
Te l e o r m a n u l  n u  s e  
dezminte ! El ține capul de 
afiș în toate evaluările făcute 
la nivel național, fie că e 
vorba de politică, fie că e 
vorba de stadiul dezvoltării 
economice și sociale, fie că e 
vorba de starea de sărăcie a 
populaț iei ,  și  așa mai 
departe. Pentru județul 
nemuritorului Marin Preda nu 
se găsește niciodată loc la 
mijlocul vreunui clasament ! 
Teleormanului parcă i-a fost scris să fie, în tot și în toate, fruntaș pe țară!  

(Continuare  în  pagina  4)

Au început zilele 
m u n i c i p i u l u i  
Alexandria. De azi și 
p â n ă  m a r ț i ,  
alexăndrenii vor avea 
p a r t e  d e  m u l t ă  
distracţie și voie 
bună. Şi în acest an 
municipal i tatea a 
pregăt i t  zec i  de  
e v e n i m e n t e ,  
ad resa te  tu tu ro r  
categoriilor de vârstă. 
C o n c u r s u r i ,  
procesiuni religioase 
şi spectacole, de 

toate vor avea parte alexăndrenii cu ocazia Zilelor Alexandriei. “Piesa de 
rezistenţă” va fi concertul susţinut de Direcția 5, chiar în această seară.

(Continuare  în  pagina  2)

Alexăndrenii care beneficiază de ajutoarele oferite de 
Uniunea Europeană nu s-au înghesuit la punctul local de 
distribuire a alimentelor, aflat în spatele magazinului de 
pescuit de pe strada București. Fie că sunt pensionari, 
persoane cu dizabilităţi sau alte categorii sociale care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a 
beneficia de acest sprijin, alexăndrenii n-au binevoit să 
vină să-şi ia produsele alimentare oferite de UE.

Din fericire mai au încă timp, până pe data de 15 
septembrie. Pentru a putea ridica aceste produse, 

beneficiarii treebuie să se prezinte cu buletinul/cartea de 
identitate în original şi copie; documente care atestă 
calitatea de beneficiar (cupon pensie, cupon şomaj, 
carnet şomer, certificat de încadrare în grad de handicap, 
dispoziţia Primarului pentru aprobarea ajutorului social 

sau a alocaţiei pentru susţinerea familiei), în original şi 
copie. La eliberarea alimentelor reprezentantul Primăriei 
va reţine copii după actele de identitate şi documentele 
care atestă calitatea de beneficiar.

(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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138 elevi absenți 
și 3 eliminați, la 

proba obligatorie a
 profilului din cadrul

  bacalaureatului, 
în Teleorman

Teleormanul, pe primul loc
 din coada clasamentului privind 

sosirea turiștilor străini

Ultimele zile pentru ridicarea ajutoarelor
 alimentare de la UE

La Biblioteca Județeană Marin Preda 

Se deschide expoziția 
“Alexandria la

 ceas aniversar”

La mulți ani, Alexandria!



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Pe parcursul zilelor de sărbătoare, renumiţi 

antreprenori din domeniul alimentaţiei publice 
locale vor sta la dispoziţia alexăndrenilor cu 
preparate din carne la grătar, cu vin de 
buturugă şi bere înspumată, cu băuturi 
răcoritoare şi alte produse alimentare 
tradiţionale.

Programul de astăzi Vineri, 26 august
09:00 – 10:00 – Animatie copii(pictura pe 

fata, modelaj baloane, jocuri si concursuri)- 
Parcul de la Primarie;

09:00 – 10:00 – „Dragoste la plic” – Atelier 

de creatie cu copii Asociatiei „Dai o Sansa” – 
Parcul de la Primarie;

09:00 – Concurs de tenis de camp – 
Strandul Vedea;

10:00 – Concurs de sah – Clubul 
Pensionarilor;

11:00 – Concurs de tenis de masa – Parcul 
de la Primarie si Parcul de la Catedrala;

19:00 – Streetball – Padurea Vedea;
20:00 Spectacol: – Discoteca Kiss FM; – 

Artisti locali; – Directia 5.

C. DUMITRACHE

Biblioteca Județeană Marin Preda, din Alexandria, instituție 
aflată sub coordonarea Consiliului Județean Teleorman, 
organizează săptămâna viitoare un nou eveniment cultural, de 
această dată acțiunea fiind subsumată manifestărilor dedicate 
sărbătoririi Zilelor municipiului Alexandria și implicit împlinirii a 
182 de ani de la înființarea orașului. E vorba despre o expoziție 
intitulată ”Alexandria la ceas aniversar”.

Întemeierea oraşului Alexandria îşi are originea în hotărârea 
unor grupuri de locuitori din Zimnicea şi Mavrodin de a înfiinţa un 
oraş liber de orice influență străină. Teritoriul orașului a fost 
populat de locuitori veniți din mai multe sate și târguri din jur, 
unele intrând chiar în componența sa și de a scăpa de legile 
Regulamentului Organic care îi îndatora pe oameni,  impus de 
Rusia țaristă reprezentată de guvernatorul Pavel Kiselev. 
Înființat în anul 1834, după planurile urbanistice elaborate de 
inginerul austriac  Moritz  von Otto  (cel ce lucrase planurile 
oraşelor Brăila şi Giurgiu şi avea să execute,  mai târziu, planul 
viitorului oraş Turnu Severin), trasând străzi drepte, largi, 
paralele și perpendiculare, oraşul şi-a luat numele domnitorului 
de atunci al Ţării Româneşti, Alexandru Dimitrie Ghica (1796 -
1862), cel care a fost de acord cu înființarea noii urbe. 
Osemintele domnitorului Alexandria Dimitrie Ghica se găsesc 
depuse într-un sarcofag aflat în incinta Catedralei Episcopale 
Sfântul Alexandru din municipiu”, precizează conducerea 
Bibliotecii Județene Marin Preda. 

În cadrul expoziției “Alexandria la ceas aniversar”, conform 
organizatorilor, alexăndrenii și nu numai vor putea vedea 
medalii și insigne reprezentând personalități, instituții din 
Alexandria și documente emise cu ocazia unor evenimente 
locale de-a lungul celor 182 de ani de existență a Alexandriei. 
Exponatele fac parte din colecția particulară aparținând 
renumitului colecționar roșiorean Teodor  Nicolae  Săceanu, 
colaborator permanent al Bibliotecii Județene Marin Preda. 

Expoziția va fi deschisă în data de  29 august și va putea fi 
vizitată până pe data de 2 septembrie 2016. 

George ZAVERA

Vremea se menține instabilă în majoritatea 
zonelor țării, urmând ca la sfârșitul lunii august 
temperaturile să crească treptat. Meteorologii 
au emis prognoza pentru următoarele două 
săptămâni.

În Muntenia, valorile diurne vor marca o 
scădere până la 28 de grade, în zilele de 25 și 
26 august. Apoi vremea se va încălzi din nou, 
mediile temperaturilor maxime urmând a urca 
până la 32 de grade în zilele de 30 și 31 
august. În intervalul 1 - 4 septembrie, 

maximele vor scădea treptat până la 29 de 
grade. Temperaturile nocturne se vor menține 
în jurul mediei de 18 grade în primele zile de 
prognoză, apoi vor marca o scădere până la o 
medie ușor sub 16 grade în data de 26 august. 
În intervalul 27 august - 4 septembrie, mediile 
temperaturilor minime nu vor avea variații 
semnificative și vor oscila între 15 și 17 grade, 
cu cele mai ridicate valori în 31 august și 1 
septembrie.

La mulți ani, Alexandria!

De la 1 ianuarie 2017, cei care dețin construcții și amenajări 
fără a avea autorizație de securitate la incendiu riscau amenzi 
de la 20.000 de lei la 50.000 de lei. Prin ordonanță de urgență, 
Guvernul Cioloș a prorogat termenul de la care pot fi aplicate 
aceste amenzi, până la data de 1 iulie 2017.

După tragedia din clubul Colectiv, Legea privind apărarea 
împotriva incendiilor a fost modificată în sensul introducerii unei 
obligații pentru persoanele fizice sau juridice care finanțează 
sau realizează investiții noi sau intervenții la construcțiile 
existente ori, după caz, pentru beneficiarul investiției. Mai 
precis, până la data de 31 decembrie 2016 trebuia obținută 
autorizația de securitate la incendiu în cazul în care construcțiile 
și amenajările au fost puse în funcțiune fără obținerea acestui 
act administrativ.

Cum „în urma analizelor efectuate s-a constatat că în cele 4 
luni până la expirarea termenului stabilit, chiar dacă se 
păstrează acelaşi ritm de avizare/autorizare, nu toţi 
proprietarii/deţinătorii construcţiilor vor putea atinge obiectivul 
propus”, Guvernul Cioloș a prelungit, până la 30 iunie 2017, 
termenul în care actul poate fi obținut fără a fi plătită vreo 
amendă. Ulterior, de la 1 iulie 2017, cei care nu s-au conformat 
de bună voie vor fi sancționați.

