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La Alexandria, ieri, a fost deschisă cea
de-a XXVI-a ediţie a Agralimex
Ieri, la Alexandria, a fost inaugurată cea de-a XXVI-a
ediţie a Târgului pentru Agricultură și Industria Alimentară
– AGRALIMEX , una din cele mai importante manifestări
expoziţionale de acest fel din partea de sud a ţării. Târgulexpoziție este organizat de Camera de Comerț, Industrie

La festivitatea de inaugurare a AGRALIMEX 2016,
desfăşurată în prezenţa unui public numeros şi a
jurnaliştilor din presa locală, alături de preşedintele
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Teleorman,
inginer Marin Niculcea, s-au aflat preşedintele Consiliului
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Cultură de cannabis
descoperită în
județul Teleorman

7
12 elevi din
Teleorman, absenți
la proba orală de
limba română a
Bacalaureatului

și Agricultură Teleorman, cu sprijinul Primăriei
Alexandria. Evenimentul se derulează în perioada 18-21
august 2016, pe platoul cuprins între Prefectura
Teleorman și Administrația Județeană a Finanțelor
Publice.

Judeţean Teleorman, Adrian Ionuţ Gâdea, și
viceprimarul municipiului Alexandria, Gică Anghel,
precum și președintele Camerei de Comerț, Industrie și
Agricultură Argeș, George Caval.
(Continuare în pagina 4)

S-a dat în folosință sala de
sport de la Școala 7
Vești bune pentru sportul
teleormănean. Echipele de
handbal și baschet din
Alexandria ar putea să joace din
nou ”acasă”. Moderna sală de
sport de la Școala Gimnazială nr.
7 este gata, iar de luna viitoare ar
putea organiza evenimente
sportive.
Peste 4 milioane de lei au fost
investiți în cea mai nouă și
modernă sală de sport din
județul Teleorman. Mare parte a
acestor bani au venit de la Ministerul Dezvoltării Regionale. Recepţia preliminară
a sălii fost făcută încă de la sfârșitul anului trecut, dar nu a fost inaugurată până
acum pentru că au fost constatate unele deficiențe.
(Continuare în pagina 2)

(€) 1 EUR
4.4757 lei

($) 1 USD
3.9559 lei

Se caută infirmiere

Spitalul Județean de
Urgență Alexandria face angajări
Cea mai mare unitate
spitalicească din județ duce lipsă nu
doar de medici și asistenți medicali,
ci și de personal auxiliar, respectiv
infirmiere. Dacă la sfârșitul acestei
luni și în prima săptămână a lunii
viitoare, unitatea spitalicească
organizează concursuri pentru
ocuparea mai multor posturi de
asistent medical debutant,
respectiv asistent-șef, în data de 14
septembrie va avea loc un concurs pentru ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a șapte posturi de infirmieră debutantă, în cadrul următoarelor
secții și compartimente: Oncologie (1 post); Gastroentorologie (1 post); Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice (1 post); Chirurgie I și II (2 posturi); Obstetrică
(1 post) și Blocul operator – Chirurgie (1 post).
(Continuare în pagina 4)

(£) 1 GBP
5.2064 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
171.6454 lei
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S-a dat în folosință sala de
sport de la Școala 7
(urmare din pagina 1)
„Recepţia preliminară a fost făcută în luna
noiembrie 2015. Cu acest prilej au fost
constatate anumite deficienţe pe care
constructorul a trebuit să le remedieze. Nu am
vrut să o predăm unităţii de învăţământ până
când nu corespunde din toate punctele de
vedere ale unei funcţionări normale”, a
declarat în urmă cu jumătate de an primarul
Aleandriei, Victor Drăgușin.
Odată cu deschiderea sălii de sport de la
Şcoala Gimnazială nr. 7 și echipele de
handbal sau baschet își vor rezolva
problemele legate de locul de disputare a
evenimentelor sportive.
În sezonul trecut, echipa de baschet a
Alexandriei și-a disputat meciurile de ”acasă”
la Craiova, iar handbaliștii la Suhaia sau pe
unde au găsit o sală disponibilă. S-a ajuns în
această situație după ce Sala Sporturilor din
Alexandria a intrat în reparații.
Sala Polivalentă din Alexandria a fost
construită la începutul anilor 70. Din păcate,
deși în ultimii ani am avut o echipă de baschet
feminin care evoluează în prima ligă națională
și o echipă de handbal, în liga secundă,

municipalitatea nu a găsit bani pentru reparații
capitale.
În cele din urmă au fost primite fonduri de la
Ministerul Dezvoltării, iar lucrările au demarat
la finele anului trecut și se preconizează că se
vor finaliza la sfârșitul anului 2017, începutul
lui 2018.
Tribuna va fi reamenajată cu 1350 locuri
pentru public general, 100 locuri VIP, 50 de
locuri presă. Terenul de joc cu dimensiunea de
44*24 metri va fi pretabil pentru meciuri indoor
de handbal, baschet, volei tenis, judo,
badminton. Vor fi amenajate săli de sport
pentru activităţi conexe: antrenamente pentru
judo, sală pentru dezvoltarea forţei, sală de
antrenamente pentru scrimă.
De asemenea, ca dotări, noua Sală a
Sporturilor din Alexandria va beneficia de
sistem de nocturnă pentru meciuri televizate,
sistem de sonorizare, sistem de afişaj cu
tabele de scor electronice, sistem de
climatizare, grupuri sanitare pentru toate
categoriile de utilizatori, inclusiv pentru
spectatorii cu handicap locomotor.

de grupare a fost vorba în
cazul următor. Poliţiştii
specializaţi în combaterea
criminalităţii organizate din
Teleorman şi poliţiştii Direcţiei
Operaţiuni Speciale a Poliţiei
Române, sub coordonarea
procurorilor D.I.I.C.O.T., au
ridicat mai multe plante de
cannabis, în urma a 3
percheziţii domiciliare
efectuate ieri dimineaţă. Cinci
persoane au fost conduse la
audieri.
La data de 18 august a.c.,
poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii
Organizate Teleorman, sub
coordonarea procurorilor
D.I.I.C.O.T. – B.T. Teleorman
au efectuat 3 percheziţii
domiciliare (două pe raza
comunei Dracea, judeţul
Te l e o r m a n ş i u n a î n

România se situează pe locul al treilea în Uniunea
Europeană la creşterea lucrărilor de construcţii în iunie 2016
comparativ cu aceeaşi lună a anului trecut, în urcare cu 4,6%,
fiind devansată doar de Suedia, care a înregistrat o creştere de
16,3%, şi Spania, 6,9%, potrivit datelor prezentate joi de Oficiul
European de Statistică (Eurostat).

C. DUMITRACHE

Cultură de cannabis descoperită
în județul Teleorman
În anii 80, în România,
peste peste 45.000 de
hectare erau cultivate cu
cânepă. La acea vreme, ţara
noastră fiind cel mai mare
producător european.
Majoritatea celor care trăiau
la țară aveau în curte o mică
”plantație” de cannabis.
Animalele erau hrănite cu
planta ”minune”, cânepa.
Acum este ilegal dacă ai în
curte câteva fire. Imediat intră
peste tine în casă mascații și
ești denumit ”traficat de
droguri”. Dacă în multe cazuri
oamenii legii fac abuzuri și
trimit prin tribunale oameni
bătrâni care nu au nici o
treabă cu traficul de droguri,
mai sunt și cazuri în care
adevărați traficați sunt
descoperiți.
Se pare că despre o astfel

România,
a treia creştere anuală
a lucrărilor de construcţii
din UE în luna iunie

municipiul Bucureşti), la
persoane bănuite de trafic de
droguri de risc.
În urma acţiunii, la una
d i n t r e l o c a ţ i i l e
percheziţionate, situată în
comuna Dracea, judeţul
Teleorman, a fost descoperită
o cultură de cannabis,
formată din plante cu
dimensiuni cuprinse între 1 şi
2 metri. Întreaga cantitate a
fost ridicată de poliţişti.
În baza mandatelor de
aducere, cinci persoane au
fost conduse la sediul
D.I.I.C.O.T. – B.T. Teleorman,
pentru audieri şi dispunerea
măsurilor legale.
Cercetările continuă,
pentru stabilirea cu exactitate
a întregii activităţi
infracţionale.
C. DUMITRACHE

