
* Pentru a veni în sprijinul 
fermierilor, a fost dispusă 
măsura ca la centrele 
județene și locale ale APIA 
s ă  s e  l u c r e z e  ș i  î n  
următoarele zile de sâmbătă 
și duminică, respectiv în 
zilele de 6-7 mai și 13-14 mai 
2017. 

Ministrul Agriculturii, Petre 
Daea, a declarat în câteva 
rânduri că fermierii care nu vor 
depune la APIA cererile unice 
de plată nu vor putea beneficia 
de subvenții în acest an.

(Continuare  în  pagina  4)

Aproape 90 de intervenții au 
avut pompierii teleormăneni în 
minivacanța de 1 mai, dintre care, 
cele mai multe, 71, au fost cazuri de 
SMURD, alte trei intervenții au fost 
la accidente rutiere, 5 intervenții de 
ajutorare a unor persoane (bolnavi 
transportați la ambulanță și o 
deblocare de ușă), 3 misiuni de 
asigurare a măsurilor de prevenire 
și stingere a incendiilor și 5 incendii 

izbucnite la anexele gospodărești/locuințele unor cetățeni.
De asemenea, în perioada 28 aprilie-2 mai 2017 echipajele de salvatori din 

cadrul subunităților operative au executat 14 misiuni de recunoaștere și 
informare în domeniul situațiilor de urgență la unitățile de cult și operatorii 
economici din raionul de intervenție al subunităților operative.

(Continuare  în  pagina  2)

Trenurile de marfă din județul Telorman au ajuns la fier 
vechi. Procurorii DIICOT au intrat pe fir și deja au întocmit 
un dosar în acest sens. Ei au organizat mai multe 
percheziții în țară, dar și în județul Teleorman.

Percheziții la CFR Marfa, în județul Teleorman, dar și 

în alte județe într-un dosar privind vânzarea de vagoane 
de tren la fier vechi. Potrivit procurorilor, prejudiciul creat 
se ridică la suma de peste 6 milioane euro.

63 de percheziții au fost efectuate în această 

dimineață pe raza municipiului București și a județelor 
Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinți, 
Călărași, Arad, Teleorman, Dâmboviţa, în cadrul unei 
acţiuni vizând destructurarea unui grup infracțional 
organizat, format din 40 de suspecți, specializat în 

săvârşirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe 
deosebit de grave,fals intelectual şi uz de fals.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus
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APIA solicită agricultorilor să
 depună cererile pentru subvenții până 

pe data de 15 mai 2017

Trenurile de marfă din Teleorman au fost vândute 
la fier vechi! Procurorii DIICOT fac percheziții

Accidente rutiere,
 cu victime, în 
ultimele zile

Patru gospodării au luat foc, în 
minivacanța de 1 mai



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Incendii la locuințe
Potrivit unui comunicat al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, în 

perioada menționată, pompierii militari teleormăneni au fost 
solicitați și au intervenit pentru localizarea și lichidarea a patru 
incendii, izbucnite la locuințele unor cetățeni sau la anexele   
gospodărești ale acestora, în localitățile Turnu Măgurele, 
Zimnicea, Roșiorii de Vede, Alexandria și Scrioaștea.

Solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit în ziua de 
28 aprilie 2017, la ora 11:27, la locuința lui V.S., dinTurnu 
Măgurele, pompierii au constatat, în urma cercetărilor 
efectuate la fața locului, că focul a fost pus intenționat de 
proprietarul locuinței. Au ars bunurile dintr-o cameră, valoarea 
acestora fiind de aproximativ 1000 de lei.

Din fericire, la această intervenție nu s-au înregistrat 
victime.

În aceeași zi, la Zimnicea, pompierii militari zimniceni au 
intervenit în jurul orelor 16:13 pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit la un apartament. 

Cel mai probabil, focul s-a produs din cauza unui scurtcircuit 
electric la un aparat de gătit electric, lăsat sub tensiune, 
nesupravegheat. 

Flăcările au distrus bunuri în valoare de aproximativ 1500 
lei.

Și la Roșiorii de Vede au fost solicitați pompierii militari, în 
ziua de 30 aprilie 2017, pentru stingerea unui incendiu 
declanșat, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit electric 
produs la instalația electrică ce alimenta aparatele 
electrocasnice.

Flăcările au distrus bunurile din bucătăria locuinței, 
valoarea pagubelor ajungând la aproximativ 5000 lei. 

Proprietara locuinței a avut nevoie de primul ajutor al 
paramedicilor SMURD, prezenți la fața locului. Vazându-și 
casa în flăcări, femeia a suferit un atac de panică și, după ce a 
primit primul ajutor, a fost transportată la spital.

La Alexandria, pompierii militari au intervenit în ziua de 30 
aprilie, în jurul orei 16:50, pentru stingerea unui incendiu 
izbucnit într-o gospodărie de pe strada Negru Vodă. Focul a 
distrus o anexă unde erau depozitate mai multe deșeuri 
(lemne,hârtie și mase plastice), valoarea pagubelor fiind 
estimată la suma de 500 de lei. Din primele   cercetări 
efectuate pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu a 
reieșit că focul a izbucnit de la scânteile (jarul) provenite de la 
un grătar.

La Scrioaștea, pompierii militari roșioreni au reușit să evite 
producerea unei tragedii, care putea conduce la pierderea vieții 
proprietarului, Corneliu P.,care a fost scos la timp din interiorul 
unei anexe cuprinse de flăcări, făcând un atac depanică. 
Acesta a fost preluat de un echipaj al SAJ, i s-a acordat primul 
ajutor și a fost transportat la Spitalul Municipal Roșiorii de 
Vede.

Cauza probabilă a acestui eveniment a fost un aparat de 
gătit lăsat în funcțiune nesupravegheat. Intervenția a fost 
dificilă din cauza cantității mari de materiale ușor combustibile 
și de faptul că locuința se afla la o distanță foarte mică față de 
anexa în flăcări, ceea ce a favorizat propagarea acestora cu 
ușurință.

Trei accidente rutiere, soldate cu victime, rănite ușor
Pompierii militari teleormăneni au intervenit în această 

perioadă la trei accidente rutiere, produse pe raza localităților 
Lăceni (2) și Moldoveni, pentru acordarea   primului ajutor (de 
către paramedicii SMURD) și sablarea carosabilului. Din 
fericire, la cele trei accidente rutiere, victimele au fost rănite 
ușor, acestea ajungând, însă, la spital pentru investigații 
medicale amănunțite. Cazurile au fost preluate de către Poliție 
pentru cercetări. 

Misiuni de recunoaștere/instruiri în domeniul situațiilor 
de urgență

Echipajele subunităților din cadrul ISU „A.D. Ghica” 
Teleorman au executat 14 misiuni de recunoaștere în teren 
având ca scop pregătirea personalului în vederea cunoașterii 
riscurilor asociate obiectivelor din raioanele de intervenție, 
precum și educarea și instruirea utilizatorilor asupra modului 
de acțiune în cazul producerii unor situații de urgență, la 
unitățile de cult și operatorii economici. Cele 14 recunoașteri au 
fost efectuate în localitățile Videle, Turnu Măgurele, Botoroaga, 
Roșiorii de Vede, Poeni, Țigănești, Alexandria, Talpa,Seaca și 
Dragănești Vlașca.

71 de intervenții SMURD
În cazul intervenţiilor SMURD cele mai frecvente simptome 

prezentate de pacienți au fost: hipertensiune arterială, cefalee, 
vertij, tahicardie, traumatisme. După acordarea   primului 
ajutor, persoanele cu probleme medicale au fost transportate la 
unitățile spitalicești pentru investigații medicale amănunțite și 
acordarea de îngrijiri de specialitate. 

M. MEILĂ

SC Mara Prod Com SRL angajează distribuitori mezeluri, 
conserve, carne și produse din carne.

Solicitanții trebuie să dețină permis de conducere categoria B.
Relații la telefon: 0766/279/773

Anunţ

Polițiștii din Videle au fost 
sesizați prin apelul de urgență 
112 cu privire la producerea 
unui accident  rutier pe raza 
comuna Purani.

În baza celor sesizate s-a 
constituit echipa operativă din 
cadrul Poliției oraș Videle  care  
s-a deplasat la fața locului 
u n d e  a u  c o n s t a t a t  
următoarele: În timp ce un 
tânăr în vârstă de 20 de ani din 

com. Purani, sat Purani 
conducea un autoturism pe 
str.Văii din localitate a efectuat 
manevra  de mers înapoi fără 
să se asigure,  acroșând o 
femeie în vârstă de 53 de ani 
care se deplasa în  în calitate 
de pieton.

