
Diana Marin, Mugurel Enache, Bianca Raluca Chiar și 
Alina Gudei au devenit cetățeni de onoare ai municipiului 
Alexandria, anul acesta, în cadrul şedinţei festive a 
Consiliului local.

4 proiecte de hotărâre au avut consilierii alexăndreni 
pe ordinea de zi în ultima ședință din luna august. Toate 
proiectele au făcut referire la acordarea titlului de 
cetățean de onoare al municipiului Alexandria. Așa cum 

era de așteptat, toate proiectele au fost aprobate cu 
unanimitate de voturi. 

La ședința solemnă au participat pe lângă consilierii 
locali și primarul Victor Drăgușin și prefectul Carmen 

Daniela Dan, dar și subprefectul Alexandru Ceciu, 
preşedintele Consiliului Judeţean Teleorman, Adrian 
Gâdea, și 3 parlamentari, toți social-democrați.

(Continuare  în  pagina  2)

Anul 2016 este, 
fără nici un fel de 
îndoială, cel mai 
prost an apicol din 
ultimii 30 de ani. 
Vremea instabilă 
din primăvară, pe o 
p e r i o a d ă  
înde lunga tă  de  
timp, culturile de 
rapiță și floarea 
soarelui din soiuri 
slab nectarifiere, dar și temperaturile caniculare din această vară au făcut ca 
stuparii să obțină producții foarte mici de miere. 

(Continuare  în  pagina  4)

După afișarea primelor 
rezultate ale examenului 
de Bacalaureat 2016 în 
s e s i u n e a  a u g u s t  
septembrie, luni,  29 
august 2016, între orele 
16:00-20:00, zeci de 
asolvenți de liceu din 
Te leorman,  care  au 
susținut examenul, dar nu 
au obținut medii de 
promovare, au depus 
contestații. Este vorba 

despre 272 contestații la probele scrise, depuse la centrele de examen. 
(Continuare  în  pagina  7)
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Topul județelor,
 în funcție de rata 
de promovarea a 
Bacalaureatului, 

în sesiunea 
august –septembrie

272 contestații, depuse 
în Teleorman, la sesiunea a doua 

a Bacalaureatului

Angajări la 
Spitalul Județean 

de Urgență 
Alexandria

Banii promiși pentru salvarea
 albinelor s-au pierdut în hârțogăria 

de la Ministerul Agriculturii? 

4 genii ale Alexandriei au devenit 
cetățeni de onoare



(urmare  din  pagina  1)
Primul care a luat cuvântul 

a fost, așa cum era normal, 
primarul Victor Drăgușin. În 
discursul său acesta a 
explicat cele 4 alegeri din 
acest an pentru titlul de 
cetățean de onoare. Mai mult, 
Drăgușin a adăugat faptul că 
și pe viitor municipalitatea va 
încerca să descopere și pe 
cât poate să și ajute tineri cu 
viziune.

”Orice comunitate are 
n e v o i e  d e  v a l o r i ,  d e  
recunoașterea valorilor. Să ne 
stabilim propriile modele în 
v i a ță .  Ș i  d i n  f e r i c i r e ,  
Alexandria are modele. Am 

încercat în tot acest timp să 
identificăm pe cei care pot fi 
modele pentru alexăndreni. 
Voi, dragi tineri, sunteți cu 
certitudine modele pentru 
colegii voștri. Sunt convins că 
prin conduita pe care o aveți 
veți reprezenta un model 
pentru generația voastră. 
Alexandria se mândrește cu 
voi și oriunde veți merge, deși 
eu îmi doresc să rămâneți 
permanent în Alexandria, să 
nu uitați că părinții, profesorii, 
comunitatea au investit în voi 
și voi aveți o mică datorie față 
de acest oraș”. A spus 
primarulș Alexandriei, Victor 
Drăgușin.

Prima care și-a primit 
diploma de cetățean de 
onoare a fost Diana Marin, 
elevă la Colegiul Național ”Al. 

D. Ghica”. Aceasta a obținut 
medalia de aur la Concursul 
Internaţional Infomatrix, 
desfăşurat în perioada 25-29 
mai 2016.

În scurtul său discurs, 
proaspătul cetățean de 
o n o a r e  a  d o r i t  s ă  
mulțumească profesorilor ei, 
p ă r i n ț i l o r ,  c o n d u c e r i i  
primăriei, dar și colegului ei de 
echipă ”fără de care nu ar fi 
putut obține aceste rezultate”.

Și dacă tot a amintit de 
colegul ei și Mugurel Enache 
a primit diploma de cetățean 
de onoare al municipiului 
Alexandria. Cei doi au 
surclasat echipe mult mai 

prestigioase de la licee de 
r e n u m e  d i n  l u m e .  L a  
concursul Infomatrix au 
participat aproximativ 600 de 
elevi din peste 40 de ţări.

Cei doi au câștigat medalia 
de aur cu aplicația ”Journey”, 
o călătorie virtuală în corpul 
uman. Mai exact, cu aplicația 
“The Journey”, utilizatorul 
este invitat virtual, într-o navă, 
pentru a străbate de la un 
capăt la altul corpul uman, de 
la neuroni, celule până la 
organele vitale.

Tot pentru inteligența ei a 
obținut și Bianca Raluca Chiar 
titlul de cetățean de onoare al 
municipiului Alexandria. 
Aceasta este fostă elevă a 
Liceului Pedagogic “Mircea 
Scarlat”, iar în prezent 
studentă la Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Carol 
Davila” din Bucureşti. Raluca 
Chiar a câștigat mai multe 
premii atât la concursurile 
n a ț i o n a l e ,  d a r  ș i  
internaționale. Printre ele 
menționam medalia de bronz 
la Concursului Infomatrix.

Ultimul, dar nu cel din urmă 
cetățean al Alexandriei din 
acest an este Alina Gudei. 
Elev la Colegiul Național ”Al. 
Ioan Cuza” aceasta a obţinut 
m e d a l i a  d e  a r g i n t  l a  
Olimpiada Internaţională de 
Ştiinţe a Uniunii Europene, 
desfăşurată în luna mai a 
acestui an.

În cadrul aceleiași ședințe 
au fost răsplătiți cu diplome de 
excelență ș i  profesor i i  
coordonatori ai tinerilor. Este 
vorba despre Daniela Tătaru 
de la Colegiul Naţional “Al. D. 
Ghica”, prof. Eliza Sotirescu 
de la Liceul Pedagogic 
“Mircea Scarlat” şi prof. 
Nicoleta Croitoru de la 
Colegiul Naţional “Al. I. Cuza”.

Titlul de “Cetăţean de 
onoare” este un titlu onorific 
acordat de autorităţile locale 
unei  persoane a cărei  
activitate sau existenţă este 
strâns legată de viaţa 
localităţii respective, ori celor 
ca re  au  adus  se rv i c i i  
d e o s e b i t e  c e t ă ţ e n i l o r  
acesteia, fie şi ocazional.

Această distincţie a fost 
acordată de-a lungul anilor 
unor personalităţi marcante 
ale vieţii publice din România, 
c a r e  s - a u  n ă s c u t  î n  
Alexandria ori prin activitatea 
lor au contribuit la creşterea 
notorietăţii şi prestigiului 
Alexandriei. Printre ei se 
numără pro fesoru l  Ion  
Moraru ,  academic ianu l  
B e r i n d e i ,  i n v e n t a t o r i i  
festivalului “Ideo – Ideis”, 
Andreea Borţun şi Alexandru 
Ion, medicul şi scriitorul 
Lucian Paraschivescu, etc.

C. DUMITRACHE

2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Meteorologii prognozează pentru următoarele două 
săptămâni o vreme în general frumoasă, cu ploi de scurtă 
durată în 30 și 31 august, conform prognozei întocmite de 
Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă în 
intervalul 29 august - 11 septembrie, publicată luni.

În Muntenia, în primele zile valorile termice se vor situa 
peste mediile multianuale și vor caracteriza o vreme 
călduroasă, îndeosebi în data de 30 august, când media 
regională a maximelor va fi de 32 de grade, iar a celor minime va 
fi de 16...18 grade. După 31 august, vremea se va răci ușor, 
astfel încât media temperaturilor maxime va fi de 27...28 de 
grade, cu valori ușor mai ridicate în intervalul 4 — 6 septembrie, 
când media acestora se va apropia de 30 de grade. 
Temperaturile minime nu vor avea variații semnificative, media 
regională a acestora urmând să fie de 13...15 grade. În primele 
trei zile de prognoză vor fi averse locale, apoi probabilitatea de 
apariție a ploilor va fi din nou în creștere după data de 7 
septembrie.

Temperaturi peste medie în septembrie în sud-estul țării și în 
octombrie în majoritatea regiunilor 

Meteorologii estimează o vreme mai caldă decât în mod 
normal în luna septembrie, în special în sud-estul țării, și în 
octombrie în majoritatea regiunilor, reiese din prognoza de 
specialitate valabilă pentru intervalul septembrie - noiembrie 
2016, publicată de Administrația Națională de Meteorologie 
(ANM).

