
A pândit, s-a 
deghizat și în cele 
din urmă a dat un 
”tun” de 5000 lei. 
Este povestea 
unui bărbat în 
vârstă de 64 de ani 
d i n  c o m u n a  
Măgurele, județul 
Prahova. Omul s-
a dat drept angajat 
al unei stații de 
carburan ț i  d in  
Alexandria și a 
înșelat un bărbat, 
administrator al 
unei societăți comerciale, cu suma de 5000 lei. Din păcate pentru el a fost 
depistat rapid, iar acum se află în arestul poliției.

(Continuare  în  pagina  2)

Cel mai mare bâlci din 
judeţul Teleorman își deschide 
din nou porțile. În fiecare an, la 
începutul lunii septembrie, în 
preajma sărbătorii Sf. Mărie 
mică, la Roşiorii de Vede se 
organizează cel mai mare bâlci 
din judeţ.

Potrivit unei informări a 
Primăriei Roșiorii de Vede, în 
acest an bâlciul va avea loc în 
perioada 1- 8 septembrie și va fi 
a m p l a s a t  î n  p e r i m e t r u l  
tradiţional din incinta Târgului 
săptămânal situat în zona 
estică a localităţii.

(Continuare  în  pagina  4)

Guvernul a dat publicității un studiu intitulat 
„Municipiile, orașele și comunele în care s-au produs 
scăderi accentuate ale populației”. În clasamentul 
întocmit la nivel național privind municipiile și comunele 
care se confruntă cu o depopulare masivă Teleormanul 

se află pe primul loc, având  într-o astfel de situație două 
municipii, respectiv Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele,  
și 22 de comune. 

În topul municipiilor și orașelor cu cele mai mari 
scăderi ale numărului de locuitori pe primul loc se află 

Brașovul, care a pierdut 76.202 locuitori, ceea ce 
reprezintă 21,63 din totalul populației existente la 
începutul anului 1990. În clasamentul cu municipiile cu 
pierderi  cuprinse între 20 și 31 la sută din numărul total 
de locuitori, alături de Brașov se află municipiile Mediaș, 

Reșița, Hunedoara, Petroșani, Carei, Orșova, Turnu 
Măgurele, Vulcan, Roșiorii de Vede, Sighișoara și Brad. 
Reșița a pierdut 29.361 locuitori, Mediașul  23.412 
locuitori, iar Hunedoara 21.878 de persoane. 

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.4606 lei

($) 1 USD
3.9541 lei

1 XAU 
170.0187 lei

(£) 1 GBP 
5.2278 lei

(Gramul
de aur)
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A doua sesiune 
a Bacalaureatului

 2016, la final

Săptămâna viitoare începe 
bâlciul de la Roșiori

Teleormanul, locul I pe țară, 
cu 24 de localități care se confruntă cu 

fenomenul depopulării masive

Debut editorial

Între porți de univers

Înșelăciune ca-n filmele cu mafioți
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(urmare  din  pagina  1)
”Cel în cauză, în ziua de 11.08.2016, în 

jurul orelor 13.00, aflându-se într-o stație de 
carburanți din municipiul Alexandria, dându-
se drept angajat al acestei stații, având și 
uniformă corespunzătoare, a înşelat un 
bărbat, administrator al unei societăți 
comerciale, determinându-l să-i plătească 
suma de 5000 lei, reprezentând cantitatea de 
1000 litri motorină pe care acesta din urmă o 
alimentase într-un butoi, spunându-i să 
aștepte că îi va aduce factura, lucru pe care nu 
l-a făcut, dispărând.

Împotriva celui în cauză s-a continuat 

urmărirea penală în calitate de suspect pentru 
săvârşirea infracţiunii de “înşelăciune”, iar în 
baza mandatului de aducere a fost adus din 
judeţul Prahova la sediul Poliţiei Municipiului 
Alexandria, unde a fost audiat în calitate de 
suspect”, se arată într-o informare a Poliției 
Teleorman.

Pe numele bărbatului s-a emis ordonanţă 
de reţinere pentru 24 ore, fiind introdus în 
Centrul de Reținere și Arest Preventiv al I.P.J. 
Teleorman, urmând a fi prezentat Judecătoriei 
Alexandria cu propunere de arestare 
preventivă.

C.DUMITRACHE

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din 
România (COTAR), unul dintre cele mai importante patronate 
ale companiilor de transport rutier, a făcut calcule alternative, pe 
baza datelor din raportul Milliman realizat la cererea Autorităţii 
de Supraveghere Financiară (ASF), din care ar reieşi că preţul 
normal, care implică un profit decent pentru companiile de 
asigurări, al poliţelor obligatorii de asigurare pentru răspundere 
civilă auto (RCA) este de 1.300 lei pe an, în cazul unui taxi nou, 
şi de circa 1.200 de euro pentru un camion, scrie News.ro.

Pe baza datelor din raportul Milliman, reprezentanţii COTAR 
au calculat că, la o daună medie de 4.000 euro pentru un camion 
şi o frecvenţă a daunei de 16%, prima medie tehnică, adică 
dauna medie raportată la numărul totar de maşini asigurate, 
este de 666 euro.

De asemenea, valoarea primei, ţinând cont de toate costurile 
administrative şi de altă natură care se includ în mod normal, ar 
trebui să fie de 1.200 euro, nivel care include un profit de 54 euro 
pentru fiecare poliţă pentru asigurători.

Transportatorii susţin, însă, că firmele de asigurări practică 
un tarif mediu pentru această categorie de circa 5.000 de euro, 
adică de patru ori mai mare decât valoarea normală.

„În prezent, România are 136.000 de autovehicule de 
transport marfă, 60 000 de taxiuri şi peste 6 milioane auto 
persoane fizice, captive într-o piaţă RCA controlată de catre 
firme străine care, cel mai probabil, doresc să falimenteze 
această industrie cu capital românesc, pentru a putea deschide 
calea firmelor de transport străine”, se arată în comunicatul 
COTAR.

Piaţa RCA este în prezent zguduită de falimente şi de alte 
probleme înregistrate de principalii jucători de pe piaţă. 
Companiile Astra şi Carpatica Asig au intrat în faliment, iar City 
Insurance şi Eurooins se află în diverse proceduri speciale 
impuse de către ASF.

Cartea profesoarei de 
fizică Virgina  Vini Popescu 
“Între porți de univers” m-a 
surprins, căci puțini dintre 
specialiștii științelor reale 
își exprimă gândurile prin 
versuri. M-a uimit cum a 
r e u ș i t  s ă  t r a n s p u n ă  
realitatea, pătrunzând în 
universul gândirii și al 
trăirilor cu încărcătură 
emoțională puternică. 

Cartea este o cronică în 
versuri, elaborată tematic, 
tratând teme legate de atom 
și univers, dreptate socială 
și iubire de neam, nefiind 
neglijată nici iubirea de cei 
dragi din familie (mama, 
nepoata, …).

În  poezia sa se simte un 
s u f l u  a l  r e n a ș t e r i i  
patriotismului (Din Dunăre și 
din Carpați, Să ne unim la 
Alba, De ziua României 
Sfinte, Să ne cinstim 
înaintașii și alte asemenea 
poezii. 

Prin versuri, profesoara 
V i n i  P o p e s c u  r e d ă  
problemele cu care se 
confruntă românii nevoiți să 
muncească în străinătate 
pentru un salariu mai bun :  
“La porțíle străine, ne bat 
fiii / Și umiliți sunt fără 
drept / Își lasă la vecini 
copiii / Și mai vorbesc cu ei 
pe net / De grija vieții-ntre 

străini / Le uită glasul și 
privirea / Și între ei se-
așează spini / …

În poeziile sale, într-un 
ciclu spiral sunt amintiți 
Mihai Viteazul, despre care 
spune : “Mă-nchin la candela 
aprinsă / Te dau copiilor în 
dar / Să fie harta iar aprinsă 
/ Iar tu, înscris în calendar”, 
apoi Avram Iancu, Eminescu 
(Marea mea iubire), Labiș 

(Tramvaiul lui Labiș), George 
E n e s c u  ( I u b i r e a  d e  
muzician).

Dar, mai presus de toate 
autoarea a pus preț pe 
“Particula Om” (Cu puteri 
nemăsurate), menționând în 
final că  “Biruitoare e 
credința / Biruitor e 
Dumnezeu” (Loc în univers). 

Gheorghe SUHĂIANU

Înșelăciune ca-n filmele cu mafioți

Debut editorial

Între porți de univers

Vremea va fi 
p r e d o m i n a n t  
f r u m o a s ă ,  î n  
următoarele zile, 
informează ANM.

Astăzi, în țară, 
vântul va sufla slab 
şi moderat, cu 
in tens i f icăr i  în  
regiunile estice şi 
sud-estice, unde în 
cursul zilei vitezele 
la rafală vor depăşi 
local 50...60 km/h. 