La nivelul Uniunii Europene (UE 28), lucrările de construcţii
au scăzut cu 0,6% în ritm anual, în timp ce în zona euro acestea
au înregistrat o scădere de 0,6%.
De asemenea, în luna iunie 2016, comparativ cu luna mai
2016, România a avut a cincea creştere din UE a lucrărilor de
construcţii, 0,4%, fiind devansată de Ungaria, 7,6%, Slovenia,
2,3%, Slovacia, 1,7%, şi Spania, 1,2%. La nivelul Uniunii
Europene (UE 28), lucrările de construcţii au crescut cu 0,3%
comparativ cu luna precedentă, iar în zona euro acestea au
stagnat.
În cazul României, conform datelor prezentate de Institutul
Naţional de Statistică, volumul lucrărilor de construcţii a crescut,
în primele şase luni din 2016 comparativ cu perioada similară
din 2015, atât ca serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de
numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,3%, respectiv
cu 5%. În iunie 2016, comparativ cu luna precedentă, volumul
lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută, cu 17,4%, şi
creştere de 0,4% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate. În iunie 2016 comparativ cu iunie
2015, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, ca serie brută,
cu 5,6%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile
lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a
crescut cu 5,9%.

Autoturismele diesel
pierd supremaţia deţinută
până acum
Raportul Asociaţiei
Producătorilor şi
Importatorilor de
Automobile (APIA)
arată o scădere a cotei
deţinută de maşinile
diesel în totalul
vânzărilor de maşini.
Creştere importantă a
comerţului cu maşini
electrice şi hibride.
Piaţa auto a
crescut cu 14,8%, în primele 7 luni din acest an comparativ cu
perioada similară a anului precedent, la 75.869 unităţi, se arată
într-un comunicat de presă al APIA. În funcţie de tipul de
combustibil, autoturismele diesel pierd supremaţia deţinută
până acum, ajungând pe ansamblul celor 7 luni din 2016 la o
pondere de 49%, în scădere faţă de aceeaşi perioadă din 2015,
când, după primele 7 luni, ponderea acestora era de 54%. În
ceea ce priveşte autoturismele hibride sau 100% electrice,
remarcăm o creştere importantă după aceste prime şapte luni
din 2016, respectiv +63,4%, deşi pe volume extrem de mici (402
de unităţi în 2016 faţă de 246 în 2015). Ca urmare, şi ponderea
lor pe total piaţă, a crescut uşor, de la 0,5% în 2015 la 0,7% în
2016.
Cu un volum al vânzărilor important realizat în luna iulie 2016
(14.718 unităţi) primele şapte luni din 2016 înregistrează o
creştere consistentă comparativ cu anul 2015, respectiv,
+14,8%. La această creştere autoturismele contribuie cu un +
12,9%.
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PMP va prezenta în jurul datei de
Guvernul schimbă
clasificarea localităților,
15 septembrie un program de guvernare
PMP va prezenta în jurul
datei de 15 septembrie un
program de guvernare,
document ce urmează să fie
elaborat de departamentele
de specialitate, sub
coordonarea președintelui
formațiunii, Traian
Băsescu.
Surse din cadrul
PMP au precizat
pentru Agerpres că
decizia a fost luată
miercuri la reuniunea
Consiliului Executiv
Național al partidului.
To t o d a t ă , a u
precizat sursele, la
această reuniune,
desfășurată la Palatul
Parlamentului, s-a decis
reformarea celor 14
departamente de specialitate
ale PMP și completarea
acestora cu membri proveniți
din UNPR în urma fuziunii

celor două formațiuni.
Cele 14 departamente de
specialitate ale PMP se ocupă
de domeniile: transporturi și
infrastructură; politică
economică, buget, finanțe,
bănci și fonduri europene;

agricultură, silvicultură,
industrie alimentară și servicii
specifice; culte și problemele
minorităților naționale;
administrație publică, locală și
regională; mediu, ape și

echilibru ecologic; muncă,
protecție socială, sănătate și
familie; învățământ, știință,
cercetare, tineret și sport;
cultură și arte; mijloace de
informare în masă și
comunicații informatice;
politică externă,
afaceri europene;
comunități de români
din afara granițelor
țării; apărare, ordine
publică și siguranță
națională; juridic,
drept constituțional și
drepturile omului.
Potrivit statutului
P M P ,
d i n
departamentele de
specialitate pot face
parte membri și simpatizanți ai
partidului, precum și
"specialiști recunoscuți în
diferite domenii de activitate".

Ministrul Apărării susţine introducerea unui stagiu
militar voluntar pentru liceeni şi studenţi
Ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc,
a declarat, miercuri, la Cluj, că proiectul privitor
la introducerea stagiului de pregătire militară
voluntară pentru liceenii şi studenţii din ClujNapoca, propus de către comandatul Diviziei 4
Infanterie Gemina, este o idee bună, adăugând
că speră ca ideea să fie implementată la nivel
naţional, scrie News.ro.
Ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc,
a vorbit miercuri, la Cluj-Napoca, despre un
proiect pilot care presupune crearea unui
sistem prin care, pe bază de voluntariat, liceenii
şi studenţii să poată beneficia de un stagiu de
pregătire militară.
„Chiar în drum spre Cluj am avut o discuţie
pe această temă cu domnul general Ciucă
despre această idee pe care cu toţii o găsim
foarte bună. Este o formulă de antrenare cu titlu
voluntar a celor interesaţi de o perioadă de
instruire militară. Este un element de bun augur
pentru constituirea rezervei voluntare şi un
element de interfaţare cu societatea. Am dori să

facem asta în toată ţara”, a declarat Mihnea
Motoc.
Comandatul Diviziei 4 Infanterie Gemina,
generalul maior Ioan Manci, a declarat, marţi,
că a fost constituit un grup de lucru care
pregăteşte un proiect pilot de pregătire militară
a liceenilor şi studenţilor, pe bază de
voluntariat. Proiectul se adresează deopotrivă
băieţilor şi fetelor şi ar presupune antrenarea
acestora într-o unitate militară, cu program de
la ora 05.30 la ora 22.00. Tinerii îşi vor însuşi
atât noţiuni organizatorice cum ar fi curăţenia în
dormitoare sau cantine, a afirmat Manci, cât şi
noţiuni de tehnică militară.
Ministrul Apărării Naţionale, Mihnea Motoc,
a participat, miercuri, la Cluj-Napoca, la
inaugurarea primului muzeu în aer liber al
diviziei cu tehnică militară, o acţiune
desfăşurată în timpul unor manifestări dedicate
împlinirii a 100 de ani de la înfiinţarea Diviziei 4
Infanterie Gemina, în 1916, în timpul Primului
Război Mondial, la ordinul Regelui Ferdinand.

