Distribuþia:
Cãlina Epuran (Eliza Doolittle), Silviu Biriº (Henry Higgins), Ion
Radu Burlan (Alfred P. Dolittle), Karl Baker/George Capanu

(Colonelul Pickering), George Liviu
Frâncu / Romeo Zaharia (Freddy),
Dana Vulc (Mrs. Pearce), Manuela
Alionte Frâncu (Mrs.Higgins), Mihaela
Duþu (Mrs.Eynsford-Hill), Petty Musa
(Regina), Rodica Alexandru (Pupãzã), Lucian Vasilescu
(Cârciumarul), Rãzvan Hanganu (Gunoier 1), Robert Anton
(Gunoier 2), Lãcrãmiora Bradoschi (Camerista), Ioana Roºu
(Florãreasa), Baletul Majestic – Irina Mãcinic, Loredana
Bãdica, Oana Hanganu, Roxana Vãleanu, Ionuþ Mãcinic,
Lucian Vasilescu, Robert Anton, Rãzvan Hanganu, Soliºti
colaboratori – Cãtãlina Barbu, Ileana Popescu, Cristina
Trandafir, Cristian Boldorea, Adrian Rãdulescu, Mircea Ene,
Octavian Tudose.

SECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªISECÞIA PÃPUªI
Duminicã, 16 Februarie, ora 10:30; ora 12:00 - Sala

Teatrului de Animaþie Imaginario – “Cenuºãr“Cenuºãr“Cenuºãr“Cenuºãr“Cenuºãreasa”easa”easa”easa”easa”,
adaptare de Cristian Pepino dupã Fraþii Grimm. Regia:
Cristian Pepino. Distribuþia: Ioana Roºu, Nelu Neagoe, Ana-
Maria Orbean, Carmen Bogdan, Lizica Sterea, Mihai
Androne / Costel Dobrescu, Diana Uþã. Recomandat copiilor
peste 5 ani.

culturã
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Noianul de cãrþi apãrute ºi în anul
2019, un „Mississippi” sui-generis, la
adâncimile intelectuale ale acelora tra-
duse din limbile de supremaþie plane-
tarã ºi – câtuºi de puþin freatice – ale
culturii româneºti scrise, pune la tot mai
acerbã încercare cititorul de astãzi, „Al
zilelor noastre”, cum în cheia prezentului,
agrementeazã rubricile sale, publicistul
Adrian Simeanu. Fenomenul este
susþinut cu plãcutã vehemenþã, de ºtiuþii
/ neºtiuþii lectori de Carte,  în intimitatea
lor, de voie, de nevoie; în bibliotecã, în
bucãtãrie, în pat, în tren, în autobuz, la
cafenea, în baie, în ajunul unei întâlniri
– sentimentale, de afaceri, de serviciu,
prin târgurile de carte etc. Panaceu
salvator pentru spirit, folositorul citit al
cãrþilor – nu doar o sintagmã de circums-
tanþã –, l-am redescoperit cu ani în
urmã, într-o carte (CITITUL CÃRÞILOR)
apãrutã sub semnãtura criticului literar
Constantin Trandafir – panaceu ce
revine în librãrii ºi pe scena publicã, prin
recenta carte a domnului Dumitru Au-
gustin Doman, cu titlul SPUMA ZILELOR
ªI NOPÞILOR DE LECTURÃ, scoasã la
editura Grinta, în pragul sfârºitului de an
2019.

Coperta reproduce drept fundal un
colþ din interiorul imensei Biblioteci din
Oxford – Marea Britanie, „detaliu” – se
precizeazã – cu puterea de convingere

cã, dintr-acolo primirãm ºi noi luminã
acum vreo douã ori trei veacuri. Senzaþia
converge spre „turnirul” în care autorul
– ilustrul scriitor D.A.D., acelaºi cu cititorul
D.A.D. – antreneazã lectorul  într-o sa-
vuroasã ºi plinã de înþelepciune cãlãto-
rie spiritualã, sã guste aserþiunile sale
turnate în conotaþii cu miez de eseu, de
calambur, de fiºe literare, de istorie lite-
rarã, de cinicã / colegialã empatie con-
fraternã. „Cu normã întreagã” în „strana
locvacitãþii”, domnul Doman structurea-
zã propensiunile proprii în secvenþe
guvernate de elocinþã ºi elevat sarcasm.

Pasul – cu dreptul – e  fãcut încã
din prima consemnare cu substrat de
motto, prin scurta,  abil schiþata con-
vingere personalã, demnã de memorat:
„Cititul la ore fixe, dar ºi în neºtire, la
diferite clipe din zi ºi din noapte. Trãire.
Înþelegere sau rãstãlmãcire, dar trãire.
Trãirea de care vorbea Nae Ionescu
referindu-se la divin, la sentimentul
religios. Trãirea în lecturã. Cititul ca act
divin”. Fluxul „spumelor” se revarsã într-
un subtil crescendo, în cheile receptãrii
critice cordiale, spontane, fulgurante,
persuasiv camaradereºti. „Patologia
lecturii se leagã de patologia singurãtãþii,
pe care o amplificã, o acutizeazã, o îm-
pinge în zone de risc existenþial”. Citat
din Liviu Papadima, textul excerptat se
încheie limpede: „Cãrþile ne ajutã sã ne
facem prieteni imaginari, puþini, dar de
nãdejde. ªi sã aducem în sfera inti-
mitãþii noastre prieteni reali. Puþini, dar
autentici” (p. 8). „Sã citeºti mereu ºi sã
fii tot mai ruºinat dându-þi seama cã
înveþi tot mai puþin”, simte nevoia sã
atragã autorul cãrþii atenþia (ºi bine face!),
în franca d-sale înþelepciune (p. 18).
Douã pagini mai încolo, un panseu clar
ca lumina zilei: „Cititorul  cãutându-ºi
lectura care sã-l facã liber. Dar, mereu,
cu fiecare paginã cititã, devine tot mai
captiv în câmpuri de sârmã ghimpatã
care se înconjoarã de alte câmpuri de
sârmã ghimpatã, se încruciºeazã cu al-
tele, devin concentrice…” Finalul e deru-
tant: „Libertatea cititorului în labirintul
fãrã ieºire din sârma ghimpatã a tex-
tului”!

CRONICÃ

LITERARÃ FECUNDUL GUSTI DOMAN

La unison cu mulþi alþi pãstrãtori
ai memoriei Culturii Naþionale, într-ale
cãrei diamante strãluceºte – de ºap-
tesprezece decenii – Mihai Eminescu,
un muzicolog, la Ploieºti ºi un scriitor
la Floreºti au  glosat, în ziua ºi în seara
zilei de 15 ianuarie 2020 în jurul nu-
melui, a vieþii ºi a operei Poetului
nostru nepereche – cum cu sublimã
simþire l-a proclamat  George Cãli-
nescu. La jumãtatea lui Gerar, într-o
zi de miercuri, glasurile a doi vorbitori
de elitã au fost ascultate cu evlavie,
împreunã – oratorii ºi publicul de faþã
– rememorând incomensurabile clipe
din existenþa geniului de la Ipoteºti!

La Ploieºti

Comemorarea jubileului emines-
cian, de cãtre maestrul dr. în Mu-
zicologie Alexandru Bãdulescu, ºi
invitaþii domniei sale, sub cupola
Casei memoriale „Paul Constanti-
nescu”, este deja un modus vivendi
al acestei instituþii – pe care a înte-
meiat-o ºi o diriguieºte de peste un
sfert de veac, durând o istorie mu-
zealã vie, a vieþii Ploieºtiului ºi a Culturii
lui, având drept „motor” spiritual pe
acest unic apostol al tradiþiei culturale
care este  Domnul Bãdulescu – în
20 februarie Excelenþa Sa rotunjind
venerabila vârstã de 91 de ani! Avem,
reflex, noþiunea vie, emblematicã
„Alexandru Bãdulescu” îndatã ce au-
zim acest nume – inconfundabil ge-
neric pentru toþi cei 70 de ani de isto-
rie ºi culturã în Prahova! În pragul
celor nouã decenii ºi un an de  cu-
rând împlinite, Maestrul a ridicat încã
odatã cortina spectaculoasei sale
longevitãþi artistice, aºezând  o altã
piatrã la temelia eternitãþii lui Emi-
nescu. Paginile programului editat cu
sprijinul „Redactorului Gabriela Soare

Vizitiu”, tipãriturã de salutarã acurate-
þã, s-au împlinit sub rotonda Casei Paul
Constantinescu, pe douã momente
elevate. Primul – discursul rotit de
domnia sa, intitulat „Creaþia emines-
cianã în orizontul compozitorilor ro-
mâni ºi de peste hotare”, pledoarie
generoasã, exemplificatã cu probatorii
dovezi care îl veºnicesc pe Poet. A
citit / recitat din marea Lui poezie om-
niprezentul domn Nelu Stan, dupã
care, inegalabilul umorist Constantin
Tudorache a descreþit frunþile celor
prezenþi, cu epigrame dintre cele mai
de soi.

Versuri ale Poetului aniversat ºi
ale altora, din Literatura universalã,
s-au fost ascultate fiind puse pe note
muzicale interpretate de elevi  ai
Colegiului de Artã „Carmen Sylva”, pre-
gãtiþi de profesorul Robert Marcaº ºi
profesoarele  Marilena Cochinescu,

Tereza Sandu ºi Mariana Cojanu. Re-
citalul a fost susþinut astfel: Ioana
Andreescu clasa V-a, pian, „Temã cu
variaþiuni”, de Radu Paladi;  Ioana
Irimescu, a XII-a flaut, „Mãguri”, de
Liviu Comes; Denisa Iamandi, a XI-a
canto, „Ce te legeni codrule”, de
Nicolae Bretan; Alexe Eduard, a XI-a
canto. Cu „Codrule”, de Aurel Eliade;
Andreea Ilie a XII-a fagot, cu „Rap-
sodia dobrogeanã”, de Paul Jelescu.
Finalul jubileului 170 – Mihai Emi-
nescu l-a conturat cu realã sensi-
bilitate Cristina Trandafir, solistã a
Teatrului Naþional de Operetã ºi Mu-
sical „Ion Dacian”, cu lucrãrile „Când
treci bade pe la noi”, de Sabin Drãgoi

ºi „Ave Maria” de C. Caccini; acompa-
niament, pianistul Mihai Nichita.

(Aniversarea lui Mihai Eminescu
a oficiat-o ºi Biblioteca judeþeanã „Ni-
colae Iorga”, cu un program elevat,
consistent ºi memorabil, susþinut de
personalitãþi de certã valoare filolo-
gicã).

Invariabil, dupã gustul rafinat al
moderatorului – Domnul Bãdulescu
– invitaþii au ascultat ciclul de 4 „Mad-
rigale” de Paul Constantinescu ºi rãs-
colitorul cântec „Eminescu, Eminesc-
u!”, interpretat pe versurile lui Grigore
Vieru ºi muzica lui Ion Aldea Teodo-
rescu.

La Floreºti

Iniþiator al câtorva reuniuni de
spirit publice, preotul paroh Gabriel
Brezeanu a invitat pe eseistul ºi criticul
literar Christian Crãciun sã cuvânteze
despre Mihai Eminescu, în sala Tra-
pezei Bisericii cu hramurile „Naºterea
Maicii Domnului” ºi „Sfânta Treime”,
ctitoritã de  vornicul Grigore Canta-
cuzino ºi soþia sa, Luxiþa, la 1826-
1830 ºi pictatã de Gheorghe Tat-
tarescu. Alãturi de publicul invitat s-
au aflat un grup de elevi ai clasei a
VII-a Gimnaziului din localitate, pre-
gãtiþi pentru recitalul poetic de doam-
nele profesoare Cristina Rusu ºi Cris-
tina Deuº. Printre recitatorii din poezia
eminescianã s-au remarcat Stroilescu
Andrei, Iosif ªtefan, Bodoi Iosif,  Tã-
mârjan Radu ºi Sandu Marin.