Temperaturile 
maxime se vor 
încadra între 23 şi 
29 de grade, iar 
cele minime între 10 şi 18 grade, mai scăzute în depresiuni, dar 
şi uşor mai ridicate pe litoral. Dimineaţa şi noaptea, în zonele 
joase de relief, pe arii restrânse va fi ceaţă.

În București, vremea va fi frumoasă, cu cer mai mult senin. 
Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 
28...29 de grade, iar cea minimă de 14...16 grade.

Mâine, în țară, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer 
variabil, mai mult senin în jumătatea de nord. Unele înnorări şi 
izolat averse vor fi posibile în extremitatea de sud-vest, iar seara 
şi pe litoral. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări 
temporare în cursul zilei în sud-estul ţării şi la munte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 30 de grade, 
iar cele minime între 5...7 grade în depresiunile Carpaţilor 
Orientali şi 19...20 de grade pe litoral.

„Preţul corect” al 
poliţelor RCA în varianta

 transportatorilor

Vremea 
predominant frumoasă
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G u v e r n u l  a  a p r o b a t  
miercuri, printr-o hotărâre, o 
se r i e  de  mod i f i că r i  ș i  
completări la HG 1079/2013 
p e n t r u  a p r o b a r e a  
Regulamentului de aplicare a 
dispozițiilor Legii 252/2013 
p r i v i n d  o r g a n i z a r e a  ș i  
funcționarea sistemului de 
probațiune.

Potrivit unui comunicat de 
p r e s ă  a l  E x e c u t i v u l u i ,  
hotărârea de guvern aprobată 
definitivează cadrul legal 
secundar necesar pentru 
desfășurarea în condiț i i  
op t ime a  ac t iv i tă ț i i  de  
probațiune.

"În al doilea rând, actul 
normativ adoptat aduce la 
îndeplinire și unul dintre 
obiect ivele asumate de 

Guvern în Planul de acțiune 
p e n t r u  i m p l e m e n t a r e a  
Strategiei de dezvoltare a 
sistemului judiciar 2015-2020, 
mai exact obiectivul referitor la 
consolidarea sistemului de 
probațiune prin promovarea 
actelor normative privind 
organizarea și funcționarea 
acestuia", precizează sursa 
citată.

Modificările aduse la HG 
1079 reprezintă o măsură în 
v e d e r e a  î m b u n ă t ă ț i r i i  
condițiilor de detenție și 
dezvoltarea probațiunii.

"Astfel, în contextul în care 
este necesară identificarea 
unor soluții și luarea unor 
măsu r i  u rgen te  pen t ru  
ameliorarea condițiilor din 
penitenciare, un răspuns la 

aceste probleme îl reprezintă 
c r e ș t e r e a  c a p a c i t ă ț i i  
sistemului de probațiune de a 
pune în aplicare noile dispoziții 
în materie penală privind 
sancțiunile alternative la 
detenție (suspendarea sub 
supraveghere a executării 
pedepsei, amânarea aplicării 
pedepsei, măsurile educative 
neprivative de libertate pentru 
minorii care comit fapte penale 
și supravegherea liberaților 
condiționat)", se arată în 
comunicat.

Guvernul informează că, la 
data de 24 mai 2016, în 
sistemul penitenciar erau 
încarcerate 28.260 persoane, 
iar în evidențele sistemului de 
probațiune erau înregistrate 
48.000 de persoane.

Procurorul 
g e n e r a l  a l  
P a r c h e t u l u i  
Înaltei Curţi de 
C a s a ţ i e  ş i  
J u s t i ţ i e ,  
A u g u s t i n  
L a z ă r ,  a  
anunţat, marţi, 
c ă  d o s a r u l  
Revoluţiei a 
ajuns de la 
i n s t a n ţ a  
supremă la  
S e c ţ i a  
Parchetelor Militare, unde o echipă nouă de procurori va 
începe să lucreze şi să stabilească adevărul în acest caz.

Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (PICCJ) a 
trimis dosarul Revoluţiei în aprilie la instanţa supremă, pentru 
confirmarea deciziei procurorilor de redeschidere a cauzei.

Judecătorul de cameră preliminară de la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie care a confirmat redeschiderea urmăririi 
penale în dosarul Revoluţiei a arătat că procurorii militari au 
făcut o anchetă lacunară şi că între 7 decembrie 2014, când a 
fost scrisă rezoluţia de începere a urmăririi penale, şi 14 
octombrie 2015, când procurorul a dispus clasarea cazului, 
nu s-a efectuat niciun act de urmărire penală.

Magistratul de la ICCJ a apreciat că se impune cu 
necesitate reluarea cercetărilor, care vor permite 
administrarea oricăror probe pentru lămurirea situaţiei de fapt 
şi aflarea adevărului, precizând că „deschiderea urmăririi 
penale nu este altceva decât reînvierea acţiunii publice”.

În motivare se mai arată că procurorul care a anchetat 
cazul şi-a stabilit o serie de obiective, printre care aflarea 
identităţii victimelor, a locurilor din care s-a tras, a armelor 
care s-au folosit şi a persoanelor cu funcţii de decizie în statul 
român care au avut un rol în evenimentele violente din timpul 
Revoluţiei din 1989, însă acestea nu au fost atinse şi nici nu 
au fost făcute demersuri pentru îndeplinirea lor.

Dosarul Revoluţiei din 1989 este una dintre cele mai 
tergiversate anchete din istoria practicii judiciare din 
România. Procurorii au avut de lămurit cauzele în care s-a 
produs decesul a 709 persoane, rănirea prin împuşcare a 
1.855 de persoane, rănirea prin alte forme de violenţă a 343 
de persoane şi privarea ilegală de libertate a 924 de 
persoane.

Co-președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a 
declarat că își dorește ca după alegerile parlamentare PSD și 
ALDE să facă o ofertă UDMR, astfel încât să se constituie "o 
majoritate mai largă".

"S-ar putea ca alături de PSD-ALDE, din punctul meu de 
vedere, cred că ar fi oportun să facem o ofertă UDMR. O să 
discutăm la vremea respectivă (n.r. după alegeri). (... ) Există, 
în momentul de față, o disponibilitate potențială, sigur 
aceasta se va discuta după alegeri și cu UDMR. Eu aș dori să 
facem o discuție și cu UDMR să facem o majoritate și mai 
largă PSD-ALDE-UDMR. E punctul meu de vedere", a 
afirmat Tăriceanu marți seară, la B1 TV.

El a mai apreciat că în prezent există "un trend care 
deocamdată conturează majoritatea PSD — ALDE", dar a 
acceptat că "se poate întâmpla un accident major care să 
schimbe situația".

Dosarul Revoluției 
se redeschide cu o nouă 

echipă de procurori

Tăriceanu: 

După alegeri, cred
 că ar fi oportun să facem 

o ofertă UDMR

Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, 
printr-o ordonanță, înființarea Institutului 
Național de Administrație (INA), instituție 
publică cu personalitate juridică ce va funcționa 
în subordinea Ministerului Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice (MDRAP) 
care va asigura cadrul instituțional pentru 
derularea activităților de formare a personalului 
din cadrul autorităților și instituțiilor publice.

Potrivit unui comunicat al Executivului 
transmis AGERPRES, institutul va prelua de la 
Agenția Națională a Funcționarilor Publici și 
centrele regionale din subordinea acesteia, 
personalul și patrimoniul aferente activității de 
formare profesională, programele de formare 
profesională, drepturile și obligațiile care 
decurg din acestea.

"Implementarea acestor măsuri nu este de 
natură să afecteze raporturile de muncă/de 
serviciu ale personalului preluat", precizează 
sursa citată.

INA va avea competențe sporite față de 
vechea instituție și va asigura cadrul 
organizat/formal pentru a acoperi nevoia de 
formare pentru toate categoriile de personal 
care își desfășoară activitatea în cadrul 
autorităților și instituțiilor publice, cât și o serie 
de mecanisme vizând asigurarea calității și 

unității în procesul de formare.
" D e  a s e m e n e a ,  I N A v a  a s i g u r a  

formări/perfecționări specifice, destinate unor 
categorii sau procese prioritare în administrația 
publică, pentru care furnizorii privați sau cei din 
mediul academic nu au capacitatea/expertiza 
practică de formare necesară și nici curricule 
dezvoltate", potrivit comunicatului.

Totodată, se vor revitaliza centrele teritoriale 
de formare continuă pentru administrația 
publică, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor 
de formare a aleșilor locali, funcționarilor publici 
și persoanelor încadrate cu contract individual 
de muncă din cadrul autorităților administrației 
publice locale, funcționarilor publici și 
personalul contractual din cadrul serviciilor 
publice deconcentrate ale ministerelor și 
celorlalte organe de specialitate ale 
administrației centrale, funcționarilor publici și 
personalului contractual din cadrul instituțiilor 
prefectului, precum și altor persoane 
interesate.