Eurobarometru:

Câtă încredere au românii în Guvern,
Parlament și partide politice
Datele Eurobarometrului
Comisiei Europene arată că
încrederea românilor în
Guvern, partide politice, poliție
sau Administrație Publică este
în creștere în 2016 față de anul
trecut, însă nu una
semnificativă, în timp ce
Parlamentul, justiția, sistemul
judiciar și armata au parte de o
scădere a încrederii
cetățenilor României.
Încrederea cetăţenilor
români în justiţie a scăzut în
ultimele luni ale anului 2016 cu
13% faţă de anul precedent.
P o t r i v i t d a t e l o r
Eurobarometrului pentru
primăvara anului 2016, în
prezent, 35% dintre români au
încredere în justiţie şi sistemul
judiciar. Datele arată că 60%
dintre cei chestionaţi au
declarat că au tendinţa să nu
creadă în justiţia din România ,
în creştere cu 12% faţă de

2015. Dintre cei intervievaţi,
5% au declarat că nu ştiu, scrie
Mediafax.
Scăderea de 13 procente
faţă de anul 2015 ar fi cea mai
mare înregistrată într-un timp
atât de scurt.
În cadrul Eurobarometrului,
72% dintre respondenţii
români au declarat că au
încredere în Armată, în
scădere cu patru procente faţă
de 2015. La nivel naţional,
aproximativ 50% dintre
cetăţeni au încredere în poliţie,
în creştere cu 1% faţă de
valorile înregistrate în toamna
anului trecut.
Cât priveşte Guvernul, 24%
dintre cei chestionaţi au
declarat că au încredere în
această instituţie, în creştere
cu un procent faţă de ultimul
Eurobarometru. În cazul
Administraţiei Publice,
procentul de încredere este de

30%, iar la autorităţile publice
regionale şi locale de 35%, în
creştere cu trei procente.
A crescut procentul şi în
cazul partidelor politice, la
13%, cu un plus de 1% faţă de
toamna anului trecut, doar
Parlamentul înregistrând o
scădere a încrederii de trei
procente şi ajungând la un
procent de 14% în 2016.
Terorismul este perceput
ca o problemă în România de
3% din populaţie în scădere cu
3 procente faţă de valorile
înregistrate în toamna anului
trecut, mult sub valorile medii
înregistrate la nivel european
(16-18%) şi în marja celor de la
nivel regional (Bulgaria 3% şi
Ungaria 4%).
Sondajul pentru
Eurobarometrul primăvara
2016 a fost realizat în perioada
21-31 mai 2016.

după 25 de ani
Orașele vor fi reclasificate în șapte categorii în funcție de
statutul administrativ, poziția geografică, nivelul de dotare, iar
comunele vor fi încadrate în două categorii, ceea ce va
impune și modificarea grilei de calcul al impozitului pe
locuință sau categoriile de spitale pe care le pot avea
localitățile, ca și volumul de investiții alocat.
Potrivit Profit.ro, Guvernul va modifica, după 25 de ani,
clasificarea orașelor și municipiilor, în funcție de numărul de
locuitori, de acces la aeroporturi și drumuri expres sau
autostrăzi, astfel că în multe cazuri se vor alipi în componența
orașelor și localități apropiate mai mici. De pildă, stațiunea
Mamaia va fi inclusă, alături de Palazu Mare, în orașul
Constanța.

Localitățile urbane vor fi reclasificate în: municipiu
capitală, de importanță națională; municipii poli regionali
principali (sedii de instituții de interes național, centre
universitare recunoscute, având o populație peste 250.000 și
peste 400.000 locuitori în aria funcțională); municipii poli
regionali secundari (reședințe de județ, cu importanță
regională, sedii de instituții de interes județean și
suprajudețean, centre culturale și/sau universitare
importante, cu o populație de peste 100.000 locuitori și peste
300.000 în aria funcțională); municipii poli județeni principali
(reședințe de județ, sedii ale administrațiilor județene, cu o
populație de peste 40.000 locuitori și peste 200.000 în aria
funcțională); municipii și orașe poli județeni secundari
(unitățile administrativ teritoriale, urbane, cu rol de echilibru la
nivelul județelor, având populație peste 20.000 și peste
50.000 în aria funcțională); municipii și orașe centre urbane
cu rol zonal (unitățile administrativ teritoriale, urbane, cu rol
de servire teritorial la nivel sub-județean, de anvergură mai
mică decât polii județeni secundari, având o populație peste
5000 locuitori și peste 20.000 în aria funcțională); municipii și
orașe centre urbane cu funcții specializate (unitățile
administrativ-teritoriale, urbane, caracterizate printr-un
specific economic turistic, de transport, industrial, energetic,
rezidențial etc., iar mărimea populației nu este determinantă).
La rândul lor, localitățile rurale vor fi comune poli rurali
(comune cu funcție de loc central, având o populație de
minimum 2.000 locuitori, poziție geografică favorabilă și
potențial de dezvoltare socio-economică) și alte comune.
Satele componente sau aparținătoare își păstrează
caracterul rural și aparțin rețelei de localități rurale.
În funcție de dotările comunelor, de proporția de salariați,
de canalizare sau de existența toaletelor în interiorul sau
inafara casei, cele în care condițiile sunt mai precare vor fi
unite, în cazul în care nu se remediază până în 2025.
Noile clasificări vor putea fi utilizate pentru direcționarea
anumitor tipuri de investiții spre localități/arii cu probleme de
dezvoltare.

42% dintre liberali îl vor
înapoi pe Crin Antonescu
42% dintre votanții din
PNL, din București,
declară că fostul
președinte liberal, Crin
Antonescu, trebuie să se
întoarcă grabnic în
managementul partidului.
Este una dintre
concluziile prezentate de
Marius Pieleanu, miercuri
seară, în emisiunea La
Ordinea Zilei, realizată de Dana Grecu, la Antena 3.
Conform analizei efectuate de Avantgarde, 30% dintre
respondenți susțin că Antonescu nu are de ce să revină.
De asemenea, analiza relevă că Alina Gorghiu are 17%
încredere din partea electoraului liberal, la nivelul Capitalei.
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Se simplifică procedurile
pentru românii care vor să
înfieze un copil
Întregul proces de adopție va dura doar opt luni, faţă de 17
luni cât se aşteaptă acum. Legea Adopţiei a fost modificată, iar
atestatul de părinte va fi valabil 2 ani. Autorităţile vor pune la
dispoziţia viitorilor părinţi şi portretele copiilor greu adoptabili,
cu fotografii şi filmuleţe. Statul are în grijă 58.000 de copii.
Simona Czudar şi-a dorit foarte mult un copil. Nu l-a putut
avea, aşa că în 2008 a depus actele să înfieze unul. Cu greu a
reuşit să devină mama unei fetiţe de 4 ani.
Simona Czudar: „S-au depăşit foarte mult termenele
existente, de la atestare pana la încredinţarea, încuviinţarea
copilului. Absolut toate termenele la care se face referire în
această procedură. Lispa de transparenţă iarăși m-a deranjat
foarte mult, că nu cunoșteam niciun moment care este situația
dosarului. Mai mult decât atât nu știam, nu erau persoane care
să-ți poată răspunde la aceste întrebări.”
Propria experienţă a motivat-o să pună pe picioare o
asociaţie care a ajutat, până acum, la adoptarea a peste 1.000
de copii. Cu fiecare piedică întâlnită, Simona a semnalat
statului ce nu e în regulă în sistem şi a contribuit, astfel, la
actuala formă a legii.
Simona Czudar: „Este bine să avem o lege simplificată a
adopțiilor, dar nu suficient, este foarte important ca oamenii
aceștia să preia cât mai rapid modificările, să le pună în
aplicare, să nu se întâmple ca acum 2 ani, ca să se lucreze
după vechea lege a adopției, când noi avem reglementări de
simplificare a ei. Este foarte important să ne ținem de lucrurile
acestea și familiile să aibă o experiență pozitivă și copiii să
ajungă cât mai repede în familii.”
Reprezentanţii Protecţiei Copilului sunt optimişti şi spun că
noile proceduri exact asta vor face. De exemplu, durata
procedurilor se reduce de la 17 la opt luni şi jumătate. Iar
numărul formularelor scade şi el, de la 24 la 13. Părintele
adoptator poate beneficia de concediu plătit 2 ani, ca să stea
acasă cu copilul. Valabilitatea atestatului de adopţie se extinde
de la 1 la 2 ani.
Gabriela Coman, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie: „Am mai redus
numărul de zile necesare de a evalua familia de la 120 de zile la
90 de zile. Acum se analizează în profunzime capacitatea
părintelui de a fi părinte, urmând ca acea potrivire, între copil și
o familie care s-ar potrivi, să se facă pe anumite criterii pe care
le analizează managerul de caz.”
În plus, au fost atestate mai multe ONG-uri care pot ajuta în
procesul de evaluare.
Luminita Micliuc, președinte fundația Kiwi Casa Bucuriei:
„Ce ne-am fi dorit este să se reducă gradul de rudenie până la
care rudele trebuie conciliate. A rămas gradul patru de rudenie,
ceea ce implică stră-străbunicii.”
58.000 de copii sunt în sistemul de protecţie specială, dintre
care doar 3.250 sunt adoptabili. 1700 de familii aşteaptă, în
acest moment, aprobarea unei adopţii.