Până la data obținerii autorizației menționate, răspunderea 
pentru funcționarea construcțiilor și amenajărilor din punctul de 
vedere al securității la incendiu revine în exclusivitate 
beneficiarilor.

La Biblioteca Județeană Marin Preda

Se deschide expoziția 
“Alexandria la ceas aniversar”

Amenzile pentru lipsa 
autorizației de securitate la

 incendiu, amânate

Consiliul Autorității de 
Supraveghere Financiară a 
aprobat, în ședința de 
miercuri, Ghidul privind 
recomandăr i  de  bune  
p r a c t i c i  p e n t r u  
instrumentarea dosarelor de 
daună auto RCA și CASCO 
î n  v e d e r e a  p r o t e j ă r i i  
drepturilor consumatorilor de 
servici i  și produse de 
asigurare, se arată într-un 
comunicat al ASF.

Potrivit documentului, 
ghidul va fi publicat pe site-ul 
ASF, pentru consultare 
publică, timp de 30 de zile și 
va face obiectu l  unui  
comunicat transmis separat.

Totodată,  s-a decis  
analiza, în premieră, a 
perioadei de dezdăunare 

(despăgubire — n.r.) și 
soluționare a dosarelor de 
d a u n ă  d e s c h i s e  l a  
asigurători în semestrul II 
2015, în baza polițelor de 
asigurare obligatorie auto 
RCA. 'Consiliul ASF a 
h o t ă r â t  i n t r o d u c e r e a  
raportărilor trimestriale și 
in tegrarea ana l ize i  în  
R a p o r t u l  d e  p i a ț ă  
t r i m e s t r i a l / s e m e s t r i a l .  
Dezdăunarea este obiectivul 
principal de supraveghere 
privind apărarea drepturilor 
asiguraților, potrivit legii', se 
m a i  p r e c i z e a z ă  î n  
comunicatul Autorității.

Tot în ședința de miercuri, 
Consiliul ASF a mai decis, 
printre altele, sancționarea 
unui număr de 25 brokeri de 

asigurare/reasigurare care 
nu au respectat prevederile 
legale privind transmiterea 
raportărilor periodice la 
A u t o r i t a t e a  d e  
Supraveghere Financiară și 
majorarea capitalului social 
al AXA Life Insurance S.A. cu 
suma de 20,49 milioane de 
lei de la 74,7 milioane de lei 
la 95,22 milioane de lei.

C o n s i l i u l  A S F  s e  
î n t r u n e ș t e  î n  f i e c a r e  
săptămână pentru a decide 
asupra măsuri lor  care 
trebuie adoptate pentru buna 
func ț i ona re  ș i  pen t ru  
supravegherea eficientă a 
p i e ț e l o r  f i n a n c i a r e  
nebancare, a participanților 
și operațiunilor pe aceste 
piețe.

ASF a aprobat un ghid de recomandări de 
bune practici pentru instrumentarea dosarelor 

de daună auto RCA și CASCO

Prognoza meteo pentru următoarele
 două săptămâni
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Premierul Dacian Cioloş a 
declarat, joi, că va face o 
informare cu privire la data 
alegerilor săptămâna viitoare, 
după ce atât el, cât şi alţi 
reprezentanţi ai Guvernului, 
au avut mai multe discuţii cu 
liderii partidelor parlamentare 
cu privire la acest subiect, 
variantele posibile fiind 27 
noiembrie, 4 decembrie şi 11 
decembrie.

Premierul Dacian Cioloş a 
declarat, joi, că va face o 
informare cu privire la data 
alegerilor săptămâna viitoare, 
după ce atât el, cât şi alţi 
reprezentanţi ai Guvernului, 
au avut mai multe discuţii cu 
liderii partidelor parlamentare 
cu privire la acest subiect, 
variantele posibile fiind 27 
noiembrie, 4 decembrie şi 11 
decembrie.

"O să informez săptămâna 
viitoare şi, legat de data 
alegerilor, discutăm acasă", a 
spus Dacian Cioloş, la 
Chişinău, citat de news.ro.

Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului, Liviu Iolu, a 
declarat recent că au existat şi 
vor mai exista discuţii ale 
premierului Dacian Cioloş cu 
liderii partidelor privind data 
aleger i lor  par lamentare, 
precizând că există trei 

variante, anume 27 noiembrie, 
4 decembrie și 11 decembrie.

”Premierul a discutat cu 
liderii partidelor politice despre 
data alegerilor. Nu este luată 
încă o decizie, încă se discută 
cu liderii partidelor politice. 
Data alegerilor va fi anunţată 
cât mai curând, dar nu a fost 
luată încă o decizie cu privire 
la această dată”, a spus Iolu. 
Întrebat dacă datele despre 
care s-a discutat cu aceştia 
s u n t  2 7  n o i e m b r i e ,  4  
decembrie sau 11 decembrie, 
purtătorul de cuvânt al 
Executivului a spus că ”toate 
aceste date sunt luate în 
calcul”.

”La unele dintre ele,  27 
noiembrie, există o problemă 
de neconstituţionalitate pe 
care o analizează Guvernul în 

stabilirea acestei date. Trebuie 
să se termine mandatele 
parlamentarilor actuali până 
când au loc aceste alegeri. 
Prim-ministrul mi-a confirmat 
că există discuţii cu liderii 
partidelor”, a spus Iolu.

Premierul Dacian Cioloş 
urmează să aibă o discuţie cu 
liderul PSD Liviu Dragnea pe 
tema datei la care vor fi 
o r g a n i z a t e  a l e g e r i l e  
parlamentare, PSD pledând 
ca scrutinul să aibă loc pe 4 
d e c e m b r i e  s a u  p e  2 7  
noiembrie. Până în acest 
moment, reprezentanţi ai 
Guvernului au mai discutat şi 
cu alţi lideri de partide, printre 
care şi PMP, care însă s-a 
opus datei de 4 decembrie, pe 
motiv că s-ar suprapune 
minivacanţei de 1 Decembrie.  

Proiectul cablului submarin între România și Turcia nu se 
va regăsi în viitoarea strategie energetică a României, 
întrucât turcii nu mai sunt interesați de acest proiect, a 
declarat, joi, Corina Popescu, secretar de stat în Ministerul 
Energiei.

"Nu cred în proiectul cablului submarin și o să vă spun de 
ce. Nu este o zonă stabilă în momentul de față. În plus, fiind 
un proiect care implică mai multe țări, trebuie să existe interes 
din ambele părți. Turcii nu au un interes pentru acest proiect, 
pentru că ei vor să crească gradul de conectivitate în curent 
alternativ și nu în curent continuu. Turcia nu cred că va aloca 
bani pentru acest proiect", a spus Corina Popescu, în cadrul 
conferinței Focus Energetic.

Potrivit acesteia, proiectul prevedea inclusiv traversarea 
apelor teritoriale bulgărești, ceea ce l-ar fi făcut și mai greu de 
realizat. "Acest proiect nu se va regăsi, probabil, în strategia 
energetică", a completat oficialul ministerial.

Ministerul Energiei elaborează, în prezent, o nouă 
strategie energetică a României până în perioada 2030, 
document care va fi gata în luna octombrie.

În ianuarie 2014, ministrul delegat pentru Energie de la 
acea dată, Constantin Niță, și ministrul Energiei și Resurselor 
Naturale din Turcia, Taner Yildiz, au semnat un memorandum 
de înțelegere privind cooperarea în dezvoltarea 
interconexiunilor din domeniul energiei electrice, care va 
permite crearea unei facilități alternative pentru schimbul de 
electricitate dintre cele două țări, inclusiv prin cablu submarin, 
potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

Senatul și Camera Deputaților au fost 
convocate pe 1 septembrie, în cea de-a doua 

sesiune ordinară a acestui an, potrivit deciziilor 
semnate de președinții celor două foruri 
legislative.

Președintele Senatului, Călin Popescu-
Tăriceanu, a semnat miercuri decizia de 
convocare a senatorilor pentru data de 1 
septembrie, ora 16,00. Șeful Camerei 
Deputaților, Florin Iordache, a semnat, tot 
miercuri, convocarea deputaților pentru 
aceeași dată, de la ora 13,00.

Deciziile președinților Senatului și Camerei 
Deputaților au fost publicate miercuri în 
Monitorul Oficial.

Cioloş anunță data
 alegerilor săptămâna viitoare

Guvernul va schimba, prin 
M i n i s t e r u l  F i n a n ț e l o r ,  
Consiliile de Administrație de 
la Eximbank, Imprimeria 
Națională, Fondul Român de 
Contragarantare și Fondul 
Național de Garantare a 
Creditelor pentru IMM. Decizia 
a fost luată în urma ședinței de 
guvern de ieri, au declarat 
pentru Profit.ro surse oficiale.

