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Campania agricolă de vară,
în analiza Colegiului Prefectural Teleorman
În şedinţa Colegiului Prefectural Teleorman de ieri, 28
august 2018, pe ordinea de zi s-a aflat şi raportul privind
analiza modului în care s-a derulat campania agricolă de
strângere şi depozitare a producţiei de cereale păioase şi

primăvară, 1.890 hectare cu ovăz, 6.512 hectare cu
mazăre, 15 hectare cu in şi 33 hectare cu secară.
Se apreciază că datorită fenomenelor
hidrometeorologice negative si anume precipitaţii
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biserici, școli și
magazine
plante oleaginoase. Conform conducerii Direcţiei
judeţene pentru Agricultură Teleorman, din suprafaţa
arabilă totală a judeţului nostru, însumând 457.348 ha, în
acest an au fost cultivate cu cereale păioase şi plante
oleaginoase 251.916 hectare. Din totalul suprafeţei
ocupate cu aceste culturi, 155.275 de hectare au fost
semănate cu grâu, 1.249 hectare cu triticale, 18.100
hectare cu orz, 3.535 hectare cu orzoaică de toamnă,
64.077 hectare cu rapiţă, 1.230 hectare cu orzoaică de

abundente începând cu jumătatea lunii iunie – începutul
lunii august 2018 recoltatul culturilor de orz, rapiţă şi grâu
a fost întârziat semnificativ, ducând la o diminuare a
producţiei şi implicit la o depreciere, în unele zone ale
judeţului, a indicilor de calitate. Totodată, prelungirea
campaniei de treierat cu mult peste perioada optimă de
recoltare a făcut ca aceasta să fie una din cele mai lungi
campanii de recoltare din ultimii 10 ani.
(Continuare în pagina 4)

Derularea Programelor naționale
de sănătate

Un motociclist a fost lovit de
un autoturism

Marți, 28 august
2018, începând cu ora
11.00, în sala mare de
ședințe din sediul
P a l a t u l u i
A d m i n i s t r a t i v, s - a
desfășurat şedinţa
ordinară a Colegiului
Prefectural organizat
la nivelul judeţului
Teleorman, al doilea
punct al ordinei de zi
fiind „Informare privind
modul de derulare prin Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a Programelor
Naționale de Sănătate”. Aceasta a fost prezentată de Mihai Puiu Nițulescu,
Președintele-Director general al Casei de Asigurări de Sănătate Teleorman.
(Continuare în pagina 7)

Un șofer a lovit în plin un motociclist
care circula regulamentar. În urma
accidentului , motociclistul a ajuns la
spital.
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier
Teleorman au fost sesizaţi prin apel la
SNUAU 112 cu privire la faptul că pe
DN 6 s-a produs un accident rutier
soldat cu victime omeneşti.
Un bărbat în vârstă de 68 ani din
Alexandria, în timp ce conducea un
autoturism pe DN6, în afara localităţii Drăgăneşti-Vlaşca, din direcţia Alexandria
către Bucureşti, a efectuat manevra de schimbare a direcţiei de mers către
stânga şi nu a acordat prioritate de trecere unui motociclu care circula
regulamentar din sensul opus de mers, acesta fiind condus de un bărbat în
vârstă de 22 ani din oraş Videle, intrând în coliziune cu acesta.
(Continuare în pagina 2)
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Un motociclist a fost lovit de un autoturism
(urmare din pagina 1)
În urma accidentului a rezultat rănirea
conducătorului motociclului
care a fost
transportat la spital în vederea primirii de
îngrijiri medicale.
Conducătorii auto au fost testaţi cu aparatul
etilotest, rezultatele fiind negative în ambele

cazuri.
În cauză a fost întocmit dosar penal privind
săvârşirea infracţiunii de „vătămarea
corporală din culpă”, urmând ca la finalizarea
cercetărilor să fie propusă soluţie prin
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.
C. DUMITRACHE

Vremea extremelor:
când arşiţă, când furtuni violente
Valul de caniculă continuă
şi în următoarele zile.
Temperaturile ridicate şi
disconfortul termic ne vor da
bătăi de cap. Precipitaţiile şi
furtunile vor apărea doar pe
spaţii restrânse.

mai coborâte decât norma
climatologică, îndeosebi în
sud şi vest, mai ales în prima
parte a intervalului. Cantităţile
de precipitaţii pot fi
excedentare în cea mai mare
parte a ţării, dar mai ales în

Conform meteorologilor,
vara va continua şi în
septembrie, dar sunt anunţate
ploi aproape în fiecare zi.
Prognoză spetembrie: 27
august – 3 septembrie 2018
Valorile termice medii vor

regiunile vestice, nordice,
centrale şi local în cele
sudice. În partea de sud-est a
teritoriului, acestea se pot
situa în limite normale.
Prognoză spetembrie: 3 –
10 septembrie 2018

Temperatura aerului se va
încadra în general în limite
normale, posibil uşor mai
coborâte decât mediile
perioadei local în sud, sud-est
şi în zona montană. În cea mai
mare parte a ţării regimul
pluviometric se va încadra în
general în limitele normale ale
perioadei.
Prognoză spetembrie: 10
– 17 septembrie 2018
Temperatura aerului va
avea valori în general mai
ridicate decât normalul
climatologic al săptămânii,
posibil cu abateri mai mari în
nord-vest. Excepţie vor face
regiunile sudice, unde local
valorile termice vor fi
apropiate de mediile
perioadei. Precipitaţiile pot fi
uşor excedentare, local în
zonele montane şi pe arii
restrânse în vestul şi sudvestul ţării, iar în restul
teritoriului vor fi apropiate de
normele climatologice ale
intervalului.

Anunţ
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.

Anunţ
SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu
experiență în muncă.
Relații la telefon: 0247/314.575.

Anunţ
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari.
Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona
Ștrand Peco)

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția de fotografie
„Drumul apei”
Muzeul Judeţean
T e l e o r m a n
găzduieşte în
perioada 28 august3 septembrie 2018
expoziţia de
fotografie „Drumul
Apei”.
Această expoziție
este realizată de
elevii Colegiului
Naţional „Al. D.
G h i c a ” d i n
Alexandria în cadrul
programului
Euroscola.
Vernisajul
expoziţiei a avut loc
marţi, 28 august
2018, începând cu
ora 12.00, în Holul de
Onoare al Muzeului
Judeţean Teleorman.
Liceenii de la
Colegiului Naţional „Al. D. Ghica” participă la concursul
Euroscola cu o campanie de promovare a proiectului
„Reabilitarea și extinderea sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare în județul Teleorman”, inițiată de către operatorul
regional de apă–canal, S.C. APA SERV S.A. Alexandria, proiect
cofinanțat din Fonduri de Coeziune, prin Programul Operațional
Sectorial Mediu „Investim în Mediu. Credem în Viitor”.
Campania se derulează sub titlul LEARN TO INVEST FOR
EUROPE – L.I.F.E. și își propune să aducă în atenția comunității
locale apa ca element indispensabil vieții.
Proiectul pe care îl promovează echipa EUROSCOLA de la
Colegiul Național „Al. D. Ghica” se aliniază politicii Uniunii
Europene pentru apa potabilă, dezvoltată în ultimii 30 de ani,
care se asigură că apa pentru consumul uman este de calitate și
protejează sănătătatea consumatorilor.
Apa potabilă de calitate, sigură și în cantitate suficientă este
esențială pentru viața noastră cotidiană, ca apă de băut și
pentru gătit. Folosim zilnic apa pentru numeroase alte scopuri:
pentru spălat, pentru menținerea igienei personale și a locuinței
sau pentru udarea plantelor.
Expoziţia găzduită de Muzeul Judeţean Teleorman îşi
propune să ilustreze variatele ipostaze ale apei în viața
cotidiană.
Cornelia RĂDULESCU