În sud-estul țării, precipitațiile vor fi deficitare în septembrie 
și apropiate de normă în octombrie.

Potrivit măsurătorilor de specialitate, media multianuală 
lunară pentru luna septembrie este de 14,8 grade Celsius, 
luându-se în considerare parametrii monitorizați în intervalul 
1981 — 2010. Pe regiuni, normele climatologice pentru 
temperatura medie sunt, în perioada analizată, de până la 15 
grade Celsius în Maramureș, respectiv de până la 19 grade 
Celsius în Dobrogea.

Media multianuală a precipitațiilor în septembrie este de 55 
litri/metrul pătrat. Cele mai mari cantități de precipitații sunt în 
Crișana (până la 78 litri/metrul pătrat) și Maramureș (până la 77 
litri/metrul pătrat).

Pentru octombrie, vremea se anunță, de asemenea, mai 
caldă decât în mod normal, în cea mai mare parte a teritoriului, 
iar cantitățile totale de precipitații vor fi apropiate de normă în 
sud-estul și local în sudul țării, iar în restul teritoriului vor avea o 
tendință spre excedent.

Media multianuală a lunii octombrie este de 9,6 grade 
Celsius. Cele mai scăzute temperaturi medii sunt înregistrate, 
potrivit normelor climatologice, în zona Transilvaniei (până la 10 
de grade), iar valori termice medii mai ridicate în Dobrogea 
(până la 14 grade).

În privința precipitațiilor, media multianuală lunară, conform 
măsurătorilor, este de 43,5 litri/metrul pătrat în octombrie iar 
cele mai mari cantități de precipitații sunt în Maramureș (până la 
68 litri/metrul pătrat) și cele mai reduse în Dobrogea (până la 41 
litri/metrul pătrat).

Pentru noiembrie, estimările indică temperaturi apropiate de 
normă în cea mai mare parte a țării, posibil mai ridicate, local, în 
sud, sud-est și vest. Media multianuală a lunii este de 3,8 grade 
Celsius iar cele mai scăzute temperaturi medii sunt înregistrate, 
de regulă, în Transilvania și Moldova (până la 5 grade Celsius) 
iar cele mai mari în Dobrogea (până la 8 grade Celsius).

Cantitățile totale de precipitații se vor încadra, în general, în 
normele climatologice în regiunile sud-estice și sudice, iar în 
rest vor putea fi excedentare. Media multianuală a lunii este de 
41,5 litri/metrul pătrat, iar cele mai mari cantități de precipitații 
sunt în Oltenia (până la 81 litri/metrul pătrat) și cele mai reduse 
în Dobrogea (până la 46 litri/metrul pătrat).

4 genii ale Alexandriei au devenit 
cetățeni de onoare

Prognoza meteo pentru această toamnă

Vreme frumoasă până 
pe 11 septembrie
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Deputatul Sebastian Ghiţă s-a înscris în 
Partidul România Unită, a anunţat marţi 
preşedintele PRU, Bogdan Diaconu.

”Domnul deputat Sebastian Ghiţă s-a înscris 
în PRU. Şi îi urez bun venit în echipă şi sunt 
convins că este un 
mare câştig pentru 
echipa PRU, pentru 
construcţia politică 
pe care o să o 
prezentăm şi o să o 
ducem la maturitate 
până la alegerile 
par lamentare ' ,  a  
d e c l a r a t  p e n t r u  
Agerpres Bogdan 
Diaconu.

Preşedintele PRU 
a mai arătat că îl 
aşteaptă pe fostul 
premier Victor Ponta 
să se alăture acestei 
construcţii politice.

'Da, cum am spus-o şi eu, PRU îl aşteaptă 
pe Victor Ponta să ni se alăture. Credem că 
împreună vom avea succes în aceste alegeri 
parlamentare. PRU va face pragul electoral, iar 

cu Victor Ponta va depăşi 15% la toamnă. Eu 
am spus, îl consider pe Victor Ponta cel mai bun 
prim-ministru al României de la I.C. Brătianu 
încoace. Orice om politic sănătos la cap şi l-ar 
dori pe Victor Ponta în partidul lui şi în fruntea 

partidului lui', a spus 
Diaconu.

 Întrebat dacă a 
purtat negocieri cu 
Ponta pe tema intrării 
acestuia în PRU, el a 
răspuns: 'De 15 ani 
de când mă cunosc 
cu Victor Ponta şi am 
crescut împreună 
Tine re tu l  Soc ia l  
Democrat  ş i  am 
evoluat împreună în 
PSD şi am trăit multe 
momente frumoase, 
m u l t e  m o m e n t e  
grele, am avut 'n' 

discuţii. Dacă vreţi un răspuns concret nu pot să 
vă dau pentru că sunt întrebări la care pot să vă 
răspund eu, sunt întrebări la care poate să 
răspundă Victor Ponta sau sunt întrebări la care 
poate să răspundă timpul."

Salarii duble pentru medici, bani mai mulţi pentru 
administraţie şi apărare, impozite mai mici şi locuri de muncă 
noi la stat. Sunt numai câteva dintre promisiunile electorale 
cu care partidele vor defila în campanie. Politicienii lucrează 
intens la noi programe de Guvernare pentru următorii patru 
ani.

Social-democraţii propun reactivarea industriei de stat, ca 
soluţie pentru combaterea şomajului.

Liviu Dragnea, preşedinte PSD: „Un program de 
guvernare care va aborda cu curaj problema deschiderii unor 
capacităţi de producţie în România. De către stat. Un 
program de guvernare care să ajute în mod serios şi cu mare 
fermitate capitalul românesc, firmele româneşti. Cred că am 
avut un obicei prost, nu ne-a mai interesat foarte mult armata 
şi am spus mereu că ne salvează NATO. Vom aloca cel puţin 
2% din PIB din buget Apărării. Un deficit de maxim 2,8-2,9% 
care să asigure şi echilibru şi o dezvoltare sănătoasă.”

În colaborare cu ALDE, social-democrații mai promit și 
reducerea fiscalității, dar și scăderea CAS cu 5 puncte 
procentuale.

Daniel Constantin, copreşedinte ALDE: „Indiferent cum 
vom prelua economia, mergem mai departe cu relaxarea 
fiscală, cu reducerea TVA, cu creşterea punctului de pensie.”

Promisiunile liberalilor vizează domeniul sănătăţii şi 
salariile bugetarilor.

Alina Gorghiu, copreşedinte PNL: „Vom construi cele 8 
spitale regionale. Putem dubla salariile medicilor, ca să nu 
mai plece din ţară, ca să îşi recapete statutul şi demnitatea în 
România. Rezolvarea problemei salarizării personalului din 
administraţie nu poate întârzia, va fi una dintre priorităţtile 
zero ale PNL la guvernare.”

Vasile Blaga, copreşedinte PNL: „Să mai lăsăm 
populismul la o parte. Nu poţi să performezi cu salariul minim 
pe economie în administratia publică locală, să aduci bani 
europeni cu 7-8 milioane de lei pe lună salariu. Nu se poate!”

PNL vrea să crească salariile funcţionarilor cu 22%, chiar 
de la începutul anului viitor.

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine în continuare 
măsurile din perioada Guvernului Boc.

Traian Băsescu, preşedintele PMP: „Revenirea la forma 
iniţială a legii educaţiei şi să fie lăsată să funcţioneze 5 ani.

Fostul preşedinte are însă şi alte idei pentru viitorul 
Executiv.

Traian Băsescu, preşedintele PMP: „În România să se 
interzică tăierea pădurilor pentru altceva decât pentru 
producere de mobilier în România şi lemne pentru foc pentru 
populaţie.”

Noul Guvern se va forma la finalul anului, în funcţie de 
rezultatele alegerilor parlamentare.

Partidele promit salarii 
mari şi impozite mici

Deputatul PSD Cristian Rizea, 
acuzat de trafic de influenţă şi spălare 
de bani, fostul lider al tineretului social-
democrat, deputatul independent 
Mihai Sturzu, deputatul PSD Ion Eparu 
şi senatorul ex-PSD Daniel Savu şi-au 
anunţat luni înscrierea în Partidul 
România Unită.

Mihai Sturzu, care a demisionat din 
PSD după congresul în care Liviu 
Dragnea a fost ales preşedinte al 
partidului, a anunţat pe Facebook că s-
a înscris în PRU, deşi ar fi dorit să 
candideze ca independent la alegerile 
parlamentare.

"Am intrat în PRU. Am ales mai mult 
cu mintea decât cu sufletul. Aş fi 
preferat să pot candida independent şi 
la parlamentare, dar în mod sigur nu aş 
fi avut nicio şansă. (...) Este o soluţie 

care îi va supăra pe mulţi prieteni, însă 
este o decizie pe care nu am luat-o 
uşor" a spus Sturzu, adăugând că "nu 
putem lăsa ţara pe mâna lui Dragnea şi 
a lui Blaga".