Efigii în bronzul
timpului

Eminescolog de seamã, dr. Chris-
tian Crãciun a publicat acum 10 ani,
la editura Institutului Cultural Român,
un „Eseu despre timp ºi imagine în
Memento mori”, intitulat UCRONIA
EMINESCIANÃ. Privitor la o astfel de
tematicã, eminentul nostru compa-
triot subliniazã, în „Introducerea” ce
deschide cartea de faþã,  printr-o aser-
þiune de profund temei pentru ana-
liza întreprinsã, de care, din nefericire,

indiferenþi la adâncimile filosofiei emi-
nesciene, mulþi dintre noi nu vrem
sã ºtim: „Propoziþia filozoficã esenþialã
despre timp rãmâne cunoscutul text
al Fericitului Augustin, din Cartea a
XI-a a „Confesiunilor”, cap. XIV: „Ce
este deci timpul? Dacã nimeni nu mã
întreabã, o ºtiu, iar dacã aº vrea sã
explic cuiva care mã întreabã, nu ºtiu.
Totuºi cu încredere afirm cã ºtiu cã
dacã nu ar trece nimic nu ar exista
timp trecut, ºi dacã nu ar veni ceva
nu ar  fi timp viitor ºi dacã nu ar exista
nimic nu ar fi timp prezent”.

Din nervurile unui disc clasic, vo-
cea lui George Cãlinescu decreteazã,
cu timbrul sãu patetic sonorizant, pe
Eminescu „Poetul nostru nepereche”,
adãugând, cu alt prilej: „„Rãzvrãtit, cu
o lipsã de prefãcãtorie ruinãtoare pen-
tru om, Eminescu a fost un patriot
înflãcãrat ºi un denunþãtor al mizeriei
muncitorului rural, industrial ºi inte-
lectual, îndrãzneþ în numele ideii, sfios
ºi blazat în numele sãu. Din aceastã
pricinã, dacã avea humor, era totuºi
un om lipsit de ironie. Spiritul critic e

o înfãþiºare rectilinie, care nu are
nimic sfânt afarã de expresia cea mai
înaltã a adevãrului”!

Cu magica lui viziune poematicã,
Nichita Stãnescu deseneazã un por-
tret de proporþii unice: „… Eminescu
treptat-treptat s-a transformat într-o
noþiune, iar biografia lui sentimentalã,
sau chiar reieºitã din cele câteva
scrisori rãmase de la el, se estompeazã
sub forþa versurilor lui, care devin nu
numai biografia lui, ci însãºi spiritua-
litatea unei culturi. Nu trece zi, cu un
prilej sau altul, sã nu-i amintim nu-
mele, ca pe o noþiune de uz comun.
Eminescu a devenit stil naþional, en-
clava în care ne ridicãm portretul spiri-
tului nostru individual, tãrâm cucerit
în spiritualitate, de cãtre efortul unei
naþiuni. Ziua lui de naºtere tinde sã
devinã sãrbãtoare a poeziei (…). Indi-
vidul,  insul s-a topit profund în con-
cepte, în viziuni ºi metafore ºi iatã-l
astãzi renãscând în noi, din ce în ce
mai viguros, ca un pilon fundamen-
tal, ca un stâlp fundamental, ca o
coloanã fãrã sfârºit”.

Serghie Bucur

170 de ani sub raza lui
MIHAI EMINESCU
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sãnãtate

În urmãtorii 3 ani, Ministerul Sãnãtãþii va
reorganiza serviciile de sãnãtate la nivel naþional
ºi regional ºi va implementa noi politici de sã-
nãtate cu fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeanã. Astfel, Ministerul Sãnãtãþii
lanseazã Proiectul “Crearea cadrului strategic
ºi operaþional pentru planificarea ºi reorgani-
zarea la nivel naþional ºi regional a serviciilor de
sãnãtate” cod SMIS 129165, proiect cofinanþat
din Fondul Social European, prin Programului
Operaþional Capacitate Administrativã 2014-
2020.

Proiectul are un buget total de
17,468,625.28 lei, din care 14,670,826.32 lei
asistenþã financiarã nerambursabilã, ºi o duratã
de implementare de 36 luni (data de începere
16.10.2019, data de sfârºit 16.10.2022)

Obiectivul general al proiectului este de a
întãri capacitatea sectorului de sãnãtate, de a
formula ºi implementa politici de sãnãtate pentru
asigurarea accesului echitabil la servicii de sã-
nãtate de calitate, reducerea inegalitãþilor impor-
tante existente în sãnãtate, optimizarea utilizãrii
resurselor în serviciile de sãnãtate în condiþii
de cost-eficacitate crescutã folosind medicina
bazatã pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile

individului ºi comunitãþii, prin elaborarea de
documente strategice ºi operaþionale ºi imple-
mentarea mãsurilor cuprinse în acestea.

“Obiectivul nostru este acela de a întãri
capacitatea sistemului sanitar. E nevoie sã rãs-
pundem nevoilor pacienþilor ºi comunitãþii. Vom
regândi politica din sistemul sanitar ºi vom emite
mai multe documente strategice ºi operaþionale
pentru implementarea acestor deziderate”, a
declarat ministrul Sãnãtãþii, Victor Costache.

Proiectul aprobat pentru finanþare prevede
evaluarea implementãrii Strategiei Naþionale de
Sãnãtate 2014 – 2020 ºi elaborarea unei noi
strategii pentru domeniul sãnãtãþii, aferentã
perioadei 2021 – 2027. Strategia Naþionalã de
Sãnãtate reprezintã documentul care cuprinde
propunerile de politicã publicã în domeniul Sã-
nãtãþii ºi va reprezenta fundamentul pentru
prioritizarea ºi programarea utilizãrii fondurilor
europene în urmãtorul cadru bugetar 2021 –
2027. Totodatã, prin proiect vor fi actualizate
Planurile Regionale de Servicii de Sãnãtate, do-
cumente strategice ce vor include obiective ºi
mãsuri pentru organizarea reþelelor regionale
de servicii de sãnãtate, dintre care unele noi,
iar altele preluate din variantele în vigoare.

Proiectul prevede, de asemenea, elaborarea
a 5 masterplanuri regionale de servicii de sãnã-
tate (MRSS) potrivit unei metodologii comune,
elaboratã ca parte a activitaþilor sale. Masterpla-
nurile vor transpune la nivel operaþional preve-
derile unor documente strategice, respectiv
Strategia Naþionalã de Sãnãtate, alãturi de
documente cu caracter mixt strategic – opera-
þional, respectiv cele opt Planuri Regionale de
Servicii de Sãnãtate (PRSS). Ele vor include
informaþii detaliate ºi actuale asupra itinerariului
operaþional de implementare a activitãþilor ºi
þintelor strategice definite în strategie pentru
fiecare nivel de asistenþã, dar ºi pentru con-
solidarea reþelei de furnizori de servicii de sãnã-
tate (de exemplu o viziune integratã a sectorului
sanitar în loc de fragmentarea ºi slaba coordo-
nare curentã), cu impact atât asupra pacientului
ca beneficiar al serviciilor, cât ºi asupra fur-
nizorilor de servicii, fie ei publici sau pri-
vaþi.Proiectul vizeazã, de asemenea, dezvoltarea
capacitãþii ºi a abilitãþilor necesare pentru
personalul din autoritãþile publice centrale ºi
locale implicate în procesul decizional din Sã-
nãtate, în scopul de a creºte receptivitatea faþã
de nevoile reale ale pacienþilor ºi nivelul de pro-

fesionalizare necesar pentru a optimiza procesul
de elaborare ºi implementare a politicilor de
sãnãtate.

Astfel, rezultatele aºteptate sunt:
Rezultat de proiect 1 – Elaborarea Strategiei

Naþionale de Sãnãtate 2021;
Rezultat de proiect 2 – Metodologie de ela-

borare a masterplanurilor regionale de servicii
de sãnãtate;

Rezultat de proiect 3 – Cinci masterplanuri
regionale de servicii de sãnãtate elaborate ºi
aprobate pentru regiunile: Centru, Sud-Est, Sud-
Muntenia, Vest, Bucureºti-Ilfov;

Rezultat de proiect 4 – Sistem de indicatori
pentru monitorizarea ºi evaluarea implementãrii
MRSS elaborat;

Rezultat de proiect 5 – Planuri Regionale
de Servicii de Sãnãtate pentru perioada 2021
– 2027;

Rezultatul de proiect 6 – Sesiuni de instruire
a reprezentanþilor MS, ai CNAS, ai INSP ºi
SNSPMS, ai autoritãþilor/instituþiilor publice lo-
cale membre ale comitetelor directoare regiona-
le ºi judeþene, implicaþi în activitatea de elabora-
re, avizare, aprobare a MRSS, precum ºi în acti-
vitãþile de monitorizare ºi evaluare a acestora.

Ministerul Sãnãtãþii lanseazã Proiectul “Crearea cadrului
strategic ºi operaþional pentru planificarea ºi reorganizarea

la nivel naþional ºi regional a serviciilor de sãnãtate”

Bãile cãlduþe, supa de pui, ceaiul
îndulcit cu miere, suplimentele ali-
mentare, ibuprofenul ºi paracetamolul
pot fi aliaþi de nãdejde în lupta cu gripa
sau rãceala în stadii uºoare.

Pentru a putea distinge între o
virozã ºi o gripã trebuie sã ºtiþi cã pri-
ma debuteazã gradual, febra nu
depãºeºte 39 de grade C, iar tusea
persistã doar câteva zile, cel mult o
sãptãmânã. Copiii strãnutã ºi fac roºu
în gât. Spre deosebire de rãcealã,
gripa debuteatã brusc, cu febrã ma-
re, dureri de cap ºi frisoane, truse sea-
cã ºi nas care curge. Gripa netratatã
corespunzãtor poate duce la com-
plicaþii mai severe decât rãceala.

De cele mai multe ori, febra, unul
dintre cele mai frecvente simptome
de boalã, nu trebuie sã vã dea bãtãi
de cap, însã în anumite situaþii este
nevoie de ajutorul medicului. Nu ezi-
taþi sã-i faceþi o vizitã dacã aveþi un
copil mai mic de 4 luni care a fãcut
febrã. Pentru cei mai mãricei, este
necesar ajutor medical dacã febra
dureazã mai mult de trei zile, iar la
un copil mai mare, ºase zile. În cele-
lalte cazuri nu este periculos sã trataþi
febra cu medicamente uºoare.

„Ibuprofenul este antitermic ºi

antiinflamator, însã cei cu probleme
gastrice nu pot apela la el deoarece
existã risc de gastritã sau ulcer. O al-
ternativã pentru ei este paracetamolul
(care scade febra, durerea muscula-
rã, de cap, osteoarticularã), acompa-
niat de un ceai fierbinte ºi vitamina

C”, recomandã medicul Remus Lupu.
Un tratament neconvenþional

pentru febrã este ºi o baie cu apã
cãlduþã, iar inhalaþiile cu aburi de la
duº au efect de decongestie nazalã.
Bãile reci sau frecþiile cu alcool sunt
mituri.

Neplãcutele dureri în gât se pot
ameliora cu ceai cald cu lãmâie în-
dulcit cu o jumãtate de linguriþã de

miere. Gargara cu apã cãlduþã sãratã
este o altã variantã de tratament.

Supa de pui este un „medica-
ment” excelent în gripe ºi rãceli. Prin
inhalarea aburului se diminueazã
congestia nazalã, se reduce infla-
maþia. În plus, supa e hrãnitoare ºi

previne deshidratarea.
Unele studii aratã

cã zincul are proprietãþi
antivirale, iar substanþele
minerale pot preveni
formarea unor proteine
pe care virusurile gripale
le folosesc pentru a se
reproduce. Unele studii
aratã cã zincul scurtea-
zã perioada în care se
manifestã simptomele
infecþiilor respiratorii.

ªi vitamina C scur-
teazã perioada în care se manifestã
formele uºoare de rãcealã. „Aceste
suplimente contribuie la o imunitate
mai bunã, reechilibrând calitativ ali-
mentaþia în aºa fel încât organismul
sã dea cele mai bune rezultate”, sub-
liniazã medicul Remus Lupu. Atenþie
însã cã o supradozã de vitamina C,
care  poate provoca pietre la rinichi
sau diaree.

În urma vizitei ministrului Sãnãtãþii, Victor Costache, Spitalul Universitar
Foch, unul dintre cele mai importante spitale din Europa, va primi pacienþi

români pentru efectuarea transplantului pulmonar.
„Ne-am înþeles cu specialiºtii ºi conducerea unitãþii medicale sã preia

cazurile grave, complexe, care necesitã transplant pulmonar ºi care nu se pot
rezolva în Romania. Mai mult vom deschide cu medicii francezi un program
de pregãtire pentru specialiºtii români în domeniul transplantului ºi al chirurgiei
oncologice”, a declarat ministrul Costache dupã vizita de lucru de la Spitalul
Universitar Foch.