ANAF invită contribuabilii la
întâlniri de clarificare înaintea
adoptării unor decizii privind TVA
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) invită
contribuabilii la întâlniri de clarificare înaintea adoptării oricărei
decizii de respingere a solicitării sau anulării înregistrării în
scopuri de TVA, a anunţat, miercuri, ANAF.
'ANAF continuă creşterea gradului de deschidere şi
transparenţă şi asigură contribuabililor exercitarea dreptului de
a fi ascultat, prin invitarea lor la întâlniri de clarificare înainte de
adoptarea unei decizii de respingere a solicitării sau anulării
înregistrării în scopuri de TVA. În cadrul acestor întâlniri,
contribuabilii au dreptul să clarifice sau să îşi exprime propriul
punct de vedere. De asemenea, schimbarea unui asociat, al
administratorului sau a sediului social nu mai constituie motiv
pentru re-depunerea Declaraţiei 088', se arată în comunicatul
ANAF.
Modificarea procedurii de anulare din oficiu a înregistrării în
scopuri de TVA a contribuabililor care prezintă risc fiscal,
conform analizei specifice efectuate, este realizată în urma
consultărilor realizate cu mediul de afaceri. Indicatorii de risc
utilizaţi pentru selecţia automată a persoanelor impozabile
supuse procedurii se stabilesc în scopul prevenirii şi limitării
utilizării abuzive sau frauduloase a înregistrării în scopuri de
TVA.
'Modernizarea administraţiei fiscale este o componentă
importantă a activităţii ANAF având în vedere necesitatea
creşterii eficienţei şi eficacităţii în zona colectării veniturilor.
ANAF urmăreşte adoptarea unor politici de administrare fiscală
adecvate a căror obiective principalele constau în prevenirea
indisciplinei fiscale şi combaterea evaziunii fiscale concomitent
cu linii de acţiune concrete pentru îndeplinirea acestora',
menţionează ANAF.

La Alexandria, ieri, a fost deschisă cea
de-a XXVI-a ediţie a Agralimex
(urmare din pagina 1)
Deși unele din companiile producătoare și
distribuitoare de tractoare, mașini agricole,
utilaje și instalații pentru procesarea cerealelor
prezente la edițiile trecute ale Agralimex au
renunțat să vină la Alexandria și în acest an,
urmare a constrângerilor financiare cu care
acestea se confruntă, târgul-expoziție se
dovedește a fi deosebit de interesant pentru
fermieri, pentru reprezentanții mediului de
afaceri din Teleorman și din județele învecinate,
dar și pentru publicul larg. Şi la actuala ediţie a
Agralimex participă unele din cele mai
cunoscute firme producătoare și de
comercializare de tractoare și maşini agricole
din ţară, care expun și utilaje agricole de ultimă
generație, performante, realizate de cele mai
renumite companii din întreaga lume. Sunt
expuse tractoare de mare și medie capacitate
ultraperformante, tractoare dotate cu instalații
hidraulice frontale de încărcare a produselor în
remorci, semănători de cereale păioase și
pentru legumicultură, instalații de erbicidat,
mori pentru procesarea cerealelor etc.
Ca și în ceilalți ani, fermierii beneficiază de
consultanță în domeniul afacerilor din partea
specialiștilor Camerei de Comerț, Industrie și
Agricultură Teleorman, precum și de
consultanță în ceea ce privește accesarea de

credite din partea lucrătorilor filialelor
teleormănene ale CEC Bank, Raiffeisen Bank
și BCR. Sunt, de asemenea, prezenți
producători de plante decorative și producători
de alimente bio și de cozonaci ardelenești.
De la o astfel de manifestare expozițională
de tradiție nu puteau să lipsească nici
comercianții de produse de carmangerie, astfel
că toți cei prezenți pot să-și satisfacă poftele cu
frigărui și mici la grătar, dar și cu răcoritoare și
bere înspumată, scoase direct de la ghiață. Așa
cum se cuvine tuturor celor ce trec pragul unei
astfel de manifestări expoziționale!
George ZAVERA

Se caută infirmiere

Spitalul Județean de
Urgență Alexandria face angajări
(urmare din pagina 1)
Proba scrisă a concursului va avea loc la
sediul Spitalului Județean de Urgență
Teleorman, începând cu ora 10:00, iar interviul,
la care vor participa candidații ce au promovat
proba scrisă, se va desfășura în data de 19
septembrie, în aceeași locație.
Pentru a participa la concurs, candidații
trebuie să fi absolvit cel puțin școala generală.
În cadrul interviului vor fi evaluate anumite
criterii, în raport cu cerințele postului, și anume:

abilități și cunoștințe impuse de funcție;
capacitatea de analiză și sinteză;
comportmanetul în situații de criză; motivația
candidatului; inițiative și creativitate.
Pentru participarea la concurs, candidații
trebuie să depună dosarul de înscriere la
secretariatul comisiei de concurs (aflat în
incinta unității spitalicești) și să achite o taxă de
concurs în valoare de 100 lei, la casieria unității.
M. MEILĂ

De la AFIR

Antreprenorii pot depune cereri
de finanțare pentru invesțiíi în procesarea și
marketingul produselor agricole
Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale a demarat,
în urmă cu două zile, sesiunea
de primire de cereri pentru
finanțarea proiectelor de
investiții în procesarea și
marketingul produselor
agricole și a celor din sectorul
pomicol, prin intermediul
Programului National de
Dezvoltare Rurală 2014 2020. Astfel, din data de 16
august până pe data de 30
decembrie 2016, ora 16:00,
solicitanții de fonduri europene
nerambursabile au la
dispoziție peste 45,67
milioane de euro pentru
proiecte care se încadrează in
aria de finanțare a Schemelor
GBER şi a Schemelor de
minimis aferente submăsurilor
4.2 privind procesarea
produselor agricole şi 4.2a
privind procesarea produselor
din sectorul pomicol.
Schemele de ajutor de
minimis se adresează
întreprinderilor, indiferent de
forma de organizare, care au
optat, la depunerea proiectului
pe schema GBER, pentru

finanțarea costurilor generale
ale proiectului prin schema de
minimis și beneficiază de
sprijin financiar acordat prin
schemele GBER, aferente
submăsurilor 4.2 şi 4.2a, adică
au încheiat un contract de

line de pe portalul AFIR, în
limita fondurilor disponibile, în
perioada în care este deschisă
sesiunea de primire a cererilor
de finanțare, indiferent de
programul de lucru al Agenției.
Pentru întocmirea

finanțare cu AFIR.
Depunerea cererilor de
finanțare aferente Schemei de
minimis se va realiza numai
după contractarea proiectului
aferent Schemei de ajutor de
stat GBER. Depunerea
proiectelor se va face on-line
prin intermediul modului on-

documentației necesare
obținerii finanțării, solicitanții
au la dispoziție Ghidul
Solicitantului, care poate fi
consultat gratuit pe site-ul
agentiei, la secţiunea Investiţii
PNDR, în pagina dedicată
respectivelor submăsuri.
George ZAVERA
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12 elevi din Teleorman, absenți la
proba orală de limba română
a Bacalaureatului
Abia a început Bacalureatul în
sesiunea august-septembrie 2016
și mai mulți absolvenți de liceu,
înscriși pentru susținerea probelor
din cadrul examenului, au absentat
la prima probă care s-a desfășurat
marți, 16 august 2016, proba de
evaluare a competenţelor de
comunicare în limba română.
Pentru susținerea acestei probe, în
Teleorman s-au înscris 95 de
candidați, însă 12 dintre aceștia nu
s-au prezentat la examen. În final,
83 de elevi din Teleorman au fost
evaluați marți, 16 august, la proba
orală de limba română.
Probele orale se desfășoară pe
parcursul acestei săptămâni. La cea
de-a doua probă orală, de evaluare
a competențelor într-o limbă de
circulație internațională s-au înscris
102 absolvenți de liceu, iar la ultima
probă orală, cea de evaluare a
competențelor digitale s-au înscris
99 elevi din județul nostru.
Probele scrise încep din 22
august, cu testarea la limba și
literatura română, proba E(a), la
care s-au înscris 526 absolvenți de
liceu din Teleorman.