Deputatul Cristian Rizea a anunţat 
şi el pe reţeaua de socializare că a 
trecut la PRU, partid care a obţinut la 
alegerile locale din iunie 0,80% din 
voturi. În martie, Rizea a scăpat de 
arestarea preventivă pentru trafic de 
inf luenţă,  spălare de bani  ş i  
influenţarea declaraţiilor după ce 
Camera Deputaţilor a respins cererea 
procurorilor DNA. El îşi motivează 
plecarea acum acuzându-l pe Liviu 
Dragnea că a vrut să plătească cu 
'închisoarea" faptul că şi-a dorit să 
candideze la Primăria Sectorului 5.

"Dragi prieteni, astăzi după 16 ani 

ca membru activ PSD am ales să intru 
într-o nouă familie politică, Partidul 
România Unită condus de prietenul 
meu Bogdan Diaconu! Chiar dacă las 
în urmă foarte mulţi prieteni şi colegi, 
mă bucur că parte dintre ei îi voi regăsi 
aici în PRU! Din păcate nu aş mai fi 
putut rămâne într-un PSD condus de 
cineva care nu doar că a făcut tot 
posibilul pentru a mă împiedică să 
candidez la Primăria Sectorului 5 dar s-
a gândit că trebuie să plătesc chiar cu 
închisoarea pentru asta ! După cum aţi 
putut observa de 6 luni de zile de când 
am devenit subiectul unui dosar penal 
al DNA în condiţiile în care acelaşi 
dosar vechi de 7 ani (2009) fusese deja 
clasat în 2014 de aceeaşi instituţie, am 
refuzat dezbaterile publice la care am 
fost invitat tocmai pentru a nu fi acuzat 

că influenţez în vreun fel justiţia ....Vă 
asigur dragi prieteni că foarte curând ( 
în cursul acestui an ) va veni momentul 
când veţi află ADEVĂRUL în ceea ce 
priveşte dosarul meu! Un lucru va pot 
spune cu mâna pe inima: indiferent ce 
spun unii sau alţii, indiferent câte jigniri 
am primit şi voi mai primi : EU, Cristian 
Rizea NU am luat nici un ban necuvenit 
!" a scris Rizea pe Facebook.

Liderul PRU Bogdan Diaconu a 
anunţat că senatorul de Prahova (fost 
PSD) Daniel Savu şi Ion Eparu 
(deputat PSD Prahova) s-au înscris şi 
ei în partid şi că îl aşteaptă şi pe fostul 
premier Victor Ponta să i se alăture. 
"De astăzi suntem mai puternici, iar 
mâine vom fi şi mai puternici .. îl 
aşteptăm pe VP!", a scris Diaconu.

Mihai Sturzu, Cristian Rizea şi alţi doi deputaţi au trecut de la PSD la PRU

Ministerul Culturii a făcut 
public proiectul de modificare 
a ordonanţei ce vizează 
cinematograf ia,  conform 
acestuia, urmând să fie 
introduse taxe noi pentru 
televiziuni, furnizori i  de 
telefonie şi internet, dar şi 
pentru cinematografe, ceea ce 
ar putea duce la creşterea 

preţului la bilete.
Potrivit proiectului postat 

pe site-ul Ministerului Culturii, 
contribuţia de 1% va fi aplicată 
tuturor operatorilor economici 
p e n t r u  r e t r a n s m i s i a  
emisiunilor de televiziune. 
“Colectarea unei contribuţii de 

1% aplicată asupra veniturilor 
realizate lunar de operatorii 
economici pentru retransmisia 
emisiunilor de televiziune, 
indiferent de tehnologie: 
transmisie terestră analogică 
sau digitală, cablu, inclusiv 
prin fibră optică sau fire 
telefonice, prin satelit, precum 
şi prin aplicaţii care utilizează 

internetul” se arată la articolul 
13 al noii Ordonanţe pregătită 
de Corina Şuteu.

Şi biletele la cinematograf 
ar putea să se scumpească, în 
condiţiile în care ordonanţa 
p r e v e d e  m a j o r a r e a  
contribuţiilor cinematografelor 

de la 4% la 5%, iar în cazul în 
care acestea nu vor asigura 
a n u a l  2 0 %  p r o d u c ţ i i  
româneşti, din totalul de filme, 
taxa va urca la 9%.

Nici furnizorii de servicii de 
internet nu au scăpat de o 
nouă taxă. La articolul 13 sunt 
prevăzute contribuţii de 1% din 
încasările lunare realizate de 
furnizori i de servici i de 
internet, inclusiv prin serviciile 
de telefonie mobilă, contribuţie 
care se adaugă preţului pentru 
serviciile oferite.

Totodată, proiectul prevede 
o taxare a operator i lor 
economici care desfăşoară 
activităţi în domeniul jocurilor 
de noroc. Doar că este vorba 
despre o dublă taxare: 2%, vor 
m e r g e  l a  F o n d u l  
Cinematografic, din sumele 
colectate la bugetul de stat de 
la operatorii economici care 
desfăşoară act iv i tă ţ i  în  
domeniul jocurilor de noroc, în 
plus fiind prevăzută colectarea 
unei contribuţii de 4% din 
profitul anual realizat de 
operatorii economici care 
organizează jocuri de noroc.

Sebastian Ghiță s-a înscris în PRU

Taxe noi pentru televiziuni, 
cinematografe şi furnizorii de telefonie
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Practic, în unele zone ale 

țării, inclusiv înTeleorman, s-
au obț inut doar câteva 
kilograme de miere de la 
fiecare stup, miere ce nu 
ajunge nici măcar pentru 
asigurarea rezervelor de 
miere pentru sezonul rece 
necesare familiilor de albine. 
Î n t r - o  a t a r e  s i t u a ț i e ,  
dezastruoasă, la solicitarea 
asociațiilor crescătorilor de 
albine, în principal a Asociației 
Crescătorilor de Albine din 
România, ministrul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, Achim 
Irimescu, a promis la începutul 
lunii iulie a.c. că a se gândește 
să acorde  un ajutor de 
minimis pentru deținătorii de 
albine. S-a vehiculat în presă, 
inclusiv de către președintele 
Asociației Crescătorilor de 
Albine (ACA), Ioan Fetea, 

faptul că stuparii ar putea primi 
între 40 și 50 de lei pentru 
asigurarea rezervelor de 
hrană pentru fiecare familie de 
albine. Și i-a și îndemnat pe 
stupari să înceapă să cumpere 
de la magazinele specializate  
produsele necesare hrănirii 
a l b i n e l o r,  p e  b a z ă  d e  
documente pe care ulterior să 
le pună la dosarele prin care 
să justifice banii pe care îi vor 
primi ca ajutor de la Guvern. 

După numai câteva zile, 
Irimescu a făcut cunoscut 
faptul că Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale (MADR) a 
pregăt i t  deja un ajutor  
financiar, în limita a patru 
milioane de euro, pentru 
apicultorii care au înregistrat 
pierderi din cauza vremii 
nefavorabile din acest an. 
“Vom aloca în jur de 4 milioane 
de euro pentru sector. Din 

datele transmise de apicultori, 
au fost afectate în acest an de 
condițiile meteo nefavorabile 
între 1,2 și 1,4 milioane de 
familii de albine", a precizat 
Irimescu. Numai că suma de 
patru milioane de euro, 
alocată pentru 1,4 milioane de 
familii de albine, înseamnă 
doar 15 lei pe stup, și nu 40-50 
de lei cum se promisese inițial. 
Sprijinul pentru apicultori, 
conform surselor din interiorul 
Ministerului Agriculturii, ar fi 
t r e b u i t  s ă  v i n ă  d u p ă  
rectificarea bugetară făcută la 
începutul lunii august. Luna 
august a trecut deja, iar despre 
sprijinul financiar promis 
apicultorilor nu vine nicio veste 
dinspre Ministerul Agriculturii. 
Să se fi pierdut banii cumva 
prin hârțogăria din cadrul 
ministerului? 

George ZAVERA 

4 SOCIAL - ECONOMIC

Sunt 4,7 milioane de salariaţi cu normă întreagă în 
România, arată datele Ministerului Muncii. Dintre aceştia, 
aproape 3 milioane şi jumătate sunt angajaţi în mediul privat, 
iar restul de 1,2 milioane lucrează la stat. Iar aceştia din urmă 
au, în medie, salarii mai mari decât ale românilor care 
lucrează în mediul privat.

Educaţia este domeniul cel mai mare. Aproape 300.000 
de oameni lucreaza în grădiniţele, şcolile sau facultăţile de 
stat. Acest număr cuprinde atât profesorii cât şi ceilalţi 
angajaţi din instituţiile de învăţământ. Armata, Poliţia şi 
Jandarmeria au în schimb 260.000 de angajaţi. În 
administraţia publica locală lucreaza 200.000 de oameni, în 
vreme ce spitalele din toată ţara au 160.000 de angajaţi, fie 
că sunt medici, asistente sau personal TESA.