La Imprimerie vor fi angajați 
noi membri în momentul 
vacantării de posturi, pentru 
această companie f i ind 
aplicate prevederi le OU 
109/2011 privind guvernanța 
corporativă. Ministerul va 
selecta însă din timp dintre 
candidați și pentru Imprimerie.

Pentru cazurile în care se 
impune, Guvernul va cere și 
avizul BNR.

Mișcarea este pregătită în 
contextul în care, exact în 
urmă cu două săptămâni, 

Finanțele au anunțat că îi vor 
schimba pe cei 9 membri ai 
Consiliului de Administrație al 
CEC Bank.

La acel moment, ministerul 
a anunțat că nu se va opri aici, 
ci va selecta și alte companii 
din propriul portofoliu pentru 
care va schimba componența 
Consiliului de Administrație.

Sursele Profit.ro spun 
acum că aceste companii au 
fost decise în ședința de ieri a 
Guvernului, pe baza unui 
memorandum.

Informația este confirmată 
de Ministerul Finanțelor, care a 
și  lansat procedura de 
angajare a expertului care va 
trebui să propună candidații.

Senatul și Camera Deputaților, 
convocate pe 1 septembrie în a doua 

sesiune parlamentară

Guvernul dă afară nume cu greutate

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, 
susţine că partidul nu poate să ia în calcul o coaliţie la 
guvernare cu PNL, din moment ce social-democraţii îşi 
propun să ia peste 40%.

 „Din evaluările noastre, în acest moment, PSD-ul şi cu 
ALDE pot face peste 50% şi în aceste condiţii, iată, avem 
deja o majoritate în Parlament sau am avea o majoritate în 
Parlament. Noi ne propunem să obţinem un rezultat chiar 
mai bun de 41%-42%, cu o campanie foarte bună, cu nişte 
candidaţi care să prezinte o ofertă serioasă, noi 
considerăm că putem obţine un scor foarte bun", a declarat 
Florin Iordache la RFI.

Întrebat dacă ia în calcul un Guvern PSD-PNL, 
preşedintele Camerei Deputaţilor a punctat că PSD nu e de 
acord, în prezebt, cu o asemenea opţiune „Eu nu cred că 
trebuie luat în calcul un astfel de Guvern. Noi ne propunem 
să avem o majoritate împreună cu colegii de la ALDE.

În funcţie de rezultatul alegerilor parlamentare, putem 
discuta şi eventual cooptarea UDMR-ului în această 
coaliţie". Florin Iordache a prezentat şi argumentele 
referitoare la opoziţia sa faţă de un posibil guvern PSD-
PNL.

„Argumentele ţin în primul rând de programul de 
guvernare şi de modul de care considerăm noi că sunt 
direcţiile principale şi atunci când vom prezenta programul 
de guvernare, o să vedeţi că avem destule argumente şi 
destule diferenţe care există între programul nostru şi 
programul PNL şi de aceea nu cred că suntem compatibili 
în modul în care vedem noi dezvoltarea României în 
perioada următoare. Poţi fi intr-o echipa de guvernare cand 
ai elemente comune. Nu se poate lua în calcul un Guvern 
de mare uniune nationala PSD-PNL", a mai spus Iordache.

Proiectul cablului submarin
 dintre România și Turcia 

nu se va regăsi în noua 
strategie energetică 

Ce spune PSD despre
 o guvernare cu PNL, după 

alegerile din toamnă
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În cadrul POAD 2015 vor fi 

d i s t r i bu i t e  ca  a ju toa re  
alimentare făină, mălai, paste 
făinoase, ulei, zahăr, conserve 
din carne de porc, conserve 
din carne de vită în suc 
propriu, conserve cu pateu de 
ficat. Livrarea acestora se va 
face în două cutii de carton cu 

conţinut identic. Fiecare cutie 
va cuprinde jumătate din 
cantitatea alocată pentru o 
persoană. Ambalarea în doua 
cutii a alocaţiei de ajutoare 
pentru o persoană a fost 
decisă din considerente de 
rezistenţă a cutiilor din carton 
c â t  ş i  d e  u ş u r i n ţ ă  a  
transportului.

O cutie conţine: 1 Kg făină, 
2 Kg mălai, 400 g paste 
făinoase, 2 l ulei, 1 Kg zahăr, 1 
conservă carne de vită (300 g), 
1 conservă pateu de ficat (200 
g), 1 Kg. orez, 1 conservă 
paste tomate (400 g), 500 g 
fasole boabe.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Noile prevederi privind calitatea construcțiilor și 
instalațiilor aferente acestora, referitoare la perioadele 
minime de garanție și dublarea amenzilor ce pot fi acordate, a 
intrat în această săptămână în vigoare. Modificările au fost 
aduse de Parlament, în luna iunie, și au fost promulgate luna 
trecută de președinte.

Contractele încheiate între părți trebuie să prevadă o 
perioadă minimă de garanție. Durata acesteia va fi de 5 ani 
pentru construcțiile încadrate în categoriile de importanță A și 
B (construcții de importanță excepțională sau deosebită, de 
genul baraje înalte, reactoare nucleare, clădiri de cult, 
monumente de arhitectură, căi ferate, șosele, poduri, porturi, 
aeroporturi de interes național, muzee, arhive și biblioteci de 
importanță națională), de 3 ani pentru construcțiile încadrate 
în categoria de importanță C (construcții de importanță 
normală, de genul clădiri de de locuințe cu mai mult de două 
niveluri, construcții industriale sau social-culturale), respectiv 
de 1 an pentru construcțiile încadrate în categoria de 
importanță D (construcții de importanță redusă, de genul 
clădiri de locuințe cu parter sau parter și un etaj).

De reținut că perioada de garanție se prelungește cu 
perioada remedierii defectelor calitative constatate în acest 
interval.

Totodată, intervențiile la construcțiile existente (incluzând 
lucrări de desființare parțială, consolidare, reparație, 
modernizare, modificare, extindere, reabilitare sau renovare) 
se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un 
expert tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit 
energetic.

Investitorii au și obligația efectuării recepției la terminarea 
lucrărilor de construcții, precum și a recepției finale la 
expirarea perioadei de garanție.

La rândul lor, proprietarii construcțiilor sunt obligați să dea 
construcția în folosință doar după admiterea recepției la 
terminarea lucrărilor.

Cât despre amenzi, cu o sumă cuprinsă între 20.000 de lei 
și 40.000 de lei vor fi sancționate, printre altele:

- executarea unei construcții noi, intervenția la o 
construcție existentă sau desființarea acesteia cu încălcarea 
prevederilor referitoare la autorizare și executare.

- realizarea de modificări, transformări, modernizări, 
consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi 
conform prevederilor legale.

- realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de 
proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform 
prevederilor legale.

- recepţionarea construcţiei de către investitor cu 
încălcarea prevederilor legale.

- darea în folosință a construcției înainte de recepția la 
terminarea lucrărilor.

Cu o sumă cuprinsă între 10.000 de lei și 20.000 de lei vor 
fi sancționate, printre altele:

- realizarea de construcţii fără specialişti responsabili 
tehnici cu execuţia, autorizaţi sau care deţin certificate 
echivalente, recunoscute în condiţiile legii.

- nepredarea cărţii construcţiei de către investitor 
proprietarului, respectiv documentaţia privind proiectarea şi 
documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea 
lucrărilor.

- necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a 
construcţiei conform prevederilor legale.

Cei sancționați pot plăti jumătate din amendă în termen de 
48 de ore de la data luării la cunoștință a sancțiunii.

Pe lângă amenzi, vor putea fi însă aplicate și sancțiuni 
complementare, precum suspendarea certificatului de 
atestare tehnico-profesională specialiștilor din construcții.

Teleormanul, pe primul loc
 din coada clasamentului privind 

sosirea turiștilor străini

Ultimele zile pentru ridicarea ajutoarelor
 alimentare de la UE

(urmare  din  pagina  1)
Pe locul întâi, atunci când e vorba de 

participarea populației 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 ”fruntaș” privind starea de sărăcie cu care 
se confruntă locuitorii, dar și pe locul întâi pe 
țară în topul județelor cu orașele și comunele 
care și-au pierdut cel mai mare număr de 
locuitori. Și nu numai atât ! Teleormanul, 
conform unui studiu recent al Eurostat, 
Teleormanul ocupă primul loc pe țară, de 
această dată din coada clasamentului, privind 
sosirile în județe a turiștilor străini. Din cele 42 
de județe, la care se adaugă municipiul 
București, Teleormanul se situează pe ultimul 
loc, anul trecut fiind vizitat de numai 1.478 de 
turiști străini, care s-au și cazat în structurile de 
primire turistică. 