"Nu în ultimul rând, se urmărește ca, în viitor, 
noua instituție să poată organiza cursuri de 
master și doctorat în domeniul administrației 
publice, în parteneriat cu instituții de 
învățământ superior", se mai arată în 
comunicat.

Data de 4 decembrie este 
m a i  p o t r i v i t ă  p e n t r u  
o r g a n i z a r e a  a l e g e r i l o r  
parlamentare, a declarat 
miercuri, la RFI, președintele 
Camerei Deputaților, Florin 
Iordache.

"Noi considerăm că data de 
4 decembrie este mai potrivită, 
pentru că, altfel, președintele 
are apoi 20 de zile posibilitatea 
să convoace noul Parlament și 
în acest ritm, în două sau trei 
alegeri, ajungem să avem 
constituirea Parlamentului pe 
1 ianuarie sau chiar dincolo de 
1 ianuarie. Cu cât încercăm să 
aducem alegerile mai aproape 
de cursul firesc, deci să nu 
intrăm în perioada Crăciunului, 
și așa gândiți-vă că viitorul 
Parlament dacă va fi convocat 

pe 20 — 21, până va fi validat 
ne apropiem de Crăciun. Apoi, 
u r m e a z ă  p e r i o a d a  d e  
consultare a partidelor politice 
pentru constituirea noului 
Guvern. Deci cu cât împingem 
alegerile mai târziu, cu atât 
există riscul să stăm de Anul 
Nou sau chiar dincolo de Anul 
Nou cu formarea noului 
Guvern", a explicat Iordache, 
întrebat despre propunerea 
Guvernului  ca aleger i le 
parlamentare să aibă loc fie în 
4 decembrie, f ie în 11 
decembrie.

El a spus că nu crede că ar 
exista riscul unui absenteism 
la vot în cazul organizării 
alegeri lor în data de 4 
decembrie, în preajma mini-
vacanței de Ziua Națională.

"Fi ind vorba de l iste 
j u d e ț e n e ,  o a m e n i i  a u  
posibilitatea, în ziua alegerilor, 
respectiv pe 4, să poată vota 
oriunde în județ și,  de 
asemenea, cei care au 
domiciliul în străinătate pot 
oriunde în afara României. În 
același timp, gândiți-vă că în 
data de 5 se reîncepe 
activitatea. În aceste condiții, 
în după-amiaza zilei de 
duminică, cei care au fost 
plecați în mini-vacanță se pot 
întoarce și pot vota, iar dacă 
într-adevăr cetățenii nu vor 
vota, cred că este și vina 
partidelor politice sau a 
candidaților care nu vor veni cu 
niște oferte serioase și care să 
atragă românii la vot", a 
explicat Iordache.

Guvernul a aprobat modificări 
privind organizarea și funcționarea 

sistemului de probațiune

Guvernul a aprobat înființarea
 Institutului Național de Administrație

Florin Iordache:

Data de 4 decembrie este mai potrivită 
pentru alegerile parlamentare
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U r m a r e  a  î n c h i d e r i i  

fabricilor existente la finele 
anului 1989 și a exodului unui 
număr foarte mare de tineri 
spre alte orașe din țară și în 
străinătate, dar și a numărului 
foarte mare de decese și 
natalității extrem de reduse, 
p o p u l a ț i a  m u n i c i p i i l o r  
teleormănene Turnu Măgurele 
și Roșiorii de Vede a scăzut 
dramatic. Municipiul Turnu 
Măgurele a pierdut 8.511 
persoane, respectiv 23,45 la 
sută din totalul populației, iar 
municipiul Roșiorii de Vede a 
rămas fără un număr de 8.051 
locuitori, adică fără 21,41 la 
sută din totalul populației 
existent în anul 1990. 

O situație dramatică se 
înregistrează în Teleorman și 
în mediul rural, 22 de localități 
rurale din județul nostru 
numărul locuitorilor scăzând în 
procente cuprinse între 30 și 
42,4 la sută din totalul 
populației. Cea mai grea 
situație se înregistrează în 
comuna Necșeșt i ,  unde 
numărul total al populației a 
scăzut cu un procent de 42,4 la 
sută. În clasament urmează 

comuna Săceni, care a pierdut 
39,3 la sută din totalul 
populației, comuna Scurtu 
Mare – cu o scădere de 35,6 la 
sută a numărului de locuitori și 
comuna Ciolănești, care a 
rămas fără 35,3 la sută din 
numărul de locuitori avut în 
anul 1990. 

Cu pierderi cuprinse între 
33 și 37 la sută din totalul 
populației se înscriu și 
comunele Slobozia Mândra, 
S u h a i a ,  C i u p e r c e n i ,  
Călmățuiu, Bujoreni, Traian, 
Răsmirești, Sârbeni, Trivalea 
Moșteni și Rădoiești, iar cu 
scăderi de la 30 la 32,8 la sută 
comunele Călmățuiu de Sus, 
Salcia, Balaci, Găleteni, Talpa, 
Didești, Sfințești și Crângeni. 
De fapt, Teleormanul ocupă 
locul întâi pe țară, având cel 
mai mare număr de comune 
care se confruntă cu o 
depopu la re  mas ivă .  În  
c lasamentul  refer i tor la 
comunele cu cel mai mare 
procent de depopulare, după 
Teleorman urmează județele : 
Mehedinți, cu un număr de 18 
comune, Alba - 13 comune, 
Argeș 12 comune, Hunedoara 
– 11 comune. Sunt și foarte 

multe județe în care numărul 
localităților rurale în care 
populația a scăzut semnificativ 
este unul foarte mic. Județul 
Sibiu, de exemplu, are o 
singură comună aflată într-o 
astfel de situație, Aradul – 
două comune, Timișul – două 
comune, Satu Mare – 3 
localități rurale, Vâlcea – 3 
comune,  Bihorul – 5 comune, 
Prahova – 5 comune etc. 

Deci, nici de această dată 
Teleormanul nu se dezminte !  
Rămâne în topul județelor 
fruntașe din țară !  Pe locul 
întâi, atunci când e vorba de 
participarea la vot în cadrul 
alegerilor locale, generale și 
parlamentare, pe primul loc pe 
țară în ceea ce privește rata 
șomajului, pe unul din primele 
locuri la nivel național referitor 
la cele mai scăzute venituri ale 
populației, pe un loc nedorit 
privind starea de sărăcie cu 
care se confruntă locuitorii și, 
iată, pe locul întâi pe țară în 
topul județelor cu orașele și 
comunele care și-au pierdut 
cel mai mare număr de 
locuitori. 

George ZAVERA   
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  trecut deja o săptămână de când mai mulți, crescători de 
animale, nemulțumiți de întârzierea subvențiilor, au decis să 
revină în Capitală în greva foamei! În tot acest timp, dinspre 
cei responsabili cu plata subvențiilor au venit doar explicații, 
cifre și scuze care nu le-au ținut de cald producătorilor agricoli 
mai ales în aceste zile cu fenomene meteo extreme. 

“Suntem deja în a șaptea zi de când mai mulți fermieri au 
decis să stea zi și noapte la porțile Guvernului. Cu privirile 
ațintite spre Palatul Victoria, producătorii agricoli aflați în 
greva foamei sperau ca măcar din partea premierului Dacian 
Cioloș să vină o urmă de rezolvare a problemei sau măcar o 
promisiune care de data aceasta să fie respectată. În toate 
aceste zile, șapte la număr, singurul semnal de negociere a 
fost primit din partea șefului Cancelariei primului ministru. 
Discuțiile au durat mai bine de două ore, dar concluzia a fost 
una singură: fermierii au rămas în greva foamei. Mai mult, 
după cum ne-a declarat Costel Caraș, în urma negocierilor 
de la Guvern cei implicați din partea Executivului trebuia să 
revină cu concluziile în jurul orei 16.00, lucru care nu s-a mai 
întâmplat. ”Deci asta se întâmpla luni de când nu am mai 
primit niciun semn dinspre Guvern deși sunt aici chiar la 100 
de metri. Li se pare că suntem un fel de zero barat…Nu vă pot 
descrie sentimentele care ne încearcă , a declarat pentru 
Agrointeligența Costel Caraș, crescător de vaci din județul 
Ilfov, singurul fermier care a rămas pe poziții încă din 1 august 
când a început pentru prima dată greva foamei.

Săptămâna viitoare începe 
bâlciul de la Roșiori

Teleormanul, locul I pe țară, 
cu 24 de localități care se confruntă cu 

fenomenul depopulării masive

(urmare  din  pagina  1)
Agenții economici care doresc să ocupe 

teren în incinta Târgului săptămânal pe timpul 
desfăşurării Bâlciului anual vor depune actele 
necesare la Oficiul de Informații Publice al 
Primăriei. Informații suplimentare se pot obține 
pe web site-ul oficial al Primăriei Roșiorii de 
Vede.