Controale ale
pompierilor în hoteluri, biserici,
școli și magazine
Hoteluri, unitățile de învățământ, biserici, primării, magazine
și stadioane. Toate au primit vizita pompierilor teleormăneni.
Aceștia vor să prevină situațiile de urgență și gestionarea
operativă a evenimentelor care pun în pericol viața semenilor
sau bunurile materiale ale acestora.
Săptămâna trecută, inspectorii de prevenire ai pompierilor
teleormăneni și-au concentrat activitatea către unitățile de
cazare cu afluență mare de persoane, localități, operatori
economici, instituții publice și unități de cult, principalele
aspecte urmărite în teren vizând exploatarea instalațiilor
electrice, funcționarea iluminatului pentru marcarea căilor de
evacuare, funcționarea mijloacelor tehnice de apărare
împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare,
instructajul angajaților, obținerea autorizației de securitate la
incendiu și existența planurilor de evacuare în caz de incendiu.
În perioada menționată, inspectorii au derulat un număr de
16 controale, dintre care 2 la operatori economici, 2 la unități de
cazare, 2 la unități de învățământ, 2 la unitățile de cult, 2 la
sediile unor primării, 2 la localități, 1 la un stadion și 3 controale
inopinate în municipiul Turnu Măgurele. În urma acestora au
fost constatate 98 de nereguli care au fost sancționate conform
prevederilor legale, pompierii aplicând 2 amenzi
contravenționale în cuantum de 4500 de lei și 96 de
avertismente.
Săptămâna aceasta, 27 – 31 august, inspectorii de prevenire
și-au planificat activitățile de control la o localitate și operatorii
economici din acea zonă, la mai multe unități de învățământ,
precum și la unitățile de cazare din județul nostru.
C. DUMITRACHE
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CSM intervine în scandalul protocoalelor:

Nu avem competenţă să le avizăm
CSM intervine în scandalul protocoalelor şi
precizează că, într-adevăr, Parchetul General a
informat cu privire la aceste documente, însă
Consiliul nu are competenţa să le avizeze.
CSM mai spune că simpla informare nu are
relevanţă, întrucât acest lucru nu validează în
vreun fel protocoalele.

„În urma măsurilor dispuse de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa
din data de 20 martie 2018, Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la
aceeaşi dată, a transmis Consiliului, spre
informare, două protocoale clasificate,
respectiv: * Protocolul de cooperare între
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru
îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul

securităţii naţionale, încheiat la data de 4
februarie 2009; * Protocolul privind organizarea
cooperării între Serviciul Român de Informaţii şi
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin,
potrivit legii, încheiat la data de 8 decembrie
2016”, se arată în comunicatul de presă
transmis de Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM).
Sursa citată mai precizează că la data de 30
martie 2018, protocoalele au fost restituite
Parchetului General, în vederea continuării
procedurii de declasificare.
„Precizăm că, potrivit dispoziţiilor Legii
nr.317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, acesta nu are competenţa să
avizeze încheierea protocoalelor între
instituţiile din cadrul autorităţii judiciare şi alte
instituţii publice, iar informarea ulterioară a
Consiliului cu referire la aceste protocoale, în
condiţiile amintite, nu are nicio relevanţă sub
aspectul împrejurărilor în care acestea au fost
încheiate, nevalidându-le sau legitimându-le în
vreun fel”, mai spun membrii CSM.
Precizările vin după ce procurorul general,
Augustin Lazăr, a publicat, luni, corespondenţa
între CSM şi Ministerul Justiţiei privind
protocoalele pe care Ministerul Public le-a
încheiat cu SRI.

Dăncilă: Este nevoie de o clădire pentru MAE,
dacă aş refuza mi-aş face duşmani
Ministrul de Externe,
Teodor Meleşcanu, i-a cerut
luni, premierului Viorica
Dăncilă, de faţă cu corpul
diplomatic român aflat la
Palatul Victoria, ajutor pentru
„o clădire a Ministerului
Afacerilor Externe, nu 18
locaţii", răspunsul primministrului fiind că dacă ar
refuza şi-ar face duşmani.
La finalul unei întâlniri la
sediul Guvernului cu
reprezentanţii corpului
diplomatic român, în contextul
Reuniunii Anuale a Diplomaţiei
Român, ministrul de Externe,
Teodor Meleşcanu, i-a cerut
premierului, în faţa zecilor de
ambasadori prezenţi
în sală, ajutorul
pentru o clădire a
ministerului.
„Nu pot să nu
folosesc acest prilej
pentru a o ruga pe
doamna primministru să ne ajute
ca, la 100 de ani de la
Marea Unire să existe
şi o clădire a
Ministerului Afacerilor
Externe, nu 18 locaţii.
Vă mulţumesc foarte
mult”, a declarat Meleşcanu, în
aplauzele diplomaţilor
prezenţi la sediul Guvernului.
Viorica Dăncilă a spus că
dacă ar refuza, şi-ar face
ambasadorii „duşmani".
„Aplauzele dumneavoastră
spun totul, dacă aş spune
<Nu> aş face din
dumneavoastră duşmani. Cu
siguranţă este nevoie de o
clădire, am discutat cu dl
ministru, vom găsi soluţii
pentru acest lucru”, a declarat,
zâmbind, premierul.
Premierul Viorica Dăncilă
le-a cerut, luni, diplomaţilor
români, la Palatul Victoria, să
aibă o „viteză mai bună de

reacţie" şi să trimită
Guvernului mai multe analize
privind evoluţiile economice
din statele în care sunt
acreditaţi.
„Misiunilor diplomatice din
străinătate le revine rolul de a fi
mesagerii ofertei economice a
României, facilitatorii
contractelor cu mediul de
afacei din ţările de reşedinţă.
Sunteţi cei care identifică şi
ajută la valorificarea
oportunităţilor de colaborare la
nivel instituţional şi de
companii. E important ca uşile
ambasadelor României să fie
întotdeauna deschise
antreprenorilor români

interesaţi de pieţele externe",
a declarat premierul Viorica
Dăncilă, luni, la sediul
Guvernului, unde s-a întâlnit
cu reprezentanţii corpului
diplomatic al României, în
contextul Reuniunii Anuale a
Diplomaţiei Române.
Prim-ministrul le-a cerut
ambasadorilor să comunice
mai mult cu Guvernul.
„Pe lângă disponibilitatea
constantă faţă de solicitările
mediului de afaceri, mă aştept
ca în activitatea
dumneavoastră curentă să
acordaţi o atenţie deosebită
colaborării cu celelalte instituţii
publice. În acest sens, mi-aş

dori să încercăm împreună să
intensificăm comunicarea
misiunilor diplomatice cu
membrii Guvernului pe
proiecte sectoriale pentru
exploatarea în mod coordonat
şi mai eficient a acelor domenii
în care pot fi realizate acorduri
şi semnate noi contracte", a
declarat Dăncilă.
Aceasta le-a mai solicitat
acestora „un nou mod de
abordare a diplomaţiei
economice" şi le-a spus că
este nevoie de o „o mai bună
viteză de reacţie".
„Avem nevoie de
modernizarea demersului
diplomatic, de o mai bună
viteză de reacţie la
provocările si
oportunităţile
existente, în
concordanţă cu
principiile Uniunii
Europene. Odată cu
d e z v o l t a r e a
tehnnologiilor şi a
noilor modalităţi de
comunicare, putem
promova un nou mod
de abordare a
d i p l o m a ţ i e i
e c o n o m i c e .
Principalul avantaj al
apartenenţei la Uniunea
Europeană este acela că
interesele economice şi
diplomatice ale membrilor săi
se bazează pe colaborarea
dintre aceştia şi nu pe
confruntarea dintre ei", li s-a
adresat premierul diplomaţilor
prezenţi la Palatul Victoria.
Printre cerinţele primministrului s-a numărat şi
trimiterea de către diplomaţi a
mai multor analize economice,
Dăncilă amintindu-le
membrilor corpului diplomatic
al României că urmăreşte cu
atenţie activitatea acestora.