Ministetul Sãnãtãþii din România ºi Ministerul Solidaritãþii ºi Sãnãtãþii din
Franþa au semnat un Medorandum de Înþelegere pentru domeniul medical.
Documentul prevede încheierea de parteneriate, schimb de experienþã ºi
bune practici în domenii sensibile precum marii arºi, transplant pulmonar,
chirurgie cardiacã pediatricã.

Cum sã scapi rapid de gripã ºi rãcealã

Paginã coordonatã de Daniel Lazãr

Franþa va primi
pacienþi români

pentru intervenþii
complexe de

transplant pulmonar

Dacã te confrunþi cu constipaþia sau
vrei sã pierzi în greutate, include în dietã
alimentele cu efect laxativ. Ai grijã, însã,
sã nu exagerezi cu cantitatea consu-
matã, scrie revista Doctorul Zilei.

Putem preveni sau remedia consti-
paþia reducând pe cât posibil cantitatea
de alimente sãrace în fibre ºi introdu-
când în alimentaþie câteva fructe ºi le-
gume cheie care acþioneazã ca laxative
naturale:

Bananele:  Bananele:  Bananele:  Bananele:  Bananele:  Sunt foarte bogate
în fibre, conþin mult potasiu ºi un com-
pus natural care ajutã la refacerea florei
de bacterii „bune” din intestin.

Merele:Merele:Merele:Merele:Merele: Conþin pectinã, care sti-
muleazã miºcarea intestinelor, fiind
foarte bogate în fibre. Unul dintre cele
mai eficiente laxative naturale este oþe-
tul de mere. Turnaþi o linguriþã de oþet de
mere într-un pahar de apã ºi beþi-l dimi-
neaþa. O sã observaþi repede efectul.

 Prunele uscate: Prunele uscate: Prunele uscate: Prunele uscate: Prunele uscate: Sunt poate
cele mai cunoscute laxative naturale.
Ele conþin antioxidanþi, vitamina A, pota-
siu, fier ºi fibre. De asemenea, prunele
uscate contribuie ºi cu bacterii “bune”,
ceea ce le recomandã pentru o dietã
de detoxifiere a colonului.

 Aloe Vera: Aloe Vera: Aloe Vera: Aloe Vera: Aloe Vera: Este cel mai vechi
ºi popular remediu natural cunoscut de
om ºi folosit pentru o multitudine de pro-
bleme. Conþine 99% apã, dar restul de
1% oferã un pachet de 75 de nutrienþi,
inclusiv 20 de minerale, 12 vitamine,
18 aminoacizi ºi alþi compuºi cu proprie-
tãþi miraculoase. Sucul de aloe vera
este un remediu imediat pentru consti-
paþie.

 Condimentele: Condimentele: Condimentele: Condimentele: Condimentele: Piperul cay-
enne, ghimbirul sau turmericul acþionea-
zã ca laxative naturale ºi ajutã digestia.
Piperul Cayenne, o formã mai picantã
de piper de culoare portocalie, stimulea-
zã producþia de enzime ºi suc gastric.
Ghimbirul sau ceaiul de ghimbir este
considerat unul dintre cele mai bune
remedii pentru o digestie sãnãtoasã, iar
turmericul susþine ficatul în procesul de

detoxifiere.
 Citricele:Citricele:Citricele:Citricele:Citricele: Lãmâile, portocalele

ºi grapefruitul  ajutã la eliminarea toxi-
nelor, iar vitamina C în doze de cateva
grame are efect laxativ.

 Morcovii:  Morcovii:  Morcovii:  Morcovii:  Morcovii: La fel ca merele,
morcovii conþin pectinã care stimuleazã
miºcarea intestinelor.

 Ceapa: Ceapa: Ceapa: Ceapa: Ceapa: Conþine quercitinã care
eliminã rezidurile din organism. Conþine,
de asemenea, acid folic, vitamina E ºi
C, potasiu ºi fibre.

 UsUsUsUsUsturturturturturoi: oi: oi: oi: oi: Chiar ºi o porþie micã
de usturoi conþine suficient seleniu ºi
alicinã, elemente care eliminã toxinele
din ficat.

 Brocoli ºi varzã: Brocoli ºi varzã: Brocoli ºi varzã: Brocoli ºi varzã: Brocoli ºi varzã: Broccoli,
conopida, varza ºi în general verdeturile
ajutã la eliminarea toxinelor ºi acþionea-
zã ca laxative naturale datoritã conþinu-
tului ridicat de fibre. Conopida ºi broc-
coli-ul ajutã ficatul sã producã mai multe
enzime, iar varza amelioreazã tranzitul
ºi stimuleazã miºcãrile intestinale.

 Roºiile:  Roºiile:  Roºiile:  Roºiile:  Roºiile: Sunt alt aliment cu pro-
prietãþi laxative. O porþie de roºii asigurã
circa 10% din doza zilnica recomandatã
de fibre, dar dacã le consumaþi veþi
câºtiga ºi vitamina C, A si K, precum ºi
de antioxidantul licopen, care oferã pro-
tecþie împotriva cancerului de prostatã
ºi colon.

 Uleiul de cocos: Uleiul de cocos: Uleiul de cocos: Uleiul de cocos: Uleiul de cocos: Uleiul de co-
cos este un alt laxativ natural, deºi mai
puþin cunoscut la noi. Uleiul îmbunã-
tãþeºte digestia ºi funcþia intestinalã,
amelioreazã durerea ºi iritaþia cauzatã
de hemoroizi, reduce inflamaþia ºi ajutã
þesuturile sã se vindece.

Avocado: Avocado: Avocado: Avocado: Avocado: Este plin de nutrienþi
precum potasiu, acid folic ºi vitaina K.
Un avocado pe zi asigurã 30% din
necesarul zilnic de fibre.

 Seminþele de in: Seminþele de in: Seminþele de in: Seminþele de in: Seminþele de in: Conþin un
aport important de fibre esenþiale pentru
digestie. Lasã timp de 2-3 ore o lingurã
cu seminþe de in la înmuiat. Seara,
înainte de culare, bea apa în care au
stat acestea.

Cele mai eficiente
laxative naturale



TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
08:00 1 Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Tãrâmul dintre vânturi” (r);
12:45 Parlamentul României;

13:10 Dispãruþi fãrã urmã (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Opre Roma (r);
15:45 EURO polis;
16:45 Lumea azi;
17:15 „Tãrâmul dintre vânturi” (s);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
20:50 Destinaþia Eurovision;
21:10 „Din prea multã dragoste” (f);
23:00 Banii tãi;
23:30 „Dosarele extratereºtrilor” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Conexiuni pe harta timpului” (f);
01:00 Caii din Marele Rãzboi (r);
02:00 Nadine (r);
02:55 Dispãruþi fãrã urmã(r);
03:40 Izolaþi în România (r);
04:05 Vorbeºte corect (r);
04:10 Telejurnal (r);
04:50 Destinaþia Eurovision (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);
16:50 Poate nu ºtiai;
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
20:00 Gala Umorului;
22:00 Drag de România mea (r);
00:00 Femei de 10, bãrbaþi de 10 (r);
02:00 România... în bucate (r);
03:00 E vremea ta (r);
03:15 Telejurnal TVR2 (r);
04:05 Documentar 360 de grade (r);
05:00 Destine ca-n filme (r);
06:00 Cap Compas (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile Pro TV;
20:30 Românii au talent;
23:30 „Poveste de iarnã” (f);
02:00 „Condamnat sã ucidã” (r);
04:00 Vorbeºte lumea (r);
06:00 Ce se întâmplã doctore? (r);
06:30 Arena bucãtarilor (r).

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator;
20:00 “Taken 2: Teroare în Istanbul” (f);
22:00 „John Wick 2" (f);
00:30 „taken 2: Teroare în Istanbul” (f);
02:30 Acces direct (r);
04:30 „Dragoste de tatã” (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Aventuri în parcul de
distracþii” (r);
10:15 „La bloc” (r);
12:45 „Spionul Dandana” (r);
14:15 „Jumanji” (r);

16:15 “Afurisitul de telefon!” (r);
18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „10 lucruri nu-mi plac la tine” (f);
22:30 „Puicuþe bune” (f);
00:15 „10 lucruri nu-mi plac la tine” (r);
02:15 „Puicuþe bune” (r);
03:45 „La bloc” (r);
06:30 Ce spun românii (r).

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

11:30 „A doua ºansã” (f);
12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (f);
17:30 CulTour (r);
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Gãtind cu dragoste” (f);
22:15 „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);
06:30 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!” (r).

TVR1TVR1TVR1TVR1TVR1
07:00 Adevãruri despre trecut (r);
07:30 Politicã ºi delicateþuri (r);
08:00 Aventurã urbanã;
09:30 Vreau sã fiu sãnãtos;
11:00 România veritabilã;

11:30 Down the Road. Aventura (r);
12:00 Replay;
13:00 Doen the Road. Aventura (r);
14:00 Telejurnal;
14:30 Ora Regelui;
15:20 Momente, schiþe de I.L. Caragiale;
17:10 Festivalul Ion Macrea (r);
19:00 Teleenciclopedia;
20:00 Telejurnal;
21:00 1989 – Decembrie Roºu;
22:00 „Ecaterina” (f);
22:50 Profesioniºtii, cu Eugenia Vodã;
01:45 „Ecaterina” (r);
02:30 România veritabilã (r);
03:00 Telejurnal (r);
03:50 Viaþa satului (r);
06:00 Teleshopping.

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

oceanului” (f);
10:00 Mic dejun cu un campion;
11:00 D’ale lu’ Miticã (r);
12:00 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 „Rapsodie în roz” (f);
21:50 Discover România;
22:10 „Pãcatul ºi ruºinea” (f);
00:00 Zile cu stil (r);
00:30 MotorVlog;
01:10 „Tãrâmul fericirii” (r);
02:50 „Pãcatul ºi ruºinea” (r);
04:40 „Noile aventuri ale fiicei oceanului” (r);
05:30 Telejurnal (r);
06:00 MotorVlog (r);
06:25 Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Duminica, la Tiffany” (f);
12:00 Ce spun românii (r);
13: 00 „Cavalerii mesei rotunde”

(f);
15:45 Românii au talent (r);
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Tãzboinicul Vânãtor ºi Crãiasa Zãpezii”
(f);
22:15 „Goosebums: Îþi facem pãrul mãciucã”
(f);
00:15 Pe bune?! (r);
02:15 „Lumea de dincolo: Trezirea la viaþã”
(s);
03:30 Ce spun românii (r);
04:30 „Duminica, la Tiffany” (r);
06:00 Lecþii de viaþã (r).

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Pocahontas” (f);
10:45 „Lara Croft: Tomb Raider” (f);
13: 00 Observator;
14:00 „Sacrificiul - Alegerea” (f);

16:00 Scena misterelor (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:30 „Aliatul” (r);
02:00 „John Wick 2" (r);
03:45 Scena misterelor (r);
06:00 Observator (r).

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:30 „Ce femeie!” (f);
10:30 „La Bloc” (s);
12:45 „Jumanji” (r);
14:45 „Chior sã fii, noroc sã ai!” (r);
16:30 „Dl. Peabody ºi Sherman” (f);

18:15 „La Bloc” (f);
20:30 „Trenul cu bani” (f);
22:45 „Fantomele de pe Marte” (f);
00:45 „Trenul cu bani” (r);
02:45 „Fantomele de pe Marte” (r);
04:15 „La bloc” (r);
06:15 Ce spun românii (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:30 Teleshopping;
08:45 „Iffet” (f);
12:00 „O nouã viaþã” (f);

14:00 „Nord ºi Sud” (f);
16:00 „Vis de iubire” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
19:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (r);
20:00 „Ca în rai” (r);
22:00 „Neveste disperate” (f);
02:45 „Ca în rai” (r);
04:30 „Gãtind cu dragoste” (r);
06:00 „Sã te ierte Dumnezeu, nu eu!”

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

11:50 Minutul de agriculturã;
12:00 Viaþa satului;
13:00 Tezaur folcloric;
14:00 Telejurnal;
14:30 Politicã ºi delicateþuri;
15:30 Concert Sympho Pops;
17:15 „Trei decenii de rãzboi” (f);
18:15 Aventura urbanã;
19:05 Exclusiv în România;
19:55 Momentart;
20:00 Telejurnal;
21:00 Festivalul Ion Macrea;
23:00 Garantat 100%;
00:00 Replay;
01:00 „Trei decenii de rãzboi” (r);
01:55 Tezaur folcloric (r);
02:50 Telejurnal (r);
03:45 Universul credinþei (r);
05:25 În grãdina Danei (r);
06:00 Vreau sã fiu sãnãtos (r).

TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2TVR 2
07:00 Teleshopping;
08:00 România... în bucate;
08:30 Vibe by Ioana Voicu (r);
09:00 Ferma (r);
10:00 Pescar hoinar;

10:30 Naturã ºi aventurã;
11:00 Destine ca-n filme (r);
12:00 Generaþia Fit (r);
12:30 Sãnãtate cu de toate;
13:10 „Ion: Blestemul pãmântului, blestemul
iubirii” (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 „Ion: Blestemul pãmântului, blestemul
iubirii” (f);
22:10 „Reduºi la tãcere” (f);
00:00 Reþeaua de idoli (r);
01:00 Memorialul Durerii (r);
02:00 „Ion: Blestemul pãmântului, blestemul
iubirii” (r);
05:30 Telejurnal TVR2 (r);
06:00 Poate nu ºtiai;
06:10  Teleshopping.

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
07:00 ªtirile ProTv;
10:00 „Cavalerii mesei rotunde”
(r);
13:00 Ce spun românii (r);

14:00 Gospodar fãrã pereche (r);
16:00 Imperiul leilor (r);
18:00 România, te iubesc!
19:00 ªtirile ProTv;
20:00 „Doctor Strange” (f);
22:15 „Îngeri ºi Demoni” (f);
01:15 „Las fierbinþi” (r);
03:00 „Îngeri ºi Demoni” (r);
05:00 Ce spun românii? (r);
06:00 ªtirile ProTv.

Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1Antena 1
07:00 Observator;
09:30 „Pistruiatul 1 - Evadatul” (r);
11:00 „Poliþist de grãdiniþã 2" (f);
13:00 Observator;
13:15 „Sacrificiul” (r);

15:30 Asia Express – Drumul comorilor (r);
19:00 Observator;
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:30 „King Fu Yoga” (f);
01:30 „Aliatul” (r);
04:00 „Poliþist de grãdiniþã 2” (r);
06:00 Observator.

PRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO CinemaPRO Cinema
08:15 „Afurisitul de telefon!” (r);
10:15 „La bloc” (r);
12:30 „Ce femeie!” (r);
14:30 „Dl. Peabody ºi Sherman” (r);
16:15 „O ceaºcã de iubire” (f);

1 8 : 1 5„La bloc” (s);
20:30 „Pop Star – Lizzie McGuire” (f);
22:30 „Vânãtoarea de spioni” (f);
01:00 „Puicuþe bune” (r);
02:30 „Vânãtoarea de spioni” (r);
04:30 „La bloc” (r);
06:15 La Mãruþã (r).

Happy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HDHappy Channel HD
08:45 Teleshopping;
09:00 „Iffet” (r);
12:00 „O nouã viaþã” (r);
14:00 „Nord ºi Sud” (r);

16:00 „Vis de iubire” (r);
18:00 „Þine-mã de mânã!” (r);
19:00 „Femeie în înfruntarea destinului” (f);
20:00 „Mândrie ºi prejudecatã” (f);
22:15 „Neveste disperate” (f);
02:45 „Mândrie ºi prejudecatã” (r);
04:15 „O nouã viaþã” (r);
05:45 Teleshopping;
06:30  CulTour (r).

TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1TVR 1
07:00 Telejurnal Matinal;
10:00 Ca-n viaþã;
11:00 Teleshopping;
11:30 „Tãrâmul dintre vânturi” (r);

12:45 Tribuna partidelor parlamentare;
13:10 1989 – Decembrie Roºu (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect!
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 #Creativ;
17:35 „Tãrâmul dintre vânturi” (f);
18:35 Nadine;
19:30 Vorbeºte corect! (r);
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:00 „Serviciul omoruri” (f);
23:00 Istoria mafiei irlandeze;
00:00 Telejurnal;
00:30 „Conexiuni pe axa timpului” (f);
01:00 Nadine (r);
01:55 Istoria mafiei irlandeze (r);
02:50 „Serviciul omoruri” (r);
03:45 MAI aproape de tine;
04:15 Telejurnal (r);
05:05 „Conexiuni pe axa timpului” (r);
05:30 Banii tãi (r);
06:00 România 9 (r).

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

11:50 Poate nu ºtiai;
12:00 Telejurnal TVR2;
13:00 Cultura minoritãþilor;
13:30 Regatul Sãlbatic (r);
14:00 Documentar 360 de grade;
15:00 Mic dejun cu un campion (r);
16:00 „Glasul inimii” (s);
17:00 România... în bucate;
17:40 În direct cu viaþa;
18:45 E vremea ta!
19:00 Telejurnal TVR2;
20:10 “Jocul destinului” (f);
21:45 Discover România;
22:00 „În numele legii” (s);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:10 „Reduºi la tãcere” (f);
02:00 „În numele legii” (r);
03:00 E vremea ta! (r);
03:20 Sport (r);
03:35 Telejurnal (r);
04:10 Documentar360 de grade Geo (r);
05:05 Naturã ºi aventurã (r);
05:30 Sãnãtate cu de toate (r);
05:55 Poate nu ºtiai (r).

PRO TVPRO TVPRO TVPRO TVPRO TV
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 „Hitman: Agent 47" (f);
22:30 Pe bune?!
23:30 ªtirile ProTv;
00:00 „Rãzboinicul Vânãtor ºi Crãiasa
Zãpezii” (r);
02:15 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r).

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

17:00 Acces direct;
19:00 Observator (live);
20:00 Asia Express – Drumul comorilor;
23:30 Xtra Night Show;
01:00 „Pistruiatul 1 - Evadatul” (r);
02:30 Acces direct (r);
04:30 „Dragoste de tatã” (r).

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
08:15 „Dl. Peabody ºi Sherman” (r);
10:15  „La Bloc” (s);
12:30 „Afurisitul de telefon!” (r);
14:30 „Duminica, la Tiffany” (f);
16:15 „919 Fifth Avenue” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „În armatã” (f);
22:30 „Furie dezlãnþuitã” (f);
00:30 „În armatã” (r);
02:15 „Furie dezlãnþuitã” (r).

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

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

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

13:00 Exclusiv în România (r);
14:00 Telejurnal;
14:55 Vorbeºte corect! (r);
15:10 Maghiara de pe unu;
17:00 Volei feminin, CEV Champions League:
CSM Volei Alba Blaj – Vasas Obuda Bu-
dapest;
19:00 Cooltura;
19:30 Vorbeºte corect!;
20:00 Telejurnal;
21:00 România 9;
22:10 „Rãzbunãtoarea” (f);
00:00 Telejurnal;
00:30 „Conexiuni pe harta timpului” (f);
01:00 1989 – Decembrie Roºu (r);
02:00 „Rãzbunãtoarea” (r);
03:40 Pro patria (r);
04:05 Vorbeºte corect! (r);
04:10 Telejurnal (r);
05:00 „Conexiuni pe harta timpului” (r);
05:25 Cooltura (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 Handbal feminin, Cupa României: CS
Gloria Bistriþa – CSM Râmnicu Vâlcea;
18:45 Sport;
19:00 Telejurnal TVR2;
19:35 E vremea ta!
20:00 D’ale lu’ Miticã (r);
21:10 Destine ca-n filme;
22:00 „În numele legii” (r);
23:00 Câºtigã România! (r);
00:10 „Jocul destinului” (r);
01:40 Regatul Sãlbatic (r);
02:05 „În numele legii” (r);
03:05 E vremea ta!
03:20 Sport (r);
03:35 Telejurnal TVR 2 (r).

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

15:00 La Mãruþã;
17:00 ªtirile ProTv;
18:00 Ce spun românii;
19:00 ªtirile ProTV (live);
20:30 „Las fierbinþi” (f);
21:30 „Faster: Iute ca glonþul” (f);
23:15 ªtirile ProTv;
00:00 „Doctor Strange” (r);
02:00 Lecþii de viaþã (r);
03:00 Vorbeºte lumea (r);
05:00 Ce spun românii (r).

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

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

PRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMAPRO CINEMA
07:15 „O ceaºcã de iubire” (r);
09:15 „La bloc” (r);
11:45 „Pop Star – Lizzie McGuire”;
13:45 „Cavalerii Mesei Rotunde”;
16:15 „Echipa de bob” (f);

18:15 „La Bloc” (s);
20:30 „Cântec de leagãn” (f);
22:30 „N-am uitat ce-ai fãcut astã varã” (f);
00:30 „Furie dezlãnþuitã” (r);
02:15 „N-am uitat ce-ai fãcut astã varã” (r);
03:45 „La bloc” (r);
06:00 La Mãruþã (r).

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

10:15 „Þine-mã de mânã!” (r);
11:30 “A doua ºansã”  (r);
12:30 „Elif” (f);
15:30 „Îngeraºul” (s);
17:30 CulTour;
18:00 „Clona” (f);
20:00 „Femeie în înfruntarea destinului”;
21:00 „Þine-mã de mânã!” (s);
22:00 „Elita societãþii” (s);
23:00 „Clona” (r);
01:30 „Elita societãþii” (r);
02:30 „A doua ºansã” (r);
03:15 „Elif” (r).
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zonã centralã, Gh. Doja nr.
109. Tel: 0244-518649;
0722670300.

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

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

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

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

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

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

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

Caut tânãrã pentru
cãsãtorie. 20-30 de ani; 50-
80 kg; 160 cm. Tel.
0756822664.
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garaj ºi alte dependinþe. Te-
ren curte + construcþie 600
mp. Grãdinã - 1000 mp +
teren arabil în continuarea
grãdinii 1000 mp. Preþ:
15.000 Euro, negociabil. Tel.
0720-456740.

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

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

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

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

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

Vând casã central,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Închiriez spaþiu
90mp, cu toate utilitãþile
funcþionale, încãlzire cen-
tralã, separat centralã,
separat  alarmã Bidepa, In-
ternet, ideal pentru farma-
cie cu laborator sau cabi-
net medical + 30 mp al doi-
lea spaþiu, foarte elegant,

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

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

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

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

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

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

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

Vând hotã de bucã-
tãrie - 100 lei, ºifonier în 3
uºi, ºifonier în 2 uºi, 2
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Vânzãri
case,terenuri

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

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

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

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

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

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

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

Schimburi

Vânzãri diverse

Cumpãrãri

Prestãri servicii
Închirieri

Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)Berbec (21 martie - 20 aprilie)
Sãptãmânã importantã, pentru cã transformã-
rile interioare la care eºti predispus sunt de
bun augur. Însã nu vei înþelege mare lucru acum,
dar senzaþia cã totul se desfãºoarã în favoarea
ta va fi accentuatã ºi aducãtoare de liniºte ºi
confort sufletesc. Ceva se terminã, ceva stã sã
înceapã.

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)
Evenimentele principale ale sãptãmânii se con-
centreazã pe segmentul relaþiilor cu anturajul
apropiat, de aceea ar fi bine sã acorzi atenþia
necesarã tuturor discuþiilor ºi întâlnirilor cu aces-
te persoane. Se vor crea contexte favorabile
pentru a te desprinde din situaþiile ºi relaþiile to-
xice. Unii se vor þine scai de tine, din varii mo-
tive personale.

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)
Situaþii controversate în plan financiar! Este vor-
ba despre modificãri salariale sau ale condiþiilor
de muncã. Fie primeºti o sumã de bani restantã
pentru eforturile depuse în câmpul muncii, fie
afli informaþii deosebite privitoare la felul în
care se vor desfãºura activitãþile profesionale
de acum încolo.

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)
Energia astralã a sãptãmânii te predispune la
transformãri interioare profunde ºi la rãscoliri
sufleteºti greu de explicat în cuvinte. Ai nevoie
de odihnã, detaºare de cotidian ºi revizuirea
tuturor situaþiilor ºi relaþiilor în care eºti implicat.
Posibile neplãceri legate de sãnãtatea siste-
mului respirator ºi a segmentelor sistemului
digestiv.

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)
Aspectele socio-profesionale reprezintã subiec-
tele principale ale acestei sãptãmâni. Se con-
tureazã schimbãri majore, atât în relaþiile per-
sonale cu prietenii, cât ºi în relaþiile de susþinere
profesionalã reciprocã de la locul de muncã.
Se recomandã prudenþã, discreþie ºi rãbdare!
Încet, dar sigur, pierzi unii prieteni, fãcându-se
loc pentru alþii.