Bâlciul anual de la Roșiorii de Vede își are 
originea la începutul orânduirii feudale. În a 
doua jumătate a secolului al XVII-lea el era 
apreciat de domnitorul Țării Românești ca fiind 
la fel de frecventat ca și cel din București. În 
anul 1833 se țineau bâlciurile de la sărbătorile 
Adormirii Maicii Domnului și Nașterea 
Fecioarei.

Prin Decizia nr. 9/5 august 1904, 
administrația publică locală a aprobat 
Regulamentul pentru întreținerea bâlciului din 
Roșiorii de Vede în care erau prevăzute și 

datele la care se țin (23 martie și 8 septembrie), 
când încep și se termină târgurile de vite, taxele 
care trebuiau plătite, atribuțiile edililor, circulația 
carelor prin oraș.

În anul 1927 se obține avizul favorabil al 
Ministerului Industriei și Comerțului ca bâlciul 
de la 23 martie să fie ținut de Sf. Gheorghe, 
motivându-se că „în martie e sezonul ploilor și 
mai sunt și alte bâlciuri”. Se stabilea astfel ca 
bâlciul să înceapă în ziua de 10 aprilie și să țină 
până pe 23 aprilie, primele cinci zile fiind 
rezervate oborului de vite.

Începând cu anul 1934 frecvența bianuală 
de organizare a bâlciului se reduce doar la cel 
organizat de Sfânta Măria Mică.

Din 1902 și până în anii 1960, bâlciul se 
ținea pe locul unde astăzi se află Stadionul 
Municipal, fiind apoi strămutat în actuala locație 
din Târgul săptămânal.

Claudiu DUMITRACHE

Muzeul Județean Teleorma îi invită pe 
teleormăneni la expoziția temporară ”Artă 
Spaniolă”, al cărei vernisaj va avea loc mâine, 
26 august 2016, în Sala Auditorium a instituției 
de cultură, înepând cu ora 11:00.

Expoziția este organizată în colaborare cu 
Galeria de artă ”Goyart” din Madrid și Centro 
Pro Arte, iar manifestarea de la Alexandria se 
înscrie în cadrul Turneului Internaţional Goyart 
'16 – Destinaţie România.

Evenimentul a fost organizat la inițiativa 
pictorului alexăndrean, Tudor Șerbănescu,  
membru al Galeriei de artă „Goyart” din 
Madrid.

Până pe 20 septembrie 2016, în cadrul 
expoziției, vizitatorii pot admira lucrările de artă 
contemporană spaniolă realizate de 26 de 
artiști plastici din Spania și America.

M. MEILĂ

Expoziție de Artă Spaniolă, la Muzeul
 Județean Teleorman

Efect  nedor i t  a l  leg i i  
supermarketurilor. Teoretic, ar 
trebui să găsim, în magazine, 
mai multe produse româneşti. 
Practic, sunt și mai puţine decât 
erau. Producătorii dau vina pe 
s c ă d e r e a  c o m e n z i l o r  
comercianţilor. La rândul lor, 

aceştia se plâng că legea e ambiguă şi, din cauză că termenul 
de produs românesc nu este clar definit, apar situaţii bizare. 
De exemplu, producătorii de sucuri şi energizante cer să 
beneficieze de prevederile legii.

Din iulie, marile magazine sunt obligate să plătească marfa 
în termen de șapte zile, aşa că nu-şi mai permit să facă stocuri 
pe care ulterior nu mai apucă să le vândă.

Aurel Popescu, preşedinte Rompan: „Sunt fabrici pline de 
stocuri de marfă, pentru că au scăzut comenzile 
comecianţilor. Nu își permit să cumpere marfă pe care să o 
plătească în șapte zile şi pe care să o vândă într-un an.”

Vlad Gheorghe, preşedintele Asociației Producătorilor de 
Legume și Fructe din România: „Faptul că în momentul acesta 
avem roşia căzută la 80 de bani şi ardeiul gras la 80 de bani şi 
avem pe raft din Spania şi Italia, de ce dă comenzi la 
capacitatea de consum a poporului?”

Valer Hancaş, reprezentantul unui lanţ de supermarketuri: 
„Finanțând piețe străine precum Grecia, Spania, sau alte 
producătoare mari de legume fructe nu facem altceva decât 
să trimitem bani altor popoare şi să creştem puterea de 
cumpărare a acelor producători.”

În schimb, supermarketurile cer reexaminarea legii pentru 
că este ambiguă şi a dus deja la situaţii cel puţinn bizare.

Adrian Nicolaescu, directorul de marketing al unui lanţ de 
supermarketuri: „Sunt companii, sunt produse din zona de 
energizante, sunt companii din zona de băuturi care conform 
legii se califică la noua lege, ce înseamnă asta? Plăţi la șapte 
zile şi nu sunt produse româneşti, nu sunt produse proaspete.”

Nu sunt singurele probleme. Magazinele cer discounturi 
din ce în ce mai mari pentru a suplini lipsa taxelor de raft, care 
acum sunt interzise prin lege. Afectaţi sunt tot consumatorii. În 
ciuda eliminării taxelor, preţurile alimentelor nu scad.

Mihai Vişan, director executiv Romalimenta: „Dacă 
mergem pe preţul net, eu cobor preţul net până jos şi s-ar 
putea să nu am nici serviciile, pentru că ele nu sunt în niciun 
act.”

Șapte zile de greva foamei!

Efectele neașteptate 
ale legii supermarketurilor



* Ultima probă scrisă, la alegere a profilului, 
are loc mâine

Sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2016 a 
ajuns la final. După două probe scrise susținute 
luni, 22 august și miercuri, 24 august 2016, 
absolvenții de liceu mai au de trecut un hop, 
mâine, 26 august, când vor susține proba scrisă la 
alegere a profilului, la care s-au înscris 561 elevi.

Ieri s-a desfășurat proba obligatorie a profilului, 
matematică sau istorie, la care s-au înscris 634 de 
candidați din Teleorman, cei mai mulți dintre ei, și 
anume 594, la proba de matematică, iar 85, la 
proba de istorie.

La prima probă scrisă a sesiunii august-
septembrie din cadrul bacalaureatului desfășurat 
în acest an, proba la limba și literatura română, s-
au înscris 526 absolvenți de liceu din Teleorman. 
Dintre aceștia, 100 nu s-au prezentat la examen, 
iar alți 4 candidați au fost eliminați din sală, din 
cauza materialelor nepermise cu care au fost 
surprinși asupra lor. Aceștia și-au anulat șansele 
de a mai participa la examenul de bacalaureat în 
următoarele două sesiuni și, mai mult decât atât, 
nu le vor mai fi recunoscute nici probele pe care le 
promovaseră până acum. Trei dintre cei patru 
elevi, absolvenți ai Liceului Teoretic Zimnicea, au 
susținut proba scrisă la limba și literatura română 
la Liceul Pedagogic ”Mircea Scarlat” din 
Alexandira, iar un alt candidat a fost eliminat din 
sala de examen a centrului organizat la Colegiul 
Național ”Unirea” din Turnu Măgurele. În aceeași 

situație se află și alți 9 candidați care au fost 
eliminați din sălile de examen, de la diferite probe 
scrise, în prima sesiune a bacalaureatului 2016.

La nivel național, la prima probă scrisă din 
cadrul sesiunii august-septembrie 2016 a 
examenului naţional de Bacalaureat au participat 
18.635 de candidaţi din totalul celor 22.624 
înscrişi pentru a o susţine. 44 de candidaţi au fost 
eliminaţi pentru tentativă de fraudă (cei mai mulţi - 
5, în judeţul Alba). Nu s-au prezentat 3.945 de 
candidaţi. Precizăm că alţi 19.637 de candidaţi au 
cerut recunoaşterea în sesiunea curentă a notelor 
obţinute la proba E)a) în sesiuni anterioare, 
conform reglementărilor în vigoare.

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.

Rata de promovare a examenului de 
Bacalaureat 2016, în sesiunea iunie-iulie, în 
județul Teleorman a fost de 50,98%. Pentru prima 
dată în ultimii cinci ani, în județul Teleorman rata 
de promovabilitate a examenului de Bacalaureat 
a depășit pragul de 50%. 

M. MEILĂ
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Sedentarismul și mâncatul pe fugă sunt doar două 
dintre cauzele apariției unor afecțiuni hepatice. Există și 
alte obiceiuri care-ți pot solicita ficatul, fără să știi.