Președintele îi trasează
Guvernului Dăncilă obligaţiile
cu privire la preşedinţia
Consiliului UE
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, în faţa
şefilor misiunilor diplomatice, că Guvernul are obligaţia să se
asigure că din exercitarea preşedinţiei Consiliului UE,
România va avea de câştigat în raport cu partenerii externi.

"Trebuie să dăm dovadă de o temeinică cunoaştere a
dosarelor şi procedurilor. Trebuie să demonstrăm că
angajamentul pro-europran e mai presus de toate îndoielile.
Îmi doresc ca România să poată asigura o preşedinţie (n.r.: a
Consiliului UE) eficientă. Guvernul are obligaţia să se asigure
că din exercitarea preşedinţiei, România va câştiga în raport
cu partenerii externi", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.
Şeful statului a mai preciat că mandatul nostru la
conducerea Consiliului UE nu este unul simplu.
"Fie că ne referim la viitorul cadru financiar sau la
negocieri de retragere a Marii Britanii din Uniune (...) Toate
acestea impun o pregătire solidă a mandatului nostru.
Perioada rămasă până la sfârşitul acestui an este crucială
pentru a construi un mandat consistent, realist, credibil al
viitoarei Preşedinţii.", a mai spus Iohannis.

Ministerul Finanţelor
propune repartizarea
trimestrială a dividendelor
de către operatorii economici
Ministerul Finanţelor propune, printr-un proiect,
repartizarea trimestrială a dividendelor de operatorii
economici. Antreprenorii vor putea să beneficieze mai repede
de profit, iar statul va putea colecta în timpul anului venituri
din impozitul pe dividende, arată un comunicat al ministerului.
„Prin lege, s-a acordat posibilitatea de a opta pentru
repartizarea trimestrială a dividendelor, ceea ce va permite
flexibilizarea planificării bugetare atât pentru antreprenori,
care vor beneficia astfel mai repede de profitul propriei
afaceri, cât şi pentru execuţia cheltuielilor bugetare. În acest
fel, se vor colecta şi în timpul anului venituri bugetare
provenite din impozitul pe dividende”, a declarat Eugen
Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice.

„Ministerul Finanţelor Publice stabileşte, printr-un proiect
de ordin al ministrului, mecanismul de raportare a
dividendelor repartizate trimestrial de operatorii economici,
conform Legii nr. 163/2018. În acest context, se propune
evidenţierea distinctă, pe seama creanţelor, a sumelor
reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului
financiar”, precizează ministerul.
Potrivit insituţiei, proiectul de act normativ stabileşte
termenul de depunere a situaţiilor financiare interimare la
unităţile teritoriale ale ministerului, respectiv 30 de zile de la
aprobarea acestora de către adunarea generală a
acţionarilor/asociaţilor.

4

SOCIAL - ECONOMIC

Veste proastă
pentru fermierii români
Veste proastă pentru fermierii români! Agroinfo a aflat pe
surse că plata avansului din subvențiile agricole, aferente
anului 2018, ar fi în mare pericol! Fermierii români s-ar putea
trezi fără niciun leu în conturi în data de 16 octombrie 2018,
dată avansată de ministrul agriculturii, Petre Daea, pentru
începerea plăților către agricultori.

Campania agricolă de vară,
în analiza Colegiului Prefectural Teleorman
(urmare din pagina 1)
Producţiile anului 2018 de cereale păioase
şi plante oleaginoase sunt apropiate cantitativ
de cele obţinute anul trecut. La nivelul
exploataţiilor agricole din judet, producţiile
medii la cereale păioase s-au situat între
2.800-7.600 kg/ha, iar la rapiţă între 1.0003.600 kg/ha. Intreaga producţie de cereale
păioase şi rapiţă recoltată în recenta campanie
agricolă de vară a fost depozitată în condiţii
corespunzătoare.
La nivelul judeţului, s-a obţinut o producţie
totală de 753.083 tone de grîu, 5.683 tone de
triticale, 76.925 tone de orz, 11.312 tone
orzoaică de toamnă, 123.988 tone de rapiţă
pentru ulei, 3.136 tone orzoaică de primăvară,

4.384 tone de ovăz, 11 tone de seminţe de in şi
155 tone de secară.
Concomitent cu recoltatul s-au efectuat
lucrări de eliberare a terenului pe o suprafaţă de
225.000 ha şi arături de vara pe o suprfaţă de
148.000 ha.
La doar câteva zile de la finalizarea
campaniei de recoltare a culturilor de cereale
păioase, rapiţă şi la celelalte culturi de vară,
fermierii teleormăneni au declanşat campania
de recoltare a florii soarelui – cu speranţa
obţinerii, mai ales în marile exploataţii agricole,
acolo unde s-au respectat toate verigile
tehnologice, a unei recolte foarte bune.
George ZAVERA

Pensionarii domiciliați în strănătate, obligați
să demonstreze că trăiesc
Primele modificări la sistemul informatic, responsabil de
plata fiecărui cent către fermierii români, softul cu care
lucrează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură
(APIA), vor fi făcute abia după data de 16 octombrie, susțin
surse din interiorul companiei Siveco și surse APIA. Primul
modul din campania 2018 va fi dezvoltat și livrat după 16
octombrie. Apoi urmeaza restul de module, dar, atenție, nu
toate modulele, nu se va putea lucra pe toate schemele de
plată, pentru că APIA nu are un contract, în acest moment, cu
o firmă IT, pentru reactualizarea tuturor modulelor din acest
sistem. Abia după livrarea primului modul va începe
prelucrarea dosarelor fermierilor care, firește, va fi o
operațiune de durată. Deci, avansul este în mare pericol!
Potrivit informațiilor obținute de noi pe surse, acest soft nu va
putea fi folosit pentru procesarea dosarelor de subvenții ale
fermierilor, autorizarea la plată a avansului, înainte de data
de 16 octombrie, dată când ar trebui să înceapă deja
transferul banilor către conturile fermierilor.
Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), creat
în urmă cu 11 ani de compania Siveco și reactualizat tot de
aceeași companie, nu este, în acest moment, în grija
nimănui. Nicio firmă IT nu și-a adjudecat serviciile de
mentenanță și dezvoltare a softului, licitația pentru aceste
servicii, anunțată în urmă cu un an de APIA, nu este încheiată
nici acum. Funcționarii APIA din toată țara sunt nevoiți să
lucreze totul pe hârtie, nu pot achita plățile restante pentru
2017 în vreo 200.000 de dosare de subvenții din toată țara.
Practic, cei 200.000 de fermieri nu și-au primit nici acum
subvnțiile cuvenite pentru 2017.

ANAF trimite în toamnă
deciziile de impunere aferente
anilor 2016-2017
ANAF va trimite în toamnă deciziile de impunere aferente
anilor 2016-2017. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
a stabilit luni, printr-un act normativ, ca până la 30 octombrie
să fie trimise contribuabilor toate deciziile de impunere
privind asigurările sociale de sănătate.

Centralizarea datelor este un proces amplu, iar agenţia ar
putea întâmpina dificulăţi, însă nu ar fi pentru prima oară.
Întârzierile Fiscului s-au observat şi anul trecut când
impunerile pentru plata CASS aferente anului 2012 au fost
trimise în luna decembrie.
Prin aceste decizii de impunere, Fiscul înştiinţează
persoanele care au datorii faţă de stat că acestea trebuie
achitate în cel mult 60 de zile.