În urma  accidentului a 
rezultat vătămarea corporală a 
p ie tonu lu i  ca re  a  f os t  
transportat la spital în vederea 
acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto cât 
și pietonul  au fost testați cu 
aparatul alcooltest, rezultatele 
fiind negative.

În cauză s-a întocmit dosar 
penal  pentru comiterea 
infracțiuni i  de vătămare 
corporală din culpă, urmând a 
se propune soluție prin 
parchet.

Polițiștii din Roșiorii de 
Vede au fost sesizati prin 
SNUAU 112 cu privire la faptul 
că pe DC 45,  în afara 
localitatăţii a avut loc un 
accident rutier ușor, produs în 

urmatorele împrejurări: În timp 
ce un tânăr în vârstă de 18 ani 
din com. Dobrotești, județul 
Teleorman  conducea un 
autoturism ul pe DC 45 , în 
afara localităţii Dobrotești, 
județulTeleorman, din cauza 
neatenției a pierdut controlul 
volanului, a derapat şi a intrat 
într-un copac de pe marginea 
părţii carosabile.

În urma impactului a 
rezultat rănirea unei tinere în 
vârstă de 18 ani din comuna 
Dobroteșt i ,  care a fost 
trasnportată la spital în 
vederea acordării de îngrijiri 

medicale.
Conducătorul a fost testat 

cu  apara tu l  a lcoo l tes t ,  
rezultatele fiind negativ.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de vătămare din 
culpă, urmând a se propune 
soluție prin Parchet.

Și tot polițiștii din Roșiorii de 
Vede au fost sesizați cu privire 
la faptul că pe raza com.Beuca 
a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-a deplasat 
echipa operativă din cadrul  
Poliției Mun. Roșiorii de Vede 
care au constatat următoarele: 
În timp ce un bărbat în vârstă 
de 52 ani din comuna Slobozia 
M â n d r a  c o n d u c e a  u n  
autoturism pe str. Castanului, 
din com Beuca, din cauza 
neatenției în conducere a intrat 
în coliziune cu un vehicul cu 
tracțiune animală condus de 
un bărbat în vârstă de 49 ani 
din com. Beuca, județul 
Teleorman.

În urma impactului a 
rezultat vătămarea corporală a 
conducătorului atelajului hipo 
care a fost transportat la spital, 
acesta refuzând internarea.

Cele două persoane au fost 
testate cu aparatul alcooltest, 
rezultatele fiind negative. 

În cauză a fost întocmit 
dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiuni i  de vătămare 
corporală din culpă, urmând a 
se propune soluţie prin 
Parchetu l  de pe lângă 
Judecătoria Roșiorii de Vede.

C.D.

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, 
de preferat cu experiență în muncă. 

Relații la telefon: 0247/314.575. 

Anunţ

Patru gospodării au luat foc, 
în minivacanța de 1 mai

Accidente rutiere, cu victime, în ultimele zile
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În contextul în care liderii PSD și ALDE 
doresc înființarea unei comisii de anchetă 
parlamentară pe tema alegerilor din 2009, 
deputații social-democrați Florin Iordache și 
Eugen Nicolicea au depus proiecte de 
modificare a statutului și regulamentului proprii, 
în sensul ca ancheta Parlamentului să se 
desfășoare în paralel cu cea a procurorilor și 
toate persoanele chemate la audieri să fie 
obligate să se prezinte.

O primă propunere legislativă semnată de 
foștii miniștri vizează completarea art. 9 din 
Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și 
senatorilor în sensul „instituirii unor reguli clare 
pentru organizarea şi funcţionarea comisiilor 
de anchetă”. Concret, modificarea ar permite 
ca o comisie parlamentară să-și deruleze 
propria anchetă în paralel cu cea a procurorilor.

O a doua propunere vizează modificarea şi 
completarea art. 9 din Regulamentul 
activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, în sensul „instituirii unor reguli clare 

de procedură referitoare la citarea şi invitarea 
persoanelor în faţa comisiei de anchetă, care 
să cuprindă şi măsurile ce pot fi propuse în 
situaţia în care aceste persoane refuză 
nemotivat să se prezinte în faţa comisiei”.

Potrivit secretarului Camerei Ioana Bran 
(PSD), propunerile ar urma să fie dezbătute și 
votate într-un ritm alert: amendamentele pot fi 
formulate până vineri, Comisia pentru statut 
redactează raportul, votul se dă în plenul 
comun.

Fostul ministru al Justiției Florin Iordache a 
declarat că Parlamentul nu va face anchetă 
penală, dar că este „normal” ca persoanele 
chemate la audieri să fie obligate să vină. 
„ A n c h e t a  p a r l a m e n t a r ă  e  a n c h e t ă  
parlamentară, prin care vrem să aflăm 
ch e s t i u n i  ca re  v i ze a ză  a c t i v i t a t e a  
parlamentară, activitatea legislativă. Activitatea 
penală sau activitatea pe care o desfăşoară 
Parchetul este altă anchetă. Tocmai de aceea 
sunt două acţiuni total diferite. Dacă sunt fapte 
de natură penală, fără îndoială şi în această 
comisie de anchetă parlamentară, faptele 
respective sunt înaintate Parchetului”, a 
declarat Iordache.

Propunerile semnate de Florin Iordache și 
Eugen Nicolicea, ex-ministrul delegat pentru 
relația cu Parlamentul, sunt depuse după ce, 
săptămâna trecută, a fost retrimis Comisiilor 
juridice proiectul de hotărâre pentru înființarea 
Comisiei de anchetă cu privire la alegerile 
prezidenţiale din 2009.

Președintele Klaus Iohannis pledează pentru 
descentralizare, dar atrage atenția că pentru realizarea 
acesteia nu trebuie implicat „un partid”, „un om” sau „un 
guvern”, ci întreaga administrație, iar descentralizarea nu 
trebuie făcută „împotriva cuiva”, dar „nici pentru cineva”. 
Șeful statului participă, miercuri, la o dezbatere cu peste 300 
de aleși locali din regiunea de dezvoltare Nord-Est.

 „Guvernanții să se folosească cu înțelepciune de 
învățămintele trecului și să nu introducă o discriminare între 
autoritățile publice locale. (...) Politica celui mai puternic, pur 
și simplu, nu mai merge”, a declarat președintele în fața 
sutelor de aleși locali.

„Reforma administrativă nu trebuie să fie o sarcină a 
fiecărui guvern format, de a reorganiza ceva cu orice preț. 
Dimpotrivă, guvernele predecesoare sunt obligate să 
continue reforma. Nu un partid, nu un om, nu un guvern, ci 
întreaga administrație trebuie implicată în tot acest efort 
colectiv. Cu cât aceste lucruri se fac în grupuri mai restrânse, 
cu atât erorile vor fi mai grave. Descentralizarea și 
modernizarea nu se pot face împotriva cuiva, ci pentru a 
îmbunătăți sistemul. Nu pot fi făcute nici pentru cineva”, a mai 
spus Klaus Iohannis.

Referindu-se la Programul Național de Dezvoltare Locală, 
președintele a arătat că acesta a „împărțit țara în două”. „În 
ciuda beneficiilor certe, programul a avut aproape în 
totdeauna o mare problemă de transparență. A împărțit țara 
în două categorii: primari fericiți și primari nefericiți, 
beneficiari ai programului sau eliminați de pe lista 
programului, de multe ori pe criterii politice”, a susținut șeful 
statului.

Parlamentul va avea săptămâna viitoare două ședințe de 
plen comun, una în care președintele Klaus Iohannis se va 
adresa senatorilor și deputaților, iar cealaltă în care șeful 
Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va susține o 
alocuțiune.

Marțea viitoare, președintele Klaus Iohannis se va adresa 
senatorilor și deputaților. Acesta a transmis luna trecută o 
scrisoare președinților celor două camere în care solicita să 

adreseze Parlamentului un mesaj cu ocazia sărbătoririi a 140 
de ani de la Proclamarea Independenței de Stat a României, 
precum și cu ocazia Zilei Europei.

Tot săptămâna viitoare, joi, va mai avea loc o ședință 
comună, în cadrul căreia președintele Comisiei Europene, 
Jean-Claude Juncker, va susține o alocuțiune cu tema 
"Viitorul Europei".