În educaţie, numărul mare de angajaţi face ca orice 
majorare salarială să aibă un impact mare atât asupra 
bugetului, cât şi asupra economiei. Anul trecut salariile din 
învăţământ au crescut în două tranşe: cu 5% în septembrie şi 
cu 15% în decembrie. Chiar şi aşa, profesorii au continuat să 
fie nemulţumiţi şi au ameninţat şi anul acesta cu boicotarea 
examenelor.

Datele Ministerului Muncii arată că angajaţii din şcolile 
generale şi licee câştiga în medie 2.700 de lei pe luna, în 
vreme ce în universităţi câştigul mediu este de peste 4.200 de 
lei pe lună.

Diferenţe salariale asemănătoare există şi între diverşi 
funcţionari ai statului. În vreme ce angajaţii administraţiei 
centrale câştiga în medie 4.000 de lei pe lună, cei din 
administraţia locală, adică din primării şi consiliile judeţene 
primesc în medie 2.600 de lei pe lună.

Angajaţii din al doilea domeniu ca mărime, cel al Apărării şi 
Ordinii Publice, câştiga şi mai puţin decât cei din şcoli şi 
primării, mai puţin de 2.600 de lei. În spitale, medicii, 
asistentele şi ceilalţi angajaţi câştiga în medie 3.000 de lei pe 
lună. Salariile celor 160.000 de oameni care lucrează în 
sistemul sanitar au crescut anul trecut cu 25%.

Demnitarii sunt angajaţii statului care câstigă cei mai mulţi 
bani, peste 9.200 de lei pe lună, în vreme ce un diplomat ia 
peste 8.100 de lei.

În urma majorărilor salariale acordate anul trecut mai 
multor categorii de bugetari, cheltuielile de personal ale 
statului au crescut 10,2% în prima jumătate a acestui an faţă 
de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Banii promiși pentru salvarea albinelor s-au 
pierdut în hârțogăria de la Ministerul Agriculturii? 

* Au fost scoase la concurs: un post de 
economist, șapte posturi de infirmiere și opt 
posturi de îngrijitoare

Pentru completarea schemei de personal, în 
vederea îmbunătățirii serviciilor de asistență 
medicală, conducerea Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria a scos la concurs încă 16 
posturi de execuție vacante. Concret, au fost 
organizate concursuri pentru ocuparea unui 
post de economist, a șapte posturi de infirmiere 
și a opt posturi de îngrijitoare. 

În data de 14 septembrie a.c. se va ține 
concursul pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcțiilor contractuale de 
execuție, vacante, respectiv de infirmiere, după 
cum urmează: infirmieră debutantă în cadrul 
Secţiei Oncologie; infirmieră debutantă, 
Compartimentul Gastroenterologie; infirmieră 
debutantă, Compartimentul Diabet zaharat, 
nutritive şi boli metabolice; infirmieră debutantă 
(2 posturi), Secţia Chirurgie I şi II; infirmieră 
debutantă în cadrul Secţiei Obstetrică; 
infirmieră debutantă în cadrul Blocului operator 
– Chirurgie.

În data de 15 septembrie a.c., ora 10,00  va 
avea loc concursul pentru ocuparea postului de 
economist II. 

La data de 20 septembrie 2016, ora 10,00, la 
Spitalul Județean de Urgență Alexandria va 
avea loc proba scrisă a concursului organizat 
pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 
funcțiilor contractuale de execuție, respectiv de 
îngrijitoare. Sunt libere opt posturi de 

îngrijitoare, și anume:
· 1 post îngrijitoare în cadrul Secţiei 

Chirurgie;
· 1 post îngrijitoare în cadrul Secţiei 

Oncologie;
· 1 post îngrijitoare în Compartimentului 

gastroenterologie;
· 1 post îngrijitoare în cadrul Secţiei 

Medicală Internă;
· 1 post îngrijitoare în cadrul Serviciul de 

Medicină Legală;
·  1  p o s t  î n g r i j i t o a r e  î n  c a d r u l  

Compartimentului Diabet zaharat, nutritive şi 
boli metabolice;

· 1 post îngrijitoare în cadrul Blocului 
Alimentar;

· 1 post îngrijitoare în cadrul Blocului 
Operator Chirurgie.

La concursurile pentru ocuparea locurilor 
vacante de infirmiere și îngrijitoare persoanele 
interesate trebuie să fie absolvente a școlii 
generale. Dosarele de înscriere la concursuri 
se depun la sediul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, în termen de 10 zile de la 
publicarea anunțului. Relații detaliate privind 
organizarea concursurilor și condițiile pe care 
candidații  trebuie să le îndeplinească  se pot 
obține la compartimentul de personal al  
Spitalului Județean de Urgență Alexandria, 
precum și la telefoanele 0247/306.758 și 
0247/306.723. 

George ZAVERA

T r a g e d i a  d i n  I t a l i a  
reprezintă și un semnal de 
alarmă pentru România, unde 
sunt sute de clădiri în pericol 
să cadă la un cutremur. 
Premierul a cerut ministrului 
de  In te rne  ș i  ce lu i  a l  
Dezvoltării să vină în două 
săptămâni cu o analiză clară a 
modului în care țara noastră 
este pregătită să facă față unei 
eventuale catastrofe.

 „Aş vrea să cer Ministerului 
de Interne şi Ministerului 
Dezvoltării ca, în termen de 
două săptămâni, să vină cu o 
analiză a modului în care noi, 
România, suntem pregătiţi în 

momentul de faţă să facem 
faţă unei astfel de catastrofe şi 
să vedem ce măsuri mai 
trebuie luate. Ştiu că la nivelul 
ISU, în urma accidentului de la 
Colectiv, au fost luate anumite 
măsuri pentru a îmbunătăţi 
capacitatea de reacţie şi 
pentru a clarifica rolul şi 
responsabilităţiile. Ştiu că sunt 
şi programe de dotare. Aş vrea 
să avem şi o astfel de 
informare şi în guvern care să 
f ie publică”, a declarat 
premierul Dacian Cioloş.

El a mai spus că a cerut ca 
o astfel de informare să existe 
în Guvern şi să fie şi publică, 

pentru a stabili măsurile pe 
care România mai trebuie să 
le ia pentru a face faţă unei 
situaţii similare celei din Italia.

Prim-ministrul a reamintit 
faptul că Ministerul Dezvoltării 
a iniţiat mai multe măsuri şi are 
o analiză legată de situaţia în 
care se află mai multe clădiri 
care sunt supuse riscurilor.

„V-aş ruga, domnule Dîncu, 
să veniţi să informaţi Guvernul 
care sunt măsurile care au fost 
luate şi ce măsuri mai putem 
l u a  p â n ă  l a  s f â r ş i t u l  
mandatului pentru a progresa 
şi în acest domeniu”, a mai 
spus şeful Executivului.

Angajări la Spitalul Județean de 
Urgență Alexandria

Un sfert dintre angajaţii 
români lucrează la stat

Cioloş cere analiză: Cât de pregătită e 
România în faţa unei catastrofe?Pirelli, Arctic, Clariant Products, Robert Bosch, Safe Med 

International şi Alu Menziken sunt cele şase companii care au 
fost selectate de Ministerul Finanţelor pentru a primi ajutoare 
de stat în valoare de 621 mil. lei.

Cel mai mare ajutor de stat, în valoare de 163 mil. lei 
urmează să fie acordat companiei Arctic, care a anunţat că va 
folosi banii pentru construcţia unei noi fabrici de 
electrocasnice.

Alte 30 de companii au fost respinse, se arată pe site-ul 
Ministerului de Finanţe. „Din 36 de proiecte de investiţii au 
fost selectate şase în valoare totală de 2,28 de miliarde de lei. 
Ajutorul de stat solicitat se ridică la 621,4 milioane de lei. 
Urmează ca, în maximum 45 de zile lucrătoare de la 
publicarea listei, să fie analizate cele şase cereri de acord 
pentru finanţare şi anunţate rezultatele finale”, spun 
reprezentanţii Ministerului de Finanţe.

Cererile totale de acord pentru proiectele depuse de cele 
36 de companii arată o valoare a investiţiilor de 5,47 miliarde 
de lei. Ajutorul de stat total solicitat a fost de 1,98 miliarde de 
lei, în condiţiile în care bugetul total al sesiunii este de 638 de 
milioane de lei.

Şase companii au fost selectate 
pentru a primi ajutoare 

de stat de 621 mil. lei
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Cele mai multe contestații, și anume 102, au 

fost depuse de elevi care nu au fost mulțumiți de 
nota obținută la proba scrisă la Limba și literatura 
română – proba E(a). Alți 96 de absolvenți de liceu 
au contestat notele obținute la proba la alegere a 
profilului – proba E(d) și alte 74 de note obținute la 
proba obligatorie a profilului – proba E(c) au fost 
contestate de elevii examinați.

Cel mai probabil, majoritatea contestatarilor 
sunt din rândul celor 127 candidați care la 
bacalaureat au obținut medii apropiate de pragul 
de promovare, între 5,5-5,99, dar și al celor 33 de 
elevi care au obținut medii cuprinse între 5-5,49.