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)
Schimbãri importante în plan profesional! Poate
fi vorba despre finalizarea unor proiecte, a unor
etape de lucru sau se preconizeazã schimbãri
în grupul de lucru din care faci parte la locul de
muncã. Totul se poate petrece rapid, fãrã prea
mult zgomot sau fãrã explicaþii pertinente. Fii
prudent ºi evitã discuþiile contradictorii sau
luarea deciziilor radicale!

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)
Vei fi animat de gânduri mãreþe pe tot parcursul
sãptãmânii, ca ºi cum îþi propui sã schimbi totul
în jurul tãu. Energia astralã din aceste zile îþi ac-
centueazã simþurile fine, paranormale ºi de
aici vei reuºi sã faci conexiuni mentale nebãnuite
vizavi de relaþiile ºi situaþiile în care eºti implicat.
Se pot accentua visele ºi viziunile premonitorii.

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)
Segmentul financiar are o importanþã deosebitã
în aceastã sãpãtmânã. Sunt ºanse sã pui la
punct colaborãri, chestiuni patrimoniale împreu-
nã cu partenerul de viaþã, cu neamurile, dar ºi
cu persoanele dragi, aspecte care au în comun
bani, cheltuieli, servicii, bunuri folosite ºi de
tine, ºi de aceste persoane.

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)
Sãptãmânã importantã în plan partenerial! Se
vor reconfigura colaborãri, o relaþie matrimo-
nialã sau se finalizeazã etape de viaþã ºi ac-
tivitate comune cu alþii. Este bine sã fii obiectiv,
sã-þi urmãreºti scopurile personale ºi sã închei
acele relaþii ºi situaþii care te îþi în loc sau care
deja îþi dãuneazã în vreun fel.

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)
Sãnãtatea ºi activitatea desfãºuratã în cadrul
unui loc de muncã reprezintã aspectele care
se vor modifica mult începând cu aceastã sãptã-
mânã. Este bine sã-þi supraveghezi semnalele
organsimului ºi sã apelezi la ajutor de speciali-
tate. Transformãrile personale care se întrezã-
resc, întâmpinã-le cu mintea ºi sufletul deschise.

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)
Relaþiile sentimentale ºi cele cu copiii te solicitã
mult în aceste zile, fapt pentru care ar fi bine sã
fii prudent ºi circumspect pe alocuri. Se con-
tureazã modificãri majore ºi chiar finaluri în
plan amoros. Misterul, farmecul, dar ºi iluziile
stãpânesc acest segment de viaþã, astfel cã
puþin probabil sã-þi dai seama de adevãratul
sens al situaþiilor care se ivesc.

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)
În casã ºi familie se preconizeazã schimbãri in-
teresante, dar înconjurate de mister. Atenþia ºi
eforturile îþi vor fi atrase de treburile gospo-
dãreºti restante ºi de conversaþiile cu membrii
familiei. Fii prudent ºi rãbdãtor, pentru cã este
dificil de ajuns la un consens, chiar dacã toatã
lumea doreºte acelaºi lucru.

Matrimoniale



diverse - formare profesionalã
www.informatiaprahovei.ro 14 - 20 februarie 202010

INTEGRAMÃ Documents 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

Ai parteAi parteAi parteAi parteAi parte

Ai carteAi carteAi carteAi carteAi carte

O sutãO sutãO sutãO sutãO sutã

P u r ãP u r ãP u r ãP u r ãP u r ã

P r e z i n t ãP r e z i n t ãP r e z i n t ãP r e z i n t ãP r e z i n t ã
s i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ã

N uN uN uN uN u
p r e z i n t ãp r e z i n t ãp r e z i n t ãp r e z i n t ãp r e z i n t ã

s i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ãs i g u r a n þ ã

Î n s c r i s ãÎ n s c r i s ãÎ n s c r i s ãÎ n s c r i s ãÎ n s c r i s ã
î nî nî nî nî n

c i r c u l a þ i ec i r c u l a þ i ec i r c u l a þ i ec i r c u l a þ i ec i r c u l a þ i e

R e l u a r eR e l u a r eR e l u a r eR e l u a r eR e l u a r e

F â n t â n ãF â n t â n ãF â n t â n ãF â n t â n ãF â n t â n ã

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

Î n t r e b a r eÎ n t r e b a r eÎ n t r e b a r eÎ n t r e b a r eÎ n t r e b a r e

A se sonaA se sonaA se sonaA se sonaA se sona

În prag!În prag!În prag!În prag!În prag!

O vinãO vinãO vinãO vinãO vinã
m i c ã !m i c ã !m i c ã !m i c ã !m i c ã !

N o r o iN o r o iN o r o iN o r o iN o r o i

În l ift!În l ift!În l ift!În l ift!În l ift!

AAAAA
t r a n s p i r at r a n s p i r at r a n s p i r at r a n s p i r at r a n s p i r a

Rezolvarea integramei
din numãrul trecut:

1) 1) 1) 1) 1) S-M-S-M-S-M-S-M-S-M-TTTTTOM-SOM-SOM-SOM-SOM-S; 2) ; 2) ; 2) ; 2) ; 2) LLLLLUXAUXAUXAUXAUXAÞI-ÞI-ÞI-ÞI-ÞI-ABAABAABAABAABACCCCC; 3) ; 3) ; 3) ; 3) ; 3) CIRIPITURICIRIPITURICIRIPITURICIRIPITURICIRIPITURI; 4) ; 4) ; 4) ; 4) ; 4) JILJILJILJILJILÞ-Þ-Þ-Þ-Þ-AMÂNAMÂNAMÂNAMÂNAMÂNAAAAATTTTT;;;;;
5) 5) 5) 5) 5) TTTTTOIURI-IÞEOIURI-IÞEOIURI-IÞEOIURI-IÞEOIURI-IÞE; 6) ; 6) ; 6) ; 6) ; 6) CIFRCIFRCIFRCIFRCIFRU-U-U-U-U-TTTTTÃCUTÃCUTÃCUTÃCUTÃCUT; 7) ; 7) ; 7) ; 7) ; 7) O-OI-MÃGO-OI-MÃGO-OI-MÃGO-OI-MÃGO-OI-MÃGAR;AR;AR;AR;AR; 8)  8)  8)  8)  8) DIN-FETE-DIN-FETE-DIN-FETE-DIN-FETE-DIN-FETE-AAAAAAAAAA;;;;;
9) E-MIRENI-9) E-MIRENI-9) E-MIRENI-9) E-MIRENI-9) E-MIRENI-VVVVV; 1; 1; 1; 1; 10) CREION-0) CREION-0) CREION-0) CREION-0) CREION-TTTTTAPAPAPAPAPA; 1A; 1A; 1A; 1A; 11) ÎNTREG-Z1) ÎNTREG-Z1) ÎNTREG-Z1) ÎNTREG-Z1) ÎNTREG-ZOR.OR.OR.OR.OR.

A f a c e r iA f a c e r iA f a c e r iA f a c e r iA f a c e r i
c u r e n t ec u r e n t ec u r e n t ec u r e n t ec u r e n t e
Bunã deBunã deBunã deBunã deBunã de

g u r ãg u r ãg u r ãg u r ãg u r ã

A  urcaA  urcaA  urcaA  urcaA  urca

În ramã!În ramã!În ramã!În ramã!În ramã!

B a z ãB a z ãB a z ãB a z ãB a z ã
h i p i c ãh i p i c ãh i p i c ãh i p i c ãh i p i c ã

L ã b ã rL ã b ã rL ã b ã rL ã b ã rL ã b ã r þ a t ãþ a t ãþ a t ãþ a t ãþ a t ã

Scop înScop înScop înScop înScop în
s i n es i n es i n es i n es i n e

În prezentÎn prezentÎn prezentÎn prezentÎn prezent

Sexul tareSexul tareSexul tareSexul tareSexul tare
( p l . )( p l . )( p l . )( p l . )( p l . )
. . .  ªi...  ªi...  ªi...  ªi...  ªi

c e i l a l þ ic e i l a l þ ic e i l a l þ ic e i l a l þ ic e i l a l þ i

P u sP u sP u sP u sP u s
în caleaîn caleaîn caleaîn caleaîn calea
a p e l o ra p e l o ra p e l o ra p e l o ra p e l o r

P r e c u mP r e c u mP r e c u mP r e c u mP r e c u m

D e a s u p r aD e a s u p r aD e a s u p r aD e a s u p r aD e a s u p r a

D o a m n ãD o a m n ãD o a m n ãD o a m n ãD o a m n ã

M a h ã rM a h ã rM a h ã rM a h ã rM a h ã r

În centru!În centru!În centru!În centru!În centru!

Arab dinArab dinArab dinArab dinArab din
S p a n i aS p a n i aS p a n i aS p a n i aS p a n i a

Nu eNu eNu eNu eNu e
b ã t r â nb ã t r â nb ã t r â nb ã t r â nb ã t r â n

E bãtrânãE bãtrânãE bãtrânãE bãtrânãE bãtrânã
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Informaþiile ºi declaraþiile despre periculosul virusul
apãrut în China, extins ºi alte zone de pe Pãmânt, virus cãruia
i s-a dat numele de „coronavirus”, capteazã atenþia tuturos,
subiectului respectiv fiindu-i rezervate spaþii largi în diverse
emisiuni ºi publicaþii media. Este incredibil, totuºi, cum
populaþiei îi sunt lansate tot felul de speculaþii referitoare la
acest virus. „Cum de a apãrut virusul?” – este întrebarea
care a primit fel de fel de rãspunsuri, fãrã însã a fi ceva oficial
pânã acum. Este inadmisibil ca oameni de ºtiinþã, cercetãtori
sau ce mai sunt sã arunce în spaþiul mediatic rãspunsuri
care pur ºi simplu de fac sã râzi. Prima datã s-a precizat cã
virusul este posibil sã provinã de la broascã, apoi de la ºarpe,
pentru cã o altã ipotezã sã promoveze ideea cã de fapt
virusul vine de la topirea gheþarilor! Mãi, oameni buni, ãºtia
sunt cercetãtori, oameni de ºtiinþã sau niºte indivizi participanþi
la vreo emisiune de umor! Sunt sãnãtoºi la cap aceºti
cercetãtori sau promoveazã ºi ei ceea ce le spun alþii sã
declare? Pãi, când citeºti ºi asculþi astfel de parodii cum sã
nu te gândeºti la teorii ale conspiraþiei, mai ales cã statul
chinez este unul dintre cele mai dezvoltate din punct de
vedere economic, dar ºi spiritual. Sã nu se uite cã SUA s-a
împrumutat cu bani de la China pentru ca americanii sã iasã
din precedenta crizã economicã!

Sã spui cã virusul provine din topirea gheþarilor este clar
cã ceva, ceva nu se leagã. Închipuiþi-vã, virusul a stat îngheþat

ºi când a vãzut lumina zilei ºi a dat de cãldura Soarelui a luat
direct drumul Chinei, lãsând celelate state în pace. El, virusul,
avea... treabã cu China, pãi nu-i aºa!? Dar cu ce a circulat virusul,
cu trenul, cu avionul...? Sau au fost broaºtele ºi ºerpii pânã la
gheþari ºi au revenit în China cu virusul? Hai cã le-am dat o idee!
De atâta timp se topesc gheþari pe planeta aceasta ºi nu a mai
fost virusatã China, dar uite cã acum e. Ups!

Dar staþi cã parodia nu se încheie aºa, cã au mai nãscocit
ceva, anume cã virusul provine, de fapt, de la lilieci! Hai cã e
bunã ºi asta! De când existã liliecii pe Terra? De ieri, de azi? Nu,
existã de foarte mult timp, pãi ºi cum de se întâmplã sã fie
liliecii purtãtori de coronavirus? Batman ce zice? Poate doar
dacã „cineva” a injectat lilieci, ºerpi, broaºte cu un ser care sã
provoace acest virus. Gheþarii, ce-i drept, sunt mai greu de
injectat, dar teoria asta cu gheþarii este bunã, în capul lor, pentru
a distrage atenþia. Cert este cã acea companie care o sã
conceapã atidotul pentru coronavirus se va îmbogãþii foarte
mult! Dacã nu cumva atidotul deja existã!