Iohannis: Descentralizarea
 nu poate fi făcută pentru cineva

Președintele Iohannis 
și șeful Comisiei Europene, 

în Parlament săptămâna
 viitoare

Au fost dezbateri aprinse, 
marţi, la Comisia juridică din 
Senat. Discuţiile au pornit de la 
un proiect de lege care le 
impune primarilor rămaşi fără 
mandat, din cauza unor 
condamnări, să dea banii 
pentru organizarea de noi 
alegeri. Proiectul iniţiat de 
liberalul Daniel Fenechiu a fost 
respins în cele din urmă.

Pro iec tu l  d iscuta t  în  
Comisia juridică le cere 
candidaţilor la primării să 
completeze declaraţii pe 
proprie răspundere în care să 
spună dacă au dosare sau 

condamnări. Aleşii puterii spun 
că o astfel e lege este 
n e d e m o c r a t i c ă  ş i  
neconstituţională - dreptul de a 
alege şi de a fi ales este 
garantat de Constituţie pentru 
cei care nu şi-au pierdut 
drepturile electorale.

Legea iniţiată de senatorul 
Daniel Fenechiu a trecut de 
Camera deputaţi lor prin 
adoptare tacită. Liberalul nu şi-
a convins însă colegii din 
Comisia juridică.

„Eu cred că este o dovadă 
de respect faţă de banii 
cetăţenilor. Dacă tu te crezi 

nevinovat urmează să fii 
achitat. Fiind achitat nu se 
întâmplă nimic. Dacă nu ai fost 
achitat înseamnă că ai fost 
vinovat şi, din punctul acesta 
de vedere, ai indus electoratul 
în eroare. Este şi o formă de 
responsabilizare a partidelor”, 
a precizat Daniel Fenechiu, 
senator PNL.

Șapte senatori au votat 
pentru respingerea proiectului 
faţă de doar trei care au 
susţinut adoptarea lui. Totuşi, 
proiectul va merge la dezbateri 
în plenul Senatului.

Eurodeputatul Siegfried Mureșan (PMP), 
negociator-șef al Parlamentului European 
pentru Bugetul Uniunii Europene din 2018, a 
propus finanțarea unui proiect-pilot de 
combatere a propagandei și acțiunilor de 
dezinformare ale Federației Ruse prin presă și 
prin rețelele sociale. 
Proiectul-pi lot ar 
presupune alocarea 
a 3 milioane de euro 
din Bugetul UE 2018.

 „ S c o p u l  
proiectului-pilot este 
d e  a  a d u c e  
r e p r e z e n t a n ț e l e  
C o m i s i e i  ș i  
d e l e g a ț i i l e  
Serviciului European 
de Acțiune Externă 
(SEAE) la nivelul de 
expertiză necesar 
pentru a exploata pe deplin posibilitățile oferite 
de platformele de social media pentru a stimula 
dezvoltarea unei campanii de comunicare 
strategică. Proiectul-pilot ar finanța astfel o 
monitorizare media complexă și coerentă în 
întreaga regiune, inclusiv a unui flux mare de 

date. Pe lângă statele din Parteneriatului Estic, 
statele membre UE vulnerabile din punct de 
vedere strategic și statele cu cea mai ridicată 
predispoziție la propagandă, în special în 
anumite perioade (spre exemplu, alegeri 
naționale), ar trebui inițial vizate de acest 

proiect”, se arată în 
proiectu l -p i lot  a l  
europarlamentarului 
Siegfried Mureșan.

Cu alte cuvinte, 
dacă va fi aprobat 
proiectul, banii vor fi 
folosi ț i  pentru a 
pregăti personalul de 
s p e c i a l i t a t e  d i n  
r e p r e z e n t a n ț e l e  
Comisiei Europene 
în statele membre și 
d i n  d e l e g a ț i i l e  
Uniunii Europene în 

țările din Vecinătatea estică în vederea 
monitorizării propagandei ruse și a știrilor false 
(fake news) ca parte a propagandei, precum și 
instruirea personalului de specialitate în 
vederea combaterii acestor fenomene de 
dezinformare.

Proiect Iordache-Nicolicea: 
reguli noi pentru anchetele parlamentare

Alegeri plătite de primarii condamnaţi

Propunere: 3 milioane euro 
pentru combaterea propagandei ruse
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În urma analizei efectuate 

privind derularea actualei 
sesiuni  de depunere a 
cererilor de plată se constată 
că în multe județe ritmul de 
depunere a solicitărilor este  
necorespunzător, în condițiile 
în care au mai rămas mai puțin 
de două săptămâni până la 
data când această acțiune 
trebuie finalizată. Într-o atare 
situație, s-a hotărât ca până la 
data de 15 mai a.c. la centrele 
județene și locale ale APIA să 
se deruleze un program 
normal de lucru, inclusiv în 
următoarele două weekend-
uri, respectiv 6 – 7 mai și 13 - 
14 mai 2017. 

“Adresăm rugămintea ca 

potenţial i i  beneficiari  ai 
sp r i j i nu lu i  f i nanc ia r  să  
respecte programarea la care 
au fost invitați să depună 
Cererea unică de plată, iar cei 
care nu au reușit să se 
prezinte la data programată să 
contacteze de urgență Centrul 
județean/local APIA. Fermierii 
care nu vor depune cererile 
până la data de 15 mai nu vor 
putea beneficia de subvenţii”, 
se arată într-un comunicat al 
APIA. 

Pentru impuls ionarea 
procesului de depunere a 
cererilor de plată la nivelul 
î n t r e g i i  ț ă r i ,  m i n i s t r u l  
Agriculturii, Petre Daea, a 
dispus măsuri de sprijin și din 
partea Direcțiilor Agricole 

Județene, în sensul acordării 
de asistență tehnică la și 
a s i g u r ă r i i  p r e z e n ț e i  
potențialilor beneficiari de 
s u b v e n ț i i  l a  c e n t r e l e  
locale/județene ale APIA. 
A s t f e l ,  r e p r e z e n t a n ț i i  
Direcțiilor Agricole Județene 
au sarcina de a comunica în 
permanență cu fermierii și cu 
u n i t ă ț i l e  a d m i n i s t r a t i v  
teritoriale, iar acolo unde 
identifică beneficiari care se 
află în imposibilitatea de a 
ajunge la centrele APIA să le 
acorde sprij inul necesar 
pentru a-și  depune cererile 
până la termenul limită de 15 
mai 2017. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
Procurorii au suspiciunea că în cursul anului 

2016, la nivelul unei societăți de transporturi 
feroviare, s-a constituit un grup infracțional 
organizat, implicând factori de decizie de la 
nivelul central și teritorial al societății de 
transport.

Potrivit procurorilor, ”membrii grupului 
infracţional au subevaluat bunurile din 
patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor 
de vânzare-cumpărare a 2450 de vagoane 
destinate casării, facilitând astfel traficarea în 
folosul unei firme de colectare a deșeurilor 
feroase din Călărași  a diferenței rezultate între 
valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor 
casate.

Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe 
Bursa de Mărfuri București, în baza unei 
proceduri de licitație deschisă a 2450 de 
vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în 
conformitate cu standardele în materie, 
deșeurile metalice provenite din casarea 
materialului rulant se încadrau în categoria 
“deșeu fier vechi greu” și “deșeu fier vechi 
special” (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare 
de piață net superioară”.

S-a constatat că, deși oferta de vânzare 
inițiată de către reprezentanţii societăţii de 
transporturi feroviare pe Bursa de Mărfuri viza 
cantitatea generică de 49.000 tone fier vechi, 
ulterior contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat cu ofertantul firmei de colectare a 
menționat vânzarea fierului vechi provenit din 
casarea a 2450 de vagoane.

Prețul de achiziție a fost de 120 euro/tona de 
fier vechi, în condițiile în care prețul mediu 
practicat pentru “deșeu fier vechi greu” era de 
175,88 euro/tonă, iar pentru “deșeu fier vechi 
special” (oțel) era de 218,90 euro/ tonă. A 
rezultat că prin această manoperă s-a realizat 
practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% în 
cazul “deșeurilor fier vechi special” (oțel) și cu 
46,56% în cazul “deșeurilor fier vechi greu”.

Cele 2450 de vagoane supuse casării 
însumează cantitățile de 35.002,12 tone de oțel 
și 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantități 
care au fost menționate în documentele 
încheiate ca fier vechi.