În ceea ce-i privește pe cei 167 absolvenți de 
liceu din județul Teleorman care au promovat 
Bacalaureatul 2016 în sesiunea a doua, pe tranșe 
de medii situația arată astfel: 97 elevi au boținut 

medii între 6-6,49; 50 absolvenți de liceu au 
obținut medii între 6,5-6,99 și 14 elevi au obținut 
medii între 7-7,49. Cea mai mare medie obținută 
în Teleorman la această sesiune a bacalaureatului 
a fost 8,13. Dealtfel, medii peste 8 au obținut doar 
doi elevi din județul nostru. 

Din totalul celor 167 candidați (113 din 
promoția curentă),  care au obținut medii de 
promovare după afișarea primelor rezultate, 99 
sunt de la filiera teoretică, 61 de la filiera 
tehnologică și 7 de la filiera vocațională. 

Î n  s e s i u n e a  a u g u s t - s e p t e m b r i e  a  
bacalaureatului 2016, în județul Teleorman s-au 
înscris 987 absolvenți de liceu, 187 dintre aceștia 
nu s-au prezentat la examen, iar alți 10 au fost 
eliminați pentru că au încercat să fraudeze 
examenul. 

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cu toţii ne-am confruntat în viaţă cu durerea bruscă 
apărută atunci când suferim o crampă musculară sau 
cârcel. Cârceii sunt contracţii involuntare ale muşchilor, 
foarte dureroase, cauzate de cele mai multe ori de o 
deficienţă de minerale în corp.

Ele pot afecta orice muşchi din corp, în special 
gambele şi coapsele. Atleţii şi persoanele în vârstă sunt 
mai afectaţi de crampele musculare decât alte persoane.

Specialiştii nu cunosc cauza exactă, dar presupun că 
este vorba despre o hiperexcitabilitate a nervilor care 
stimulează muşchii.

Există mai mulţi factori care pot declanşa contracţii 
dureroase ale muşchilor:

- Lipsa de magneziu, calciu sau potasiu în sânge 
- Depunerea unui efort fizic intens, fără încălzire 

prealabilă 
- Deshidratarea survenită în urmă efortului sau a 

expunerii la caniculă 
- Statul în picioare vreme îndelungată sau mersul pe 

tocuri înalte 
- Forţarea unui muşchi sau a unei grupe de muşchi 
- Circulaţia periferică îngreunată 
- Tratamentul cu diuretice, sedative sau medicamente 

împotriva spasmelor 
- Deficitul de vitamine B1, B5 şi B6 
- Obezitatea 
- Deficitul de hesperidina (compus asociat cu vitamina 

C, întâlnit mai ales în citricele necoapte), substanţă care 
joacă un rol important în corectarea crampelor musculare 
nocturne.

Cum poţi preveni formarea cârceilor?
- Bea suficient de multă apă, pentru a preveni 

deshidratarea şi pierderea de minerale din corp. 
- Consumă alimente bogate în calciu şi magneziu, 

precum banane, curmale, caise, struguri, stafide, 
broccoli, morcovi, cartofi, roşii carne, peste, nuci, 
ciocolată neagră cu minin 75% cacao, legume şi 
zarzavaturi verzi.

- Mănâncă ananas. Acesta conţine bromelina, o 
enzima cu puternice proprietăţi antiinflamatoare, 
miorelaxante, antitumorale şi detoxifiante.

- Ia suplimente de magneziu, potasiu şi vitamina B6.
- Evită să stai prea mult timp pe tocuri. Ia-ţi o pereche 

de incaltamanite comodă de schimb.
- Încălzeşte-ţi bine muşchii înainte de a practică orice 

activitate sportivă, inclusiv înainte de a intra în bazinul de 
înot.

272 contestații, depuse în Teleorman, 
la sesiunea a doua a Bacalaureatului

Județul Teleorman, pe 
locul 32, înainte de rezolvarea 
contestațiilor

Cu o rată de promovare de 
20,9% înregistrată în sesiunea 
a u g u s t - s e p t e m b r i e  a  
Bacalaureatului 2016, înainte de 
rezolvarea contestațiilor, județul 
Teleorman se poziționează pe 
locul 32 într-un top național. 
Față de anul trecut, procentul de 
promovare este inferior cu 6,2%, 
rata de promovare înregistrată 
î n  s e s i u n e a  a  d o u a  a  
bacalareatului 2016 în județul 
Teleorman fiind de 21,5%.

Topul național al județelor, în 
funcție de rata de promovare, 
î n a i n t e  d e  r e z o l v a r e a  
contestațiilor, arată astfel: 

- Alba – 35,27%
- Neamț - 32,56%
- Iași – 31,95%
- Brașov – 31,57%
- Caraș-Severin – 30,55%
- Botoșani – 30,25%
- Argeș - 29,51%
- Harghita – 29,20%
- Vaslui – 28,76%
- Galați – 28,68%
- Olt – 28,62%
- Dolj – 27,00%
- Timiș - 26,91%
- Cluj – 26,80%
- Bistrița Năsăud – 26,19%
- Constanța – 25,13%

- Bacău – 24,50%
- Ialomița – 24,22%
- Prahova  - 23,84%
- Hunedoara 23,72%
- Sibiu – 23,20%
- Mureș - 23,03%
- Brăila – 22,95%
- Buzău – 22,80%
- Tulcea – 22,78%
- Maramureș - 22,22%
- Vâlcea – 22,19%
- Bihor – 22,0 2%
- Arad – 21,95%
- Mehedinți – 21,96%
- Dâmbovița – 21,33%
- Teleorman – 20,88%
- Sălaj – 20,37%
- Vrancea – 20,00%
- Satu-Mare – 19,46%
- Covasna – 19,45%

- Suceava (19,82%)
- Giurgiu (16,80%)
- Gorj (16,30%)
- Ilfov (12,65%)
L a  s e s i u n e a  a u g u s t  

septembrie a Bacalaureatului 
2016, în județul Teleorman s-au 
înscris 987 absolvenți de liceu, 
dar 187 dintre aceștia nu s-au 
prezentat la examen. 

Astfel, din totalul celor 800 de 
e l e v i  c a r e  a u  s u s ț i n u t  
bacalaureatul, doar 167 au 
reușit să promoveze examenul, 
obținând medii peste 6.

Alți 10 elevi au fost eliminați 
din examen, fiind prinși cu 
materiale nepermise asupra lor.

M. MEILĂ

O gustare luată în grabă, 
bacterii şi reziduuri de 
pesticide reprezintă diferenţa 
dintre a spăla şi a şterge rapid 
de cămaşă. “Evident, cel mai 
rău lucru care se poate 
întâmpla este să aibă un 
patogen pe el şi cine 
mănâncă să moară”, spune 
Sandria Godwin, professor la 
Universitatea din Tennessee, 
Departamentul de Familie şi 
Ştiinţa Consumatorului.

Merele parcurg un drum 
lung de la cules până în 
casele noastre, în acest timp 
fructele pot intra în contact cu 
patogeni şi microorganisme 
nocive. Conform Centrului de 
Control şi Prevenire a Bolilor, 
mai mult de 9 milioane de 

oameni se îmbolnăvesc în 
f i e c a r e  a n  d a t o r i t ă  
consumului de alimente 
contaminate, iar fructele şi 
legumele reprezintă 46% din 
alimentele cu pricina.

“Cineva cu s istemul 
imunitar compromis se poate 
îmbolnăvi de la un singur măr, 
pe când la cei cu imunitatea 
în regulă pot mânca sute 
până bacteriile le vor face 
rău” mai adaugă Godwin.

Dar patogenii nu sunt 
singura problemă, studii de la 
Universitatea din Tennesee 
arată că vegetalele sunt cea 
m a i  m u r d a r ă  p a r t e  a  
f r i g i d e r u l u i  n o s t r u .  
Zgârieturile şi crăpăturile lor 
s u n t  d e s c h i s e  p e n t r u  

ascunderea bacteriilor.
“Merele care cad pe jos în 

timpul culesului pot intra în 
contact cu fecale animale” 
spune Davida Margolin, 
professor la Departamentul 
de Şt i in ţe Moleculare,  
Celulare şi Biomedicale de la 
Univers i ta tea d in New 
Hampshire.

Frucutul a şi fost clasat de 
EWG pe locul 2 al celor mai 
in fec ta te  cu  pes t i c ide  
alimente.

Privind merele de la 
supermarket, procesarea lor 
până la a ajunge pe raion este 
important. Margolin ne spune 
că dacă spălarea mecanică 
de acolo nu este executată 
bine cea de acasă nu va avea niciun efect deoarece nu va penetra ceara.

Topul județelor, în funcție de rata 
de promovarea a Bacalaureatului, în sesiunea 

august –septembrie

Motivele 
pentru care apar cârceii

Ce se întâmplă dacă mănânci constant fructe nespălate? 