Pensionarii care au
domiciliul stabil în străinătate
şi primesc pensia lunară de la
Casele de pensii din România
vor fi nevoiţi să trimită de două
ori pe an autorităţilor un
„certificat de viaţă”.
Procedura de transmitere
va fi stabilită prin ordin al
preşedintelui Casei Naţionale
de Pensii publice (CNPP).
Noua lege a pensiilor, supusă
dezbaterii publice pe site-ul
Ministerului Muncii, obligă
pensionarii cu domiciliul stabil
în străinătate să informeze de
două ori pe an autorităţile din
România că încă mai trăiesc.
„Pentru a beneficia de
drepturile cuvenite din cadrul
sistemului public de pensii,
beneficiarii drepturilor băneşti
acordate de casele teritoriale
de pensii stabiliţi pe teritoriul
altor state, denumiţi în
continuare beneficiari
nerezidenţi, au obligaţia de a
transmite semestrial, până cel
târziu la data de 31 martie,
respectiv până la data de 30
septembrie ale fiecărui an, un
certificat de viaţă”, se arată la
alin. (5) al art. 102 din noua
lege a pensiilor. Procedura de
transmitere a certificatului de

viaţă se stabileşte prin ordin al
preşedintelui CNPP, este
prevăzut în următorul alineat
al aceluiaşi articol.
Pe de altă parte, legea
prevede că beneficiarul va
suporta cheltuielile de transfer
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privind serviciile de plată,
aprobată cu modificări prin
Legea nr.197/2010, în cazul
acestora din urmă
comisioanele fiind suportate,
proporţional, de către

a drepturilor băneşti.
„Cheltuielile generate de
transferul în străinătate al
prestaţiilor de asigurări
sociale, inclusiv comisioanele
de schimb valutar, se suportă
de beneficiar, cu excepţia
plăţilor care intră sub incidenţa
Ordonanţei de urgenţă a

beneficiar şi de către casele
teritoriale de pensii.
Cheltuielile generate de
transferul din străinătate al
prestaţiilor de asigurări
sociale, cuvenite şi
neîncasate, se suportă din
bugetul asigurărilor sociale de
stat”, prevede actul normativ.

Petre Daea confirmă, cu jumătate de gură,
dezastrul pestei porcine
Ministrul Agriculturii Petre Daea a prezentat
situaţia centralizată a pestei porcine. Astfel,
este vorba de 10 judeţe şi 121.000 de porci
efectiv sacrificaţi. Daea a prezentat datele
despre cel mai fierbine şi dramatic subiect din
Agricultură abia la
finalul conferinţei de
bilanţ, după ce a
vorbit despre fonduri
europene pentru
cămine culturale.
Subiectul pestei
porcine nici măcar
nu a figurat printre
subiectele pe care
ministrul Agriculturii
a anunţat că le va
aborda.
Petre Daea le-a dat o veste proastă
crescătorilor care au avut de suferit în urma
extinderii epidemiei, explicând că banii de
despăgubiri vor veni abia după rectificarea
bugetară.

Ministrul Agriculturii a încercat să
lămurească şi acuzaţia că din caiua lipsei de
reacţie a autorităţilor din România, Uniunea
Europeană nu va debloca fonduri pentru a
compensa pierderile. Petre Daea a explcat că
s-ar fi înţeles greşit
şi că nu este o
problemă cu
despăgubirea din
fondurile europene
pentru pierderile
directe, ci că nu se
pot ascorda,
deocamdată,
pierderi pentru
pierderile colaterale,
socio-economice,
deoarece nu au fost
cuantificate efectele.
De asemenea, şeful MADR va anunţa noi
programe pentru dezvoltarea agriculturii şi
stadiul pregătirii pentru Preşedinţia Consiliului
UE, PAC post 2020.
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Ce este apa de argint şi ce
Derularea Programelor naționale
beneficii are pentru sănătate
de sănătate
(urmare din pagina 1)
Programele naționale de sănătate sunt un
ansamblu organizat de activități și servicii,
instituite prin lege în scopul prevenirii și tratării
unor boli cu consecinte grave asupra stării de
sănătate a populatiei și, în unele cazuri (SIDA,
TBC), cu risc epidemiologic crescut.
Activitățile profilactice și tratamentul specific
acestor boli sunt finanțate din Bugetul statului și
din Fondul National Unic de Asigurări Sociale de
Sănătate, în limite stabilite anual prin Legea
Bugetului de Stat.
Programele naționale de sănătate sunt
proiectate, implementate și coordonate de
Ministerul Sănătății, iar obiectivele lor sunt
stabilite de această instituție împreună cu Casa
Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul
Medicilor din România, Camera Federativă a
Medicilor, cu reprezentanți ai asociațiilor
profesionale știintifice medicale, ai clinicilor
universitare, unităților de cercetare, organizațiilor
neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai
ministerelor și institutiilor centrale cu rețea
sanitară proprie, precum și cu reprezentanți ai
populației.
Ministerul Sănătății organizează împreună cu
Casa Națională de Asigurări de Sănătate licitații la
nivel național pentru achiziționarea
medicamentelor și materialelor sanitare specifice
pentru consumul în spitale și în ambulatoriu, în
vederea realizării programelor de sănătate, cu
respectarea dispozițiilor legale în vigoare privind
achizițiile publice, inclusiv a celor referitoare la
aplicarea procedurii de licitație electronică.
Casa Națională de Asigurări de Sănătate este
autorizată să încheie și să deruleze contracte de
achiziții publice pentru medicamentele și
materialele specifice necesare realizării
programelor de sănătate ale căror cheltuieli se
cuprind în bugetul acesteia.La nivel național se

derulează 4 programe de sănătate: Program
comunitar de sănătate publică; Program de
prevenire și control al bolilor netransmisibile;
Program de sănătate a copilului și familiei;
Program de administrație sanitară și politici de
sănătate.
Programele 3 si 4 au finanțare exclusiv de la
bugetul de stat prin Ministerul Sănătătii.
Programele 1 si 2 sunt structurate în
subprograme. Pentru unele subprograme există
finanțare atât de la bugetul de stat, cât și din
Fondul național unic de asigurări sociale de
sănătate.
Beneficiarii subprogramelor naționale de
sănătate sunt: persoanele asigurate care prezintă
afecțiuni incluse în programele naționale;
persoanele care nu realizează venituri din muncă,
pensie sau din alte surse și prezintă afecțiuni
incluse în programele naționale.
Pentru persoanele asigurate cel mai important
este să efectueze controlul periodic anual, în
scopul depistării precoce a bolilor cronice. În cazul
suspectării existenței unei afectiuni cronice,
medicul de familie va îndruma asiguratul către un
medic specialist. Acesta va confirma sau va
infirma suspiciunea și va stabili dacă pacientul
îndeplinește criteriile de includere în subprogram
și momentul includerii acestuia în subprogram, cu
încadrarea în bugetul aprobat. Pentru unele
programe există și lista de așteptare.
Persoanele neasigurate pot beneficia de
asemenea gratuit de programele naționale de
sănătate din momentul diagnosticării unei boli
cuprinse în aceste programe.
Neasigurații care suspecteaza că au o
asemenea boală trebuie să se prezinte la un
medic specialist, care va confirma sau infirma
suspiciunea.
Cornelia RĂDULESCU