Se știe, România se înscrie printre statele cu 
cei mai puţini turişti străini înregistraţi în 
structurile de primire turistică, anul trecut doar 
aproximativ 2 milioane de persoane străine 
vizitând țara noastră, ceea ce situează 
România pe locul 23 în Uniunea Europeană. La 
acest capitol, România este depăşită de state 

mult mai mici ca întindere și număr al 
populației, precum Bulgaria, care a fost vizitată 
de circa 3 milioane de străini, Ungaria, care a 
înregistrat  5 milioane de turiști străini sau 
Cehia, cu 8 milioane de vizitatori străini.

Bucureştiul se află în fruntea clasamentului 
destinaţiilor preferate de străini cu aproape 1 
milion de persoane, ceea ce reprezintă 44% din 
numărul de sosiri ale turiştilor străini în 
structurile de primire turistică la nivel naţional. 
În topul preferinţelor turiştilor străini se află apoi 
judeţele: Braşov, cu peste 158 de mii de 
persoane, Sibiu, cu peste 110 mii de persoane 
şi Mureş, cu 92 de mii de vizitatori străini, 
urmate de județele Mureș, Timiș, Constanța, 
Bihor, Cluj etc.

La polul opus, cu cel mai mic număr de sosiri 
ale turiştilor în structurile de primire turistică, se 
află judeţul Teleorman, care a fost vizitat anul 
trecut de numai 1.478 de turiști străini, urmat de 
județele : Vrancea – cu 1.935 vizitatori străini, 
Giurgiu - cu 2.231 de persoane, Botoșani – 
2.553 vizitatori, Ialomița – 3.004 turiști străini - 
un număr foarte mic de vizitatori dacă ne 
raportăm la faptul că în județul Ialomița se află 
renumita stațiune balneoclimaterică Amara, 
Vaslui – 3.142 vizitatori. 

George ZAVERA 

Pentru anul 2016, CAS 
Teleorman a încheiat cu două 
c o n t r a c t e  m a i  p u ţ i n ,  
comparativ cu anul trecut, 
potrivit precizărilor făcute de 
Marius Nica, preşedinte-
director general al Casei de 
As igu ră r i  de  Sănă ta te  
Teleorman, în cadrul şedinţei 
o r d i n a r e  a  C o l e g i u l u i  
Prefectural organizat la nivelul 
judeţului Teleorman, ce a avut 
loc marţi, 23 august 2016. 

Astfel, pentru acest an, 
CAS Teleorman a încheiat 470 
de contracte cu furnizorii de 
s e r v i c i i  m e d i c a l e ,  
medicamente şi dispozitive 
medicale. 

Pentru anul în curs, cele 
mai multe contracte, şi anume 
172, au fost încheiate cu 
furnizorii de servicii medicale 
în asistenţa medicală primară. 
În 2015 au fost încheiate 174 
astfel de contracte.

S i t u a ţ i a  d e t a l i a t ă  a  
celorlalte 298 contracte 
încheiate pentru acest an de 
către CAS, arată astfel: 
a s i s t e n ţ ă  m e d i c a l ă  
ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţi clinice-85; 
con t rac te  înche ia te  cu  

furnizorii de servicii medicale 
paraclinice: analize medicale 
de laborator/radiologie şi 
i m a g i s t i c ă / a n a t o m i e  
patologică-24; acte adiţionale 
încheiate cu medicii de familie 
pentru EKG şi ecografie 
generală (abdomen şi pelvis)-
3; asistenţă medicală de 
specialitate de recuperare, 
medicină fizică şi balneologie   
(unităţi sanitare ambulatorii de 
recuperare, medicină fizică şi 
balneologie)-7; asistenţă 
medicală ambulatorie de 
s p e c i a l i t a t e  p e n t r u  
sp e c i a l i t a t e a  me d i c i n ă  
d e n t a r ă - 3 0 ;  a s i s t e n ţ ă  
medicală spitalicească-8; 
îngrijiri medicale la domiciliu-
8; acordarea medicamentelor 
c u  ş i  f ă r ă  c o n t r i b u ţ i e  
personală în tratamentul 
ambulatoriu-59; acordarea 
d ispoz i t i ve lo r  med ica le  
destinate recuperării unor 
deficienţe organice sau 
fiziologice-74.

Opt dintre cei 30 de 
furnizori care au încheiat 
contract cu CAS Teleorman 
pentru servicii de medicină 
dentară, îş i  desfăşoară 
activitatea în mediul rural, în 

u r m ă t o a r e l e  l o c a l i t ă ţ i :  
F r ă s i n e t ,  S m â r d i o a s a ,  
Mârzăneşt i ,  P ie t roşan i ,  
Peretu, Izvoarele, Tigăneşti şi 
Poroschia.

Potrivit aceleiaşi surse, în 
cursul lunii trecute au fost 
încheiate 9 convenţii pentru 
anul 2016. Cinci dintre 
acestea sunt convenţii pentru 
eliberarea biletelor de trimitere 
pentru servicii medicale 
clinice, eliberarea biletelor de 
trimitere pentru investigaţii 
medicale paraclinice şi/sau 
e l iberarea prescr ip ţ i i lor  
m e d i c a l e  p e n t r u  
medicamente cu şi fără 
contribuţie personală, iar alte 
4 sunt convenţii privind 
eliberarea biletelor de trimitere 
pentru servicii medicale 
spitaliceşti (recomandare de 
internare), formular cu regim 
special unic pe ţară.

Bugetul iniţial alocat în anul 
2016 pentru materiale şi 
prestări de servicii cu caracter 
medical este mai mare cu 
24.452,15 mii lei, comparativ 
cu bugetul iniţial al anului 
2015, creştere totală ce 
reprezentintă  111,95%.

M. MEILĂ

Amenzi duble pentru 
nerespectarea normelor 

privind calitatea în construcții

470 contracte de servicii medicale, 
medicamente și dispozitive medicale, încheiate 

de CAS Teleorman, pentru anul 2016



Şapte absolvenţi de liceu din Teleorman au fost 
eliminaţi până în prezent de la probele scrise ale 
sesiunii de toamnă din cadrul Bacalaureatului 
2016, patru la prima probă scrisă, cea de limba şi 
literatura română şi alţi trei la proba obligatorie a 
profilului, matematică sau istorie, susţinută 
miercuri, 24 august 2016. Potrivit purtătorului de 
cuvânt al ISJ Teleorman, la această probă s-au 
înscris 634 elevi din Teleorman, 549 la proba de 
matematică şi 85 la proba de istorie. Nu toţi au fost 
prezenţi în sălile de examen, 138 dintre aceştia 
absentând. Dintre cei 496 elevi prezenţi, nu toți au 
reuşit să susţină proba scrisă la matematică sau 
istorie, trei dintre aceştia fiind eliminaţi pentru că 
fost surprinşi cu materiale nepermise asupra lor. 
Unul dintre elevi a fost eliminat din centrul de 
examen organizat la Liceul Teoretic Videle, altul 
de la Liceul Pedagogic „Mircea Scarlat” din 
Alexandria şi un al treilea absolvent de liceu, de la 
Colegiul Naţional „Unirea” Turnu Măgurele.

În total, la nivel naţional, la cea de-a doua 
probă scrisă a bacalaureatului ce a avut loc 

miercuri, 24 august, 19 elevi au fost eliminaţi 
pentru tentativă de fraudă. 

Dintre cei 25.963 candidaţi înscrişi să susţină 
această probă, 5.177 au absentat. Astfel, rata de 
prezenţă înregistrată la nivel naţional a fost de 
79,99%. 

Profesorii de specialitate susţin că subiectele 
de la proba scrisă obligatorie au fost de nivel 
mediu și permit uşor obţinerea notei  5.

Astăzi se desfăşoară ultima probă a sesiunii 
august-septembrie din cadrul bacalaureatului 
2016, proba la alegere a profilului, care se susţine 
la una din următoarele materii: geografie, 
biologie, chimie, fizică, informatică, filosofie, 
logică, economie, psihologie sau sociologie.

Afişarea rezultatelor se va face în data de 29 
august, până la ora 16:00, iar contestaţiile pot fi 
depuse în aceeaşi zi între orele 16:00-20:00, 
urmând ca pe 1 septembrie să fie afişate 
rezultatele finale.

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Anul școlar 2016 - 2017 începe pe 12 septembrie, cu 
festivitatea de deschidere, iar programul „Școala altfel” se 
întinde pe durata a cinci zile lucrătoare, în perioada 
cursurilor, a precizat miercuri purtătorul de cuvânt al 
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, 
Mirabela Amarandei, informează Agerpres.