Vopsirea frecventă a părului
Femeile care-şi vopsesc părul au un risc cu aproape 

40% mai mare să sufere de ciroză biliară primitivă, faza 
incipientă a cirozei (boală cronică a ficatului caracterizată 
prin distrugerea treptată a celulelor hepatice.

Ciroza biliară primitivă este asociată frecvent cu 
apariţia infecţiilor urinare şi psoriazis. Specialiştii n-au 
reuşit să identifice cu exactitate substanţa din vopselele 
de păr care determină tulburarea, însă cercetările 
anterioare au atras atenţia asupra unui acid frecvent 
întâlnit pe lista ingredientelor vopselelor de păr şi a ojei.

Programul de masă haotic
Poți avea probleme cu ficatul dacă nu mănânci la ore 

fixe. Un program de masă bine pus la punct 
îmbunătăţeşte digestia. Acest lucru se explică prin faptul 
că activarea milioanelor de gene din ficat are loc imediat 
după masă şi nu se produce după un ritm biologic, aşa 
cum se credea până în prezent. Astfel, dacă iei 3 mese pe 
zi, la aceleaşi ore, genele ficatului vor funcţiona mai bine, 
favorizând o bună digestie.

Pentru a ajunge la această concluzie, cercetătorii 
americani de la Institutul Salk au comparat două grupuri 
de şoareci: unul cu ritm biologic normal şi unul cu ritm 
biologic deficitar. Cobaii din primul grup şi-au reglat 
ceasul biologic printr-un regim alimentar regulat, având o 
digestie foarte bună, constatându-se totodată că genele 
din ficat ale celorlalţi şoareci nu funcţionau la capacitate 
maximă, deşi aveau un ritm biologic normal.

Fumatul pasiv
Dacă-ți petreci timpul în compania unor rude sau 

prieteni care fumează, îți pui în pericol sănătatea ficatului. 
S-a descoperit încă o dovadă că şi fumatul pasiv 
dăunează grav sănătăţii. Potrivit, oamenilor de ştiinţă de 
la Universitatea din California, SUA, inhalarea fumului de 
ţigară de către un nefumător duce la îmbolnăvirea 
ficatului. Mai exact, are loc o acumularea de grăsime în 
celulele hepatice, afecţiune ce poartă numele de steatoză 
hepatică non-alcoolică (ficat gras).

Cercetătorii au ajuns la această concluzie după ce au 
expus la fumul de ţigară timp de un an de zile cobaii din 
laborator. La finalul studiului, celulele extrase din ficatul 
cobailor aveau importante acumulări de lipide, 
asemănătoare cu cele care apar doar în cazul 
persoanelor care consumă alcool în exces.

Petrecerea timpului liber în fața unui ecran
Practicarea unui sport în timpul liber, activitățile în aer 

liber, precum și reducerea aportului caloric te păzesc de o 
afecțiune a ficatului numită steatoză hepatică sau ficat 
gras manifestată prin acumulare de grăsime la nivelul 
ficatului. Activitatea fizică, practicată de cel puţin trei ori pe 
săptămână, câte jumătate de oră, ajută şi la detoxificarea 
ficatului.

Poftele al imentare pot 
ascude unele lipsuri de vitamine 
şi minerale din corp. De pildă, 
dacă îţi este constant poftă de 
dulce, e posibil să ai nevoie de 
mai mult crom, mineral care 
reglează nivelul glicemiei.

Pofta de dulce - carenţă de 
crom

Dacă simţi constant nevoia 
de dulce, poţi avea o lipsă de 
crom. Acreastă carenţă poate 
declanşa multe afecţiuni grave. 
Cromul îi permite insulinei să fie 
folosită eficient în organism, prin 
reglarea nivelului de glucoză din 
sânge. Este benefic pentru acei 
i n d i v i z i  c a r e  s u f e r ă  d e  
hipoglicemie, intoleranţă la 
glucoză şi diabet. La persoanele 
care suferă de hiperglicemie, 
cromul influenţează nivelul de 
insu l ină pr in  în lă turarea 
excesului de zahăr din sânge.

În schimb, la acele persoane 
cu  h ipog l i cemie ,  c romul  
reuşeşte să normal izeze 
funcţiile insulinei restabilind 
nivelul optim de glucoză, după 
ce s-a servit o doză mare de 

zahăr. Ca să asimilezicrom 
include în dietă fructe, legume, 
carne, pește, cereale integrale și 
în special broccoli, fasole verde 
și struguri. Totodată, micul dejun 
trebuie să fie format deopotrivă 
din proteine și carbohidrați.

Pofta de ciocolată - lipsa 
magneziului

Aces t  luc ru  poa te  să  
însemne că ai o lipsă de  
magneziu, mineral care ajută la 
o bună funcționare a sistemului 
nervos. Este indicat să mergi la 
un control de rutină, la medicul 
de familie. Până când vei ajunge 
însă la doctor, este bine să 
incluzi în alimentație alimente 
bogate în magneziu, precum 
migdalele, soia, dar și peștele 
gras.

Pofta de carbohidrați - lipsa 
de triptofan

Dacă simţi nevoia de a 
mânca pâine, orez, paste etc. În 
g e n e r a l ,  p o f t e l e  p e n t r u  
carbohidrați sunt un semn al 
l ipsei de amino-acizi din 
organism - triptofanul, care este 
necesar pentru producția de 

serotonină (hormonul fericirii). 
Triptofanul se găsește în carnea 
de curcan, ouă, banane sau 
nuci.

Totodată, în cazul în care ai 
poftă de pâine mai mereu, poate 
fi vorba despre o carență de azot 
în organismul tău. Ca să te 
asiguri că îi oferi organismului 
tău această substanță, care 
asigură o bună dezvoltare a 
mușchilor, consumă de două-
trei ori pe săptămână pește 
gras, carne ori fasole.

Pofta de cafea -  carență de 
fier

Ai bea cafea cât e ziua de 
lungă? O astfel de poftă poate 
să indice faptul că ai o lipsă de 
fier în organism. Acest lucru se 
poate stabili în urma unor 
analize de sânge, făcute la 
recomandarea unui medic.

Mai poate indica și faptul că 
nu consumi suficientă sare, dar 
și o carență de fosfor.  De aceea, 
este indicat să mănânci zi de zi 
pește, ciuperci, salată verde, 
usturoi, cane de vită sau ficat de 
pasăre.

A doua sesiune a Bacalaureatului 
2016, la final

Efectele secundare ale anumitor 
tratamente pentru cancer de sân 
depind îndeaproape de temerile 
pacientelor, cele ce se tem cel mai mult 
suferind cele mai semnificative efecte 
secundare, potrivit unui studiu publicat 
marți în revista "Annals of Oncology", 
citat de agenția France Presse (AFP).

Realizat de cercetători germani, 
studiul realizat la Universitatea din 
Marburg a implicat 111 de femei 
operate de cancer de sân.

Chiar înainte de a începe terapia cu 
hormoni folosind medicamentul 
Tamoxifen sau inhibitorii de aromatază, 
cercetătorii au anunțat pacientele să se 
aștepte la efecte secundare.

Ei au descoperit că cele 29 la sută 
dintre paciente care s-au temut de 
efecte adverse importante au avut, doi 
ani mai târziu, cea mai scăzută calitate 
a vieții și a ratei de acceptare a 
tratamentului.

Pe de alta parte, cele care nu s-au 
așteptat la nici un efect secundar (8 la 
sută) sau au așteptat să aibă efecte 
secundare moderate (63 la sută) au 
suportat mai bine tratamentul și au 
raportat mai puține neplăceri după doi 
ani.

Principalele efecte secundare ale 
terapiei hormonale sunt durerile 
articulare, creșterea în greutate și 
bufeurile.

"Rezultatele noastre arată că 
așteptările sunt un factor clinic relevant, 
care influențează rezultatul pe termen 
lung al hormonoterapiei", a spus 
profesorul Yvonne Nestoriuc, specialist 
în  medic ină ps ihosomat ică ș i  

psihoterapie, care a condus acest 
studiu.

Cu toate acestea, ea recunoaște 
limitele studiului, cum ar fi faptul că 40 
la sută dintre pacientele care au 
participat la testare au renunțat, 
probabil pentru ca aveau deja 
"așteptări negative vis-a-vis de terapia 
cu hormoni".

Însă specialista consideră că o 
schimbare a așteptărilor înainte de 
tratament, cu ajutorul psihologilor, ar 
putea îmbunătăți rezultatele terapiei cu 
hormoni și în prezent ea conduce un 
nou studiu pentru a determina 
eficacitatea acestui tip de strategie.