Lista carbohidraţilor care nu îngraşă
Carbohidrații sunt adesea
printre primele alimente excluse
din dietă atunci când vrei să
slăbești. Dar, nu toți carbohidrații
îngrașă! Pe aceștia îi poți
consuma în voie.
Ca să nu-ți mai fie teamă de
carbohidrați trebuie să îi cunoști
pe cei care sunt buni și nu îngrașă.
Pe aceștia te poți baza chiar și
atunci când urmezi o cură de
slăbire, deoarece nu îți sabotează
dieta, după cum explică site-ul
medical webmd.com
Broccoli
O porție de 120 de grame, crud
sau gătit, conține 6 grame de
carbohidrați. Nu trebuie fiert până
devine pastă. Încercă să-l frigi în
tigaie, cu puțin ulei de măsline și
apoi presară pe deasupra puțin
parmezan. O să devină un fel
preferat de mâncare cât ai clipi din
ochi.
Morcovi
O porție de 120 de grame,
crud, conține 12 grame de
carbohidrați. Dacă nu-ți plac
morcovii fierți, atunci consumă-i
cruzi. Pe cei mici îi poți lăsa
întregi. Pe cei mai mari poți să-i tai
oblic pentru a obține felii mai mari.
Îi poți consuma cu un dressing din
iaurt degresat, zeamă de lămâie și
mărar proaspăt.
Porumb
120 de grame de boabe de
porumb conțin 30 de grame de
carbohidrați. O cantitate destul de
mare dar primești la pachet și 4
grame de fibre care fac ca
procesul de digestie să se
desfășoare mai lent. Porumbul
copt la grătar nu prea are
competitor vara.
Cartofi dulci
120 de grame, cubulețe sau

pasat, crud sau gătit, conțin 27 de
grame de carbohidrați. La fel ca
morcovii, și această legumă are
un conținut ridicat de fibre. De
asemenea, mai conține potasiu,
calciu și vitamina C. Poți să-i
feliezi, să-i stropești cu puțin ulei
de măsline și să-i coci la cuptor, ca
garnitură sau gustare. Este un
înlocuitor sănătos pentru cartofii
prăjiți.
Sfeclă
120 de grame, feliată sau
cubulețe, conțin 13 grame de
carbohidrați. Dacă vrei să reduci
timpul de gătire, curăță-le și taie-le
în opt. Întinde-le într-o tavă și
coacele timp de 20 de minute, la o
temperatură de 210 grade. După
gătire, le poți adăuga într-o salată,
cu rucola, nuci pecan și brânză
feta degresată.
Păstârnac
120 de grame de păstârnac
conțin 23 de grame de
carbohidrați. Deși conținutul de
carbohidrați este ridicat, această
delicatesă a toamnei conține și
6,5 grade de fibre la porție.
Gătește-l la cuptor, împreună
cu cartofi, sfeclă și morcovi și vei
obține un deliciu pentru ochi și
pentru gură.
Zucchini
120 de grame de zucchini
(dovlecei) conțin 3,5 grame de
carbohidrați.
Poate fi consumat crud, feliat
subțire, alături de rondele de
țelină și castravete, împreună cu
un sos pe bază de iaurt. Dacă vrei
să încerci ceva nou, feliază-i cu un
cuțit spiralat și poți obține tăieței
de zucchini în loc de paste
făinoase.
Dovleac
120 de grame de dovleac gătit

conțin 21 de grame de
carbohidrați. Este și o sursă
importantă de vitamina C și
conține 6,6 grame de fibre. Poate
și tăiat cubulețe și copt timp de 30
de minute, la 200 de grade
Celsius. Este o garnitură
excelentă sau o umplutură foarte
bună pentru taco. O altă metodă
de a-l găti este să-l tai în jumătăți
și să-l bagi la cuptor timp de 80 de
minute, la 170 de grade Celsius
sau până când poate fi răzuit cu
furculița.
Spanac
240 de grame de spanac crud
conțin 2 grame de carbohidrați.
Carbohidrații aproape că nu
există, în schimb conține foarte
mulți nutrienți. Îl poți sota,
proaspăt sau congelat, împreună
cu usturoi și ulei de măsline și vei
obține o garnitură care merge cu
orice fel principal.
Poate fi folosit în salate sau în
omlete sau mâncăruri gătite.
Ardei gras roșu
120 de grame de ardei gras
roșu, crud sau gătit, conțin 9
grame de carbohidrați.
Pot fi consumați cruzi, alături
de un sos sau alături de alte
legume trase la tigaie. Pot fi copți
pe flacără sau la cuptor sau pot fi
umpluți cu fasole, orez, carne sau
orice alte umplutură ți se pare
potrivită. Se coc timp de 35 de
minute, la 200 de grade Celsius.
Fasole albă
120 de grame de fasole albă,
gătită, conțin 47 de grame de
carbohidrați. Poate fi consumată
într-o salată simplă, cu carne de
pui, castravete, ceapă, ulei și
zeamă de lămâie. Fasolea trebuie
înmuiată în apă peste noapte,
înainte de a fi gătită.

Apa de argint este o suspensie de apa cu ioni de
argint. Este dovedit stiintific ca argintul are capacitatea de
a distruge peste 650 de categorii de microorganisme
patogene, virusuri, bacterii, fungi si paraziti.
Virtutile argintului au fost cunoscute inca din cele mai
vechi timpuri. Vechii egipteni, romanii si grecii ii
cunosteau puterile tamaduitoare. Inca de acum 4.000 de
ani, vindecatorii chinezi foloseau ace de argint, atunci
cand faceau acupunctura. Navigatorii isi transportau apa
in vase de argint, ca s-o pastreze proaspata in lungile lor
calatorii pe mari si oceane si ferita de riscul contaminarii.
Cert este ca aceasta solutie functiona perfect.

In Evul Mediu, aristocratii nu se imbolnaveau, in timp
ce epidemiile faceau mii de victime in randul populatiei
sarace. Explicatia ar fi ca bogatii isi permiteau sa
foloseasca tacamuri de argint si sa manance si sa bea din
vase de argint, ceea ce le oferea protectie, imunitate la
bolile vremii.
Apa pastrata in vase de argint are proprietatile unui
antibiotic extrem de eficient. Esista in magazinele
naturiste suspensii de apa cu ioni de argint. Tratamentul
poate suplini antibioticiele si uneori poate sa fie chiar mai
eficient decat acestea, fara nici un fel de efecte
secundare. Produsele pe bază de argint coloidal sunt
realizate din particule fine de argint suspendate în lichid –
argintul este utilizat de asemenea în fabricarea bijuteriilor
şi a plombelor dentare.