8 DIVERSE

Omul nu se oprește într-un punct, ci tinde mereu spre 
perfecționare, întotdeauna, cum se spune, este loc și de mai 
bine. Experiența vieții face ca fiecare dintre noi să devină mai 
mult decât este.  Viața omului e un întreg proces spiritual al 
cărui sfârșit nu poate fi prevăzut. În laboratorul ființei se 
amestecă o mulțime de substanțe, sunt adăugați o mulțime de 
reactivi, uneori catalizatori care măresc vitezele reacțiilor, dar 
niciodată un putem fi siguri de ceea ce se va obține. 
Presupunem doar, ghidându-ne după rezultatele experiențelor 
asemănătoare. Deducem sau intuim. Deducem implicând 
simțurile dar și gândirea - judecata, raționamentul; intuim, 
adică încercăm să ne imaginăm viitorul, bazându-ne pe 
cunoștințe și experiențe acumulate. Putem deci evalua faptele, 
valorile trecutului, dar nu le putem evalua pe cele ale viitorului, 
nu putem ști cum vor crește sau descrește. „Ceața” plutește în 
mod infim asupra trecutului, dar este intensă asupra viitorului. 
Trecutul are glas, prezentul este asurzitor, viitorul e mut; viața 
ne oferă șansa de a atinge măcar, binele și frumusețile ei. 
Poate de aceea în cutia Pandorei a și rămas – Speranța. 

Mihail TĂNASE

- Cred ca am mai avut o data onoarea sa va barbieresc, 

zise frizerul.

- Nu, raspunse clientul. Cicatricea o am din razboi.

***

Farmacistul catre client:

- Domnule, nu pot sa va dau arsenic ! Aveti nevoie de 

reteta.

- Si daca va arat fotografia soacrei mele !?

***

- Prin ce se deosebeste un om de o camila ?

- Camila poate sa lucreze o saptamana fara sa bea, iar 

omul poate sa bea o saptamana fara sa lucreze...

***

Intr-o farmacie intra un mascat:

- Acesta este un jaf !

- Vai, ce m-ati speriat ! Am crezut ca e Garda Financiara...

Pastila de râs

S E T I ,  u n  p r o i e c t  
internaţional care cercetează 
spaţiul în căutarea vieţii 
extraterestre, a descoperit un 
semnal radio care a stârnit 
entuziasmul specialiştilor.

Acesta provine din direcţia 
unui stele asemănătoare 
Soarelui nostru, aflată la 95 de 
ani-lumină de Pământ, în 
constelaţia Hercule.

Specialiştii se feresc să 
spună că au dovada vieţii 
extraterestre, dar semnalul 
radio interceptat pare să 
corespundă unei transmisii 
deliberate.

Nu este exclus însă nici să 
fie provocat de interferenţe 
radio. Un alt amănunt care 
temperează entuziasmul 

specialiştilor este că semnalul 
a fost detectat o singură dată, 
acum mai bine de un an.

Este însă un eveniment 

destul de important ca să fie 
discutat la un congres 
specializat din Mexic, de luna 
viitoare.

În China va circula, începând din 2017, primul metrou fără 
conductor, pe linia Yanfang din sud-vestul orașului Beijing. 
Plecările trenurilor, deschiderea și închiderea ușilor, precum și 
curățenia vor fi operate integral de la distanță, arată Xinhua 
News, care citează People's Daily.

China a inițiat propriul său sistem de metrou complet 
automat în 2010 și și-a dezvoltat continuu tehnologiile de bază, 
mai arată sursa citată. Metroul fără conductor, care va utiliza 
numai tehnologie locală, va începe să funcționeze la sfârșitul 
anului viitor.

Liniile de metrou din Beijing 3, 12, 17, 19 și noua linie care 
face legătura cu aeroportul, se află în proiectare în acest 
moment, iar pe acestea vor funcționa trenuri operate complet 
automat.

Se așteaptă ca lungimea totală a liniilor de metrou complet 
automate din Beijing să ajungă la 300 km până în anul 2020.

Dezvoltarea și utilizarea sistemelor de operațiuni locale 
face parte din inițiativa ''Made in China 2025'' prin care se 
dorește modernizarea industriei chinezești. Mișcarea va 
contribui de asemenea la întărirea prezenței chinezești în 
cadrul industriei globale de transport pe șine și la asigurarea 
securității facilităților-cheie de infrastructură ale țării, mai arată 
sursa citată.

România reală
Cutia pandorei

Primul metrou fără 
conductor va fi lansat în

 2017, în China

Şase savanţi au simulat cu succes o viitoare 

misiune umană pe Marte, pe un vulcan din 
Hawaii. 

Grupul a petrecut un an într-un dom 
alimentat exclusiv cu energie solară şi în timpul 
experimentului s-au comportat exact ca şi cum 
ar fi fost pe suprafaţa Planetei Roşii.

Ei au ieşit din adăpostul de 93 de metri 
pătraţi îmbrăcaţi doar în costume de astronaut, 
aşa cum s-ar fi întâmplat dacă erau pe Marte. 
Acesta a fost cel mai lung experiment din 
cadrul programului finanţat de NASA, care a 
început în 2013.

Agenţia spaţială americană spune că va 
trimite astronauţi pe Marte cel mai devreme în 
anii 2030.

Posibil indiciu al existenţei extratereştrilor

Un studiu publicat în 
" J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  
Psychiatry" scoate la iveală 
date surprinzătoare: cei în 
vârstă sunt mai fericiţi decât 
tinerii. În ciuda efectelor 
provocate de înaintarea în 
vârstă, fericirea înclină decisiv 
balanţa în dreptul celor trecuţi 
de prima tinereţe, scrie The 
Independent.

Un studiu publicat în 
" J o u r n a l  o f  C l i n i c a l  
Psychiatry", de-a lungul 
căruia cercetătorii au analizat 
răspunsurile date 
d e  1 . 5 4 6  d e  
persoane, cu vârste 
cuprinse între 21 şi 
99 de ani, din San 
Diego, arată că cei 
în vârstă sunt mai 
fericiţi decât cei abia 
trecuţi de vârsta 
m a j o r a t u l u i .  
I n t e r v i u r i l e ,  
r e a l i z a t e  p r i n  
telefon, au implicat 
întrebăr i  v izând 
sănătatea fizică, 
cognitivă şi mentală 
a repondenţilor, mai exact: 
"cât de fericiţi sunt", "cât de 
mulţumiţi sunt de stilul de viaţă 
dus", "cât de stresaţi se 
consideră".

"Mulţi cred că tinereţea 
asigură fer ic i rea ş i  că 
bătrâneţea nu aduce decât 
sentimente negative", afirmă 
autorul studiului, medicul Dilip 
Jeste.

Fericirea şi starea de bine 
sunt considerate a evolua în 
funcţie de înaintarea în vârstă, 

coborând dramatic pe măsură 
ce anii trec. Însă studiul vine 
să combată această teorie. 
Din punct de vedere fizic, 
persoanele mai în vârstă sunt 
afectate în mod vizibil de 
t r e c e r e a  a n i l o r  p r i n  
comparaţie cu persoanele 
tinere, însă la capitolul 
sănătate mentală, avantajele 
sunt de partea lor. De cealaltă 
parte, persoanele în vârstă de 
20 şi 30 de ani au declarat că 
au experimentat niveluri mult 
mai ridicate ale depresiei, 

anxietăţii şi stresului faţă de 
cele ale fericirii. Astfel, reiese 
că persoanele mai în vârstă 
sunt mai fericite.

Intervine întrebarea: de ce 
le este greu tinerilor să fie 
fericiţ i? După nelinişti le 
adolescenţei, adevăratele 
probleme încep să apară în 
materie de finanţe, educaţie, 
dar şi în ceea ce priveşte viaţa 
personală şi cariera.

"Este o presiune constantă 
din partea celor de aceeaşi 
vârstă.  Ex is tă tendinţa 

permanentă de a te compara 
cu cei de lângă tine şi astfel 
a p a r  f r u s t r ă r i l e  ş i  
n e m u l ţ u m i r i l e " ,  m a i  
punctează Jeste.

La pol opus, persoanele în 
vârstă sunt mult mai abile în a 
separa problemele reale de 
cele fictive şi în a apela la ceea 
ce se numeşte "înţelepciune", 
ceea ce implică stabilitate 
emoţională, compasiune şi 
echilibru.

S u n t  d o v e z i  c a r e  
sugerează faptul că traiul din 

zilele noastre este 
mult mai facil pentru 
cei mai în vârstă faţă 
de cum era odată. 
Un alt studiu arată 
c ă  s i m p t o m e l e  
d e p r e s i e i ,  
m a n i f e s t a t e  l a  
vârste înaintate, au 
scăzut în intervalul 
1998-2008. Deşi 
motivele unei astfel 
de evoluţii nu pot fi 
încă bine descifrate, 
"este de înţeles cum 
sch imbăr i le  d in  

s o c i e t a t e  c a u z a t e  d e  
globalizarea progresivă şi 
evoluţ ia tehnologică au 
crescut competiţia în materie 
de educaţie şi ridicat ştacheta 
pentru locuri de muncă mai 
bine plătite şi au schimbat rolul 
femeii în societate. Astfel se 
explică şi stresul cauzat de 
aceste schimbări extrem de 
rapide, care se răsfrâng cel 
mai acut asupra celor tineri", a 
mai explicat  medicul Dilip 
Jeste.