Pe 24 august, elevii absolvenți de
liceu vor susține proba obligatorie a
profilului (proba E(c), matematică
sau istorie, la care s-au înscris 634
candidați din Teleorman. Cei mai
mulți dintre aceștia, 549 elevi, s-au
înscris la proba de matematică, iar
85, la proba de istorie.
Ultima probă scrisă, cea la
alegere a profilului (proba E(d) este
programată să se desfășoare pe 26
august. La această probă, în județul
nostru s-au înscris 561 elevi.
În sesiunea august-septembrie a
examenului de bacalaureat 2016 sau înscris 986 absolvenți de liceu
din Teleorman.
Potrivit calendarului desfășurării
sesiunii de toamnă a
bacalaureatului, primele rezultate
vor fi afișate pe 29 august, până la
ora 16:00, iar contestațiile pot fi
depuse în aceeași zi între orele
16:00-20:00. Acestea vor fi
soluționate în perioada 30-31
august 2016, iar în 1 septembrie vor
fi afișate rezultatele finale ale
sesiunii de toamnă din cadrul
examenului de bacalaureat 2016.
M. MEILĂ

Semne că ai deficit de potasiu
Probabil ştii că bananele sunt o
sursă importantă de potasiu, dar poate
nu îţi dai seama de rolul vital pe care îl
joacă acest mineral în organismul tău.
Potasiul controlează contracţia
musculară, reglează bătăile inimii,
protejează sănătatea sistemului
cardiovascular şi nervos şi ajută la
refacerea rezervelor de glicogen după
efort fizic, scrie CSID.
Mai mult, potasiu accelerează
diureza şi intervine în procesul de
eliminare a sodiului – de multe ori în
exces, asigurându-se astfel o
eliminare eficientă a toxinelor şi o
activitate normală a glandelor
suprarenale.
De asemenea, ajută la relaxarea
vaselor de sânge şi menţine tensiunea
arterială sub control. O dietă bogată în
alimente care conţin potasiu şi
reducerea consumului de sodiu poate
reduce riscul de accident vascular
cerebral cu 21% şi diminuează şansele
unor boli de inimă, potrivit unui studiu
publicat în 2011 în Journal of American
College of Cardiology.
Potasiul previne pietrele la rinichi şi
accidentele vasculare, previne
osteoporoza, fiind partenerul calciului
în menţinerea structurii osoase
sănătoase. În plus, are un rol important
în tratamentul alergiilor. "Dacă regimul

tău alimentar se bazează pe alimente
rafinate sau la cutie sunt şanse mari că
ai putea avea un deficit de potasiu",
este de părere Lauren Blake, dietician
la Centrul Medical Wexner al
Universităţii de Stat din Ohio.
O dietă bogată în fructe şi legume
este esenţială pentru a atinge doza
zilnică recomandată de experţi de
4,700 mg. Doza zilnică recomandată
de potasiu este de 400mg/zi pentru
copii între 0-6 luni, 700mg pentru copii
între 7-12 luni, 3.000 mg pentru copii
între 1-3 ani, 3.800 pentru copii între 48 ani, 4.700 mg între 9-13 ani, 4.500
pentru adolescenţi între 14-18 ani,
adulţi şi femei însărcinate şi 5.100 mg
pentru femeile aflate în perioada de
alăptare. (Nu uita să adaugi pe lista de
cumpărături aceste alimente!)
Deficitul de potasiu se poate
manifesta prin slăbiciune şi crampe
musculare, oboseală,tulburări
digestive (constipaţie, dureri
abdominale, balonare) şi ale ritmului
cardiac.
O cantitate foarte mică de potasiu în
plasmă produce afecţiunea numită
hipopotasemie ( sau hipokaliemia).
Aceasta poate apărea ca urmare a
consumului de medicamente, al unor
boli sau foarte rar din cauza aportului
alimentar insuficient.

De ce sunt nefericiți elevii români și cum
le afectează performanțele
Adrian Hatos, profesor de
sociologie, director al Școlii
Doctorale de Sociologie la
Universitatea din Oradea.
Predă Sociologia Educației,
Politici Educaționale și
Metodologia Cercetării în
Științele Sociale. A publicat
manualul de „Sociologia
educației” (Editura Polirom,
2006) și din când în când
activează în calitate de expert
în proiecte educaționale sau
de dezvoltare comunitară.
Este vicepreședinte al
Societății Sociologilor din
Români și instructor la Școala
Doctorală a Universității din
Debrecen.
După declarațiile
ministrului Educației, care a
comparat sistemul de
învățământ românesc cu o
instituție militară, am hotărât
să analizez cum ajung
nefericiți elevii români, care
sunt consecințele și soluțiile
pentru a ieși din impas.
Analiza arată, printre
altele, că nefericirea elevilor
își are originea, conform
opiniilor acestora, în special în
relația cu profesorii și în modul
în care se raportează la
rezultatele educației.
Totodată, această nefericire le
afectează performanțele.
Elevii români, printre cei
mai nefericiți din lume
Am explorat situația
elevilor români cu ajutorul
datelor PISA 2012 (cuprind 68
de țări sau teritorii, pe
eșantioane reprezentative de
elevi de 14-15 ani).
Am constatat că elevii din
România au cel mai scăzut
nivel al sentimentului de

apartenență la școală
(belonging), dintre toate țările
și teritoriile participante la
anchetă — pentru autorii
studiului PISA 2012, fericirea
percepută de elevi la școală
este o componentă a
sentimentului general de
apartenență față de aceasta.
Legat strict de fericirea
percepută, procentul elevilor
români care se declară
nefericiți la școală este de
22,7%, sensibil mai mare
decât procentul internațional –
16,3%. Procentele sunt mai
mici decât cele invocate de
ministru (a spus că că 70%
dintre elevii români sunt
nefericiți la școală), dar cert
este că elevii români sunt
printre cei mai nefericiți din
lume — sau, cel puțin, din
partea din lume participantă la
studiul PISA 2012.
Și ce dacă sunt nefericiți?
Calitatea învățământului
nu poate fi redusă doar la
rezultate măsurabile prin
premii la olimpiade, acumulări
de cunoștințe sau
competențe, ori șansele de
angajare pe piața muncii.
Timp de 10-12 ani copiii noștri
stau câte 4-8 ore pe zi la
școală, iar calitatea timpului
petrecut acolo este o
dimensiune a calității
educației. O școală în care
copiii sunt nefericiți nu se
poate, în mod logic, numi o
școală bună.
Dar, dacă este să fim cinici,
putem să ne raportăm doar la
rezultatele educației. În acest
caz
este legitim să ne
întrebăm: faptul că elevii sunt
înstrăinați de școală are

legătură cu rezultatele la
testele de competențe?
Din analiza pe care am
realizat-o reiese că între cele
două fenomene există o
legătură care nu poate fi o
simplă coincidență. La nivel
de țări și teritorii, corelațiile
sunt similare: nivelul de
înstrăinare față de școală e în
relație directăcu capacitatea
de a rezolva probleme de
matematică.
Înstrăinarea elevilor față de
propriile școli este puternic
corelată cu slabele lor
performanțe.
De aceea, îngrijorarea
decidenților politici nu trebuie
să fie doar față de procesul de
învățământ, ci și față de
efectele acestuia asupra
rezultatelor. În mod clar, slabul
sentiment de apartenență al
elevilor la școlile lor este parte
a unui complex de condiții
care, în cele din urmă, au
impact masiv asupra modului
în care elevii reușesc să
însușească competențele,
cunoștințele și atitudinile pe
care școala se străduiește
(sau se preface că se
străduiește) să le transmită.
Figura arată o relație liniară
clară între mediile naționale
ale celor două variabile
discutate aici: sentimentul de
apartenență la școală și
rezultatul la testul de
matematică din cadrul
studiului PISA din 2012
(graficele pentru rezultatele la
testele de științe și de limbă
sunt similare). Mai arată și
faptul că în România elevii
performează totuși peste
nivelul predictibil pe baza

nivelului mediu de atașament
față de școală.
De ce sunt elevii români
atât de nefericiți?
Am analizat factorii care
duc la senzația acută de
inadecvare pe care o simt
elevii de 14-15 ani din
România, față de școlile în
care învață. Am luat în
considerare genul și statutul
socio-economic al elevului,
relațiile cu profesorul și
atitudinea față de învățare.
Comparate cu rezultatele
internaționale, percepțiile
elevilor români sunt cvasi-