 „Am constatat că, în ultima vreme, circula în online 
diverse forme de structură a anului școlar 2016 — 2017. 
Cele mai multe preiau forma inițială a structurii propuse în 
dezbatere, anunțând-o ca decisă prin ordin de ministru. 
Ceea ce este neadevărat. Așa încât precizez: cursurile 
încep pe 12 septembrie, cu festivitatea de deschidere a 
anului școlar, iar programul 'Școala altfel' se întinde pe 
durata a 5 zile lucrătoare, în perioada cursurilor”, a spus 
Amarandei.

Potrivit ordinului de ministru, anul școlar 2016 — 2017 
are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 169 de zile 
lucrătoare, și se structurează în două semestre: 
semestrul I (12 septembrie 2016 — 3 februarie 2017) și 
semestrul al II-lea (13 februarie 2017 — 16 iunie 2017).

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:
- vacanța de iarnă (24 decembrie 2016 — 8 ianuarie 

2017)
- vacanța intersemestrială (4 — 12 februarie 2017)
- vacanța de primăvară (19 — 30 aprilie 2017)
- vacanța de vară (17 iunie — 10 septembrie 2017)
De asemenea, în săptămâna 29 octombrie — 6 

noiembrie 2016, clasele din învățământul primar și 
grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul 
școlar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa 
a VIII-a — pe 9 iunie 2017.

Programul național „Școala altfel” are o durată de cinci 
zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate 
fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia 
școlilor.

Astfel, în funcție de ciclurile de învățământ școlarizate, 
unitățile de învățământ pot opta pentru unul dintre 
următoarele segmente: 21 noiembrie — 2 decembrie 
2016, 27 februarie — 31 martie 2017 și 15 mai — 9 iunie 
2017 (învățământul preșcolar și primar), respectiv 17 
octombrie — 2 decembrie 2016, 27 februarie — 31 martie 
2017 și 15 mai — 9 iunie 2017 (învățământul gimnazial, 
liceal, profesional și postliceal).

„Intervalul aferent programului Școala altfel nu 
coincide cu perioada în care se susțin tezele semestriale. 
Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, 
după parcurgerea programei școlare cu cel puțin trei 
săptămâni înainte de finalul semestrului. Etapele 
naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de 
regulă, în perioada vacanței de primăvară, potrivit 
calendarului olimpiadelor naționale școlare”, se 
menționează în ordin.

Tinerii sunt interesaţi de 
c o n t i n u a r e a  e d u c a ţ i e i  
universitare la nivel de masterat, 
arată cel mai recent raport D&D 
Research, lansat la iniţiativa 
U n i v e r s i t ă ţ i i  R o m â n o  -  
Amer icane.  „Cont inuarea 
s tud i i lo r  postun ivers i tare 
reprezintă un interes tot mai 
mare în rândul absolvenţilor. (...) 
Astfel, 60% dintre ei au răspuns 
a f i r m a t i v  l a  
î n t r e b a r e a  c u  
privire la intenţia de 
c o n t i n u a r e  a  
e d u c a ţ i e i  
universitare la nivel 
de masterat”, se 
arată în document.

Î n  c e e a  c e  
priveşte tipul de 
studi i  preferat ,  
acelaşi raport care 
vizează măsurarea 
s t r u c t u r a t ă  a  
p e r c e p ţ i i l o r ,  
n e v o i l o r ,  
atitudinilor şi elementelor 
decizionale privind Educaţia 
Universitară arată un interes 
ridicat pentru programul de 
masterat ,  54,5 % dint re 
respondenţi alegând această 
opţiune.

Printre preferinţele tinerilor 
se regăsesc şi studiile de 
doctorat şi MBA, solicitările 

pentru cele două categorii de 
programe înreg is t rând o 
creştere faţă de anul precedent.

„Tinerii înţeleg importanţa 
studiilor şi aportul de valoare pe 
care acestea le aduc în cariera 
lor. Tot mai mulţi urmăresc să 
facă pasul în viaţa profesională 
d u p ă  c e  a u  a c u m u l a t  
cunoştinţele necesare şi sunt 
pregătiţi pentru experienţa 

practică. Și nu facem referire 
doar la cazul absolvenţilor de 
l icenţă care urmează un 
program de masterat, dar şi la 
cei care îşi completează studiile 
cu un program de doctorat sau 
MBA. Cazul celor din urmă fiind 
adesea reprezentat de cei care 
au făcut deja câţiva paşi 
importanţi în carieră şi îşi doresc 

mai mult, îşi doresc să se 
specializeze şi să aprofundeze 
cunoştinţele dobândite atât în 
mediul profesional, cât şi în cel 
academic. Iar noi încurajăm 
tinerii să folosească experienţa 
practică şi cunoştinţele din anii 
de studii pentru a-şi desăvârşi 
formarea, ca profesionişti.”, 
spune Ovidiu Folcuţ, Rectorul 
U n i v e r s i t ă ţ i i  R o m â n o  –  

Americane.
Raportul arată 

şi  un trend în 
alegerea facultăţii 
pentru continuarea 
studiilor. Mai mult 
de jumătate dintre 
tineri sunt hotărâţi 
să îşi continue 
educaţia la aceeaşi 
universitate. Astfel, 
30,7% au răspuns 
„sigur la aceeaşi 
universitate”, iar 
25,2% au afirmat 
„ p r o b a b i l  l a  

aceeaşi universitate”.
Studiul a fost realizat în 

perioada aprilie – mai 2016 şi 
este reprezentativ la nivel 
naţional pentru oraşe cu peste 
50.000 de locuitori. Ancheta 
sociologică a fost efectuată 
telefonic pe 675 de persoane, 
tineri 16-23 ani (50%) şi părinţi 
cu copii între 16-23 ani (50%).

138 elevi absenți și 3 eliminați,
 la proba obligatorie a profilului din cadrul  

bacalaureatului, în Teleorman

E f e c t e l e  
s e c u n d a r e  a l e  
a n u m i t o r  
t r a t a m e n t e  
medicale, cum sunt 
cele pentru cancer 
de sân, depind 
îndeaproape de 
t e m e r i l e  
pacientelor, cele 
care se tem cel mai 
mult suferind cele 
mai semnificative efecte secundare, potrivit unui studiu 
publicat în revista „Annals of Oncology“.

Realizat de cercetătorii germani de la Universitatea 
din Marburg, studiul, citat de Agerpres, a implicat 111 de 
femei operate de cancer mamar. 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 29% dintre pacientele care s-au 
temut de efecte adverse importante au avut, 2 ani mai 
târziu, cea mai scăzută calitate a vieții și a ratei de 
acceptare a tratamentului.

Pe de altă parte, cele care nu s-au gândit la vreun efect 
secundar, 8% mai precis, și cele care s-au așteptat să 
aibă efecte secundare moderate (63%) au suportat mai 
bine tratamentul și au raportat mai puține neplăceri după 
2 ani.

Precizări de la
 Ministerul Educației

Gândurile pozitive te ajută 
să te vindeci mai repede

Fumătorii se bucură întotdeauna de o ţigară 
după o masă. Tutunul nu este recomandat 
nimănui şi nicicând, în orice caz, dar este deosebit 
de periculos după masă. Potrivit oamenilor de 
ştiinţă, dacă fumezi imediat după o masă, este ca 
şi cum ai fuma 10 ţigări o dată.

Fumatul după masă creşte şi mai mult riscul de 
cancer pulmonar. De asemenea, agravează 
sindromul colonului iritabil.

Încă un sfat suplimentar legat de obiceiurile 
interzise după masă: nu mânca fructe! Fructele 
sunt foarte uşor de digerat şi de metabolizat, dar 
numai mâncate pe stomacul gol.

De fapt, multe fructe trec ca atare prin stomac 
direct în duoden, pentru a fi digerate la nivelul 
acestuia, ceea ce însemna că, dacă mănânci un 

fruct imediat după o masă, el va sta în stomac 
până când celelalte alimente vor fi digerate, timp 
în care va fermenta. Deci, mănâncă fructe pe 
stomacul gol sau la două ore după o masă.