Prejudiciul  cauzat pr in act ivi tatea 
infracțională este în sumă de 6.313.748,52 
euro.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Începând de ieri, 3 mai 2017, fermierii și ceilalți investitori 
din mediul rural pot accesa fonduri europene 
nerambursabile însumând 680,8 milioane de euro, investiții 
finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020 (PNDR 2020). Pentru a facilita accesul 
fermierilor la aceste fonduri, Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale  a deschis ieri sesiunile de primire a 
proiectelor de investitii finantate prin intermediul a 14 
submăsuri de finanțare. Proiectele vor putea fi depuse în 
perioada 3 mai - 31 iulie 2017.

Submăsura 4.1 – „Investiții în exploatații 
agricole”. Alocarea financiară stabilită pentru sM 4.1 în 
această sesiune este de 185 milioane de euro. Din această 
sumă, pentru sectorul vegetal au fost alocate 79 milioane de 
euro, pentru sectorul  zootehnic 60 milioane de euro, pentru 
zona montană 14 milioane de euro, iar pentru fermele de 
familie 32 milioane de euro.

Submăsura 4.1a „Investiții în exploatații 
pomicole”. In această sesiune, alocarea financiară 
pentru sM 4.1a este de 100 milioane de euro, din care pentru 
pepiniere este disponibilă suma de 5 milioane de euro.

Submăsura 6.1 „Spri j in pentru 
instalarea tinerilor fermieri”. În cadrul sM 6.1. 
tinerii fermieri dispun de fonduri europene nerambursabile 
în valoare totală nerambursabilă de 170 milioane de euro, 
din care pentru zona montană sunt alocate 34 milioane de 
euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse prin sM 
6.1 este de 25 de puncte.

Submăsura 6.2 „Spri j in pentru 
înființarea de activități neagricole în zone 
rurale”. Alocarea bugetară disponibilă pentru înființarea 
de activități neagricole în mediul rural, finanțate prin sM 6.2 
este 18,3 milioane de euro în sesiunea din acest an. Pragul 
minim de selectie al proiectelor depuse atat prin sM 6.2 este 
de 15 de puncte.

Submăsura 6.3 „Spri j in pentru 
dezvoltarea fermelor mici”. In actuala sesiune  
alocarea financiară stabilită pentru sM 6.3 este de 100 
milioane de euro, din care zonei montane îi revin 21 milioane 
de euro. Pragul minim de selecție al proiectelor depuse pe 
sM 6.3 este 15 de puncte.

În același timp, se vor derula și sesiunile de primire a 
proiectelor pentru submăsurile: sM 6.4 „Investitii în crearea 
și dezvoltarea de activităti neagricole”, sM 9.1 „Inființarea 
grupurilor de producători în sectorul agricol”, sM 9.1a 
„Inființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, 
sM 4.1 „Investitii în exploatații agricole zona ITI – DD”, sM 
4.1a „Investitii în exploatații pomicole zona ITI – DD”, sM 6.2 
„Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone 
rurale zona ITI – DD”, sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici zona ITI – DD”, sM 6.4 „Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități neagricole ITI – DD”

În perioada 3 mai 2017 - 31 octombrie 2017, ora 17.00, 
AFIR derulează și sesiunea de depunere a proiectelor 
pentru Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de 
consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții 
pentru procesarea și marketingul produselor agricole în 
vederea obținerii de produse neagricole”, schemă  aferentă 
sM 4.2. 

George ZAVERA

APIA solicită agricultorilor să
 depună cererile pentru subvenții până 

pe data de 15 mai 2017

Trenurile de marfă din Teleorman 
au fost vândute la fier vechi! Procurorii 

DIICOT fac percheziții

Peste 70.000 de persoane au fost angajate 
prin programul național al forței de muncă în 
primele 3 luni ale anului 2017, cele mai multe, 
respectiv 33%, având peste 45 de ani, potrivit 
datelor instituției, conform Agerpres.

Din totalul celor 70.941 de persoane 
ocupate, 23.489 au peste 45 de ani (33%), 
19.566 au vârsta între 35 și 45 (27%), 16.919 au 
între 25 și 35 de ani (23%), iar 10.967 sunt tineri 
sub 25 de ani (15%).

Cele mai multe persoane provin din mediul 
urban, 38.679 (54%), iar 32.262 din mediul rural 
(45%).

Conform lunilor precedente, cele mai multe 
persoane ocupate sunt de sex masculin, 
41.300.

Nivelul de pregătire al persoanelor pentru 
care a fost identificat un loc de muncă arată că 
cele mai multe au studii liceale (22.076), 
profesionale (18.904), gimnaziale (15.770), 
8.048 fiind cu studii universitare.

Județele cu cele mai multe persoane 
angajate sunt Timiș (5.595), București (4.958), 

Suceava (4.019), Hunedoara (3.360) și Neamț 
(3.307).

"Astfel, în perioada ianuarie — martie 2017 
au fost incluse în măsuri active 163.150 de 
persoane; 110.826 au beneficiat de mediere în 
vederea încadrării pe unul dintre locurile de 
muncă vacante declarate de angajatori la 
agenția teritorială pentru ocuparea forței de 
muncă, 90.332 au beneficiat de informare și 
consiliere, 83 de consultanță și asistență pentru 
începerea unei activități independente sau 
pentru inițierea unei afaceri", conform ANOFM.

ANOFM: Peste 70.000 de persoane 
au fost angajate în primele 3 luni

Începând de ieri, 

Fermierii și ceilalți investitori 
din mediul rural au la dispoziție 

fonduri nerambursabile
 însumând 680 milioane euro



* 200 de elevi, absenți la proba de 
Limba română, în Teleorman

Recent reveniți la cursuri după vacanța de 
primăvară, elevii de clasa a IV-a au intrat, deja, în 
febra testărilor din cadrul Evaluării Naționale.

Ieri s-a desfășurat prima probă din cadrul 
evaluării elevilor din clasa a IV-a, proba la Limba 
română, la care s-au înscris 2270 elevi care învață 
în școlile din județul Teleorman. 

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ 
Teleorman, Estera Ligia Stancu, la prima probă 
din cadrul Evaluării Naționale a elevilor de clasa a 
IV-a au fost prezenți 2070 elevi din județul 
Teleorman, iar alți 200 au absentat.

 Astăzi are loc proba la Matematică, iar mâine 
sunt programate probele la Limba maternă.

Evaluările Naționale ale elevilor se susțin, de 

regulă, în sălile de clasă în care elevii își 
desfășoară activitatea în mod curent.

Potrivit unor declarații recente ale ministrului 
Educației, Pavel Năstase, rezultatele obținute de 
elevi la Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a 
IV-a și a VI-a, vor fi centralizate, pentru prima dată, 
la nivel național. Conform aceleiași surse, aceste 
evaluări nu pot fi considerate examene prin care 
să fie promovată concurenţa între elevi.

Rezultatele obţinute nu se înregistrează în 
catalogul clasei. Acestea vor fi analizate  la nivelul 
fiecărei unităţi de învăţământ și pe baza lor vor fi 
elaborate planuri individualizate de învăţare. De 
asemenea, părinţii/reprezentanţii legali ai elevului 
vor fi informați asupra stadiului formării şi 
dezvoltării competenţelor fiecărui elev în parte.

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Oboseala excesivă, anxietatea şi tensiunile se pot 
reflecta pe piele. „Când stresul este intens sau durează o 
perioadă lungă de timp, cronicitatea duce la epuizare, 
suferinţă şi boală sau la exacerbarea unor dermatoze 
preexistente'', spune dermatologul Proca Ancuţa pentru 
Gândul.

Stresul poate avea numeroase consecinţe pentru 
sănătate, inclusiv pentru piele. „Atunci când sistemul 
nervos este afectat de stres, pielea poate reacţiona  prin 
inflamaţie, urticarie, eczeme,  dermatită atopică , 
psoriazis, dermatită seboreică, acnee, rozacee, aftoză , 
vitiligo, infecţii cu herpervirus, până la hiperhidroză, 
alopecie şi distrofii unghiale'', declară dermatologul Proca 
Ancuţa pentru Gândul.

Simptomele care pot apărea sunt pruritul 
(mâncărimea), eritemul (roşeaţa), xeroza cutanată 
(uscăciunea pielii), distrofii unghiale, iar când afectează 
scalpul apar scuame (mătreaţa) sau căderea părului, 
care poate duce la alopecie.

Anxietatea poate duce la tulburări de somn, dar are 
efecte nebănuite şi asupra pielii.  ,,Studiile au arătat că 
insomnia pare să aibă un efect negativ asupra capacităţii 
de regenerare a pielii. Dacă pierdeţi somnul din cauza 
stresului , este posibil să prezentaţi, de asemenea, 
simptome mai grave ale dermatitelor'',  spune 
specialistul.