Piele uscată, stare
de astenie, somnolenţă?
De ce duce lipsă organismul
Suntem 70% apă, spun medicii, de aceea, lipsa ei
poate afecta întreg organismul. Care este însă cantitatea
optimă pe care trebuie să o consumăm în fiecare zi, dar şi
care sunt lichidele care ne hidratează şi cele care ne
deshidratează, aflăm din materialul următor.
Apa este esenţială pentru viaţă. Organismul o
foloseşte pentru majoritatea proceselor, printre care şi
transportul oxigenului sau al substanţelor nutritive la
celulule.
Dr. Andreea Dragomirescu, medic primar medicină
generală: Se consideră că toată lumea trebuie să
consume 8 pahare de apă pe zi, adică 2 litri şi adevărul,
din punct de vedere medical, nu e chiar aşa pentru că noi
nu suntem standard. Firesc este că această cantitate de
apă să fie raportată la greutatea organismului, la efortul
care se depune şi, bineînţeles, la zona geografică în care
ne aflăm, la anotimp. Ar fi o metodă de calcul, să spunem,
trebuie să bem cam 30-40 de ml pe kg corp pe zi.
Asta înseamnă că o persoană de 60 de kilograme ar
trebui sa consume circa 2 litri de lichide pe zi. Medicii
atrag însă atenția că nu toate lichidele ne hidratează
organismul la fel de bine, ca de exemplu sucurile
carbogazoase, care conțin mult zahăr.
Dr. Andreea Dragomirescu, medic primar medicină
generală: Cafeaua iese din discuţie, cafeaua ne
deshidratează, dar supele, de exemplu, ne hidratează.
De asemenea, ceaiurile îndulcite cu miere şi ele ne
hidratează. Bineînţeles, dacă nu sunt din plante diuretice.
Apa conținută de fructele și legumele proaspete
hidratează organismul, de aceea medicii recomandă
consumul lor. În cazul în care nu consumăm astfel de
produse, pot apărea simptomele deshidratarii.
Dr. Ruxandra Constantina, medic primar medicină
generală: Pot fi reprezentate de o senzaţie de sete, de
buze uscate, piele uscată, o stare de astenie, de
somnolenţă, mergând până la forme mai grave. Este bine
să nu lăsăm să ne apară această senzaţie de sete sau în
momentul în care a apărut, imediat să bem.
În plus, potrivit medicilor, copiii trebuie să consume o
cantitate mai mare de apă, circa 60 de ml pe kg corp.
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Cum să te comporți cu un
adolescent nervos
Iesirile nervoase ale adolescentilor sunt adesea greu de
tolerat de catre parinti. Imbufnarea, raspunsurile ironice sau
obraznice si autoizolarea in propria camera cu trantitul usii in
nasul parintilor sunt scene frecvente care macina rabdarea
adultilor. In general, argumentele adolescentilor sunt de tipul
“nimeni nu ma intelege”, “eu nu am avut voie niciodata sa …”,
“nimanui nu ii pasa …” si alte absolutizari asemanatoare.
Aceste reactii nu au aparut brusc, peste noapte. Cu
siguranta exista antecedente pe care parintii le-au gestionat
gresit, ducand, in timp, la escaladare.
In relatia dintre parinti si copil exista o ruptura mai veche de
comunicare si intelegere reciproca a nevoilor emotionale.
Semnele ca un copil incepe sa devina adolescent au fost
ignorate de parinti si acestia nu si-au adaptat comunicarea si
comportamentul la schimbarea copilului, scrie
sfatulparintilor.ro.
Cum ar trebui sa te comporti cu un adolescent nervos?
1. In primul rand – si cel mai important – pastreaza-ti calmul.
Multi adolescenti gasesc chiar o placere in a-si vedea parintii
pierzandu-si firea. Este modul lor de a se razbuna pentru
frustrarile pe care le-au acumulat in timp. Altii simt ca numai
astfel pot genera o reactie emotionala parintilor, care, in mod
obisnuit, isi ignora afectiv copilul, rezumandu-se doar la a
discuta depre scoala, teme, meditatii, curatenia din camera si
alte responsabilitati zilnice. Pentru altii este pur si simplu un
“exercitiu de emotie” specific perioadei dificile prin care trec, si
regreta ei insisi ulterior ca au avut astfel de reactii.
Comportamentul tau calm il va ajuta pe adolescentul nervos sa
isi recapete controlul emotiilor.
2. Asculta pana la capat ce are de spus copilul inainte de a
decide cum sa reactionezi.
Poate chiar are dreptate.
Poate chiar ai gresit. Fii
deschis sa intelegi ce este in
sufletul lui si nu te lasa coplesit
emotional de modul in care a
ales sa isi manifeste frustarile.
Treci dincolo de ambalaj.
Pune intrebari deschise care
sa incurajeze copilul sa
vorbeasca. Descrie ce vezi (ex: “vad ca esti deranjat de ceva /
esti putin nervos …”) si nu pune etichete (ex: “esti obraznic”).
3. Gandeste-te ca reactiile emotionale intense si exagerate
ale adolescentului sunt o consecinta a unei perioade special de
dezvoltare a creierului in aceasta perioada, in care partea
emotionala preia controlul asupra celei rationale. Citeste mai
multe aici despre transformarile care au loc in creierul de
adolescent si implicatiile asupra comportamentului sau pentru
a intelege corect de ce se comporta asa.
4. Fii deschis sa intelegi si sa comunici, dar nu tolera
obrazniciile si impertinenta.
Fii atent la primele semne si reactioneaza imediat, cerand –
cu calm si fermitate – o reformulare, spre exemplu: “Poti, te rog,
sa reformulezi ce ai spus? Sunt convins ca poti alege cuvinte
mai potrivite pentru a-ti exprima parerea”. Daca adolescentul
se conformeaza, apreciaza acest lucru imediat spunand, spre
exemplu: “Multumesc, acum inteleg ce vrei sa spui. Hai sa
discutam, sa vedem ce putem face”. Daca acest lucru nu se
intampla si adolescentul este in continuare obraznic, intrerupe
pe moment comunicarea si amana discutia spunand “Vad ca
acum esti nervos si nu te poti stapani asa ca iti dau timp de
linistire. Vorbim mai tarziu”.
Dupa ce a trecut valul emotiilor, reia discutia cu copilul tau si
lamureste ce anume l-a deranjat, cautand impreuna solutiile
potrivite. Cere-i scuze daca ai gresit cu ceva. Incheie discutia
intr-o nota pozitiva si aminteste-i ca esti alaturi de el si ai
incredere ca impreuna puteti gasi solutii pentru orice situatie.

Pastila de râs
Gheorghe merge spre casă cu soacră-sa lângă el. Începe o
ploaie cu tunete şi fulgere.
La un moment dat trăsneşte în stânga căruţei.
Gheorghe:
– No!
Trăsneşte în dreapta. Gheorghe:
– No!
A treia oară o trăsneşte pe soacră-sa. Gheorghe:
– No, aşe!
***
Unui nebun condamnat la moarte i se permite să-și aleagă
modul în care va muri. Fără să stea pe gânduri, nebunul
spune: Vreau să mor de bătrânețe!

De ce banii nu aduc fericirea în cuplu
In aceste vremuri tulburi,
din toate punctele de vedere,
banii nu aduc fericirea in
cuplu. Ba chiar, banii aduc
divortul. Tocmai din cauza
contextului economic, banii
nu aduc fericirea in cuplu, de
fapt criza a scos la iveala
faptul ca bugetul familiei,
administrat in general de
barbati, inclina balanta mult
prea mult in partea pasivelor.
Iar femeile au descoperit ca
nici macar acoperisul de
deasupra capului nu le
apartine in totalitate.
In vremurile nu de mult
apuse, sotiile se ocupau doar
de treburile casnice, iar
barbatii erau cei care
gestionau banii familiei si
luau deciziile importante
singuri, fara sa mai dea vreo
explicatie. Acum insa,
casnicia este vazuta ca un
parteneriat bazat pe respect
si incredere. Iar cand unul
dintre partenerii tradeaza
increderea si are secrete
financiare sau ia decizii care
pun in pericol bunastarea
familei, celalalt partener se
s i m t e t r a d a t d e
comportamentul discretionar
al celuilalt.
Asadar banii nu aduc
fericirea in cuplu mai ales
cand unul dintre parteneri
incearca sa detina controlul
resurselor financiare ale
familiei.
Asemenea tradari au
crescut vizibil in ultimii ani ca
rezultat al recesiunii
economice care a scos la
iveala problemele financiare
pe care incercau sa le
ascunda unii. Multe studii din
America au aratat faptul ca
infidelitatea financiara este
tot mai raspandita.
Un sondaj realizat realizat
de CESI Debt Solutions tot in
SUA a relevat faptul ca 80%
dintre parteneri au cheltuit
bani fara sa le spuna
jumatatilor lor si mai mult de
doua treimi dintre
respondenti au recunoscut
ca acest comportament
financiar lipsit de onestitate
le-a afectat relatia de cuplu.