Cu alte cuvinte,
interpretând rezultatele în
funcție de întrebările care au
intrat în alcătuirea scorului de
atitudine față de rezultatele
învățării, sentimentul de
apartenență la școală se
corelează pozitiv cu
importanța dată notelor
obținute, cu efortul spre
autodepășire și cu relevanța
percepută a rezultatelor
școlare pentru cariera
profesională și academică.
Percepția relațiilor cu
profesorii se referă la empatia,
atitudinea suportivă și

catastrofale:
* calitatea relațiilor elevprofesor: locul 65 din 68
națiuni și teritorii;
* atitudinea elevului față de
rezultatele învățării: locul 66
din 68 națiuni și teritorii;
* atitudinea elevului față de
conținutul învățării: locul 68
din 68 de națiuni și teritorii.
Așadar, impactul cel mai
puternic asupra sentimentului
de apartenență la școală îl au
atitudinea față de rezultatele
învățării și percepția relațiilor
cu profesorii.

echitatea percepută din
partea profesorilor.
Evident că explicațiile pot fi
mai complicate decât cele
expuse de această sumară
explorare. (Nu poate fi deloc
exclusă ipoteza cauzalității
inverse, la fel cum unele dintre
relațiile statistice trebuie mai
bine abordate folosind
predictori de la nivel superior
de agregare utilizând regresie
multinivel în care să includem
școala sau chiar țara ca unități
de analiză.)
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Orașele
care au pierdut cei mai
mulți locuitori
De la căderea comunismului, aproape 50 de oraşe din
România au rămas fără 20% din populaţie. Sunt oraşe care sau schimbat la faţă, care au murit economic şi care sunt acum
populate mai mult de bătrâni. La ţară e mai grav de atât. 170 de
comune au pierdut între 20 şi 50 % dintre locuitori.
Sute de oraşe şi comune ale României au intrat în disoluţie
după '89. Dacă la nivel naţional populaţia a scăzut cu 9
procente, local, fenomenul capătă dimensiunile unei
depopulări.
Oraşul Bălan din judeţul Harghita şi-a pierdut 52% dintre
locuitori. E oraşul cu cea mai mare scădere din România, arată
o analiză a Guvernului preluată de profit.ro, şi totodată cazul
clasic de localitate care nu a făcut faţă capitalismului. Pe
vremuri, era un punct important pe harta extracţiei de cupru,
însă minele au fost închise iar populaţia a scăzut de la aproape
13.000 de persoane la nici 6.000.
La o scară mai mare, firul aceluiaşi scenariu s-a întins şi-n
oraşele importante ale ţării. Braşovul a pierdut 21% dintre
locuitorii pe care îi avea în '90. Mediaş, 31%, Reşiţa, 26, iar
Sighişoara şi Hunedoara au pierdut şi ele peste 20% din
populaţie.

O echipă a început să
sape după trenul nazist plin cu
aur şi pietre preţioase
Marţi, o echipă din Polonia
a început să sape după
controversatul tren nazist din
Al Doilea Război Mondial.
În august 2015, doi
căutători de comori au afirmat
că au probe irefutabile despre
locaţia exactă a trenului.
Andreas Richter şi Plotr Koper
au afirmat că folosind un radar
pentru mare adâncime au
localizat trenul undeva de-a
lungul unei căi ferate dintre
oraşele Wroclaw şi Walbrzych
(sudul Poloniei). ,,Trenul nu
este chiar acul în carul cu fân,''
a declarat Andrzej Galk, un
profesor pensionat.
În decembrie, după
analizarea i nformaţiilor,
experţii polonezi au afirmat că
nu există nicio dovadă a
existenţei trenului. Janusz
Madej, de la Academia de
Minerit din Cracovia, a
declarat că în urma
observaţiilor nu a fost
descoperită nicio dovadă a
existenţei trenului chiar şi
după utilizarea metodelor
magnetice şi gravitaţionale.
,,Se poate să fie un tunel,
dar nici un tren,'' a declarat
Madej în cadrul unei

conferinţe de presă. Însă
Koper insistă că ,,există un
tunel şi există un tren''.
Conform miturilor locale,
trenul a dispărut în 1945
încărcat cu aurul, pietrele
preţioase şi armele furate
atunci când naziştii s-au retras
din Rusia.

Trenul se află într-un pasaj
s e c r e t , a f i r m ă Ta d e u s z
Slowikowsk singura sursă de
informaţii vie a trenului. Acesta
este un miner pensionat, care
a căutat trenul în 2001. El
consideră că naziştii au
demolat intrarea către tunelul
trenului.

În timpul războiului,
germanii construiau reşedinţa
liderului nazist, Adolf Hitler, în
castelul medieval Ksiaz, din
Walbezych. În subsolul
castelului era construită o
reţea de tuneluri şi buncăre
numite ,,Proiectul Riese''.

,,Am trăit cu acest mister
timp de 40 de ani, dar de
fiecare dată când m-am dus la
autorităţi aceştia au păstrat
liniştea''. Slowikowski crede
că trenul se află la al 65-lea
kilometru, între Wroclaw şi
Walbrzych.

ANUNŢ
Reaşezarea pe pilonii pieţei libere a însemnat că
străinătatea, dar şi oraşele precum Bucureştiul, Timişoara şi
Clujul, au atras talent şi muncitori în detrimentul oraşelor care
au eşuat economic. Însă golirea lor sistematică a făcut ca
sărăcia şi depopularea să se autoalimenteze, în vreme ce din
partea guvernelor care s-au succedat, nu a venit nicio strategie
credibilă pentru dezvoltare.
Lipsa planurilor, cuplată cu libertatea de mişcare, a condus
şi la golirea puternică a oraşelor turistice. Pe lista Guvernului cu
oraşele depopulate sunt toate staţiunile de pe Valea Prahovei.
După 1990, Predeal a pierdut 36% din populaţie, Sinaia, 28, iar
Azuga şi Buşteni au rămas şi ele fără aproximativ un sfert dintre
locuitori.
Aceeaşi poveste, şi pe alte linii ale turismului românesc. La
Băile Tuşnad, la Slănic şi Sovata lupta cu destinaţiile externe a
fost pierdută din start. Oraşele au putut să-şi păstreze maxim 8
din 10 oameni, şi totuşi, departe de ochii turiştilor, la ţară,
depopularea e mult mai adâncă de atât.
În opt comune din judeţul Alba populaţia aproape că s-a
înjumătăţit dupa '90. Scăderi de peste 20% sunt însă în 170 de
comune. Acolo viaţa satului a devenit, încet dar sigur, o viaţă a
bătrânilor fără putere de muncă. Aşa se face că în multe zone
ale ţării agricultura suferă de un deficit de lucrători tineri.