Ce carențe în 
organism indică poftele alimentare

Obiceiuri 
care dăunează ficatului

Gândurile rele sporesc efectele secundare ale tratamentelor în cancerul de sân
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187.372 este numărul copiilor care s-au născut în anul 2015 
în România. Pare o cifră impresionantă, însă, comparată cu 
cele din anii precedenţi, conduce la o întrebare simplă: „De ce 
nu mai fac românii copii?”. Dacă în 1991, în ţara noastră se 
năşteau peste 275.000 de copii, numărul lor a început să scadă 
treptat, astfel că în ultimii ani asistăm la tot mai puţini nou-
născuţi care vin pe lume în România, potrivit datelor furnizate 
de Institutul Naţional de Statistică. Cum s-a ajuns aici?

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că în ultimii 25 
de ani, România a cunoscut o tendinţă negativă în ceea ce 
priveşte numărul de naşteri. De la 275.275 de nou-născuţi  în 
1991, în mai puțin de 10 ani, numărul a scăzut cu peste 40.000, 
având în vedere că în 2000, numărul nou-născuţilor ajungea la 
234.521. La 15 ani de atunci, ţara noastră înregistrează cifra 
minimă din ultimii 25 de ani. În 2015, în România, s-au născut 
doar 187.372 de copii.

„Omenirea s-a schimbat mult în epoca contemporană. 
Odată cu creşterea economică, se schimbă valorile oamenilor. 
Apare diversificarea referinţelor, un accent pus pe dezvoltare 
individuală, pe satisfacerea unor nevoi de cunoaştere, pe 
leisure, pe calitatea vieţii, pe a creşte copii altfel, într-un mediu 
mai prietenos, mai puţin supus constrângerilor unor interacţiuni 
limitate. Toate acestea presupun mult timp, iar acesta devine 
principala constrângere”, a explicat pentru Gândul sociologul 
Bogdan Voicu.

Timpul, devine, astfel, o piedică în procesul de întinerire a 
populaţiei României.

„E nevoie de timp petrecut în educaţie, asistând la aceeaşi 
creştere a anilor petrecuţi la şcoală pe care am observat-o la 
generalizarea studiilor gimnaziale, apoi la generalizarea celor 
secundare, iar acum mergem spre generalizarea celor terţiare. 
E nevoie de timp pentru a călători prin lume şi a învăţa de la ea, 
pentru a merge la locul de muncă, pentru a te muta de colo-
acolo, pentru a decide care este partenerul cu care doreşti să fii 
cu adevărat alături pentru restul vieţii sau măcar pentru o parte 
a acesteia”, susţine Bogdan Voicu.

Sub influenţa acestor factori, femeile din România au ajuns 
să dea naştere copiilor la vârste mai înaintate decât o făceau în 
urmă cu 10 au 20 de ani. Potrivit datelor INS, în 2015, vârsta 
medie la care româncele au dat naştere primului copil este de 
26,8 ani. Prin comparaţie, în 2000, acest indice atingea doar 
23,7 ani. Diferenţa de 3 ani, într-un timp relativ scurt se traduce 
şi printr-o scădere a fertilităţii. Aici se observă influenţele legate 
de procesul educaţional în care sunt implicate noile generaţii şi 
felul în care terminarea studiilor influenţează începerea vieţii 
de familie.

Ce s-a intamplat cu mine?, bolborosea un tip, revenindu-si 

dupa o operatie chirurgicala.

- Ati avut un accident rutier si a ti fost operat.

- Inseamna cu sunt in spital?

- In mare parte, da...

***

Doi tipi se ciocnesc intr-un accident de masina. Ambele 

masini sunt complet distruse, dar, printr-un nare noroc, nici 

un barbat nu a fost ranit. Unul spune:

- Uita-te. Acesta este un miracol. Masina mea este 

bucati, dar aceasta sticla de vin excelent este intacta. 

Trebuie sa bem vin si sa sarbatorim norocul nostru.

Deschide sticla si i-o da celuilalt. Acestai bea cateva 

inghitituri mari de emotie, si i-o restituie primului.

- Ce faci, tu nu bei ?

- Nu... Cred ca voi astepta politia...

Pastila de râs

Partenerul de viață, un 
coleg sau o rudă apropiată îți 
spune mereu vorbe grele, nu 
se bucură de reușitele tale, te 
critică și, cu fiecare ocazie, te 
pune într-o lumină proastă? E 
semn că relația voastră este 
nesănătoasă pentru tine.

 „Relațiile toxice sunt cele 
în care dorințele, așteptările și 
nevoile (conștientizate sau nu) 
pe care cei 2 le au unul de la 
celălalt și de la relația lor sunt 
î m p l i n i t e  î n t r - o  f o r m ă  
denatura tă ,  d i fe r i tă  de  
maniera în care fiecare are 
nevoie să le fie împlinite“, 
precizează Livia Căciuloiu, 
psihoterapeut și consilier 
psihologic.

Există numeroase semne 
care arată că ceva nu merge 
bine între tine și partener sau 
între tine și un prieten apropiat, 
un coleg de muncă sau un 
membru al famil iei .  Nu 
contează tipul relației, ci modul 
în care această situație te face 
să te simți.

Se înfurie din orice
Partenerul de viață, un 

coleg, o prietenă sau o rudă 
apropiată își iese repede din 
fire și mereu ți-e teamă de 
reacția sa, motiv pentru care 
nu ai curaj să discuți deschis 
cu el? Gândirea „Nu-mi place 
că reacționează așa, dar 
păstrez aparența pentru ca 
relația să funcționeze“ este 
eronată, spun specialiștii. 
Dacă nu te simți confortabil să 
comunici sincer cu acesta, 
indiferent de subiect, relația nu 
are cum să evolueze și, mai 
ales, să-ți facă bine.

Celălalt ia decizii pentru 
tine

O persoană dragă ție 
ignoră sau îți desființează 
ideile, chiar și atunci când știi 
sigur că tu ai dreptate? 
Înseamnă că nu-ți ia în 
considerare nevoile. În plus, 
dacă ea face întotdeauna 
planurile, atât pentru lucrurile 
simple, de exemplu, ce veți 
mânca la cină, cât și pentru 
chestiuni mai importante, cum 
este planificarea concediului, 
e semn că te afli într-o relație 
toxică. În cazul în care nu ai 
nicio problemă că partenerul ia 
majoritatea deciziilor, acest 
aranjament poate fi bun pentru 
tine. Dar, de multe ori, într-o 

relație toxică, un partener 
renunță la celălalt când nu se 
ma i  poa te  f ace  auz i t .  
„Conștientizarea nevoilor pe 
care le ai de la relația și 
persoana cu care te afli în 
legătură sunt importante 
pentru stabilirea unor așteptări 
potrivite și realiste, care să vă 
însoțească în dezvoltarea 
s ă n ă t o a s ă  a  v o a s t r ă  
împreună“, explică Livia 
Căciuloiu.

Nu te apreciază

Nimeni nu este perfect, iar 
cu cât ești mai apropiat de 
cineva, cu atât mai vizibile vor 
deveni defectele sale. De 
multe ori, apar probleme în 
relație atunci când unul dintre 
parteneri î i  face mereu 
reproșuri și-l critică pe celălalt. 
Într-un studiu realizat de 
oamenii de știință  de la 
Universitatea din Georgia, în 
2015, persoanele căsătorite 
care se simt apreciate de 
partener au o căsnicie fericită. 
Specialiștii spun că și în cazul 
în care un cuplu se confruntă 
cu dificultăți, indiferent de 
natura lor, recunoștința unul 
față de celălalt duce la o viață 
conjugală împlinită.

Tu ești mereu vinovat în 
ochii lui

Când ceva nu merge bine, 
partenerul începe mereu 
convorbirea cu următoarele 
p r o p o z i ț i i :  „ Tu  n u  ș t i i  
niciodată!“ sau „E tipic ție!“? 
A c e s t e  n e m u l ț u m i r i ,  
transformate în acuzații, nu fac 
bine nimănui. De aceea, 
trebuie să te gândești serios 
dacă merită să investești timp 

și sentimente într-o relație 
care nu te împlinește.

Cum te schimbă astfel de 
legătură

Semnele unei relații toxice 
lasă urme adânci. Apar 
frustrările, oboseala, durerile 
de  cap ,  tu lbură r i l e  de  
alimentație și dereglările 
h o r m o n a l e .  M a i  m u l t ,  
depresia, starea de anxietate, 
teama nejustif icată sunt 
semnele frecvente ale unei 
relații nesănătoase.