Un alt studiu realizat de
catre National Endowment
for Financial Education
(NEFE) si Forbes Woman a
scos la iveala ca 3 din 10
participanti la cercetare au
admis faptul ca si-au inselat
din punct de vedere financiar
partenerii.
Dintre acestia 60% au
bani ascunsi, mai mult de
jumatate au facut
cumparaturi fara ca
partenerul sa stie, altii 30%

distrug increderea intr-o
relatie pentru ca oricine
ascunde bani isi poate
ascunde si sentimentele.
Poate ca ei cred ca nu fac
nimic rau fara sa gandeasca
totusi ca in acele momente sau gandit doar la sine fara a
lua in calcul si partenerul.
Dintr-un anumit punct de
vedere infidelitatea
financiara poate fi comparata
cu infidelitatea sexuala din
punct de vedere al motivelor

isi ascund facturile iar 34%
mint in legatura cu banii
castigati.
Femeile sunt victime mult
mai des decat barbatii din
punct de vedere financiar,
67% dintre femei au spus ca
partenerii le-au mintit
comparativ cu 47% dintre
barbatii care au suferit
acelasi tratament. Dintre cei
pacaliti mai mult de 40%
dintre ei au spus ca relatia lor
a avut de suferit, iar 16% au
decis sa incheie conturile
printr-un divort.
Motivele pentru care
oamenii isi inseala financiar
partenerii sunt variate. Unii
dintre barbati acumulau
resurse financiare pe ascuns
intrucat se pregateau sa-si
paraseasca sotiile, in timp ce
altii isi minteau partenerele
chiar daca nu aveau de gand
sa divorteze.
I n d i f e r e n t d e
circumstante ranile
emotionale lasate de
asemenea duplicitatii pot fi
pe viata.
In general, secretele

si al efectelor.
Desi este clar ca doar
unul dintre parteneri este
faptasul, ambii soti trebuie
s a - s i e v a l u e z e
comportamentul. Este
adevarat ca unul a comis-o
insa celalalt nu a vrut sa vada
ca ceva nu este in regula,
preferand o stare de negare
a evidentelor. Multe femei
sunt socate sa descopere ca
pot fi trase la raspundere de
oficialitati din cauza faptelor
sotului si ca au fost implicate
in incalcari ale legilor.
Cand este vorba despre
bani, relatiile sanatoase cer
sinceritate si competente
financiare din partea
ambelor parti. Trebuie sa
existe transparenta
financiara: adica fiecare sa
stie ce detin, ce datoreaza,
cardurile de credit, ceea ce
castiga si ceea ce cheltuie.
Cei doi parteneri ar trebui sa
discute despre finantele
cuplului de doua ori pe an
inaninte ca vreo problema de
acest gen sa devina atat de
mare incat trebuie ascunsa.

Anunţ
ILIE F. PFA, cu sediul în comuna Vedea, județul Teleorman, CUI 20622369, F34/450/2006,
pierdut Certificat constatator nr. 2599/03.02.2010, pentru sediu și terți. Îl declar nul.

Anunţuri
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ casă 60.000 Euro/Negociabil.
Telefon: 0762/660.254.
***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de
Alexandria). 0762/660.254
***
Închiriez spațiu comercial, suprafața de 80 mp, zona centrală, Alexandria.
Telefon 0722.622.453.
***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Aveti posibilitatea
sa castigati bine cu
prilejul unei calatorii in
interes personal.
Sunteti tentat sa va
asumati riscuri mari.
Va recomandam sa fiti
prudent si sa nu fortati
norocul.

Parcurgeti o
perioada importanta, in
care aveti sansa sa
faceti schimbari
radicale in domeniul
afacerilor. Va
recomandam sa aveti
rabdare si sa nu alergati
dupa rezultate imediate.

LEU

FECIOARĂ

Azi aveti noroc si
puteti sa depasiti
orice dificultate. Este
o zi buna pentru
examene si proiecte.
Va recomandam sa
acordati mai multa
atentie partenerului
de viata.

Va sfatuim sa
acordati mai multa
atentie problemelor
sentimentale. Intuitia
va ajuta sa rezolvati
probleme delicate,
insa ar fi bine sa
ascultati si parerile
partenerului de viata.

CAPRICORN

Aveti o zi grea la
serviciu, cu multe
probleme de rezolvat.
Relatiile parteneriale
sunt excelente, dar va
recomandam sa fiti
mai diplomat.
Ascultati si parerile
celor din jur!

S-ar putea sa
intampinati greutati in
afaceri, din cauza
colaborarii dificile cu
o femeie. Nu este
cazul sa va ingrijorati,
aveti capacitatea sa
depasiti aceasta
problema.

BALANŢA

Partenerii de afaceri
Dimineata s-ar
La serviciu, sunteti
perseverent si tineti putea sa nu mai plecati va apreciaza ideile
neaparat sa duceti la intr-o calatorie. Este originale si va sustin
bun sfarsit o lucrare mai bine asa, oricum initiativele legate de o
d e l i c a t a . D u p a - aveati un program investitie. Profitati de
amiaza, ar fi bine sa foarte incarcat. La acest context favorabil!
acordati mai multa serviciu, munciti cu Situatia financiara nu
atentie celor tineri din pasiune si rezolvati va multumeste pe
probleme dificile.
deplin.
familie.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

Astăzi puteti avea
succes in afaceri. Ar fi
bine sa evitati
discutiile in
contradictoriu cu
colaboratorii. Spre
seara, va viziteaza un
prieten bun, care va
invita la o petrecere.
PEŞTI

VĂRSĂTOR

C u
m u l t a
perseverenta, reusiti
sa rezolvati problemele
de serviciu. Azi sunteti
nervos si riscati sa va
treziti in situatii
neplacute. Fiti atent
cum vorbiti cu sefii si cu
colegii.

Sunt favorizate
intalnirile cu prietenii si
calatoriile. Averti mari
sanse de reusita in
afaceri. Faceti
cunostinta cu o
persoana mai in varsta
care va propune o
c o l a b o r a r e
avantajoasa.

Semnificaţii istorice pentru
29 August
1831: Britanicul Michael Faraday a descoperit inducția
magnetică.
1832: S-a născut Neculai
Culianu, matematician și
astronom român, membru
corespondent (din 1889) al
Academiei Române (d.
1915).
1862: S-a născut Maurice
Maeterlinck, scriitor belgian,
laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură în 1911 (d.
1949).
1885: Germanul Gottlieb
Daimler a brevetat
motocicleta.
1907: Podul Quebec se prăbușește în timpul construirii,
omorând 75 de muncitori.
1945: A murit Constantin Tănase, actor român (n. 1880).
1949: Uniunea Sovietică testează prima sa bombă atomică
la Semipalatinsk, Kazakhstan.
1958: S-a născut Michael Jackson, interpret și compozitor
american de muzică pop (d. 2009).
1975: A murit Theodor Constantin, prozator român (n.
1910).
1982: A murit Ingrid Bergman, actriță suedeză (n. 1915).
2005: A murit Radu Anton Roman, scriitor român (n. 1948).