Pastila de râs
In fata aeroportului Otopeni, un chinez urca intr-un taxi
si il intreaba pe sofer:
- Cati locuitori are Romania?
- 20 de milioane, raspunde soferul.
- Minunat! Inseamna ca toti va cunoasteti intre voi.
***
- In ce luna sa ma casatoresc, octombrie sau noiembrie ?
- Noiembrie, evident !
- De ce ?
- Mai castigi o luna.
***
Doua fantome ies la o plimbare.
- De ce ai luat piatra funerara cu tine ?
- Pentru ca nu-mi place sa ma plimb seara fara buletin.

referitor la organizarea concursului pentru ocuparea funcției de inspector școlar
general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului didactic
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează concurs pentru
ocuparea unei funcții de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului
Școlar Județean Teleorman și a funcției vacante de director al Casei Corpului Didactic
Teleorman.
Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și
desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de inspector școlar general,
inspector școlar general adjunct din inspectoratele școlare și de director al casei corpului
didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și completările ulterioare.
La concurs poate candida personalul didactic care îndeplinește, cumulativ, următoarele
condiții:
a) este membru al corpului național de experți în managementul educațional;
b) este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență;
c) este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de
doctor;
d) are o vechime în învățământ preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care 5 în ultimii 10
ani;
e) a obținut calificativul „foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat
disciplinar în anul școlar curent;
f) are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din
partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de
administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea universității sau a organului de
conducere al instanței în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la
concurs;
g) nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de
conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
h) este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor
art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
i) la data susținerii concursului nu a îndeplinit vârsta standard de pensionare.
Candidații depun dosar de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile
art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/2011, cu modificările și
completările ulterioare, în perioada 22 august – 4 septembrie 2016, la sediul inspectoratului
școlar pentru a/ale cărui funcție/funcții de inspector școlar general adjunct și director al casei
corpului didactic candidează.
Probele de concurs se vor desfășura în perioada 19 septembrie – 5 octombrie 2016 la
sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Metodologia de concurs, bibliografia de concurs, modelele de curriculum vitae, declarația
pe proprie răspundere, fișele de evaluare a probelor, fișa cadru a postului de inspector școlar
general adjunct și de director al casei corpului didactic, precum și lista documentelor
necesare înscrierii la concurs se afișează atât la sediul Ministerului Educației Naționale și
Cercetării Științifice, cât și la Inspectoratul Școlar Județean Teleorman.
Informații suplimentare se pot obține de la nr. de telefon 0247 312 712, în perioada
22.08.2016-04.09.2016, între orele 8:00-16:30.
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL,
PROF. VALERIA GHERGHE
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BERBEC

TAUR

Treceti printr-o
perioada mai dificila
pe plan sentimental.
Va sfatuim sa nu
exagerati in privinta
problemelor de care
va loviti pe plan social.
Fiti mai atent la ce
afirmatii faceti!

Dimineata s-ar
putea sa suferiti o
dezamagire in
dragoste. Va sfatuim sa
amanati intalnirile de
afaceri, pentru ca
sunteti prea tulburat.
Exprimati-va cat mai
clar, ca sa nu fiti inteles
gresit!

LEU

FECIOARĂ

Traversati o
perioada favorabila,
in care va reuseste
o r i c e . To t u s i , v a
sfatuim sa vorbiti clar,
pentru a nu lasa loc
de neintelegeri. Banii
pe care ii asteptati vor
veni in curand.

SĂGETĂTOR

Nu va ambitionati
sa rezolvati singur
problemele casei! S-ar
putea sa intampinati
dificultati. Un barbat
va da sfaturi valoroase
pentru a clarifica o
neintelegere cu
persoana iubita.

CAPRICORN

Incepeti ziua cu un
sentiment de
nemultumire, pentru
ca nu reusiti sa plecati
intr-o calatorie de
afaceri. Incercati sa
va controlati! Cei din
jur nu sunt obligati sa
va suporte iesirile.

D i mi n e a ta a ve ti
tendinta sa criticati pe
toata lumea si nu va
convine nimic. Va
sfatuim sa va pastrati
calmul. Evitati
d i s c u t i i l e i n
contradictoriu cu
colegii si cu persoana
iubita!

BALANŢA

Reusiti sa rezolvati
Sunteti indispus din
Nu este momentul
sa incepeti activitati cauza unor probleme p r o b l e m e l e
noi! Riscati sa nu le f i n a n c i a r e s i s e n t i m e n t a l e . C u
puteti duce la capat. sentimentale. Dupa- putina tandrete, puteti
Limitati-va la strictul amiaza sunteti invitat la pune capat multor
necesar! Ar fi bine sa prieteni. Nu ezitati, t e n s i u n i . P e p l a n
va concentrati asupra pentru ca s-ar putea sa financiar nu prea aveti
problemelor sociale si cunoasteti o persoana motive de satisfactie.
Totusi, puteti fi optimist.
sentimentale.
importanta!

SCORPION

R e l a t i i l e
sentimentale pot avea
de suferit, din cauza
confuziei care va
m a r c h e a z a . Va
recomandam sa nu
exagerati importanta
problemelor sociale. Nu
va certati cu colegii de
serviciu!
PEŞTI

VĂRSĂTOR

O femeie din anturaj
va poate ajuta sa va
clarificati sentimentele
contradictorii care nu
va dau pace. Pastrativa optimismul! Dupaamiaza aflati ca plecati
intr-o calatorie in
strainatate.
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RAC

Aveti tendinta de a
exagera. Ar fi bine sa
va temperati. Riscati
sa va indepartati
prietenii. Va
recomandam sa nu fiti
egoist si sa intindeti o
mana de ajutor celor
care au nevoie.

1646: S-a născut John Flamsteed, astronom englez,
organizator al Observatorului Greenwich (d. 1719).
1662: A murit Blaise
Pascal, matematician,
fizician şi filosof francez
(n. 1623).
1685: S-a născut Brook
Taylor, matematician englez
(d. 1731).
1819: A murit James Watt,
inventator englez,
inventatorul şi deţinătorul
de patent al locomotivei cu
abur (n. 1736).
1881: S-a născut George
Enescu, compozitor,
violonist, pedagog, pianist şi
dirijor român (d. 1955).
1891: A murit Theodor
Aman, pictor român, membru al Academiei Române (n.
1831).
1936: A murit Federico Garcia Lorca, poet şi dramaturg
spaniol (n. 1898).
1960: URSS lansează Sputnik 5 cu căţeii Belka şi
Strelka, 40 de şoareci, 2 şobolani şi o varietate de plante la
bord. A doua zi, la întoarcerea pe Pământ toate animalele
erau sănătoase.
1983: A murit Octav Onicescu, matematician român (n.
1892).
1999: A murit Mircea Sântimbreanu, scriitor, publicist,
scenarist şi producător român de film (n. 1926).
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07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 La
Maruţă 12:00 Trandafirul negru
13:00 Ştirile Pro Tv 14:00 Mesaj
din Vietnam 16:00 Lecţii de viaţă
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10:00 Mireasă pentru fiul meu
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de coșmar 02:30 Observator
03:15 În puii mei 06:00
Observator

07:00 Știrile Kanal D 08:15
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07:15 Interviurile Cristinei
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perfect 10:15 Şcoala.tv 11:30
Focus Magazin 12:10 Cireaşa de
pe tort 14:00 Focus 15:00 Nimeni
nu-i perfect 15:30 Mondenii 16:30
Focus 17:00 La TV 18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește mai bine
20:30 Liceenii Rock 'n' Roll 22:30
Trăsniți din NATO 01:00 La TV
02:00 Mama mea gătește mai bine

09:00 Ce spun românii
10:00 La bloc 12:30 Un
Cadillac din aur masiv
14:30 Cowboy 16:30 La
bloc 18:45 Jonglerul
20:30 Impuls
22:30
Thomas cel ciudat 00:30
Impuls 02:30 Cine A.M.
06:45 La Maruţă
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destinului 09:15 Trandafirul
negru 10:15 Intrigi in Paradis
11:30 Iarna răzbunării 14:00
Clona 15:00 Soț de închiriat
16:00 Pentru că te iubesc 17:00
In asteptarea dragostei 18:00
Intrigi in Paradis 19:00
Trandafirul negru 20:00 Iarna
răzbunării 22:00 Puterea
destinului 23:00 Regina 00:30
Clona 01:30 Iarna răzbunării
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Simona Halep s-a calificat în optimile
turneului de la Cincinnati
Jucătoarea română de
tenis Simona Halep, numărul
patru mondial, s-a calificat fără
probleme în optimile de finală
ale turneului WTA de la
Cincinnati (Ohio), dotat cu
premii totale de 2.503.250
dolari, miercuri, după ce a
dispus cu 6-3, 6-1 de
germanca Annika Beck, întrun meci din runda a doua.
Halep a încheiat conturile
în doar 55 de minute, reușind
nu mai puțin de 7 ași.
Românca, a treia favorită
(dar cap de serie numărul doi
în mod real, după retragerea
americancei Serena Williams)
a început cu dreptul,
conducând cu 1-0, dar apoi a
pierdut următoarele două
ghemuri. Halep a revenit și a
câștigat patru ghemuri
consecutive, desprinzându-se
la 5-2. Beck, venită din
calificări, și-a făcut serviciul
pentru a doua oară în acest
set, dar apoi Halep a încheiat

Anul X, nr. 2516 Vineri 19 August 2016

cu 6-3 manșa inaugurală.
Halep a început setul
secund cu break și a dominat
categoric disputa, încheind cu
un sec 6-1.

la 3-2 pentru germancă, după
ce câștigase primul set cu 7-5.
Simona Halep, finalistă
anul trecut la Cincinnati Open,
și-a asigurat un cec de 29.320

Halep (24 ani) are acum 4-1
în meciurile directe cu Beck
(22 ani, 44 WTA), în fața căreia
a pierdut doar în 2014, în
optimi la s-Hertogenbosch,
când a fost nevoită să
abandoneze în setul secund,

dolari și 105 puncte WTA,
urmând să joace în optimi cu
învingătoarea dintre
australianca de origine rusă
Daria Gavrilova și
ucraineanca Elina Svitolina,
cap de serie numărul 17.