Un an pe Marte, simulat cu succes în Hawaii

De ce oamenii în vârstă sunt mai 
fericiţi decât tinerii



1834: S-a născut Amilcare Ponchielli, compozitor de 
operă (d. 1886).
1867: A  murit Charles 

B a u d e l a i r e ,  p o e t ,  
estetician, critic literar 
și de artă francez (n. 
1821).
1895: Contele german 

Ferdinand von Zeppelin 
patentează Zeppelinul 
(balonul navigabil).
1897: Thomas Edison a 

ob ț iunut un patent  
p e n t r u  i n v e n t a r e a  
k in e t o s cop u lu i ,  u n  
strămoș al proiectorului 
cinematografic.
1904:  S-a  născut  

N i c o l a e  C e r n e s c u ,  
chimist și pedolog român (d. 1967).
1944: Trupele sovietice au intrat în București.
1963: A murit Georges Braque, pictor francez, fondator 

- alături de Pablo Picasso - al cubismului (n. 1882).
1973: A murit John Ford, regizor american (n. 1895).
1997: A murit Diana, Prințesă de Wales (accident de 

mașină) (n. 1961).
2002: A murit George Porter, chimist englez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1920).
2012: A murit Constanța Buzea, poetă română (n. 

1941).
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07:00 Exclusiv în România 07:50 
Vorbeşte corect! 08:00 Telejurnal matinal 
08:50 Sport  09:00 Destine în paralel - 
Supravegheaţi de serviciile secrete 10:00 
Dosar România 11:00 Connor sub 
acoperire 12:30 Povestea vorbei 
româneşti 13:00 Fără etichetă 14:00 
Telejurnal  15:30 Convieţuiri 16:54 
Vorbeşte corect! 17:00 Profesioniştii... cu 
Eugenia Vodă 18:00 Superconsumatorul 
19:00 Exclusiv în  România 19:45 Sport 
20:00  Telejurnal 21:00 Ediţie specială 
22:00 Poveste imorală 23:10  Magnificent 
Obsession  01:00 Poveste imorală

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 31 August

Se iveste ocazia sa 
va asociati intr-o 
afacere sau vi se 
propune un nou loc de 
munca. Nu luati o 
hotarare definitiva 
fara sa va consultati 
cu o persoana cu mai 
multa experienta.

Aveti succes la o 
intalnire cu persoane 
importante, iar cei din 
jur  va apreciaza 
ideile. Este o zi buna 
pentru consolidarea 
relat i i lor s i  avet i  
ocazia sa va faceti noi 
prieteni. 

Sunteti obligat sa 
f a c e t i  c h e l t u i e l i  
neprevazute. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
v a  s c h i m b a t i  
programul in ultimul 
moment. Se pare ca 
trebuie sa va ocupati 
de o ruda bolnava. 

Daca vi se propune 
o  co laborare ,  va  
recomandam sa nu 
refuzati. Va puteti 
ocupa de afaceri. Aveti 
sanse mari sa obtineti 
venituri suplimentare, 
daca va abtineti de la 
speculatii.

Dimineata survin 
e v e n i m e n t e  
neasteptate. Este 
posibil sa fiti luat prin 
surprindere de niste 
musafir i  din alta 
localitate. Cineva cu 
experienta va ofera 
sfaturi pentru afaceri.

I n r e g i s t r a t i  u n  
s u c c e s  c a r e  v a  
intareste convingerea 
c a  p a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila. 
Aveti ocazia sa incepeti 
o afacere profitabila. 
Relatiile cu persoana 
iubita sunt foarte bune. 

S-ar  putea sa 
ajungeti la un punct 
de cotitura in viata, 
care sa va aduca 
multe bucurii. Va 
sfatuim sa va bazati 
pe intui t ie,  cand 
trebuie sa luati o 
decizie importanta.

Aveti un succes 
remarcabil pe plan 
social si material. Va 
sfatuim sa profitati de 
sansele care vi se 
ofera, dar aveti grija 
sa nu fortati norocul! 
Aveti mare grija de 
acte!

Dupa o perioada 
d i f i c i l a  p e  p l a n  
s e n t i m e n t a l  s i  
financiar, aveti un 
succes nesperat. Nu 
i n c e r c a t i  s a  v a  
impuneti punctul de 
vedere! Riscati sa va 
dezamagiti partenerii. 

BERBEC

Sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
d e o s e b i t a .  Av e t i  
succes  pe  toa te  
planurile si sunt sanse 
sa castigati bine. Va 
sfatuim sa va faceti un 
program riguros, ca sa 
nu va risipiti energia. 

Aveti parte de 
schimbari importante 
pe plan profesional si 
social. Dupa-amiaza 
va vin in vizita cativa 
prieteni. Va sfatuim 
sa fiti cumpatat, ca sa 
nu aveti probleme cu 
sanatatea. 

Descoperiti ca o 
afacere in care nu v-
ati pus prea mari 
sperante va aduce 
beneficii importante. 
Este posibil sa vi se 
propuna o colaborare. 
Va recomandam sa 
nu acceptati. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 Ce 
spun românii 11:30 Vorbeşte lumea 
13:00 Ştirile Pro Tv 14:00 Vorbeşte 
lumea 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 Nemuritorii 3D: 
Războiul Zeilor 23:45 Ştirile Pro Tv 
00:15 Îngerii lui Charlie 01:15 
Nemuritorii 3D: Războiul Zeilor 
03:00 Vorbeşte lumea 05:30 Lecţii 
de viaţă

10:00 Mireasă pentru fiul meu 

13:00 Observator 14:00 Mireasă 

pentru fiul meu 16:00 Observator 

17:00 Poftiţi pe la noi! - Poftiţi şi 

dăruiţi 19:00 Observator 20:00 

Observator special 20:30  Mai 

furios, mai iute 22:30 Legea e 

lege  01:00 Mai furios, mai iute 

02:30 Observator special 03:00  

Legea e lege 06:00 Observator

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

07:15 Trăsniți din NATO 
07:45 Focus 18  10:00 
Mondenii  11:30 Cireaşa de 
pe  tort 12:45 Focus 
Magazin  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 Cireaşa 
de pe tort

07:15 Ce spun românii 
08:15 Înfrângerea 11:00 La 
bloc 13:15 Paris Model 15:00 
Șoricelul familiei 16:45 La bloc 
19:00 Viata incepe la 17 ani 
20:30 Anaconda   22:15 
Masacrul din Texas 3D 00:15 
Anaconda 02:00 Cine A.M. 
06:15 Aventurile lui Spider 
Man

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 Talk B1 22:55 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui Banciu 
00:00 Un pont de zi 00:30 Știrile B1 
01:20 Talk B1

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 State de 

Romania 00:00 Clona 01:00 Iarna 

răzbunării 02:45 State de Romania
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Alin Petrache și-a depus demisia din funcția de președinte 
al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, luni, în cadrul 
Ședinței Comitetului Executiv al COSR, informează site-ul 
oficial al forului olimpic.

Alin Petrache și-a depus demisia pentru neîndeplinirea 
obiectivului la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

"Având în vedere că Echipa Olimpică a României nu a 
reușit, la Jocurile Olimpice de la Rio, să își îndeplinească 
obiectivul asumat de Comisia Tehnică și federațiile naționale 
(6-8 medalii), și așa cum am anunțat deja că voi face, astăzi 
(luni) mi-am depus demisia din funcția de președinte al 
COSR în fața Comitetului Executiv, care va urma pașii 
statutari pentru preluarea prerogativelor. Regret enorm că nu 
le-am putut oferi românilor medaliile și rezultatele pe care și 
le doreau. Știu că am făcut tot ce a depins de mine în ultimii 
doi ani, dar din păcate criza sportului românesc este una 
profundă și care nu poate fi rezolvată cu soluții de moment", a 
declarat Alin Petrache în fața Comitetului Executiv.

Referitor la chestiunea legată de disfuncționalitățile 
echipamentului sportiv de la Rio, Petrache și-a exprimat 
''încrederea totală în instituțiile statului că își vor face datoria 
cu prisosință''. ''Aștept finalizarea anchetei organelor 
abilitate, dar și pe cea internă a COSR. Toată lumea trebuie 
să înțeleagă că sportul românesc este fix pe locul în care s-a 
văzut la Rio", a spus Petrache.

El a precizat că niciodată nu a ținut la funcții sau la anumite 
poziții, indiferent de importanța acestora.