Cã tot veni vorba despre virus, ne-a captat atenþia ceea ce
spunea economistul britanic, Robert Malthus (1766-1834).
Conform teoriei sale, populaþia creºte în progresie geometricã,
în timp ce mijloacele de subzistenþã cresc în progresie
aritmeticã, cunoscutã sub numele de malthusianism. Ca o
consecinþã a acestei relaþii, credea Malthus, „sãrãcia, bolile,
epidemiile, rãzboaiele sunt o binecuvântare pentru omenire,
asigurând echilibrul între numãrul populaþiei ºi numãrul
mijloacelor de subzintenþã”. Mai e ceva de comentat?!

Miliardarul Elon Musk, fondatorul
companiilor Tesla ºi SpaceX, spune cã
cele mai îndrãzneþe proiecte ale sale
au început printr-un eºec ºi acceptarea
greºelilor este o parte importantã în asu-
marea unor riscuri, potrivit cleantech-
nica.com.

Într-un interviu acordat în Norvegia,
Musk a declarat: „Trebuie sã iei în calcul
abordarea cã greºeºti. Scopul tãu este
sã greºeºti mai puþin”.

„Atunci când înfiinþezi o companie,
eºti foarte optimist ºi lucrurile sunt gro-
zave. La început, fericirea este mare.
Apoi, te confrunþi cu tot felul de proble-
me, iar sentimentul de fericire începe
sã scadã în intensitate ºi te vei simþi
foarte rãnit. Dar, dacã îþi iei medicamen-
tul ºi înveþi din greºeli, este un progres.
În cele din urmã, dacã vei reuºi, vei fi din
nou fericit”, a mai spus Musk. Prin accep-
tarea posibilitãþii producerii unui eºec,
vei reduce durerile ºi suferinþa, potrivit
lui Musk. Antreprenorul are un truc
pentru a se proteja de eventuale eºecuri,
respectiv primeºte mereu criticile con-
structive ale prietenilor ºi consilierilor.

„O criticã bine gânditã a lucrului pe

care îl faci este la fel de valoroasã ca
aurul”, a mai spus Musk, subliniind cã
de obicei prietenii apropiaþi nu spun
dacã ceva este greºit pentru cã nu vor
sã rãneascã. Chiar dacã nu eºti de acord
cu opiniile acestora, trebuie sã asculþi
cu atenþie ceea ce spun, a mai adãugat
Musk.

Sã vã fie ruºine! Marii cercetãtori ai PlaneteiMarii cercetãtori ai PlaneteiMarii cercetãtori ai PlaneteiMarii cercetãtori ai PlaneteiMarii cercetãtori ai Planetei
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Mihail Marinescu

Elon Musk: „Dacã nu greºeºti,
nu inovezi suficient”
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„Parasite”, de Bong Joon Ho, a primit
premiul Oscar pentru cel mai bun film,
la gala din 2020, cea de-a 92-a ediþie, a
Academiei de film americane, care a
avut loc la Dolby Theatre din Los Ange-
les. „Parasite”, de Bong Joon Ho, este
primul film sud-coreean care câºtigã
premiul Oscar pentru cel mai bun lung-
metraj. Totodatã, aceasta este prima
peliculã într-o altã limbã decât engleza
care câºtigã premiul Oscar pentru cel
mai bun film.

Lista completã a câºtigãtorilor Os-
car 2020: Cel mai bun film: „Parasite”,
de Bong Joon-ho; Cel mai bun regizor:
Bong Joon-ho, pentru „Parasite”; Cel mai
bun actor în rol principal: Joaquin Phoe-
nix, pentru „Joker”; Cea mai bunã actriþã
în rol principal: Renee Zellweger, pentru
„Judy”; Cel mai bun actor în rol secundar:
Brad Pitt (“Once Upon a Time... in Holly-

Sud-coreenii au dat lovitura la Oscar 2020!
wood”); Cea mai bunã actriþã în rol se-
cundar: Laura Dern - „Marriage Story”;
Cel mai bun film strãin: „Parasite”, de
Bong Joon Ho; Cel mai bun lungmetraj
de animaþie: „Toy Story 4", de Josh Co-
oley; Cea mai bunã scenografie: Barbara
Ling, Nancy Haigh - „Once upon a time...
in Hollywood”; Cel mai bun scenariu
adaptat: Taika Waiti - „Jojo Rabbit”; Cel
mai bun scenariu original: Bong Joon
Ho, Han Jin Won - „Parasite”; Cea mai
bunã imagine: Roger Deakins, pentru
„1917"; Cel mai bun montaj: Michael
McCusker ºi Andrew Buckland, „Ford
vs Ferrari”; Cea mai bunã coloanã so-
norã: Hildur Guðnadóttir, pentru „Joker”;
Cel mai bun cântec: Elton John ºi Bernie
Taupin - „(I’m Gonna) Love Me Again”
din „Rocketman”; Cel mai bun montaj
de sunet: Donald Sylvester, pentru „Ford
vs. Ferrari”; Cel mai bun mixaj de sunet:
Mark Taylor ºi Stuart Wilson, pentru
„1917"; Cele mai bune efecte speciale:
Guillaume Rocheron, Greg Butler ºi
Dominic Tuohy, pentru „1917"; Cele mai
bune costume: Jacqueline Durran - „Little
women”; Cel mai bun machiaj: Kazu
Hiro, Anne Morgan ºi Vivian Baker, pentru
„Bombshell”; Cel mai bun scurtmetraj
animat: „Hair Love”, de Matthew A.
Cherry; Cel mai bun scurtmetraj de fic-
þiune: „The Neighbours’ Window”, de
Marshall Curry; Cel mai bun lungmetraj
documentar: „American Factory”; Cel
mai bun scurtmetraj documentar: „Lear-
ning to Skateboard in a Warzone (If
You’re a Girl)”.

Sursa: descopera.ro

La finalul anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului Naþional de
Ocupare a Forþei de Muncã, prin intermediul AJOFM Prahova au fost încadrate în
muncã 9.492 persoane, dintre care 4.755 femei. Din totalul persoanelor ocupate
pânã la data de referinþã, 5.251 au peste 45 de ani, 1.541 au vârsta cuprinsã între
35 ºi 45 de ani, 1.085 au între 25 ºi 35 de ani, iar 1.615 sunt tineri sub 25 de ani
(1.076 tineri NEET). În funcþie de rezidenþã, din totalul persoanelor încadrate în
muncã, 4.501 provin din mediul urban, iar 4.991 persoane sunt din mediul rural.

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

Din numãrul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM
Prahova, 7.225 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.
Precizãm cã încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã ca urmare a
activitãþii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenþele noastre. Pentru
integrarea pe piaþa muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã
înregistrate în baza de date a agenþiei teritoriale pentru ocuparea forþei de muncã în
a cãrei razã au domiciliul sau reºedinþa beneficiazã de pachete personalizate de
mãsuri active prevãzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru
ºomaj ºi stimularea ocupãrii forþei de muncã, modificatã ºi completatã.

Astfel, în anul 2019, numãrul persoanelor care au beneficiat de asistenþã
pentru înregistrarea în evidenþã ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã,
în vederea asigurãrii protecþiei sociale privind acordarea indemnizaþiei de ºomaj
sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 15.621 persoane.

Mihail Marinescu; Sursa: anofm.ro

9.492 persoane ºi-au gãsit un loc de muncã anul trecut
Sursa: descopera.ro



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

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

Cele mai importante evenimente ce au avut loc
în perioada 14 - 20 februarie, de-a lungul istoriei
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INGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTEINGREDIENTE
1 kg carne de viþel (trebuie sã fie ºi o bucatã de carne cu os),1 kg carne de viþel (trebuie sã fie ºi o bucatã de carne cu os),1 kg carne de viþel (trebuie sã fie ºi o bucatã de carne cu os),1 kg carne de viþel (trebuie sã fie ºi o bucatã de carne cu os),1 kg carne de viþel (trebuie sã fie ºi o bucatã de carne cu os),
1 ceapã,  2-3 morcovi,1 ceapã,  2-3 morcovi,1 ceapã,  2-3 morcovi,1 ceapã,  2-3 morcovi,1 ceapã,  2-3 morcovi,
1 rãdãcinã de pãtrunjel,  1/2 þelinã,1 rãdãcinã de pãtrunjel,  1/2 þelinã,1 rãdãcinã de pãtrunjel,  1/2 þelinã,1 rãdãcinã de pãtrunjel,  1/2 þelinã,1 rãdãcinã de pãtrunjel,  1/2 þelinã,
1 mânã de fasole verde fideluþã,1 mânã de fasole verde fideluþã,1 mânã de fasole verde fideluþã,1 mânã de fasole verde fideluþã,1 mânã de fasole verde fideluþã,
2 ar2 ar2 ar2 ar2 ardei grdei grdei grdei grdei graºi,  1aºi,  1aºi,  1aºi,  1aºi,  100 ml suc de r00 ml suc de r00 ml suc de r00 ml suc de r00 ml suc de roºii,oºii,oºii,oºii,oºii,
2-3 roºii,  500 ml borº,2-3 roºii,  500 ml borº,2-3 roºii,  500 ml borº,2-3 roºii,  500 ml borº,2-3 roºii,  500 ml borº,
1 legãturã pãtrunjel ºi leuºtean, sare1 legãturã pãtrunjel ºi leuºtean, sare1 legãturã pãtrunjel ºi leuºtean, sare1 legãturã pãtrunjel ºi leuºtean, sare1 legãturã pãtrunjel ºi leuºtean, sare

MOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPMOD DE PREPARAREARAREARAREARAREARARE
Carnea se spalã, se curãþã de, pieliþe ºi se

taie bucãþi. Se pune la fiert în 2,5 l de apã cu un
praf de sare ºi dupã primul clocot se spumeazã
sau se schimbã apa. Se acoperã ºi se fierbe la
foc mic jumãtate de orã.

Între timp, se curãþã ºi se spalã toate le-
gumele. Se adaugã mai întâi ceapa tocatã mã-
runt, apoi morcovii, þelina ºi pãtrunjelul tãiate
mãrunt. Dupã 10 minute se pune ºi fasolea verde.
Se spumeazã de câte ori este cazul ºi se fierbe
pânã se pãtrund bine toate legumele ºi carnea.
La sfârºit se pun ardeii graºi tãiaþi cubuleþe, sucul
de roºii ºi roºiile curãþate de coajã ºi de seminþe
tãiate felii.

Se adaugã borºul fiert separat ºi se potriveºte
la gust cu sare. Se aromeazã cu verdeaþã tocatã
mãrunt ºi se poate servi.

- Dacã eu aº muri, te-ai recã-
sãtori?

- Nu, draga mea, niciodatã!
- De ce, ai ceva contra cãsã-

toriei?
- Nu, nu am nimic împotrivã.

- ªi atunci, de ce sã nu te cãsãtoreºti?
- Bine, m-aº cãsãtori doar ca sã-þi fac plãcere.
- A, deci te-ai recãsãtori... ªi te-ai culca cu ea

în patul nostru?
- Pãi unde ai vrea sã mã culc?
- ºi ai înlocui fotografia mea cu a ei?
- Pãi, e normal...
- ªi ar conduce maºina mea?

- Nu, cã nu ºtie sã conducã...
Diplomaþia este arta de a trimite oamenii

la dracu astfel încât sã-þi cearã indicaþii pentru
a ajunge acolo.

- Ce au în comun un boschetar cu cel
mai bun model Victoria’s Secret ?

- Le este foame...
Discuþie între 2 blonde:

- Care ºut cei mai buni bãrbaþi pentru
cãsãtorie ?

- Bãrbaþii cu piercing pentru cã sunt
obiºnuiþi cu durerea ºi au experienþa în cum-
pãrarea bijuteriilor.

14 februarie14 februarie14 februarie14 februarie14 februarie
11111777776666666666 - S-a nãscut economistul bri-

tanic Robert Malthus, fondatorul teoriei
ce îi poartã numele, conform cãreia po-
pulaþia creºte în progresie geometricã,
în timp ce mijloacele de subzistenþã
cresc în progresie aritmeticã, cunoscutã
sub numele de malthusianism; ca o con-
secinþã a acestei relaþii, credea Malthus,
sãrãcia, bolile, epidemiile, rãzboaiele
sunt o binecuvântare pentru omenire,
asigurând echilibrul între numãrul po-
pulaþiei ºi numãrul mijloacelor de sub-
zintenþã (m.23.12.1834).