Sfatul specialistului
L i v i a  C ă c i u l o i u ,  

psihoterapeut și consilier 
psihologic autonom, Centrul 
Psihomedeor, București

Pentru a finaliza o relație 
toxică, este necesar, pentru 
început, să îți clarifici care au 
fost trăsăturile care au facut-o 
nepotrivită și totuși atât de 
necesară pentru tine. Pentru a 
evita astfel repetarea acestor 
experiențe în viitor, este 
important să înțelegi ce te-a 
reținut în relație în ciuda 
emoțiilor puternic neplăcute 
pe care le-ai simțit, pentru că, 
în realitate, o relație toxică 
presupune, în primul rând, 
detașarea de propriile nevoi și 
or ientarea spre nevoi le 
celuilalt sau spre relația în 
s ine.  În  p lus,  supor tu l  
prietenilor și al celor dragi este 
important pentru creșterea 
stimei de sine, a sentimentului 
de autonomie și independență 
în afara relației toxice, 
demonstrându-ți posibilitatea 
unor alternative de relații 
sănătoase, în care nevoile îți 
sunt acceptate și respectate.

privind solicitarea de emitere a avizului de mediu
Sefer Viorel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului de 

mediu pentru proiectul “PUZ – Construire locuință P+M parțial”, propus a fi amplasat în mun. 
Turnu Măgurele, str. M. Eminescu nr. 95.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-joi între 
orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

privind solicitarea de emitere a avizului de mediu
Văduva Anghel anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a avizului 

de mediu pentru proiectul “PUZ – Locuință parter + 1E și corp de legătură parter”, propus a 
fi amplasat în mun. Turnu Măgurele, str. M. Eminescu nr. 55.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-joi între 
orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

De ce nu mai
 fac românii copii? 

Ce este o relație toxică



1609: Astronomul 
i t a l i an  Ga l i l eo  
Galilei a inventat 
primul său telescop 
t e r e s t r u  c u  
refracţie.
1802: S-a născut 

Nikolaus Lenau, 
poet romantic de 
l imbă  ge rmană ,  
originar din Banat 
(d. 1850).
1819: A murit James Watt, inginer şi inventator englez 

(n. 1736).
1867: A murit Michael Faraday, fizician englez (n. 

1791).
1873: S-a născut Lucia Sturdza Bulandra, actriţă 

română (d. 1961).
1891: Thomas Edison obține brevetul de invenţie pentru 

filmul de 35 mm.
1900: A murit Friedrich Nietzsche, filozof german (n. 

1844).
1907: A murit Bogdan Petriceicu Haşdeu, scriitor şi 

filolog român (n. 1836).
1908: A murit Antoine Henri Becquerel, fizician francez, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1852).
1918: S-a născut Leonard Bernstein, dirijor, pianist şi 

compozitor american (d. 1990).
2012: A murit Neil Armstrong, astronaut american (n. 

1930).
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07:00 Exclusiv în România 07:50 
Vorbeşte corect! 08:00 Telejurnal matinal 
08:50 Sport  09:00 Vorbeşte corect! 
09:15 Muzici şi tradiţii în Cişmigiu 11:00 
Connor sub acoperire 12:30 Post 
Meridian 13:00  De joi până joi 14:00 
Telejurnal 15:30 Akzente 16:55 Vorbeşte 
corect!  17:00 Rezistenţa prin cultură 
18:00 Lozul cel mare 18:30 Magazin 
World Cup RUSIA 2018 19:00  Exclusiv în 
România 19:45 Sport 20:00 Telejurnal  
21:00 Amintiri din infern  22:00 Cod 
pentru crimă 22:55  Vorbeşte corect! 
23:00 Diamante 00:50 Cod pentru crimă

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 August

Se pare ca trebuie sa 
plecati intr-o calatorie 
de afaceri care nu 
s u p o r t a  a m a n a r e .  
Partenerul ar putea fi 
nemultumit. Discutati 
cat mai calm, pentru a 
evita o cearta care nu ar 
rezolva nimic!

S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa va 
reproseze ca ati cheltuit 
prea mult. Astazi este 
recomandat sa evitati 
speculatiile financiare, 
fiindca exista riscul sa 
ajungeti intr-o situatie 
neplacuta. 

S-ar putea sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la serviciu din 
cauza barfelor unui 
coleg. Dupa-amiaza 
este posibil sa intrati in 
posesia unei sume de 
ban i  cu  care  va  
problemele financiare.

Astaz i  nu  es te  
indicat sa circulati cu 
masina. Daca nu aveti 
incotro, va sfatuim sa 
fiti foarte atent si 
prudent. In tot ce faceti, 
amintiti-va ca graba 
strica treaba! Puteti sa 
va bazati pe intuitie.

Posibil sa incepeti 
u n  n o u  p r o i e c t  
profesional. Nu ezitati 
sa apelati la ajutorul 
prietenilor! Va sfatuim 
sa fiti calm in toate 
discutiile si negocierile. 
Azi certurile pot izbucni 
din orice. 

S-ar putea sa fiti 
nevoit sa renuntati la 
o actiune in interesul 
personal. O ruda mai 
in varsta nu poate sau 
nu vrea sa va ajute. 
Este o zi buna pentru 
a face ordine in 
documente si fisiere.

S-ar putea sa fiti 
laudat de superiori 
pentru seriozitatea cu 
care va indepliniti 
s a r c i n i l e .  E s t e  
recomandat sa evitati 
intalnirile cu prietenii si 
sa fiti foarte atent daca 
conduceti masina.

Aveti tendinta de a 
deveni irascibil, din 
cauza oboselii. Este 
recomandat sa evitati 
discutiile pe subiecte 
delicate. Ar fi bine sa 
va menajati si sa 
amanati activitatile si 
deciziile importante.

Dimineata s-ar  
putea sa fiti iritat din 
cauza neintelegerilor 
cu un partener de 
afaceri. Daca trebuie 
sa circulati cu masina, 
fiti foarte atent! Azi 
riscul de accidente 
este mai mare.

BERBEC

S-ar putea sa va 
confruntati cu mici 
intarzieri cauzate de 
e v e n i m e n t e  
neprevazute. Este 
recomandab i l  sa  
amanati deciziile si 
discutiile importante si 
sa va pastrati calmul. 

Sun te t i  s t resa t  
f i indca nu pr imi t i  
sprijinul pe care contati 
din partea colegilor 
sau a partenerilor. 
Seara s-ar putea sa 
aflati ca un prieten a 
fost implicat intr-un 
accident de circulatie.

Dimineata s-ar 
putea sa va enervati 
la serviciu din cauza 
ca primiti sarcini 
supl imentare.  Va 
recomandam sa fiti 
prudent. Aveti grija sa 
nu va descarcati 
nervii acasa! 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 La 
Maruţă 12:00 Trandafirul negru  
13:00 Ştirile Pro Tv 14:00 Inelul   
16:00 Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv  18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv  20:30 Las 
fierbinți 21:30  Recompensă cu 
bucluc 23:45 Ştirile Pro Tv 00:15  
Jane și Maura: Detectivi în Boston 
01:15 Recompensă cu  bucluc 
03:15 Apropo Tv 04:00 La Maruţă

10:00 Mireasă pentru fiul 
meu 13:00 Observator 14:00  
Mireasă pentru fiul meu 16:00 
Observator 17:00  FanTastic 
Show 19:00 Observator 20:00 
Observator special 20:30 
iUmor 22:30  Demonii lui Da 
Vinci  00:30 iUmor 02:30 
Observator 03:15 Demonii lui 
Da Vinci  06:00 Observator

07:00 Știrile Kanal D 08:15 
Adio, dar Te iubesc 10:15  Cu 
capul în nori 12:30 Știrile 
Kanal D 13:30 Te vreau lângă 
mine  15:45 1001 de nopți 
17:00 Bravo, ai stil! 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Gunes 
22:00 Negura  01:00 Știrile 
Kanal D 02:15 Bravo, ai stil! 
04:00 Cu capul în nori

07:15 Interviur i le Crist inei  
Ţopescu 08:45 Focus din inima 
României 10:00 Nimeni nu-i 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 Trăsniți din NATO  18:00 Focus  
19:30 Mama mea gătește mai bine  
20:30 Milionari de week-end 22:30  
La TV 23:15 Focus din inima 
României 23:45 Focus Magazin 
00:30 Mama mea gătește mai bine

08:45 Ce spun românii 
0 9 : 4 5  L a  b l o c  1 2 : 1 5  
Păstrează amintirile 14:15 
Hudson Hawk  16:15 La bloc 
18:45  Grevă de Crăciun 
20:30 Cronicile Casterilor: A 
16-a  lună 23:00 Lista 
clienților 01:00  Cronicile 
Casterilor: A 16-a lună 03:15 
Cine A.M. 05:30 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 07:55  
Dosar de politician 08:00  Știrile B1 
08:55 Meteo 09:00  Știrile B1 09:50  
Bon Chef – filler 10:00  Știrile B1 
11:00 Evenimentul Zilei 11:50 Dosar 
de politician  12:00  Știrile B1 13:00  
Talk B1 15:00 Știrile B1 17:00 Talk B1 
18:00  Știrile B1  19:00 Talk B1 19:55  
Dosar de politician 20:00 Știrile B1 
21:00  Dosar de politician 23:00 
Lumea lui Banciu  00:00 Un pont pe 
zi 00:30 Știrile B1 01:20 Dosar de 
politician 

07:00 Clona 08:00 Puterea 
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 03:15 
Regina
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Dinamo a cerut amânarea partidei din sferturile de finală 
ale Cupei Ligii cu Astra, care fusese programată pe 8 
septembrie. Motivul?