Atunci când stresul se manifestă prin apariţia unor 
dermatite, trebuie să consultaţi un dermatolog pentru a 
confirma cauza şi pentru a primi tratamentul adecvat.

Federaţia Sindicatelor Libere 
din Învăţământ a transmis marţi 
c ă  l e g e a - c a d r u  p r i v i n d  
salarizarea ”încalcă programul 
de guvernare aprobat de 
Parlament” şi ameninţă cu 
declanşarea unor acţiuni de 
protest în cazul în care 
parlamentarii ”nu remediază 
problemele semnalate” de 

”Încălcarea Programului 
de guvernare aprobat de 
Parlamentul României, în 
condiţiile în care acesta 
prevede o creştere a 
salariilor cu 20%, începând 
cu data de 01 iulie 2017 şi cu 
30% de la data de 01 
ianuar ie 2018, iar  în 
proiectul Legii-cadru privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice se 
propune ca prima tranşă de 
majorare, în procent de 50%, să 
se acorde de la data de 01 
i a n u a r i e  2 0 1 8 .  A c e a s t ă  
p r o p u n e r e  î n s e a m n ă  o  
diminuare cu 6% a majorărilor 

salariale şi, ceea ce este mai 
important, provoacă în rândul 
salariaţilor din sistemul de 
î n v ă ţ ă m â n t  o  s t a r e  d e  
neîncredere şi suspiciune 
referitoare la transpunerea în 
practică a prevederilor viitoarei 

legi privind salarizarea unitară”, 
transmite, într-un comunicat de 
presă preşedintele FSLI Simion 
Hăncescu.

To t o d a t ă ,  F S L I  c e r e  
revizuirea salariului de bază în 
învăţământul preuniversitar.

”Revizuirea coeficienţilor de 
ierarhizare pentru funcţia 
didactică  de predare, astfel 
încât salariul de bază maxim în 
învăţământul preuniversitar, 
corespunzător gradaţiei 0 să 
reprezinte aproximativ 0,28  din 

i n d e m n i z a ţ i a  
Preşedintelui României”, 
m a i  p r e c i z e a z ă  
conducerea FSLI.

D e  a s e m e n e a ,  
s ind ica tu l  ma i  cere  
p a r l a m e n t a r i l o r  
”remedierea anomaliilor 
din proiectul Legii-cadru 
p r i v i n d  s a l a r i z a r e a  
personalului plătit din 
fonduri publice, în ceea ce 
priveşte grilele propuse 
p e n t r u  f u n c ţ i i l e  d e  

conducere, precum şi pentru 
anumite funcţ i i  d idact ice 
auxiliare şi nedidactice”.

Conducerea FSLI anunţă 
acţiuni de protest, în situaţia în 
care parlamentul ”nu remediază 
problemele semnalate”.

A început Evaluarea Națională a elevilor
 de clasa a IV-a 

Faci muncă de birou sau lucrezi de acasă astfel că 
utilizezi des computerul ori laptopul? Află de ce trebuie să 
igienizezi des tastatura, dar și mouse-ul.

În urma unui studiu britanic s-a descoperit că tastatura 
este de 5 ori mai plină de microbi și bacterii decât un colac 
de wc? Printre microorganismele care „viețuiesc“ între 
taste se află și stafilococul auriu, E.coli şi coliforma. 
Așadar dacă ți se va întâmpla să te apuce diareea sau să-
ți fie greață fără să știi de ce, ai putea să iei în calcul 
prezența virusurilor din tastatură.

Un factor important pentru care tastatura reprezintă un 
pericol pentru sănătate este acela că unele persoane nu 
se spală pe mâini după folosirea toaletei ori mănâncă 
adesea în fața Pc-ului. Despre faptul că este absolut 
necesar să-ți igienizezi mâinile după utilizarea wc-ului 
probabi că toată lumea știe, însă legat de firimiturile care 
cad peste tastatură și ajung să colcăie pentru mult timp 
acolo împreună cu alți germeni, probabil nu te-ai gândit 
până acum. De asemenea mâinile care s-au murdărit de 
diferite sosuri contribuie și ele la infestarea tastaturii.

Primul organ al corpului 
uman care este afectat de stres

De ce e bine
 să cureți tastatura regulat

Simți că nu poți trăi fără muzică astfel că în 
fiecare zi o asculți, fie la căști, fie la laptop sau la 
concerte? Află din acest articol cum îți poate 
influența emoțiile, starea sufletească și nu numai.

Muzica este prezentă în natură prin ciripitul și 
cântecele păsărilor, vuietul copacilor, zgomotul 
valurilor mării sau este cântată de oameni cu 
ajutorul vocii sau al instrumentelor muzicale. Acest 
dar divin nu este doar pentru relaxare, te 
binedispune și te încarcă cu energie pozitivă.

Oamenii de știință au făcut numeroase studii 
legate de acest subiect și au ajuns la concluzia că 
muzica are un rol important în stimularea emoțiilor, 
îmbunătățirea memoriei și multe altele, potrivit 
consciouslifestylemag.com

Crește nivelul de atenție
Simplu fapt că asculți muzica ta preferată  face 

ca creierul să capete obiceiul de a fi atent și de a se 
concentra. O echipă de cercetători de la 
Universitatea de Medicină Stanford a investigat 
acest lucru pe mai mulți participanți. Subiecților li 
s-au dat să asculte câteva simfonii ale unui 
compozitor „no name“ al secolului al XVIII-lea. 
Acestora li s-a urmărit pe tot acest parcurs 
activitatea cerebrală, iar pozele conforme au 
relevat că momentele de pauză, adică atunci când 
nu se mai cânta nimic, indivizii au înregistrat cea 
mai intensă activitate neuronală.

Pentru că cei care audiau muzică au atins cel 
mai mare grad de atenție în timpul momentelor de 
liniște (pauză muzicală), oamenii de știință au tras 
concluzia că ascultatul muzicii poate face ca 
creierul să anticipeze evenimente și să mențină o 

mai mare atenție asupra actului muzical.
Modifică starea de spirit
E simplu, dacă asculți muzică relaxantă te vei 

relaxa, dacă asculți muzică veselă în tonalități 
majore te vei încărca de la ea cu energie pozitivă, 
muzica de dans te va face să te ridici de pe scaun 
și să ai chef de dans, adică să te activezi. Dacă ești 
depresiv nu asculta muzică tristă, melancolică, ci 
ascultă mai degrabă o muzică din natură sau 
poate un jazz liniștit, fără note discordante. Dacă 
alegi să asculți în mod repetat muzică, acest obicei  
poate să-ți confere emoții înalte, iar nivelul de 
dopamină va crește și el. Muzica îi poate ajuta pe 
copiii autiști în procesul de înțelegere emoțională, 
relevă un studiu din Jurnalul de Terapie (Journal of 
Music Therapy) prin muzică.

Ameliorează simptomele pacienților cu 
Alzheimer

Muzica, mai exact cea a timpurilor fiecăruia, 
are un efect umitor asupra sănătății cerebrale, 
îmbunătățește capacitatea de memorare și îi ajută 
pe cei suferinzi de Alzheimer să se destindă și să 
reacționeze la ea. Într-un filmuleț de pe youtube 
este prezentat un bătrân în cărucior, suferind de 
această boală. Dacă până să i se pună căști 
pentru a asculta muzica lui preferată, nu putea să 
răspundă nici măcar cu da sau nu, imediat după 
auzirea melodiei, fața i s-a luminat și el a început 
să se miște și să murmure. Efectul a continuat și 
după ce s-a oprit muzica și a putut să lege o 
conversație normală. Iată că muzica chiar poate 
trece de bariere peste care uneori medicina nu 
poate.

Sindicatele din învăţământ, nemulţumite de 
legea salarizării, ameninţă cu proteste

Ce efect are muzica asupra creierului



8 DIVERSE

Exista o idee preconceputa potrivit careia adolescentii vor 
ca parintii sa-i lase in pace. Totusi, din punct de vedere 
neuronal, adolescentii sunt la fel de vulnerabili precum copiii 
mici. In continuare, ei au la fel de mult nevoie de parintii lor.

Optimism
Ce vedem in adolescentii nostri este un fel de ecou. 