Ce se întâmplă cu corpul tău dacă
 fumezi imediat după masă

Tot mai mulți absolvenți de facultate 
vor să-și continue studiile



8 DIVERSE

Copilul întreabă: “De ce?” Şi răspunzi. Şi iarăşi te întreabă. 
Şi iarăşi răspunzi. Întrebarea “De ce?” este cea care ne 
motivează şi care ne face să mergem înainte ca să descoperim 
lucruri noi, sau să redescoperim altele vechi, lucruri ce le-am 
văzut, am crezut că le ştim, că le cunoaştem, dar punându-ne 
încă o dată întrebarea “de ce ?” realizăm că nu ştim totul şi că 
de fiecare dată când întrebăm descoperim ceva nou. Aceeaşi 
întrebare naşte dialoguri mai puţin amiabile, ce pot duce la 
reacţii neaşteptat de bizare şi din partea celor ce au aruncat şi 
din partea celor ce au primit în obraz “noroiul”, sau reuşeşte să 
construiască simbioze perfecte în gândire între cei care 
reuşesc să participe la o discuţie civilizată. Este cea care, fără 
să realizăm, ne face să dezvelim gânduri în mintea noastră, 
gânduri despre care nu ştiam că există acolo, în străfundurile 
noastre. Dar oboseşti la un moment dat punând aceeaşi 
întrebare. Copilul te oboseşte când întreabă neîncetat, fără să 
aştepte să termini răspunsul la întrebarea anterioară. Ceea ce 
la început fusese ceva plăcut, se transformă în ceva din care îţi 
doreşti să ieşi cât mai repede. Şi ajungi să ridici tonul, sau 
încerci să-i dai răspunsuri scurte pe care nu le poate dezvolta 
mai departe cu mintea lui doritoare de nou. Încerci să termini 
rafala sub care te-a supus. Uiţi însă că poţi fi de partea cealaltă 
oricând şi oriunde şi că altcineva va fi cel plictisit ce va încerca 
să rezume totul. Ce facem când am obosit? Renunţăm de tot, 
ceea ce este destul de aspru, sau vrem să luăm doar o pauză şi 
revenim într-un târziu, fiecare făcând-o doar atunci când este 
bine pentru el să revină. Sau nu ne oprim şi atunci poate cădem 
de pe gridul normalului şi începem să fim priviţi diferit de cei din 
jurul nostru. Oricare ar fi decizia, doar noi suntem cei care o 
putem lua.

Mihail TĂNASE

- Băi Gheorghe, eu cu cat beau mai mult, cu atat nu mi-e 

frică de nimic!

- Nici de nevastă-ta, Măria, nu ţi-e teamă, Ioane?

 - Nu ştiu, nu am băut niciodată atat de mult.

***

Un parlamentar iese agale din sala de sedinte si se 

intalneste cu un coleg din opozitie care se plimba pe hol si-l 

intreaba soptit:

- Nici tu n-ai somn? 

***

- Alo, Ioane hai la o bere la barul din colţ. 

- Pai cand te-am sunat eu acum o jumatate de ora ai zis ca 

ai o durere ingrozitoare de cap! 

- Aveam, dar a plecat la cumparaturi.

Pastila de râs

O fosilă de Tyrannosaurus 
Rex descoperită recent de 
către paleontologii americani 
de la Muzeul Burke și de la 
U n i v e r s i t a t e a  d i n  
Washington, în Montana, ar 
putea fi una dintre cele mai 
bine conservate din lume, 
arată Scientific American. 
Scheletul exemplarului de 

dinozaur este intact în 
proporție de circa 20%, iar 
craniul este foarte bine 
conservat.

Fosila gigantică a fost 
găsită în celebrul refugiu al 
dinozaurilor din Montana, în 
situl geologic Hell Creek 
Formation din nordul Statelor 

Unite. Oamenii de știință au 
denumit exemplarul ''Tufts-
Love Rex'', după numele 
ce lor  do i  pa leonto log i  
voluntari care au observat 
pentru prima oară oasele, 
Jason Love și Luke Tufts de 
la Muzeul Burke.

Până acum, echipa de 
specialiști a reușit să scoată 

la suprafață aproximativ o 
cincime din schelet, inclusiv 
c o a s t e l e ,  ș o l d u r i l e ,  
maxilarele și vertebrele, însă 
piesa de rezistență a noii 
descoperiri o reprezintă 
craniul, care are circa 1,2 
metri lungime. Până în 
prezent, oamenii de știință au 

adus la lumină partea 
dreaptă a acestuia — de la 
bază la bot, inclusiv dinții — 
și cred că și partea stângă, ce 
se află în prezent prinsă în 
rocă, ar fi intactă. Acest lucru 
ar însemna ca acesta să fie al 
15-lea craniu intact de T. Rex 
din lume. 

Se estimează că Tufts-
Love a trăit în urmă cu 66,3 
milioane de ani, spre finalul 
Cretacicului, nu cu mult timp 
înainte de extincția în masă 
care a șters dinozaurii de pe 
suprafața Pământului. De 
asemenea, cercetătorii cred 
că acest exemplar avea circa 
15 ani când a murit, altfel 
spus se afla la jumătatea 
vieții unui T. Rex.

Acești temuți carnivori 
măsurau circa 12 metri 
lungime și aveau o înălțime 
de aproximativ 6 metri.

Descoperirea lui Tufts-
Love este un lucru ieșit din 
comun deoarece fosilele de 
Tyrannosaurus Rex sunt 
foarte rare. În plus, faptul că 
acest exemplar este atât de 
bine conservat face ca 
descoperirea să fie una de o 
mare importanță științifică.

Agentul economic SC RECOND COM IMPEX SRL cu sediul in localitatea Alexandria, avand  
punctul de lucru in localitatea Slobozia Mandra, detine Autorizatie de mediu eliberata in temeiul 
OUG 195/2005 privind protectia mediului inconjurator, in vederea desfasurarii activitatii de 
servicii anexe agriculturii la punctual de lucru din localitatea Slobozia Mandra.

Mentionam  ca activitatea desfasurata nu a produs nici un prejudiciu mediului inconjurator 
si/sau sanatatii populatiei in trimestrul al III lea al  anului 2016.

INFORMARE

Dintr-o eroare tehnică, beneficiarul anunțului din data de 23.08.2016 a apărut ca fiind 
Comuna Bogdana în locul SC CEZ DISTRIBUȚIE SA. Revenim cu textul corect al anunțului.

Anunț public 
privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC CEZ DISTRIBUȚIE SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiectul “Îmbunătățire nivel de tensiune PTA 1208, sat 
Baldovinești, comuna Ciolănești, județul Teleorman”, propus a fi realizat în comuna 
Ciolănești, satul Baldovinești, județul Teleorman

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la sediul titularului din 
Alexandria, str. Tudor Vladimirescu, nr. 43-47.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1.

ERATĂ

Agentul economic SC RECOND COM IMPEX SRL cu sediul in localitatea Alexandria, avand  
punctul de lucru in localitatea Branceni, detine Autorizatie de mediu eliberata in temeiul OUG 
195/2005 privind protectia mediului inconjurator, in vederea desfasurarii activitatii de servicii 
anexe agriculturii la punctual de lucru din localitatea Branceni.

Mentionam  ca activitatea desfasurata nu a produs nici un prejudiciu mediului inconjurator 
si/sau sanatatii populatiei in trimestrul al III lea, anului 2016.

INFORMARE

Agentul economic SC MARA PROD COM SRL cu sediul in localitatea Alexandria, detine 
Autorizatie de mediu eliberata in temeiul oug 195/2005 privind protectia mediului inconjurator, 
in vederea desfasurarii activitatii de prelucrarea si conservarea carnii; fabricarea produselor 
din carne.

Mentionam ca activitatea desfasurata nu a produs nici un prejudiciu mediului inconjurator 
si/sau sanatatii populatiei in trimestrul al I I I lea, anului 2016.

INFORMARE

SC AGRO SMART CONSULTING SRL, J34/196/2015, CUI 34467010, pierdut Certificate 
Constatatoare nr. 8097/04.05.2015 și nr. 7208/30.03.2016. Le declar nule.

Anunţ
Astronomii europeni anunţă descoperirea unei planete care se 

învârtește în jurul celei mai apropiate stele de Pământ, din afara 
sistemului nostru solar - Proxima Centauri. Potrivit cercetătorilor, 
care au folosit telescoapele European Southern Observatory, 
este posibil ca pe planeta Proxima b, aflată la o distanță de 
aproximativ 4 ani-lumină de Terra, să existe apă în stare lichidă.

Echipa de astronomi a fost coordonată de dr. Guillem Anglada-
Escude, de la Queen Mary University of London.

Descoperirea planetei, pe care presa internațională o 
numește deja „al doilea Pământ”, a fost o experiență unică și a 
atras atenția specialiștilor din întreaga lume, a spus acesta.

„Sperăm ca aceste descoperiri să inspire generațiile 
următoare în a continua explorările dincolo de stele. Urmează să 
se afle dacă există viață pe Proxima b”, a mai spus dr. Guillem 
Anglada-Escude.  

Denumită Proxima b, această planetă este situată într-o zonă 
„locuibilă” care permite prezența apei lichide, o condiție necesară 
vieții. Datorită apropierii sale, Proxima b ar putea fi prima 
exoplanetă care să poată fi vizitată de o sondă spațială, dacă 
oamenii vor reuși să dezvolte tehnologia necesară, a declarat 
Julien Morin, unul din autorii studiului, citat de Agerpres.

Proxima Centauri face parte din sistemul Alpha Centauri, cel 
mai apropiat sistem stelar de Sistemul Solar, aflat la o distanță de 
aproximativ 4,35 ani-lumină de sistemul nostru solar.