"Vor avea 6-7 jucători convocaţi la loturile naţionale şi nu 
au de unde să facă o echipă care să lupte corect cu Astra. 
Andone nu avea efectiv pe cine să bage în teren!

Solicitarea celor de la Dinamo a fost aprobată, urmând să 
se decidă când se va juca această partidă", spus sursele 
ziarului.

Dintre dinamoviști, la loturile naționale pot apărea: St. 
Filip, Rotariu, Nedelcearu, P. Petre, Vl. Olteanu, Brănescu și 
Șerban.

Steaua ARE 11 în situația asta
Nu doar Dinamo are probleme din cauza meciurilor 

echipelor naționale de seniori și juniori. Și Steaua se află într-
o situație precum cea a "câinilor", ba chiar și mai grea.

Steliștii vor avea în jur de 11 jucători la loturile de seniori și 
juniori. Vor fi împărțiți în două: 5 la seniori și probabil 6 la U21 
și U19.

Este vorba despre Alin Toșca, Gabriel Enache, Vlad 
Achim, Nicușor Stanciu, Adi Popa (toți la naționala lui Daum), 
la care se vor adăuga Valentin Cojocaru, Florin Tănase, 
Robert Vâlceanu, Vlad Mihalcea, Alexandru Tudorie, Ov. 
Popescu (toți la naționala U21 și 19)

O pățesc și la meciul cu Iași
Steaua nu va avea probleme doar la meciul de pe 8 

septembrie, de la Botoșani, din sferturile de finală ale Cupei 
Ligii.

Restanța din prima etapă, cu CSM Poli Iași, care se va 
juca pe 31 septembrie, va constitui o problemă pentru 
Reghecampf. Antrenorul Stelei nu se va putea baza pe 
internaționalii români nici la acest joc.

Oficialii viecampioanei și-au asumat însă acest lucru, deși 

știau că nu vor juca meciul cu internaționalii pe teren.
Cu toate astea, oficialii vicecampioanei n-au cerut 

amânarea acestui meci, asta și pentru că în calendarul Stelei 
se află și meciurile din grupele Europa League și este deja 
foarte aglomerat.

Care e adevărata problemă la Dinamo?
În spatele cererii lui Ioan Andone de a amâna meciul cu 

Astra din Cupa Ligii stă, de fapt, altă problemă. Lotul lui 
Dinamo nu-i permite antrenorului să facă prea multe 
schimbări, lucru destul de vizibil la meciul cu Steaua.

"Câinii" nu beneficiază de un lot cu fotbaliști de valoare 
apropiată. Pe bancă iau loc jucători care nu pot emite multe 
pretenții.

Iată cum a arătat banca la meciul cu Steaua:  Penedo – M. 
Popescu, D. Popa, P. Petre, Vl. Olteanu, I. Șerban, A. Marc.

Astfel, fără titulari, improvizațiile lui Andone ar periclita 
mult calificarea în semifinalele Cupei Ligii.

Premieră în mandatul lui Gino
De când Gino Iorgulescu este la cârma LPF, doar în 

actualul sezon Liga a accepta să amâne meciuri.
Partida Stelei cu CSM Poli Iași, care a fost amânată 

pentru ca vicecampioana să poată pregăti duelul cu Sparta 
Praga și cea a lui Dinamo cu Astra din Cupa Ligii sunt primele 
amânate în ultimele trei sezoane (inclusiv cel curent), de 
când Gino conduce LPF.

AMICAL ÎN PAUZĂ?
De fiecare dată în pauzele competiționale în care joacă 

echipele naționale Dinamo a aranjat câte un amical cu o 
echipă dintr-o ligă inferioară sau cu FC Voluntari.

Sunt șanse foarte mari ca acest lucru să se repete, iar 
Andone să folosească jucătorii care n-au prins foarte multe 
minute în acest debut de sezon.

Fostul fotbalist al celor de la FC Vaslui, 
Wesley Lopes, a fost amuzat de zvonurile care 
au circulat în presa din România, cu privire la 
decesul său.

Wesley i-a răspuns lui Lucian Sâmărtean pe 
facebook, iar mijlocașul "pandurilor" a publicat 
mesajul primit de la brazilian.

"Luci, fratele meu. Nu sunt mort. A fost o 
glumă proastă, nu știu cine a făcut-o. Sunt mai 
bine ca niciodată. Salutări!", i-a scris Wesley 
fostului său coleg de la Vaslui.

Informația privind moartea lui Wesley a 
apărut pe un site arab și s-a răspândit rapid în 
presa din România.

Wesley Lopes a evoluat pentru FC Vaslui în 
perioada 2009-2012 și la CSMS Iași timp de 

jumătate de an, din iulie 2014 până în februarie 
2015 și este cel mai bun marcator străin care a 
jucat în campionatul românesc, cu 64 de goluri.

SPORT

Se teme Andone 
să folosească restul lotului 

într-un meci oficial?

La Dinamo lucrează în 
acest moment 9 foşti mari 
fotbalişti ai "câinilor", aceasta 
fiind una dintre strategiile lui 
Negoiţă de a apropia fanii de 
club.

Dinamo domină în acest 
moment Liga 1, având în staff-
ul tehnic doar foşti fotbalişti 
care au făcut istorie în Ştefan 
cel Mare. Antrenor principal 
este Ioan Andone, secund e 

Iulian Mihăescu, iar director 
sportiv, Ionel Dănciulescu.

Pe lângă cei trei, clubul din 
Ştefan cel Mare a atras multe 
alte glorii, patronul Ionuţ 
Negoiţă încercând astfel o 
strategie de apropiere a 
suporterilor de echipă.

A s t f e l ,  a t â t  î n  
departamentele de scouting, 
cât şi în academia de copii şi 
juniori activează mai multe 
nume grele ale fotbalului 
românesc, cum ar fi Dănuț 
Lupu, Lică Movilă sau Andrei 
Mărgăritescu.

Printre altele, dinamoviștii 
acționează total diferit față de 
G i g i  B e c a l i .  A n u a l ,  
conducerea oferă 40 de 
abonamente VIP pentru 
gloriile clubului din "Ștefan cel 
Mare".

Glumă proastă pe seama 
morții fostului fotbalist al celor de la 

FC Vaslui, Wesley Lopes

Denis Alibec este dorit de Steaua, lucru 
confirmat nu doar de Gigi Becali, ci și de Dani 
Coman, președintele celor de la Astra Giurgiu. 
Deocamdată oferta făcută de steliști nu este pe 
placul giurgiuvenilor.

"Deocamdată singura ofertă este din partea 
Stelei, mult sub aşteptările noastre. Nu ţinem 
pe nimeni cu forţa.

Jucătorii care şi-au dorit să plece şi au 
obţinut din punct de vedere financiar ceva mai 
bun ca la Astra au avut posibilitatea să plece.

Nu neg că ne va fi mai bine din punct de 
vedere financiar, dacă ne vom califica în 
grupele Europa League, dar dacă nu ne 
calificăm asta nu înseamnă că echipa se va 
desfiinţa.

Nu, noi vom merge înainte indiferent de 
deznodământul meciului cu West Ham", a spus 
Dani Coman.

La Dinamo lucrează 9 foşti mari
 fotbalişti ai "câinilor"

Nicușor Stanciu ar putea să 
nu se mai întoarcă la București 
cu Steaua, ci să râmână în 
Ang l ia  pen t ru  a  semna 
contractul cu Southampton 
imediat după meciul cu City.

Presa engleză îl dă ca și 
transferat pe Stanciu la 
Southampton, chiar dacă Ilie 
Dumitrescu știe că oferta pentru 
mijlocașul central al Stelei este 
"de la o forță din Premier 
League".

Readsouthampton.com şi 
hitc.com scriu că sunt şanse 

mari ca mâine această mutare 
să se oficializeze.

Suma vehiculată de englezi 
este de 7 milioane de lire 
sterline. Saintsmarching.com 
anunță că părțile s-au înțeles 
deja asupra sumei de 9 
milioane de lire (10.5 milioane 
de euro).

Stanciu ar deveni astfel cel 
mai scump transfer din istoria 
Ligii 1, cu un milion peste Vlad 
Chiricheș, care a plecat la 
Tottenham pentru 9,5 milioane 
de euro.

Denis Alibec, dorit de Steaua!

 Astra confirmă oferta roș-albaștrilor 
și reacționează

Presa engleză anunță transferul 
lui Nicușor Stanciu!
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