Negativismul pe care l-au vazut la noi va incepe sa se 
manifeste incepand cu 13 ani. Va fi dezamagit de ceea ce-l 
inconjoara, isi va gasi greu locul in lume. Copilul are nevoie de 
optimism, de suport, de incurajari pentru a se lua la tranta cu 
viata. Parintii ar trebui sa fie modelul adolescentilor de 
integritate, pasiune, curaj, angajament, dedicare in urmarirea 
propriilor idealuri.

Potrivit unui studiu recent, realizat cu 20.000 de 
adolescenti, foarte multi tineri cred ca vor muri pana sa 
implineasca 35 de ani. Mai mult, adolescentii care se considera 
fara speranta prezinta risc mai mare sa se angajeze in 
comportamente periculoase precum consumul de droguri sau 
alcool, violenta, sex neprotejat si sinucidere.

Reguli
Adolescentul este exuberant, pasional, ca o minge de 

pinball aruncata de colo-colo. El are nevoie de ajutorul 
parintilor pentru a-si explora emotiile, starile de confuzie, de 
incantare. Regulile il ajuta sa aiba borne intre care se poate  
desfasura, ii dau siguranta.

In mod paradoxal, dincolo de dezabrobarea aparenta a tot 
ceea ce inseamna decizii parentale, copilul te urmareste. 
Cauta sa vada daca perfectiunea in care te vedea este 
autentica sau te contrazici.

Unul din testele supreme pe care parintii de adolescent 
trebuie sa le dea este consecventa. Cuvintele lor nu trebuie sa 
contrazica actiunile.

Disponibilitate
Adolescentii sunt firi intelectuale si creative extraordinare, 

dar zonele din creier responsabile cu ponderarea emotiilor, 
judecata critica, planificarea sunt “offline”. Abia dupa anii 
adolescentei acestea vor fi reorganizate. Pana atunci, 
adolescentul are nevoie de intelegerea parintelui, de 
disponibilitatea acestuia de a-i suporta iesirile, de colaborarea 
lui pentru a-l invata cum sa isi gestioneze emotiile, cum sa se 
concentreze pe calm, cum sa rationeze, cum sa-si gaseasca 
stabilitatea.

Adolescentii au nevoie de parinti consecventi, interesati de 
viata lor, dar care sa le ofere si libertate. Au nevoie de parinti 
care sa le ofere ghidare, un adapost, o familie solida, pe baza 
carora sa isi poata formula raspunsul la intrebarea “Cine sunt 
eu si care este rostul meu pe aceasta lume?”.

Un bărbat sună la pompieri şi zice speriat:

- Domnule, soacra mea vrea să se arunce de la etaj!!

- Şi care e problema?

- Nu se deschide fereastra!

***

Un vânător intră într-un magazin de specialitate şi 

întreabă:

- Aveţi pantaloni de camuflaj?

- Avem, domnule, dar nu-i găsim!

***

La doctor:

- Ce vă supără?

- Nu e vorba de mine.

- Dar de cine?

- De soacră-mea. Şi-a dislocat ieri falca şi nu poate să 

vorbească. Vreau sa aflu dacă situaţia e de moment sau sunt 

şanse să dureze.

Pastila de râs

Cre ie ru l  es te  foa r te  
solicitat în vremurile agitate pe 
care le trăim, aşa că are 
nevoie de multe ori are nevoie 
de “hrană” pentru a putea 
funcţ iona la capaci tate 
m a x i m ă .  I a t ă  c â t e v a  
modalităţi prin care îţi poţi 
ajuta creierul să lucreze fără 
să dea rateuri.

Exerciţiile fizice ajută 
creierul

40 de minute de exerciţii 
aerobice de trei ori pe 
săptămână duce la creşterea 
cu 2% a hicopampusului la 
persoanele adulte, ceea ce se 
traduce printr-o îmbunătăţire a 
memoriei. 60 de minute de 
exerciţii cu greutăţi, de trei ori 
pe săptămână, timp de 6 luni 
duc la îmbunătăţirea memoriei 
de scurtă, dar şi de lungă 
durată. Exerciţiile fizice pentru 
rezistenţă contr ibuie la 
î m b u n ă t ă ţ i r e a  r i t m u l u i  
cardiac, ceea ce presupune 
că se va îmbunătăţi nivelul 
hormonilor sănătoşi de la 
nivelul creierului. Jocurile de 
echipa dezvoltă abilităţile 
creierului de conectare la 
realitate.

Dieta stimulează 
performanţele creierului
Pentru a-ţi menţine creierul 

sănătos, trebuie să mânânci 
c e e a  c e - ţ i  ţ i n e  i n i m a  
sănătoasă: proteine slabe, 
grăsimi sănătoase, alimente 
bogate în  ant iox idanţ i ,  
a l imente cu propr ie tăţ i  
antiinflamatoare. Pentru a 
păstra creierul în formă, 
alimentaţia ta ar trebui să 
conţină ouă (bogate în colină, 
un nutrient care ajută la 

funcţionarea creierului), ovăz 
( c o n ţ i n e  f r i b r e  c a r e  
controlează nivelul glicemiei), 
afine (conţin epicatechina 
care stimulează circulaţia 
sângelu i ) ,  migda le  (au 
proteine şi fibre), ciocolată 
neagră, cel puţin 65% cacao 
( b o g a t ă  î n  f l a v o n i d e ,  

a n t i o x i d a n ţ i  c a r e  
îmbunătăţesc capacităţile 
cognitive), somon (bogat în 
acizi omega3), fasole (bogată 
în fibre), vinete, ceapă, 
broccoli, ardei gras (bogate în 
antioxidanţi),  turmenic (are 
proprietăţi antiinflamatorii), 
cireşe (conţin melatonină, un 
hormon care regleză somnul).

În  ceea ce pr iveşte  
lichidele, este indicat să sorbi 
câteva picături de apă la 
fiecare 15 minute. De multe ori 
oboseala este un simptom al 
deshidratării. Cafeaua poate 
stimula memoria şi contribuie 

la îmbunătăţirea capacităţii de 
concentrare. Efectul unei 
cafele poate dura până la 6 
ore. Însă nu exagera, dacă se 
depăşeşte o cantitate de 4 
ceşti, efectul este invers. 
Ceaiul verde poate fi o opţiune 
în locul cafelei înspre după 
amiază. Ceaiul verde are o 

treime din cofeina cafelei şi nu 
îţi va tulbura somnul, aşa cum 
probabil ar face-o cafeaua 
băută după o anumită oră.

Provoacă-ţi tot timpul 
creierului

Spec ia l i ş t i i  spun  că  
performanţele cognitive ale 
creierului încep să scadă după 
vârsta de 25 de ani. Însă 
pentru a-l stimula trebuie să-l 
antrenezi învăţând de fiecare 
dată ceva nou: o limbă străină, 
un dans, citire rapidă etc. 
Joacă şah, rezolvă cuvinte 
încrucişate, meditează, fă 
yoga.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești. 0762/660.254.

Anunţ

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 

0762/660.254

Anunţ

Închiriez spațiu comercial, suprafața de 80 mp, zona centrală, Alexandria. 
Telefon 0722.622.453.

Anunţ

SC SORION FLORAL SRL, J34/624/05, CUI 18012547, pierdut Certificate Constatatoare, 
conform Legii 359/2004, pentru punctele de lucru: str. București, zona bl. 222, poz. 1, loc. 
Alexandria, jud. Teleorman și str. București, bl. 210, sc. B, ap. 22, loc. Alexandria, jud. 
Teleorman, având numerele de înregistrare 26346/24.09.2007 și 35598/13.11.2008. Le declar 
nule.

Anunţ

privind decizia etapei de încadrare
SC OMV PETROM SA, titular al proiectelor „Remediere sol careu după demolarea 

sondei 3419 Videle Vest” și „Remediere sol careu după demolarea sondei 2057 Videle 
Vest”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Teleorman

nu se supun evaluării impactului asupra mediului
și nu se supun evaluării adecvate

pentru proiectele proiectelor „Remediere sol careu după demolarea sondei 3419 Videle 
Vest” și „Remediere sol careu după demolarea sondei 2057 Videle Vest”, propuse a fi 
amplasate în extravilanul orașului Videle, județul Teleorman.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi 
între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de 
încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunţ public

Ce vor adolescentii 
de la parinti

Modalităţi eficace să-ţi stimulezi creierul



1 6 5 5 :  S - a  n ă s c u t  
Bartolomeo Cristofori, 
producător italian de 
instrumente muzicale, 
inventatorul pianului (d. 
1731).
1733: S-a născut Jean-

C h a r l e s  d e  B o r d a ,  
matematician, fizician, 
politician ș i navigator 
francez (d. 1799).
1770: S-a născut François 

Gérard, pictor și desenator 
francez (d. 1837).
1837: S-a născut Theodor 

Rosetti, publicist și om 
po l i t i c  r omân ,  p r im-
ministru al României (d. 1932).
1856: S-a născut Theodor Speranția, scriitor și folclorist 

român (d. 1929).
1904: Începe construcția Canalului Panama.
1922: S-a născut Vlad Mușatescu, scriitor român (d. 