Fotbal: Florin Lovin (Astra)

Dacă aș în staff-ul Stelei, i-aș
felicita pe cei de la Dinamo
Mijlocașul Florin Lovin, jucătorul echipei Astra Giurgiu, a
declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că i-ar
felicita pe cei de la Dinamo pentru ceea ce au făcut marți
seara pe Arena Națională dacă ar fi în staff-ul echipei Steaua,
pentru că de multe ori trebuie să strângi mâna adversarului.
''Dacă aș fi în staff-ul Stelei aș felicita galeria lui Dinamo.
De multe ori trebuie să strângi mâna adversarului, să îl feliciți
pentru ce a făcut, a fost o idee genială a celor de la Dinamo, iau păcălit, trebuie să își asume lucrul ăsta și să meargă mai
departe. Păcat, pentru că Steaua, la capitolul fani, nu prea
are cu ce contracara în momentul de față. Eu, personal, dacă
eram în tribună și vedeam ceva alb-roșu pe acolo nu cred că
luam pe mine ... oricum e trist, e foarte trist, ieri chiar după
antrenament veneam în mașină cu Săpunaru și cu Niculae,
veneam înapoi la București de la Ploiești și ne uitam pe
telefon la meci și 45 de minute am fost asaltat total de ei.
Îmi spuneau: sunteți penibili, nu puteți nimic, într-adevăr e
un episod urât, nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată, eu nu
am mai auzit să se întâmple așa ceva sau dacă s-a mai
întâmplat probabil că e adaptată cumva, dar, oricum a fost, o
tribună a doua întreagă practic să spunem așa, în ghilimele,
să hipnotizezi 20 de mii de oameni sau câți au fost acolo este
un lucru extraordinar", a declarat Florin Lovin, fost jucător al
Stelei.

Echipa care va reprezenta România
la Jocurile Paralimpice,cea mai numeroasă din
istoria sportului paralimpic românesc
Echipa care va reprezenta România la
această ediție a Jocurilor Paralimpice este cea
mai numeroasă din istoria sportului paralimpic
din țara noastră, potrivit unui comunicat al
Autorității Naționale pentru Persoanele cu
Dizabilități.
Echipa este
compusă din Hriscu
Florentina (disc),
Cojoc Florin (săritura
la înălțime), Lulea
Mihaela (canoe),
Șerban Iulian
(canoe), Novak
Eduard (ciclism),
Olah Attila (ciclism),
Bologa Alexandru
(judo), Ciorap Naomi
(înot), Ciorap Samuel
(înot), Makszin Dacian (tenis de masă) și
Simion Bobi (tenis de masă).
"Respectăm și apreciem efortul depus,

munca extraordinară, puterea de a vă
autodepăși, perseverența cu care luptați în
fiecare zi pentru realizarea unui vis, acela de a
participa și obține medalii în competiții sportive
naționale și internaționale. Pentru noi toți,
sunteți un exemplu și
o sursă de inspirație",
a declarat Mihai
Tomescu, președinte
ANPD.
Cea de-a 15-a
ediție a Jocurilor
Paralimpice se va
desfășura în
perioada 7-18
septembrie 2016, la
Rio de Janeiro,
Brazilia. Aceasta este
cea mai importantă
competiție sportivă pentru persoanele cu
dizabilități la ea urmând să participe sportivi din
176 de țări.

Cosmin Moți a marcat pentru Ludogoreț Razgrad
în preliminariile Ligii Campionilor

Fundașul român Cosmin
Moți a marcat un gol pentru
formația bulgară Ludogoreț
Razgrad, victorioasă cu scorul
de 2-0 la Sofia în fața echipei
cehe Viktoria Plzen, miercuri
seara, în prima manșă din

play-off-ul Ligii Campionilor la
fotbal.
Moți, care a fost integralist
la campioana Bulgariei, a
deschis scorul în min. 51 din
penalty, al doilea gol fiind
reușit de olandezul Virgil

Misidjan (64).
La Ludogoreț a jucat și
atacantul român Claudiu
Keșeru, intrat pe gazon în
minutul 81. Andrei Prepeliță nu
a făcut parte din lot.
Mijlocașul Ovidiu Hoban a
început ca titular la campioana
Israelului, Hapoel Beer Sheva,
întrecută cu 5-2 de Celtic, la
Glasgow. Hoban a jucat 79 de
minute la Hapoel și a pasat
decisiv la primul gol al
oaspeților, reușit de Lucio
Maranhao (55). La a doua
reușită a israelienilor a pasat
nigerianul Tony Nwakaeme
(ex-U Cluj).
Portarul român Gabriel
Sava a fost rezervă la
Dundalk, învinsă acasă cu 2-0
de Legia Varșovia.

El este convins că celor de la Steaua "nu le-a picat bine"
acest lucru, iar cei de la Dinamo au demonstrat că sunt cei
mai organizați.
"Acum, vă dați seama că celor de la Steaua nu le-a căzut
bine și oricât ar încerca să spună nu îi interesează, nu are
cum să nu te intereseze un astfel de lucru. Cei de la Dinamo
au demonstrat încă o dată că, din toate punctele de vedere,
sunt cea mai organizată echipă din România, de la
conducere până la galerie. Eu nu mai simt atât de puternic
pentru Steaua cum simțeam înainte, mulți dintre oamenii cu
care am lucrat nu mai sunt acolo, jucătorii cu care am fost nu
mai sunt, a fost o perioadă frumoasă din cariera mea și atât.
În momentul de față sunt la Astra vreau să fac totul pentru
acest club'', a încheiat Florin Lovin.
Spectatorii de la tribuna a doua a Arenei Naționale din
Capitală au realizat o coregrafie surprinzătoare și involuntară
la meciul dintre Steaua București și Manchester City, care a
avut loc marți seara, cu mesajul "Doar Dinamo București".
Organizatorii partidei au sesizat coregrafia și în cele din urmă
le-au cerut spectatorilor de la tribuna a doua să renunțe la
vestele îmbrăcate pentru coregrafie.
Steaua și Dinamo, eternul derby al fotbalului românesc,
va avea loc sâmbătă, pe Arena Națională, în etapa a cincea a
Ligii I.

Nicoară a semnat pentru
Astra Giurgiu
Aripa stânga Viorel Nicoară a
semnat miercuri seara un contract
valabil pentru următoarele două
sezoane cu Astra Giurgiu, a anunțat
campioana României la fotbal pe siteul său oficial.
Nicoară (28 ani) a intrat deja în
programul de antrenamente al echipei
giurgiuvene.
Viorel Nicoară vine ca jucător liber
de contract, după ce a evoluat ultima oară la Pandurii Tg. Jiu.
Nicoară, care este reprezentat de agentul Bogdan
Apostu, are în palmares un titlu de campion al României, cu
CFR Cluj, și a mai jucat la Victoria Brănești.
Un amănunt interesant este că jucătorul plecase în Israel,
la Maccabi Petah Tikva, dar a anulat înțelegerea cu acest
club fără să joace vreun minut oficial.