11111777777979797979 - A murit navigatorul britanic
James Cook, celebru prin cele trei expe-
diþii întreprinse în Oceanul Pacific, în urma
cãrora a descoperit insulele Société, No-
ua Zeelandã, Sandwich (azi arhipelagul
Hawaii) (n.27.10.1728).

11111858585858511111 - S-a înfiinþat, la Paris, „Juni-
mea românã”, societate politicã ºi cultu-
ralã a „tinerilor” studenþi români din Paris,
îndrumaþi de Nicolae Bãlcescu ºi C.A.
Rosetti.

18881888188818881888 - A fost inaugurat Ateneul
Român. Clãdirea a fost construitã între
anii 1886 ºi 1888, prin stãruinþa lui
Constantin Esarcu, dupã planurile arhi-
tectului francez A.Galleron, pe bazã de
subscripþie publicã, sub lozinca „Daþi un
leu pentru Ateneu”.

1898 1898 1898 1898 1898 - S-a nãscut actriþa Sorana
Topa, iubitã deopotrivã de Mircea Eliade
ºi de Emil Cioran (m.01.11.1986).

11111939393939311111 - S-a nãscut actorul ºi profe-
sorul Octavian Cotescu (m.22.08.1985).

19351935193519351935 - S-a nãscut poetul Grigore
Vieru, membru corespondent al Acade-
miei Române.

11111999997777711111 - S-a nãscut baschetbalis-
tul Gheorghe Mureºan. Recordul sãu
pentru naþionala României este de 42
de puncte, reuºite într-un meci cu Sue-
dia, în noiembrie 1992. În 1993 a pã-
truns în liga profesionistã nord-ame-
ricanã (NBA), evoluând cinci sezoane
pentru Washington Bullets (1993-1998)
ºi douã pentru New Jersey Nets (1998-
2000).

15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie15 februarie
15641564156415641564 - S–a nãscut Galileo Galilei,

astronom, filosof, fizician italian, consi-
derat „pãrintele” ºtiinþei moderne (m.
08.01.1642).

1690 1690 1690 1690 1690 - S-a încheiat, la Sibiu, tratatul
secret dintre Constantin Cantemir, dom-
nul Moldovei, ºi Imperiul Habsburgic. În
tratat, se stipula cã Moldova va sprijini
acþiunile antiotomane ale imperiului.

11111858585858511111 - S-a nãscut Spiru Haret, ma-
tematician, sociolog ºi om politic liberal,
organizatorul învãþãmîntului românesc
de dupa 1864, vicepreºedinte al Aca-
demiei Române. Prin elaborarea ºi apro-
barea legii învãþãmîntului din 1898, a
reorganizat învãþãmîntul de toate gra-
dele. A impus, pentru prima datã în Ro-
mânia, obligativitatea învãþãmîntului
primar ºi utilizarea aceloraºi programe
ºcolare la sate ºi orase. A avut o însem-
natã contribuþie în introducerea noului
calendar (m.17.12.1912).

11111888887777766666 - Apare lunar (pînã la 15.05.
1876), la Bucureºti, „Revista literarã ºi
ºtiinþificã”, sub îndrumarea lui B.P.Haº-
deu si D. Brândzã.

1933 1933 1933 1933 1933 - S-a nãscut Iosif Sava, om
de culturã, muzicolog, important realiza-
tor de emisiuni culturale de televiziune
(m.19.08.1998).

11111999994444411111 - România este inclusã în
grupul þãrilor supuse blocadei britanice.

19441944194419441944 - S-a nãscut Alexandru Bocã-
neþ, regizor, realizator de filme ºi emisiuni
TV (filmul „Gloria nu cântã”) (m.04.03.
1977).

19441944194419441944 - S-a nãscut solista de operã
Eugenia Moldovan.

19901990199019901990 - A fost înfiinþatã UNITER -
Uniunea Teatralã din România.

20020020020020011111 - De la aceastã datã, Suedia
a renunþat la obligativitatea vizelor pen-
tru cetãþenii români posesori de paºa-
poarte diplomatice.

16 februarie16 februarie16 februarie16 februarie16 februarie
18361836183618361836 - S-a nãscut Bogdan Petricei-

cu Haºdeu, spirit enciclopedic al culturii
române, filolog, folclorist, prozator, dra-
maturg, istoric ºi publicist, vicepreºe-
dinte al Academiei Române. Este în-
temeietor al lingvisticii, filologiei ºi lexico-
grafiei româneºti, unul dintre fondatorii
folcloristicii comparate române, creato-
rul dramei istorice româneºti („Rãzvan
ºi Vidra”) (m.25.08.1907).

19261926192619261926 - Înfiinþarea Fundaþiei Cultu-
rale „Regele Ferdinand I”.

19301930193019301930 - Se constituie, la Bucureºti,
Federaþia Românã de Fotbal.

19591959195919591959 - S-a nãscut jucãtorul de te-
nis american John McEnroe.

11111969696969611111 - S-a nãscut Andy Taylor, chi-
tarist ºi compozitor britanic (Duran
Duran).

19681968196819681968 - România renunþã la orga-
nizarea administrativã tipic sovieticã,
structuratã pe regiuni ºi raioane, ºi reîn-
fiinþeazã unitatea administrativ-teri-
torialã tradiþionalã: judeþul.

1111199999777776 6 6 6 6 - S-a semnat, la Barcelona,
de cãtre reprezentanþii ai 12 state me-
diteraneene, „Convenþia pentru protec-
þia Mediteranei împotriva poluãrii”.

111117 f7 f7 f7 f7 febrebrebrebrebruarieuarieuarieuarieuarie
16001600160016001600 - Giordano Bruno - filosof

renascentist italian, adept al teoriei co-
perniciene despre Univers (conform
acestei teorii, Pãmîntul ºi celelalte pla-
nete se rotesc în jurul Soarelui ºi în jurul
propriilor axe), pe care o dezvoltã, este
ars pe rug, la Roma, ca eretic, din ordi-
nul Inchiziþiei (n.1548).

18501850185018501850 - Domnitorul Barbu ªtirbei
dã afiºul domnesc privind organizarea
ºcolilor din Þara Româneascã.

1866 1866 1866 1866 1866 - Începe sã funcþioneze
Banca României. Primul preºedinte al
Consiliului de administraþie a fost Ion
Ghica.

19331933193319331933 - S-a nãscut Bobby Lewis,
cântãreþ american.

11111999994444477777 - În Austria, este emisã „A
doua lege privind naþional-socialismul”,
prin care foºtii naziºti erau excluºi din
viaþa publicã.

11111959595959511111 - S-a nãscut Ioan Atanase
Octavian Bellu, antrenor al lotului naþio-
nal de gimnasticã al României.

11111999999999999999 - NATO aprobã un „plan de
operare” pentru o eventualã forþã in-
ternaþionalã de menþinere a pãcii în Ko-
sovo (KFOR), care sã cuprindã 26.000
de oameni.

18 februarie18 februarie18 februarie18 februarie18 februarie
11111555551111166666 - S-a nãscut Regina Maria I

(Maria Tudor), cunoscutã ca „Maria cea
sângeroasã – „Bloody Mary” – pentru
persecuþiile la care i–a supus pe protes-
tanþi (m.17.11.1558).

15641564156415641564 - A murit Michelangelo Buo-
narroti, sculptor, pictor, arhitect ºi poet
italian, recunoscut ca cel mai de seamã
artist renascentist (sculpturile: „Pieta”,
„Moise”, „David”) (n.06.03.1475).

11111777774545454545 - S-a nãscut fizicianul italian
Alessandro Volta, inventatorul pilei
electrice (m.05.03.1827).

1111199999111116 6 6 6 6 - A murit regina Elisabeta
(Carmen Sylva), prima reginã a României,
soþia regelui Carol I (n.17.12.1843).

19251925192519251925 - S-a nãscut actorul american
George Kennedy.

19291929192919291929 - A avut loc prima transmisie
de teatru radiofonic la Radiodifuziunea
Românã, cu piesa într-un act 2Ce ºtie
satul?” de V. Al. Jean, în interpretarea ac-
torilor Maria Filotti, Ronald Bulfinski ºi
Victoria Mierlescu.

19301930193019301930 - Descoperirea celei de-a
noua planete a sistemului solar, Pluton,
de cãtre americanul Clyde Tombaugh de
la Observatorul Lowell, aflat la Flagstaff,
statul Arizona, SUA.

11111939393939311111 - S-a nãscut scriitoarea ame-
ricanã Toni Morrison (pseudonim pentru
Chloe Anthony Wofford), laureatã a Pre-
miului Nobel pentru Literaturã în anul
1993.

19321932193219321932 - S-a nãscut regizorul ceh Mi-
los Forman. A fost distins cu numeroase
premii (Premiul Oscar, în 1975, pentru
“Zbor deasupra unui cuib de cuci”; în
1984, pentru „Amadeus”). Din 1970, s-
a stabilit în SUA.

11111933933933933933 - S-a nãscut Yoko Ono Len-
non, cîntãreaþã japonezã, soþia lui John
Lennon („Beatles”).

19431943194319431943 - Ministrul nazist Goebels
anunþã „rãzboiul total”, ca reacþie la înfrîn-
gerea armatei germane la Stalingrad.

19 februarie19 februarie19 februarie19 februarie19 februarie
1876 - S-a nãscut sculptorul

Constantin Brâncuºi, membru post-mor-
tem al Academiei Române. Artist al artei
secolului XX, Brâncuºi a exprimat în
creaþia sa, esenþializatã ºi purificatã în
liniile care o compun, o viziune cu totul
nouã asupra lumii, în care sînt regãsite
miturile primordiale ale omenirii, dar ºi
elementele inconfundabile ale artei
populare româneºti (m.16.03.1957).

11111909090909011111 - S-a nãscut Hans Grundig,
pictor ºi grafician german antifascist. Ex-
perienþa lagãrelor de concentrare nazis-
te a fost relatatã în romanul autobio-
grafic „Între carnaval ºi miercurea ce-
nuºii”, tradus în limba românã în 1963
(m.11.09.1958).

19361936193619361936 - S-a nãscut Marin Sorescu,
poet, dramaturg ºi eseist, ministru al
Culturii (1995), membru al Academiei

Române (Premiul mondial de poezie
„Fernando Riello”, Madrid, 1983; Pre-
miul Herder pentru întreaga operã,
1991) (m.06.12.1996).

11111959595959511111 - S-a nãscut actriþa Maria
Ploae („Aºteptând un tren”, „Mânia”, „Un
bulgãre de humã”, „Faimosul Papa-
razzo”).

20 februarie20 februarie20 februarie20 februarie20 februarie
11111797979797911111 - S-a nãscut Carl Czerny, mu-

zician, pedagog ºi pianist austriac
(m.15.07.1857).

18491849184918491849 - Împãratul Austriei, Franz
Joseph I, promulgã o Constituþie prin ca-
re se recunoaºte Transilvaniei o auto-
nomie limitatã.

18821882188218821882 - A murit Moº Ion Roatã, de-
putat în Adunarea ad-hoc a Moldovei,
militant pentru cauza Unirii Principatelor.

1922 1922 1922 1922 1922 - Are loc, la Bucureºti, lo-
godna Principesei Maria-Mignon a Ro-
mâniei cu Principele Alexandru (unicul
fiu al regelui Serbiei, Petru I Karagheor-
ghevici). Nunta a avut loc la 08.06.
1922, la Belgrad.

11111929292929244444 - S-a nãscut Eugen Barbu,
scriitor, scenarist, publicist (m.07.09.
1993).

19321932193219321932 - Apare, la Bucureºti, “Ro-
mânia literarã”, gazetã de criticã ºi infor-
maþie literarã, artisticã ºi culturalã.

19381938193819381938 - Se decreteazã o noua
Constituþie, promulgatã la 27.02.1938,
prin care se introduce dictatura regalã a
lui Carol al II-lea (1930-1940) ºi sfîrºitul
regimului parlamentar.

19621962196219621962 - Este lansata nava cosmicã
americanã „Mercury-Atlas 6”, cu astro-
nautul John Glenn (n.18.07.1921), care
realizeazã primul zbor american pe or-
bitã.

19861986198619861986 - A fost plasat pe orbitã pri-
mul element al staþiei orbitale MIR.
Asamblatã între 1986 ºi 1996, baza
MIR a fost “scufundatã”, la 23.03.2001,
în Pacificul de sud. Simbol al cuceririi
spaþiului cosmic, „trenul spaþial” rus a
gãzduit în cei 15 ani de existenþã 26 de
misiuni spaþiale, totalizînd 16 500 de
experienþe în diferite domenii.