1999).
1945: Capitularea Germaniei la Lüneburg Heath, 

armata nord-germană se predă feldmareșalului britanic 
Bernard Montgomery.
1955: A murit George Enescu, compozitor, violonist, 

pianist și dirijor român (n. 1881).
1955: A murit Mihaela Runceanu, solistă română de 

muzică ușoară (d. 1989).
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07:00 1 Matinal 10:00 Perfect 
imperfect 12:00 La un pas de 
România 13:00 Aici, acum 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Akzente 17:00 Telejurnal 
17:30 Lozul cel mare 18:00 M.A.I. 
Aproape de tine 18:30 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 20:50 Sport 
21:00 România 9 22:30 Drum 
bun! 23:00 Ora de ştiri 23:55 La 
bani mărunţi 00:00 România 9 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 4 Mai

Aflati ca trebuie sa 
plecati urgent intr-o 
delegatie. Aceasta 
schimbare de program 
n e m u l t u m e s t e  
intreaga familie. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
fiti indispus din cauza 
unui conflict cu o ruda. 

Se pare ca aveti 
probleme financiare. 
Din cauza lor, este 
posibil sa nu va simtiti 
prea bine intr-un grup 
de prieteni. Evitati 
d i s c u t i i l e  i n  
c o n t r a d i c t o r i u !  
Ascultati-va intuitia.

Pentru ca refuzati 
sa mergeti in vizita la 
rude,  re lat i i le  cu 
partenerul de viata s-
ar putea sa devina 
incordate. Se pare ca 
nu aveti succes nici in 
a f a c e r i .  E v i t a t i  
speculatiile financiare. 

V a  i n d i s p u n  
schimbarile de la locul 
de munca. Nu ridicati 
tonul la o persoana mai 
tanara din familie! In 
g e n e r a l ,  e s t e  
recomandabil sa evitati 
d iscu t i i l e  apr inse ,  
pentru ca pot degenera.

Aveti de luat o 
decizie dificila. Daca 
nu reusiti sa va faceti 
timp si pentru cei 
apropiati, riscati sa 
ajungeti la conflicte. 
Partenerul de viata 
va reproseaza ca ii 
neglijati pe cei mici. 

Sunteti inventiv si 
avet i  o imaginat ie 
debordanta. Tineti cont 
de sfaturile unui prieten! 
Relatiile sentimentale 
pot fi excelente. Totul 
este sa nu-i faceti 
p e r s o a n e i  i u b i t e  
reprosuri nemeritate.

Sunt sanse sa 
primiti o suma mare 
de bani sau sa vi 
propuna o colaborare. 
S-ar putea ca o vizita 
la prieteni sa nu 
decurga intocmai cum 
ati dori. Nu luati decizii 
in graba!

Aveti tendinta sa fiti 
excesiv de critic la 
serviciu. Dupa-amiaza 
va regasiti calmul si 
buna dispozitie, printre 
prieteni. Va sfatuim sa 
v a  g a n d i t i  s i  l a  
relaxare, nu numai la 
munca.

Sunteti nevoit sa 
luati o decizie dificila: 
acceptati sau nu un 
loc de munca mai bine 
platit, dar cu un 
program prelungit? 
Nu va grabiti sa dati 
un raspuns! Ascultati 
sfaturile unui prieten!

BERBEC

Dimineata aveti de 
facut mai multe drumuri 
scurte. Este posibil sa 
aveti o discutie aprinsa 
cu partenerul de viata, 
pentru ca ati cheltuit 
prea mult. Nu este 
exclus sa intrati in 
posesia unei mosteniri.

S-ar putea sa primiti 
o veste proasta, care 
va afecteaza viata 
sentimentala si va pune 
serios pe ganduri. Va 
sfatuim sa fiti prudent si 
sa nu faceti promisiuni 
pe care nu puteti sa le 
respectati. 

S-ar putea ca sefii sa 
va reproseze ca nu v-ati 
facut bine treaba. Va 
sfatuim sa nu inventati 
justificari. Spre seara, 
va regasiti calmul si 
buna dispozitie cu 
prilejul unei intalniri cu 
prietenii.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

10:30 Vorbeşte lumea 13:00 
Ştirile Pro Tv 14:00 Lecţii de 
viaţă 15:00 La Maruţă 17:00 
Ştirile Pro Tv 18:00 Ce spun 
românii 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:30 Las fierbinți 21:30 Ai noştri 
22:30 Jocuri de celebritate 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Lista neagră 
01:00 Supernatural: Aventuri în 
lumea întunericului 02:00 Las 
fierbinți

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 11:15 Prietenii de la 11 
13:00 Observator 14:00 2K1 
cu Mirela Vaida 16:00 
Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 
20:30 Best Factor 23:00 Xtra 
Night Show 01:00 Stăpânul 
vremii 03:00 Acces direct 
06:00 Observator

07:00 Dragoste la prima 
vedere 10:30 Bravo, ai stil! 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 Te 
vreau lângă mine 15:00 Teo 
Show 16:30 Bravo, ai stil! 
18:45 Știrea zilei  19:00 Știrile 
Kanal D 20:00 Dragoste 
infinită 23:00 WOWBiz 00:30 
Știrile Kanal D 01:45 Dragoste 
infinită 03:45 Pastila de râs

07:15 Raliul 10:00 Trăsniți din 
NATO 11:30 Focus din inima 
României 13:00 Sănătate cu stil 
14:00 Focus 14:45 Mama mea 
gătește mai bine 16:00 De ce are 
vulpea coada? 18:00 Focus 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Pe muchia dreptății 22:30 
Trăsniți din NATO 23:15 Focus din 
inima României 23:45 Focus 
Magazin 00:30 Joe cel frumos

08:00 Ce spun românii 
09:00 La bloc 11:30 Mary 
si Rhoda 13:15 Marea 
farsă 15:45 La bloc 18:00 
Cheia 20:30 Măsuri 
disperate 22:30 Bunraku 
01:00 Măsuri disperate 
03:00 Cine A.M. 05:30 
Cheia

07:00 Lumea lui Banciu 07:55 
Dosar de politician 08:00 Știrile 
B1  08:55 Meteo 09:00 Știrile B1 
09:50 Dosar de politician 10:00 
Știrile B1 12:00 Știrile B1 13:00 
Știrile B1 15:00  Știrile B1 16:00 
Unşpe metri 17:00 Știrile B1 
18:00 Se întâmplă  acum 19:30 
Dosar de politician 21:00 Talk B1 
23:00 Lumea lui Banciu 00:00 
Un pont pe zi 00:35 Seara 
milionarilor

07:45 Singură pe lume 09:00 
Pasiune și putere 10:30 Totul 
pentru tine 11:30 Petale de 
singurătate 13:00 Pretul dragostei 
15:00 Îngeri păzitori 16:00 Singură 
pe lume 17:00 Pasiune și putere 
18:00 Totul pentru tine 19:00 
Petale de  singurătate 20:00 Pretul 
dragostei 22:00 Inimă de frate 
23:00 Iubire și onoare 00:00 
Pasiune și putere 01:00 Pretul 
dragostei

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici 

la numărul de telefon: 0763.801.083
Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 

Telefon director executiv: 0347.804.447
Telefon/fax: 0347.804.448

E-mail: ziarulmara@email.com
www.ziarulmara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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Ultimul derby Dinamo - 
FCSB pe care l-am văzut pe 
Arena Naţională, 2-1 pentru 
"câinii roşii", a avut o mulţime 
de evenimente care au umplut 
cu informaţii siteurile de sport 
din România.

Printre ele şi prezenţa 
oarecum surprinzătoare a lui 
Ioan Becali. Fostul impresar a 
apărut pentru prima dată la un 
mec i  de  l a  e l i be ra rea  
condiţionată din dosarul 
transferurilor.