"Cons ider  că ,  
demonstrez, din nou, 
că  nu  am ț inu t  
niciodată la funcții 
s a u  l a  a n u m i t e  
poziții, indiferent de 
importanța acestora. 
R ă m â n  a c e l a ș i  
manager  spor t iv  
onest, care spune ce 
gândește, indiferent 
cât de urât sună 
adevărul uneori și 
care își respectă cuvântul. Cred în continuare că proiectul 
meu, România Olimpică 2014-2024, este un program care 
poate revitaliza sportul românesc. Cred că avem nevoie de 
un Acord Național pentru Sport pentru următorii 20 de ani. Am 
convingerea că sunt necesare și alte ingrediente precum 
echipa, fair-play-ul, respectul, solidaritatea și patriotismul, 
valori demult uitate în societatea românească. Ca să evităm 
orice speculație de presă și ca să fie clar pentru toți 
editorialiștii care își mai aduc aminte de sportul românesc la 
fiecare insucces al acestuia, nu doresc să mai candidez 
pentru vreo funcție în cadrul COSR la următoarele alegeri. Le 
mulțumesc tuturor colegilor din fenomenul sportiv care au 
sprijinit ideile mele și care mi-au fost alături în această 
perioadă, dar și familiei mele căreia i-am putut dedica mai 
puțin timp în contextul implicării mele în fenomenul olimpic", a 
mai spus fostul președinte al COSR în finalul alocuțiunii sale.

România a participat cu 96 de sportivi și 7 rezerve la 
Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, în perioada 5-21 
august, și a cucerit cinci medalii — una de aur, una de argint și 
trei de bronz.

Aurul a fost adus de echipa feminină de spadă (Simona 
Gherman, Simona Pop, Ana-Maria Popescu, Loredana 
Dinu), argintul a fost obținut de tenismenii Florin Mergea și 
Horia Tecău la dublu masculin, bronzul a fost luat de Gabriel 
Sîncrăian la haltere (cat. 85 kg), de canotoarele de la 8+1 
(Roxana Cogianu, Ioana Strungaru, Mihaela Petrilă, Iuliana 
Popa, Mădălina Bereș, Laura Oprea, Adelina Boguș, 
Andreea Boghian și Daniela Druncea) și de Albert Saritov 
(lupte libere, cat. 97 kg).

Tricolorii au mai reușit, de asemenea, o clasare pe locul 4 
(gimnastul Marian Drăgulescu la sărituri), trei locuri cinci 
(Corina Căprioriu — judo, cat. 57 kg, luptătorul de greco-
romane Alin Alexuc — cat. 98 kg și sabrerul Tiberiu 
Dolniceanu), un loc 6 (gimnastul Andrei Muntean la paralele), 
două locuri șapte (judoka Andreea Chițu — cat. 52 kg, 
gimnasta Cătălina Ponor — bârnă) etc.

România a avut cea mai slabă clasare în clasamentul pe 
medalii la Jocurile Olimpice după al doilea război mondial, 
locul 47.

Trendul descendent al sportului românesc se menține 
după locul 14 la Atena, 17 la Beijing și 27 la Londra. Cea mai 
bună clasare a României la o ediție a Jocurilor Olimpice a fost 
în 1984, la Los Angeles, locul al doilea, urmată de un loc 5 la 
Montreal, în 1976, și locul 6 la Moscova, în 1980. 

După transferul la Anderlecht, Nicolae 
Stanciu a ținut să-și ia la revedere de la fanii 
Stelei printr-un interviu pe site-ul oficial al 
fostului său club.

Mijlocașul de 23 de ani a rememorat cei trei 
ani petrecuți la echipa roș-albastră și i-a 
mulțumit antrenorului Laurențiu Reghecampf 
pentru încrederea acordată.

”Am petrecut la Steaua trei ani minunați, cu 
multe bucurii și multe trofee câștigate. M-am 
simțit cu adevărat fotbalist a fiecare meci pe 
care l-am jucat în tricoul roș-albastru. E o 
mândrie enormă pentru mine faptul că am putut 
să apăr aceste culori și mereu sufletul meu va 
rămâne la Steaua.

Steaua înseamnă mai mult decât un club 
pentru mine, este practic a doua familie a mea, 
este echipa alături de care am reușit cele mai 
mari performanțe și am jucat pe cele mai mari 
stadioane ale lumii, împotriva unor echipe 
incredibil de mari.

Vr e a u  s ă - i  m u l ț u m e s c  d o m n u l u i  
Reghecampf pentru tot ajutorul pe care mi l-a 
dat încă din primul an la Steaua, pentru lucrurile 
învățate de la domnia sa și pentru că alături de 
dânsul am reușit să mă dezvolt atât ca fotbalist, 
cât și ca om. Colegilor de la Steaua le doresc 
multă sănătate, să reușească să câștige trofee 
în continuare, deoarece sunt cei mai buni din 
România, fără doar și poate”, a declarat 
Stanciu.

Cel mai scump transfer din istoria României 
și a Belgiei își dorește să reprezinte cu fruntea 
sus fotbalul românesc la Anderlecht, alături de 

fostul și viitorul său coleg Alex Chipciu.
„Sunt fericit că cei de aici au fost de acord să 

plec și cred cu tărie că am făcut acest pas la 
momentul potrivit. Sunt trist, în același timp, 
pentru că las în urmă mulți prieteni și oameni de 
care m-am atașat în tot acest timp.

Îmi doresc să am evoluții bune la Anderlecht, 
să joc alături de Alex (Chipciu-n.r.), să facem 
cinste României și împreună să câștigăm multe 
trofee în Belgia”, a mai spus mijlocașul.

Nicușor Stanciu a avut un mesaj și pentru 
fani, cărora le cere să revină alături de echipă, 
”așa cum o făceau înainte”.

„Fanilor le cer să revină alături de echipă, 
să-i susțină pe băieți, să se bucure cum o 
făceau înainte, să sufere la înfrângeri și să 
erupă ca un vulcan la victoriile importante ale 
echipei. Jucătorii au nevoie de ei pentru a se 
simți mai puternici. Iubesc Steaua și tot ce 
înseamnă acest club. Vă salut pe toți”, a 
încheiat Stanciu.

SPORT

Alin Petrache și-a 
depus demisia din funcția de 

președinte al COSR

Selecționerul Christoph 
Daum are mai multe probleme 
de lot înaintea meciului cu 

Muntenegru,  pr imul  d in 
campania de calificare pentru 
Cupa Mondială din Rusia 
2018, partidă care se va juca 
duminică, 4 septembrie, pe 
”Cluj Arena”, de la 21:45.

În afara lui Alin Toșca, trimis 
deja acasă și înlocuit cu 
Bogdan Vătăjelu, Daum s-a 

mai trezit cu o problemă în 
timpul antrenamentului de 
mar ț i  d imineață ,  de  la  
Mogoșoaia.

Atacantul Claudiu Keșeru 
nu a putut duce ședința de 

pregătire de azi până la capăt, 
astfel că a fost nevoit să 
meargă mai repede la vestiare. 
De altfel, vârful celor de la 
Ludogorets s-a pregăt i t  
separat şi la şedinţa de luni 
după-amiază, el acuzând 
unele probleme medicale.

Oficialii FRF încearcă tot 
posibilul să-l recupereze pe 
Keșeru până la ora de start a 
partidei cu Muntenegru și 
tocmai de aceea momentan 
este mai mult menajat. Nu este 
exclus însă ca fotbalistul să fie 
supus unor teste medicale 
amănunțite în zilele viitoare.

În acest moment, în lot sunt 
patru atacanți: Bogdan Stancu 
(Genclerbirligi), Florin Andone 
(Depor t ivo La Coruña) ,  
Claudiu Keșeru (Ludogorets) 
și Dorin Rotariu (Dinamo).

Stanciu și-a luat la revedere de la Steaua: 

”Aici m-am simțit cu adevărat fotbalist. 
E mai mult decât un club”

Cristian Bălgrădean, portarul echipei 
Concordia Chiajna, a fost convocat la 
naționala României pentru meciul cu 
Muntenegru, de duminică, după accidentarea 
suferită de Ciprian Tătărușanu, informează 
site-ul Federației Române de Fotbal. 

Bălgrădean va intra de luni (astăzi) în 
cantonament alături de tricolorii care 
pregătesc meciul cu Muntenegru, primul din 
preliminariile Cupei Mondiale 2018. 

Selecționerul Christoph Daum l-a convocat 
pe Bălgrădean după accidentarea suferită de 
Tătărușanu în meciul Fiorentina — Chievo (1-
0), în a doua etapă din Serie A. Goalkeeperul 
român al echipei "viola" a suferit un 
traumatism cranian. El a fost înlocuit de Luca 

Lezzerini în minutul 40 al partidei. 
Bălgrădean are o singură selecție în 

echipa națională a României, în 2011, la un 
meci amical cu Grecia, câștigat cu scorul de 3-
1. 

Emoții pentru Daum! Keșeru
 a părăsit mai devreme şedinţa de pregătire

Cristian Bălgrădean, convocat la națională
 după accidentarea lui Ciprian Tătărușanu 
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