11111999999999977777 - Preºedintele Franþei, Jac-
ques Chirac, declarã, cu prilejul vizitei
sale în România, cã þara sa se doreºte
“avocatul atent ºi puternic al României”
pentru aderarea acesteia la NATO „încã
din primul val” al extinderii organizaþiei.

Sursa: calendar.eclub.ro
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Pregãtiri intense în al doilea
stagiu de pregãtire al Petrolului
din Turcia, unde elevii lui Costel
Enache au jucat ºi câteva ami-
cale. Primul dintre acestea a fost
cel cu FC Nizhniy Novgorod, Li-
ga2 din Rusia, încheiat cu un
scor egal, 1-1. Petrolul a deschis
tabela prin Deac (77), pentru ca
apoi ruºii sã egaleze prin Zuev
(84). Au fost folosiþi toþi jucãtorii,
cu excepþia lui Hamza, uºor
accidentat.

În al doilea amical, Petrolul
a întâlnit tot o echipã de Liga2
din Rusia, SKA Khabarovsk, în-
cheiat cu un scor alb, 0-0. Acest
joc a fost unul mai modest al plo-

CamerunezulCamerunezulCamerunezulCamerunezulCamerunezul
Ekollo a semnat cuEkollo a semnat cuEkollo a semnat cuEkollo a semnat cuEkollo a semnat cu

Petrolul!Petrolul!Petrolul!Petrolul!Petrolul!
Petrolul a mai achiziþionat

un jucãtor strãin, camerunezul
Serge Yvan Ekollo Malolo, ata-
cant în vârstã de 22 ani.

Acesta este jucãtor al Astrei
Giurgiu ºi a fost împrumutat la
Cãlãraºi, unde a jucat 17 meciuri
ºi a înscris 3 goluri.

Vom vedea cât de mult va
ajuta ofensiva ploieºteanã, com-
partiment ce trebuie sã marche-
ze cât mai mult, pentru a câºtiga
ºi puncte în clasament!

Ionuþ Mitoiu

Petrolul Primele teste în al doilea cantonament

ieºtenilor, unde atacul n-a reuºit
sã puncteze pe tabelã.

Cel mai tare test a fost cel
cu formaþia FK Beograd (locul1,
Liga 2, Serbia). Petrolul a fãcut

meci bun ºi a învins cu scorul, 2-
1. Pentru petroliºti au marcat
Meza Colli (9) ºi Sirghi (78), dupã
ce sârbii deschiseserã tabela
prin Ficovic (6).

Performanþã extraordina-
rã a atletului Andrei Niculiþã,
de la CSS Ploieºti, la Campio-
natul Balcanic de salã pentru
juniori categoria 1, elevul pro-
fesoarei Maria Andrei reuºind
sã intre în posesia medaliei de
bronz în proba de ºtafetã 4 X
400 m, medalie obþinutã cu
echipa naþionalã a României.
Competiþia a avut loc în Turcia,
la Istanbul, pe 9 februarie.

Andrei Niculiþã a participat
ºi în proba de 400 de metri,
unde a avut o evoluþie foarte
curajoasã, conducând 360
metri din cursã ºi reuºind sã
termine pe locul 2 în seria 1,
cu timpul de 50.44 sec., re-
cord personal, iar în final sã
ocupe poziþia a 7-a dintr-un nu-
mãr de 12 concurenþi, un re-
zultat notabil, þinând cont cã
este junior 2! Criteriul de selec-
þie pentru  participarea la Cam-
pionatul Balcanic J1 a fost cel
mai bun rezultat din acest an
pentru fiecare probã.

Federaþia Românã de Atle-
tism a anunþat  cã suplimentea-
zã câteva locuri pentru sportivii
care au fost în imediata apro-
piere a celor calificaþi, dar cu
condiþia ca aceºti sportivi sã su-
porte toate cheltuielile depla-
sãrii prin club sau sponsori.În
aceastã situaþie s-a aflat ºi
atletul Andrei Remus Niculiþã
care prin amabilitatea CSS Plo-

ieºti a reuºit sã facã deplasa-
rea ºi sã reprezinte România,
obþinând prima medalie inter-
naþionalã.

Cu aceastã ocazie, prof.
Maria Andrei doreºte sã mulþu-
meascã  conducerii CSS Plo-
ieºti, directorilor Silviu Stãnes-
cu ºi Doru Munteanu precum
ºi contabilei Lilica Traiciu, pen-
tru promptitudinea de care au
dat dovadã în gestionarea
acestei situaþii, rãsplãtitã de cã-
tre sportivul Andrei Niculiþã cu
o medalie, obþinutã atât pentru
CSS Ploieºti, cât ºi pentru
România!!!

Atletul ploieºtean Andrei Niculiþã,
medalie de bronz la Balcaniadã

Echipa de baschet fete
„U15" a CSM Ploieºti a participat,
în weekend-ul trecut, la primul
turneu din 2020, care a însem-
nat startul returului în Grupa a 2-
a a acestei categorii de vârstã.
Fetele pregãtite de Corina Savu
ºi Loredana Munteanu au susþi-
nut trei partide în cadrul turneului
organizat de ACS Dan Dacian în

Sala „Universitãþii Tehnice de
Construcþii” din Bucureºti ºi au
pierdut cu 44-49 primul meci, cu
ACS Dan Dacian Bucureºti, dupã
care s-au impus, cu 83-14, în dis-
puta cu ACS ICED Bucureºti, pen-
tru ca apoi sã câºtige cu 103-29
confruntarea cu ACS Academia
de Baschet Phoenix Galaþi.

Lotul de jucãtoare folosit de

Corina Savu ºi Loredana Mun-
teanu în turneul din acest week-
end a fost urmãtorul: Andreea
Popa, Sara ªandor, Diana ªtefan,
Elena Ionescu, Andreea Pîrvules-
cu, Alexandra Pomojnicu, Carina
Ioan, Amalia Moisei, Agnes Zane,
Ana Constantinescu, Andreea
Ilie, Roberta Cãtãlin, Daria Iordã-
chescu, Daria Tãnase ºi Karina
Munteanu.

Dupã zece partide susþinute
în acest sezon, CSM Ploieºti are
un bilanþ echilibrat, 5 victorii ºi 5
înfrângeri, ºi continuã lupta de la
distanþã cu CSª Nr. 5 Bucureºti
pentru poziþia a 4-a a clasamen-
tului grupei, ultima care duce la
turneul final al campionatului. To-
tul se va decide, probabil, în ulti-
mul turneu al acestei faze, atunci
când fetele noastre au nevoie de
o victorie la minim 4 puncte în
disputa cu gruparea din Capitalã.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Boxerul Clubului Sportiv Mu-
nicipal Ploieºti, George Dumitres-
cu, a reuºit, pentru al doilea an
consecutiv, sã devinã campion
naþional la categoria „63 kg”, du-
pã ce ºi-a... spulberat toþi adver-
sarii întâlniþi în cadrul competiþiei
organizate sãptãmâna trecutã,
la Iaºi. Sportivul pregãtit de Titi
Tudor ºi Adrian Pîrlogea a trecut
în primele douã meciuri de re-
prezentanþii Piteºtiului ºi Clujului,
pentru ca, în finalã sã-l învingã,
prin decizie unanimã, pe boxerul
de la SCM Bacãu, Vasile Suciu.

S-a repetat, astfel, istoria de anul
trecut, când George Dumitrescu
trecea la fel de clar, în ultimul act,
de sportivul moldovean. „Am
arãtat, din nou, cã producem
campioni, iar de data aceasta a
contat foarte mult ºi pregãtirea
centralizatã pe care am fãcut-o,
în aceastã iarnã, la Cornu. Fraþii
Dumitrescu (nota autorului – fra-
tele lui George, Iulian, este cam-
pion naþional de tineret la „69
kg”) duc mai departe tradiþia
campionilor propuºi de boxul plo-
ieºtean ºi, cred eu, ar merita mai
multã atenþie din partea tuturor
celor implicaþi. Nu ºtiu câþi cam-
pioni naþionali la nivel de seniori
produce oraºul nostru, aºa
cã astfel de performanþe ar
merita mai multã atenþie din
partea autoritãþilor ºi, implicit, a
clubului”, a declarat maestrul
emerit Titi Tudor pentru site-ul
csmploiesti.ro.

De remarcat ºi faptul cã, la
Iaºi, s-a desfãºurat ºi Adunarea
Generalã a Federaþiei Române
de Box, prilej cu care Titi Tudor a
obþinut un nou mandat ca mem-
bru în Biroul Federal al forului ce
va fi condus, în continuare, de
Vasile Cîtea. De remarcat ar fi cã
Titi Tudor ºi Adrian Lãcãtuº sunt
singurii membri ai Biroului Fed-
eral care s-au menþinut pe poziþii,
ceilalþi 5 fiind schimbaþi cu prile-
jul respectivului scrutin. Reve-
nind la George Dumitrescu, aces-
ta a obþinut ºi dreptul de a parti-
cipa la cele douã turnee euro-
pene de calificare la Jocurile Olim-
pice de la Tokyo, primul fiind pro-
gramat la Londra, în perioada 13-
24 martie.

Mihail Marinescu
Sursa: csmploiesti.ro

Duminicã, 9 februarie  a.c.,
sala de atletism “Ioan Soter”, din
cadrul Complexului Sporiv “Lia
Manoliu” din Bucureºti, a gãzduit
Campionatul Naþional pentru Co-
pii categoria 1 (2007) ºi categoria
2 (2008), etapa de zonã. La a-
cest concurs au participat cel pu-
þin 300 de sportive. Atleþii de la
CSS Ploieºti, pregãtiþi de prof.
Maria Andrei ºi Florin Andrei, au
reuºit sã obþinã cinci medalii
(douã de aur, una de argint ºi douã
de bronz), astfel: la categoria
Copii 1: Eduard Gogonea – me-
dalie de aur la 200 m., ªtafeta 4
x 200 m bãieþi - medalia de aur
(în componenþa  Luca Moisoiu,
David  Nichita, Eduard  Gogonea,
Andrei  Zincã; Copii cat. 2: David
Radu – medalie de argint la 200
m.; ªtafeta 4 x 200 m bãieþi –
medalie de bronz (în componen-
þa  Valentin ªerbãnoiu, Ioan  Joi-
þa, Sebastian Constantin, David
Radu. ªtafeta 4 x 200 m fete –

Sportivii secþiei de sambo
a CSM Ploieºti au participat, pe
8 februarie, la Timiºoara, la
competiþia de Sambo Combat
ºi MMA organizatã de clubul
local TAMASHYI ºi denumitã

„Piramide la Centuri”. Patru
dintre cei zece luptãtori înscriºi
în competiþie de antrenorul
Florentin Ghiocel Petrea au
reuºit sã obþinã medalii de aur
– Edwin Petrea, David Vasiles- cu, Andrei Daniel Ghiþã ºi Ma-

nu Ciprian – primul dintre cei
patru cucerind ºi Centura de
Campion MMA în piramida de
6 organizatã de clubul timi-
ºorean. Edwin a fãcut din nou
spectacol ºi a trecut în finalã
de adversarul sãu prin TKO în
repriza a 3-a, performanþa fiind
cu atât mai specialã cu cât
sportivul ploieºtean s-a impus
într-o competiþie rezervatã ca-
tegoriei de vârstã 13-14 ani ºi
de greutate „-40 kg”, deºi el
are doar 11 ani ºi, normal, par-
ticipã la „-34 kg”. Celor patru
medalii de aur li s-au adãugat
medalia de argint cuceritã de
Florin Dumitru, cel care nu a
putut evolua în finalã din cau-
za unei accidentãri, ºi alte trei
locuri 4.

Sursa: csmploiesti.ro

Mihail Marinescu

medalie de bronz (în component
Diana Neagu, Andreea Minea,
Maria Rãduc, Adriana  Ilioiu).

Atleþii de la CSS Ploieºti,
5 medalii la etapa  de zonã

Mihail Marinescu

Boxerul George
Dumitrescu a cucerit

un nou titlu de campion
naþional de seniori

la categoria „63 kg”

Noi medalii în contul
sportivilor secþiei de sambo

Douã victorii ºi o înfrângere pentru echipa
de baschet fete „U15" a CSM Ploieºti
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