Iar informaţia cea mai 
i m p o r t a n t ă  a b i a  a c u m  
urmează: însoţitorul lui Becali, 
Rino Foschi, nu a venit să-i 
vadă pe Alibec sau pe Tănase, 
ci pe Ionuț Nedelcearu, iar 
dosarul pe care îl va întocmi va 
ajunge la Jose Mourinho.

Este cunoscută relaţia 
apropiată dintre Giovani şi 

Mourinho. De altfel, celebrul 
antrenor şi-a declarat şi public 
susţinerea pentru amicul său 
Becali. Pentru familia Becali, 
de fapt.

Pentru că Jose a dorit să 
meargă la Gigi la puşcărie în 
2013, după ce cu un an înainte 
celebrul antrenor a fost la 
reşedinţa patronului stelist.

Rino Foschi este fostul 
director sportiv al lui Cesena, 
locul 13 în Serie B, iar acesta 
are o relație apropiată cu 

Mourinho, din perioada în care 
acesta a antrenat Inter, în 
Italia.

Nedelcearu a mai fost 
aproape de un transfer 
important în vara lui 2015, dar 
plecarea lui la Sampdoria a 
picat în ultimele clipe ale 
perioadei de mercato din Serie 
A.

Genovezii ar fi dorit să îl 
aducă pe Nedelcearu sub 
formă de împrumut, dar 
Dinamo nu a vrut să se 
despartă de jucător decât 
printr-un transfer definitiv.

36 de meciuri a adunat 
N e d e l c e a r u  î n  t o a t e  
competițiile acestei stagiuni, în 
tricoul lui Dinamo: a marcat și 
3 goluri, unul dintre ele chiar în 
meciul cu FCSB, disputat în 
returul sezonului regulat și 
încheiat cu victoria câinilor cu 
3-1.

1 milion de euro este cota 
de piață a lui Nedelcearu, 
conform transfermarkt.com.

Nedelcearu a fost implicat 
și într-un episod de uitat: a fost 
exclus din lotul reprezentativei 
U21 a României, alături de 
Patrick Petre, Alin Dudea și 
Vlad Olteanu.

Surse din cadrul lotului au 
povestit că fotbaliştii au 
cumpărat băutură din duty-
free, de la Bucureşti, şi au 
consumat-o în avion. Înainte 
de decolarea spre Spania, 
tinerii internaţionali au fost 
v iz i taţ i  la Bucureşt i  de 
selecţionerul Christoph Daum, 
care le-a transmis că este cu 
ochii pe ei şi îi aşteaptă pe cât 
mai mulţi la prima echipă a 
României.

SPORT

Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2017 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.

Real Madrid - Atletico 3-0. O nouă seară magică pentru 
golgheterul all-time al Ligii Campionilor. Cristiano Ronaldo a 
făcut instrucţie cu Atletico, în semifinalele competiţiei, bifând 
noi şi noi recorduri, care cu greu vor putea fi depăşite de 
cineva prea curând.

După cele trei goluri înscrise contra echipei lui Simeone, 
Cristiano Ronaldo a devenit primul jucător din istorie care 
marchează hat-trick-uri în două meciuri consecutive din 
fazele eliminatorii ale Ligii Campionilor. El punctase de trei și 
contra lui Bayern, în returul sferturilor de finală.

Șapte triple a reuşit Ronaldo în Liga Campionilor, de-a 
lungul timpului. Doar Messi mai are un record similar în cea 
mai importantă competiţie inter-cluburi din lume (şi el tot 
șapte hat-trick-uri are la activ). În fazele eliminatorii, lusitanul 
are trei triple, în timp ce argentinianul doar două.

399 de goluri a înscris CR7 pentru Real, în toate 
competiţiile (52 în fazele finale ale Ligii). În ceea ce privește 
hat-trick-urile, acesta a marcat de cel puțin trei ori în 42 de 
meciuri. Doar alți trei jucători au mai reușit hat-trick-uri în 
semifinalele UCL înaintea lui Ronald: Alessandro del Piero 
(pentru Juventus contra lui Monaco, în 1998), Ivica Olic 
(pentru Bayern contra lui Lyon, în 2010) și Robert 
Lewandowski (pentru Borussia Dortmund contra lui Real 
Madrid, în 2013).

Cu 21 de goluri contra lui Atletico, el a devenit golgheterul 
all-time acestui derby madrilen.

În tricoul lui Real Madrid, Ronaldo are niște cifre uimitoare 
în Liga Campionilor: 88 de goluri și 23 de pase decisive în 86 
de meciuri jucate.

Opt dintre ultimele nouă goluri ale Realului în UCL au fost 
înscrise de Cristiano Ronaldo: trei cu Atletico, trei în returul cu 
Bayern și două în turul cu Bayern.

După ce a deschis scorul în prima manșă a semifinalei 
dintre Real Madrid și Atletico Madrid, cu o lovitură de cap, în 
minutul zece, Cristiano Ronaldo a ajuns la 50 de goluri 
marcate în fazele eliminatorii în cea mai importantă 
competiție europeană a cluburilor. În repriza secundă a 
partidei, portughezul a punctat de alte două ori și a ajuns la 
borna 52.

Jucătorul Realului conduce clar în acest clasament, în 
care Messi ocupă locul secund, cu 37 de goluri. Următorii în 
top sunt Thomas Muller (19 goluri), Raul, Andriy Shevchenko 
(18 goluri) și Robert Lewandowski (17 goluri).

Mai mult decât atât, datorită primei reușite de marți seara, 
contra rivalei din Madrid, cvadruplul câștigător al Balonului de 
Aur l-a depășit pe fostul jucător legendar al Realului, Alfredo 
di Stefano, într-un top al marcatorilor din sferturile, 
semifinalele și finalele Cupei Campionilor Europeni / Ligii 
Campionilor.

Portughezul are 35 de goluri marcate în aceste faze, în 
timp ce Di Stefano, 32. Podiumul este completat de un alt fost 
mare jucător al ”albilor”, maghiarul Ferenc Puskas (17 goluri). 
Messi e abia al patrulea în ierarhie, cu 16 reușite în ultimele 
trei faze din UEFA Champions League.

Totodată, Ronaldo l-a depășit pe Di Stefano și la numărul 
de goluri marcate în semifinalele CCE/UCL. După ”dubla” cu 
Atletico, el a ajuns la 13 reușite, cu două mai mult decât 
argentiniano-spaniolul.

Golul cu Atletico a fost al 18-lea reușit de fostul jucător al 
lui Manchester United și Sporting cu capul în Liga 
Campionilor. El este lider la acest capitol, având cu patru 
goluri mai mult decât orice alt fotbalist.

Cristiano, primul jucător 
care marchează hat-trick-uri 

în două meciuri consecutive din
 fazele eliminatorii ale UCL

Situația din preliminariile lui Euro 2016 s-ar 
putea repeta în actuala campanie de calificare 
la Cupa Mondială din 2018. Selecționerul 
României, Christoph Daum, ar putea renunța la 
funcția sa pentru a pleca în Arabia Saudită, țară 
în care ar putea încasa un salariu de patru ori 
mai mare decât cel pe care i-l oferă FRF în 
acest moment.

Potrivit colegilor de la Fotbal Club, un club 
saudit i-ar fi propus germanului, care, acum 
încasează anual 700.000 de euro, un venit de 
aproape trei milioane de euro pe sezon.

Dacă va pleca, Federația Română de Fotbal 
se va confrunta cu aceeași situație din toamna 
lui 2014, atunci când Victor Pițurcă a lăsat 
prima reprezentativă pentru a o prelua pe Al 
Ittihad în Arabia Saudită.

Atunci, FRF l-a adus în locul lui ”Piți” pe 
Anghel Iordănescu, cel care activa în acel 
moment, în interiorul forului național, ca șef al 
Comisiei Tehnice. ”Generalul” a condus-o apoi 
pe România spre Euro 2016 și a rămas pe 
banca ”tricolorilor” și la turneul final.

Deși e de părere că Daum s-ar simți mai bine 
ca antrenor al unei echipe de club, Victor 
Pițurcă susține că germanul nu ar trebui să 
procedeze precum el în urmă cu aproape trei 
ani.

”Daum e antrenor de echipă de club, el acolo 
s-a remarcat. Părerea mea e că el ar trebui să 

mai stea şi să termine această campanie. Se 
vorbeşte prea uşor de plecarea unui 
selecţioner”, spus Pițurcă, la Digi Sport, în 
emisiunea Fotbal Club.

Jucătorul surpriză de la Dinamo-FCSB după 
care a trimis Mourinho

Daum, out de la națională? Oferta primită de
 german din țările arabe
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