Deși cercetătorii consideră această exoplanetă „atât de 
aproape” de noi, este totuși mult prea departe pentru a putea 
ajunge la ea utilizând tehnologia spațială actuală.

Un an-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină într-un 
an, iar viteza luminii este de aproximativ 300.000 de kilometri pe 
secundă.

NASA a mai anunțat descoperirea de noi planete în trecut, dar 
cele mai multe dintre aceste lumi erau fie prea fierbinți, fie prea 
reci pentru a găzdui apă sub formă lichidă.

România reală
Ca români, ne întrebăm

Al doilea Pământ, descoperit 
de astronomii europeni

Un schelet foarte bine conservat de 
T. Rex, descoperit în Montana



1743: S-a născut 
Antoine Laurent 
Lavoisier, chimist 
francez (d. 1794).
1789: La Versailles, 

Adunarea Națională 
C o n s t i t u a n t ă  a  
adoptat Declarația 
Drepturilor Omului și 
ale Cetățeanului, în 
care  se  enun țau 
c â t e v a  d r e p t u r i  
e l e m e n t a r e  
i n d i v i d u a l e  ș i  
colective ale tuturor 
oamenilor.
1880: S-a născut Guillaume Apollinaire, poet francez, 

precursor al suprarealismului (d. 1918).
1885: S-a născut Jules Romains, scriitor francez (d. 

1972).
1893: S-a născut Constantin Brăiloiu, etnomuzicolog şi 

compozitor român (d. 1958).
1907: A murit Iosif Vulcan, gazetar şi scriitor român (n. 

1841).
1910: S-a născut Maica Tereza, laureată a Premiului 

Nobel pentru Pace în 1979 (d. 1997).
1947: S-a născut Nicolae Dobrin, fotbalist român (d. 

2007).
1974: A murit Charles Lindbergh, aviator american (n. 

1902).
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07:00 Exclusiv în România 07:50 
Vorbeşte corect! 08:00 Telejurnal matinal 
08:50 Sport 09:00 Rezistenţa prin cultură 
10:00 Amintiri din infern 11:00 Connor 
sub   acoperire 12:30 Post Meridian 
13:00 Universul credinţei  13:30 M.A.I. 
Aproape de tine 14:00 Jurnal Olimpic 
15:30 Oameni ca noi 16:00 Imperiul 
Maya 17:00 Vorbeşte corect! 17:15 
Tunurile din august  19:00 Editie 
speciala 19:45 Sport 20:00  Telejurnal 
21:10 Concert Lucreţia Ciobanu 23:00  
Diamante 00:50 Imperiul Maya 01:45 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 26 August

Nu incepeti ziua 
prea bine si va enervati 
din tot felul de motive. 
Va sfatuim sa nu va 
implicati in activitati 
noi. Dimineata sunteti 
obligat sa faceti cateva 
drumuri in interes 
personal. 

O ruda mai in 
varsta va ajuta cu 
sfaturi pentru a pune 
capat unor probleme 
parteneriale. Va cam 
lipseste simtul practic, 
insa familia si prietenii 
va inteleg si va ajuta. 

Dimineata sunteti 
c o n f u z .  V a  
recomandam sa faceti 
un efort si sa va 
concentrati mai mult. 
D a c a  d o r i t i  s a  
cumparati un obiect de 
valoare, consultati-va 
cu partenerul de viata.

Dimineata s-ar 
putea sa nu va simtiti 
prea bine si sa aveti 
p r o b l e m e  d e  
concentrare. Nu va 
asumati nici un risc, 
mai ales la serviciu, 
intrucat s-ar putea sa 
mizati gresit. 

Sunteti cu capul in 
nor i  s i  r iscat i  sa 
negl i jat i  probleme 
importante. Va sfatuim 
sa nu incepeti activitati 
n o i .  P u t e t i  a v e a  
succes, daca acceptati 
ajutorul prietenilor si al 
partenerului de viata.

Sunteti confuz si 
riscati sa luati decizii 
neinspirate in afaceri. 
Dupa-amiaza este 
pos ib i l  sa v i  se 
propuna o colaborare 
ce pare avantajoasa. 
Nu va grabiti sa 
semnati nimic!

S u n t e t i  f o a r t e  
hotarat sa incepeti o 
afacere, dar va cam 
lipseste simtul practic. 
S-ar putea sa aveti 
p r o b l e m e  d e  
sanatate, dar nu este 
cazul va faceti griji: 
sunt trecatoare.

Descoper i t i  ca  
planurile pe care vi le-
ati facut nu sunt deloc 
realiste. O cunostinta 
va cere ajutorul intr-o 
problema de afaceri. 
Petreceti o seara 
r o m a n t i c a  i  c u  
persoana iubita.

Va sfatuim sa nu va 
asumati prea multe 
r e s p o n s a b i l i t a t i .  
Incercati sa amanati 
deciziile importante! 
N u  v a  i m p u n e t i  
punctul de vedere in 
p r i v i n t a  u n e i  
probleme financiare.

BERBEC

Din cauza starii de 
confuzie s-ar putea 
sa va descurcati mai 
greu la serviciu. Va 
r e c o m a n d a m  s a  
evitati discutiile in 
c o n t r a d i c t o r i u .  
Limitati-va strict la 
problemele urgente! 

Daca vi se propune 
un nou loc de munca 
sau asocierea intr-o 
a f a c e r e ,  n u  
raspundeti pe loc. Va 
cam lipseste simtul 
practic. Acordati mai 
multa atentie relatiilor 
sentimentale. 

D i m i n e a t a  v a  
nemultumesc toti si 
toate. Va recomandam 
sa fiti foarte atent la ce 
spuneti. Ar fi bine sa 
renuntati la calatorii, 
pentru ca este posibil 
s a  i n t a m p i n a t i  
dificultati. 

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 Rețeta 
răzbunării  16:00  Lecţii de viaţă 
17:00 Ştirile Pro Tv  18:00 Ce spun 
românii 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30  
Cowboy Shaolin 22:45 Distracție cu 
Dick și  Jane 00:45 Cowboy Shaolin 
02:30 Distracție cu Dick și Jane 
04:00 Rețeta răzbunării 05:45 Ce 
se întâmplă doctore? 06:15 Lecţii 
de viaţă

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 Plasa de stele  

22:00 În puii mei 00:00  O familie 

de coșmar 02:00 Observator 

02:45  Observator special 03:15  

În puii mei 06:00 Observator

07:00 Știrile Kanal D 08:15 
Cei 7 ani de acasă  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 22:30 
Sabbagh în acţiune 23:30 
Dorothy Mills 01:45 Bravo, ai 
stil! 04:00 Cu capul în nori

07:15 Interviuri le Cristinei 
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 La TV 18:00  Focus 
19:30 Mama mea gătește mai bine 
20:30 Porțile albastre ale orașului  
22:30 Trăsniți din NATO 01:00 La TV 
02:00 Mama mea gătește mai bine

07:00 Grevă de Crăciun 
08:45 Ce spun românii 09:45 
La bloc 12:30 Vacanță la Paris 
14:45 Privind în urmă  16:30 
La bloc 18:45 Ne-am făcut 
mari! 20:30 Ucigașul de pe 
Craigslist 22:30 Câmpuri 
ucigașe 00:45 Ucigașul de pe 
Craigslist 02:30 Cine A.M. 
06:30 Apropo Tv

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 ReCital TV 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 
20:00  Știrile B1 21:00 Talk B1 
23:00 Lumea lui Banciu 00:00 Un 
pont pe zi 00:30 Știrile B1 

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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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în  contul  
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Steaua București a fost eliminată de echipa engleză 
Manchester City cu scorul general de 0-6, după ce a fost 
învinsă, 0-1, în meciul desfășurat miercuri, pe "Etihad 
Stadium", în manșa a doua a play-off-ului Ligii Campionilor la 
fotbal. Unicul gol a fost marcat de Fabian Delph în minutul 56.

Calificarea a fost decisă în prima manșă, câștigată cu 5-0 
de Manchester City pe Arena Națională din București. Echipa 
antrenată de Laurențiu Reghecampf va juca în această 
toamnă în grupele Europa League.

Steaua a început fără cel mai valoros jucător al său, 
Nicolae Stanciu, lăsat pe banca de rezerve, la fel ca Adrian 
Popa și portarul Florin Niță, cel mai bun fotbalist al echipei 
bucureștene în tur.

Antrenorul lui City, Pep Guardiola, a menajat mai mulți 
fotbaliști, printre care Sergio Aguero, autor al unei triple în tur, 
meci în care atacantul argentinian a ratat și două penalty-uri. 
Joe Hart a fost în poarta "cetățenilor" pentru prima oară în 
acest sezon, le fiind aproape de un transfer, potrivit presei 
britanice.

Steaua s-a închis bine, apărându-se aproape de careul 
său, și a fost destul de rar pusă în pericol de un adversar care 
nu a forțat, în condițiile rezultatului din tur. 

Într-o primă repriză plictisitoare, City nu a amintit deloc de 
evoluția strălucitoare din tur. Gazdele au avut o ocazie bună 
în minutul 25, când Cojocaru a apărat reluarea lui Nolito. La 
opt minute după pauză, Reghecampf i-a trimis în teren pe 
Stanciu și Popa, care nu au reușit să iasă prea mult în 
evidență. 

Cojocaru și-a salvat echipa în minutul 55, în fața lui Delph, 
într-o perioadă în care City a accelerat. Același Delph a 
deschis scorul în minutul 56, cu o lovitură de cap din careul 
mic, după o acțiune cursivă. 

În minutul 70, Stanciu a trimis bine din lovitură liberă, dar 
Hart a respins. La cornerul ce a rezultat, a fost rândul lui 
Tudorie să fie periculos, Hart intervenind însă din nou. 

La finalul meciului, singurul motiv satisfacție de miercuri 
pentru vicecampioana României este diferența mică pe 
tabela de marcaj.

Eliminată din Liga Campionilor, Steaua va juca în grupele 
Europa League, urmând să-și afle vineri adversarele. 

Meciul dintre Steaua și 
CSM Știința Baia Mare va 
deschide, vineri, runda a 
cincea din cadrul SuperLigii 
C E C  B a n k  l a  r u g b y ,  
confruntarea urmând să aibă 
loc pe terenul din complexul 
''Ghencea'', începând de la ora 
17,00. 

Va fi o confruntare între 
primele două echipe ale 
clasamentului, ''militarii'' fiind 
pe primul loc, cu 15 puncte 
acumulate în patru meciuri, iar 
băimărenii ocupând poziția 
secundă, cu 11 puncte din trei 
meciuri. 

Steliștii vor încerca să 

profite de meciul pe teren 
propriu, unde nu au pierdut 
nicio partidă în actuala ediție a 
campionatului, având nevoie 
de v ic tor ie  pentru a-ș i  
consolida poziția de lider. 
''Zimbrii'', la rândul lor, vin însă 
în Capitală cu gândul la 
obținerea tuturor punctelor 

puse în joc, într-o astfel de 
situație putând face rocada cu 
Steaua în clasament. 

''Steaua București revine în 
Ghencea după partida de la 
Timișoara unde a suferit prima 
înfrângere stagională, un eșec 
la limită care i-a adus drept 
consolare bonusul defensiv, 

roș-albaștrii fiind însă la prima 
dispută în care nu au marcat 
v r e u n  e s e u ,  c e e a  c e  
dovedește că trupa lui Cristi 
Petre mai are de lucrat dacă va 
dori să depășească adversari 
cu pretenții'', scrie site-ul 
SuperLigii. 

Ca de fiecare dată se 
anunță o partidă încrâncenată, 
mai ales că Steaua și Baia 
Mare au cele mai multe eseuri 
marcate în actuala stagiune, 
un  a l t  due l  i n te resan t  
a n u n ț â n d u - s e  c e l  a l  
transformerilor, Florin Vlaicu și 
Taniela Maravunawasawasa 
având același număr de 
puncte înscrise, câte 45, iar 
dacă stelistul a fost eficient 
doar din transformări și lovituri 
d e  p e d e a p s ă ,  f i j i a n u l  
''zimbrilor'' și-a trecut în cont 
un eseu, respectiv un dropgol. 

În celelalte două partide ale 
etapei a V-a, campioana en-
titre Timișoara Saracens va 
întâlni, sâmbătă, în deplasare, 
pe U Cluj, de la ora 11,00, în 
timp ce Dinamo va primi 
replica revelației începutului 
de sezon, CS Politehnica Iași, 
de la ora 17,00, partidă care se 
va disputa în ''Ștefan cel 
Mare''. 

SPORT

Antren
o r u l  
r o m â n  
E d w a r d  
Iordănes
c u  a  
p r e l u a t  
b a n c a  
tehnică a 
e c h i p e i  
T S K A  
S o f i a ,  
formația sperând într-o revenire de formă după începutul 
destul de slab de campionat, informează site-ul clubului.

Iordănescu l-a înlocuit pe Hristo Yanev, care a demisionat 
duminica trecută, după egalul (1-1) făcut acasă de TSKA cu 
Pirin Blagoevgrad.

TSKA are ca obiectiv pentru noul sezon câștigarea titlului 
și speră să pună capăt dominației lui Ludogoreț, însă startul 
campionatului nu i-a fost favorabil, sofioții pierzând un meci 
chiar în fața echipei nou promovate Vereya.

În prezent, TSKA se află pe locul 5, cu 7 puncte din 4 
meciuri, cu 3 puncte în urma liderului Cerno More Varna. 

Steaua părăsește Liga
 Campionilor după 0-6 cu 

Manchester City

Edi Iordănescu, 
numit antrenor la TSKA Sofia

Perechea alcătuită din tenismanul român 
Adrian Ungur și lituanianul Laurynas Grigelis s-
a calificat, miercuri, în semifinalele probei de 
dublu din cadrul turneului challenger de la 
Manerbio (Italia), dotat cu premii totale de 
42.500 euro, după victoria cu 4-6, 6-3, 10-8 în 
fața favoriților numărul trei, italianul Alessandro 
Motti și taiwanezul Peng Hsien-Yin. 

În primul tur, Ungur și Grigelis câștigaseră 
cu 7-6 (2), 0-6, 11-9 în fața spaniolilor Daniel 
Gimeno-Traver/Pedro Martinez Portero. 

Perechea româno-lituaniană și-a asigurat 
un cec de 920 de euro și 33 de puncte ATP. 

Adversarii din penultimul act vor fi 
învingătorii dintre croații Nikola Mektic/Antonio 
Sancic, principalii favoriți, și perechea 

Frederico Ferreira Silva (Portugalia)/David 
Vega Hernandez (Spania). 

La simplu, Ungur va juca în optimi cu sârbul 
Filip Krajinovic, cap de serie numărul opt. 

Steaua - CSM Știința Baia Mare, 
derby-ul etapei a V-a a SuperLigii CEC Bank 

Două echipaje românești 
de juniori s-au calificat, 
miercuri, în semifinalele 
Campionatelor Mondiale de 
canotaj pentru juniori și tineret 
(Under-23) de la Rotterdam. 

Barca masculină de 
patru rame (JM4-), în 
componența Ștefan-
Cons tan t i n  Be ra r i u ,  
Mihăiță-Vasile Țigănescu, 
C o s m i n  P a s c a r i  ș i  
Constantin-Cristi Hîrgău, 
a câștigat seria cu un timp 
de 06:02.38, urmând să 
evolueze în semifinalele 
de sâmbătă 27 august 
(ora 17,30), potrivit paginii 
de Facebook a Federației 
Române de Canotaj. 

La patru vâsle feminin 
(JW4x),  Ioana-Mădăl ina 
Moroșan, Larisa-Elena Roșu, 
Adriana Alincăi și Andreea 
Grăpinoiu au terminat cursa 

pe locul 2 în serii (06:42.72), 
iar în semifinale va evolua 
sâmbătă 27 august (17,40). 

Echipajul de dublu rame 
feminin (JW2-), format din 
Simona Gianina Radis și 

Andrea Budeanu, a terminat 
cursa pe locul 4 în serii, cu un 
timp de 07:48.05, iar joi va lua 
startul în recalificările (ora 
10,40). 

În proba opt rame feminin 
cu cârmaci (JW8+, Lidia 

Viorica Roman, Nicoleta-
Ancuța Bodnar, Gabriela 
Borde i ,  Andreea Popa,  
Valentina Cornilă, Maria 
Tivodariu, Elena Dănuț, 
Vasilica Alexandra Rusu și 

Andreea-Cristina Ștefan), 
România a terminat cursa 
p e  l o c u l  a l  t r e i l e a  
(04:52.52), recalificările 
fiind programate vineri 26 
august (ora 10,50). 

În  proba s imi lară 
mascul ină,  Dumi t ru-
Alexandru Ciobică, Ionuț 
Alexandru Mihai, Bogdan-
Sabin Baitoc, Florin-Sorin 
Lehaci, Marius-Bogdan 

Moraru, Nicu-Iulian Chelaru, 
George Căt rună,  Miha i  
Chiruță și Andrei-Valentin 
Maliș s-au clasat pe locul 3 
(05 :53 .44 ) ,  u rmând  să  
c o n c u r e z e ,  v i n e r i ,  î n  
recalificări (ora 11,15). 

Adrian Ungur, calificat în semifinalele probei 
de dublu la Manerbio (challenger) 

Canotaj: Două echipaje românești,
 calificate în semifinalele Mondialelor de juniori 
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