Miercuri 29 August 2018
08:00 1 Matinal 09:55 Agenda
Cerbului de Aur 10:00 Ediţie
specială 12:00 Adevăruri despre
trecut 13:00 Aici, acum 14:00
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect!
15:00 Convieţuiri 17:00 Telejurnal
17:30 Politică şi delicateţuri 18:30
Pulsul zilei 20:00 Telejurnal 20:30
Festivalul Internaţional Cerbul de
Aur 2018 00:30 Politică şi
delicateţuri 01:30 Gări de poveste

07:00 Ştirile Pro Tv 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 Spioana 00:00 Ştirile Pro
Tv 00:15 Cincizeci de umbre ale
lui Black 02:00 Dincolo de timp
03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00
Neatza cu Răzvan şi Dani
11:00 Prietenii de la 11 13:00
Observator 14:00 Iubire și
răzbunare 16:00 Observator
17:00 Acces direct 19:00
Observator 20:00 Fructul oprit
23:00 Xtra Night Show 01:00
Observator 02:00 Prietenii de
la 11 03:30 Acces direct

07:00 Știrile Kanal D 08:30
Pastila de râs 09:45 Bahar:
Viaţă furată 12:00 Știrile Kanal D
13:00 Te vreau lângă mine
15:00 Teo Show - Premiera
sezonului 17:00 Cine-i Chefu'?
18:45 Știrile Kanal D 20:00
Mireasa din Istanbul 23:00 Cash
Taxi 00:00 Vacanţa Mare: Leana
s-a întors! 01:00 Știrile Kanal D

07:20 Orgolii 10:00 Trăsniți
d i n N AT O 11 : 3 0 C a s a :
construcţie şi design 13:30
Mama mea gătește mai bine
15:05 Focus 15:50 Orgolii 18:00
Focus 18 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30
Cadillacul lui Dolan 22:30 Starea
naţiei 23:30 Trăsniți din NATO
00:30 Focus din inima României
01:00 Cadillacul lui Dolan

09:00 Ce spun românii
10:15 La bloc 12:30 Legenda
dragonului milenar 14:30
Asediati la domiciliu 16:30
Jesse Stone: în e tulburi
18:15 La bloc 20:30 Lupta cu
demonii 22:15 Alb ca zada
00:15 Lupta cu demonii 02:00
Cine A.M. 06:15 La bloc 06:45
Legenda dragonului milenar

07:00 Lumea lui Banciu
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile B1
13:00 Talk B1 14:00 Știrile B1
16:00 Se întâmplă acum 18:00
Buna, România! 20:00 Știrile
B1 21:00 Dosar de politician
22:00 Știrile B1 23:00 Lumea
lui Banciu 00:00 Un pont pe zi
00:35 Seara milionarilor

08:00 Unde vei fi poimâine?
10:00 Prizonierul din Zenda
11:45 Război în bucătărie
13:40 Cavalerul negru:
Legenda renaște 16:15
Sfârșitul lumii 18:00 Epoca de
gheață 19:15 Armă mortală
20:00 Inferno 21:55 Povestea X
a Americii 23:50 Cronicile fricii
01:15 Psycho 03:00 Cavalerul
negru: Legenda renaște
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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
a c a s ă . D e c u p e a z ă t a l o n u l d e a b o n a m e n t d i n z i a r, a c h i t ă î n c o n t u l
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.
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
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Se demolează Ghencea!
Ziua Z, cea dedicată
startului demolării Stadionului
Steaua, a venit! Oficialii celor
de la CSA Steaua au pregătit
un eveniment special, care va
marca acest moment istoric.
Mai întâi, pe gazonul
” Te m p l u l u i ” f o t b a l u l u i
românesc, așa cum a fost
botezată arena din Ghencea
de-a lungul anilor, se va
disputa un ”demonstrativ” între
niște grupe de juniori, după
care Marius Lăcătuș,
legendarul fotbalist al Stelei,
va călca pentru ultima oară
pe gazonul pe care a avut
cele mai mari satisfacții în
tricoul roș-albaștrilor.
Multe personalități din
istoria grupării roș-albastre
vor fi prezente, de
asemenea, pe Ghencea,
acolo unde se va organiza și
o conferință de presă. De la
eveniment nu vor lipsi nici fanii,
care au pregătit un moment
unic, care să marcheze ultima
zi oficială a Stadionului Steaua.
Demolarea acestui
legendar stadion nu va
însemna și finalul, pentru că tot
în acest an se vor demara și
lucrările de construire a noii
arene din Ghencea, una din
cinci stele, care va fi gata, cel
mai probabil, în luna martie a
lui 2020, cu puțin timp înainte
de startul lui Euro 2020,

competiție care va fi găzduită și
de București. Patru meciuri de
la Campionatul European vor fi
găzduite de Arena Națională
(două din faza grupelor, un
meci din optimi și un sfert de
finală), iar stadioanele
Ghencea, Rapid, Arena
Națională și Dinamo au fost
alese pentru a găzdui
antrenamentele naționalelor
participante. Compania
Națională de Investiții s-a
angajat să renoveze aceste

stadioane, cel din Ghencea
fiind reconstruit din temelii.
Valoarea investiţiei în noua
arenă va fi de aproximativ 60
de milioane de euro, iar
constructorul va fi diferit de
firma care se va ocupa de
demolare.
Astfel, la 44 de ani de la
inaugurare, Stadionul
Ghencea își trăiește ultimele
ore în forma actuală. Arena
intrată într-o stare avansată de
degradare va fi demolată

pentru a face loc unui nou
stadion, de 30.000de locuri.
Arena din Ghencea a fost
inaugurată în 1974, cu meciul
Steaua - OFK Belgrad, 2-2, iar
ultima partidă a avut loc în
martie 2015, Steaua - Viitorul
4-1.
"Conform caietului de
sarcini, stadionul va avea
minimum 30.000 de locuri,
UEFA categoria 4. Se adaugă
muzeu, spații de cazare,
comerciale...noi sperăm să fie
un stadion cum l-am
conceput și pe cel de la
Craiova, care să aibă viață
tot timpul anului", a spus
Adrian Cefalan, director de
investiții CNI, la începutul
acestei luni.
Paradoxal, deși a
găzduit marile meciuri ale
Stelei și ale echipei
naționale, stadionul
Ghencea și-a stabilit propriul
record de asistență la un meci
disputat în 1982. Rivalele
Rapid și Petrolul s-au întâlnit în
liga a doua în fața a 35.000 de
spectatori.
13 orașe vor găzdui meciuri
la Campionatul European din
2020 (12 iunie - 12 iulie 2020):
București, Roma, Baku, Sankt
Petersburg, Amsterdam,
Copenhaga, Londra, Glasgow,
Bruxelles, Bilbao, Dublin,
Munchen și Budapesta.

Armando Cooper a făcut vizita medicală
și va semna cu Dinamo
Dinamo i-a găsit repede înlocuitor lui May
Mahlangu, plecat la Ludogorets. Este vorba
despre Armando Cooper (30 de ani), coechipier
cu Penedo la naţionala statului Panama.

Fotbalistul a efectuat azi vizita medicală și
va semna cu gruparea din Ștefan cel Mare,
informează doardinamo.ro. Fotbalistul a bătut
palma cu alb-roșiii, după ce și-a reziliat
contractul cu Universidad de Chile și va fi
protagonistul unui come-back spectaculos în
Liga 1, acolo unde a mai evoluat la Oțelul

Galați.
În cariera sa, Cooper, care evoluează ca
mijlocaș central, a mai jucat la Arabe Unido,
Godoy Cruz, Oțelul Galați, St. Pauli, Toronto și
Universidad de Chile.
Fost la Toronto, cu care a luat titlul în 2017,
Cooper fusese anul acesta împrumutat la
Universidad de Chile. Dar perspectiva de a
reveni în Liga 1, acolo unde a mai evoluat în
tricoul Oţelului (sezonul 2013-2014), l-a
determinat să accepte imediat oferta "câinilor".
În vârstă de 30 de ani, Armando Cooper este
un star al naționalei Panama. Mijlocașul are
100 de selecții și 7 goluri pentru naționala țării
sale. Ultimul club la care a evoluat Cooper este
Universidad de Chile. La Oțelul Galați a evoluat
în perioada 2013/2014, club pentru care a bifat
23 de apariții și 2 goluri. În cariera sa a evoluat
la Arabe Unido (Panama), Godoy Cruz
(Argentina), Oțelul, St Pauli, Toronto FC,
Universidad de Chile. La 450.000 de euro este
evaluat jucătorul, conform Transfermarkt.

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 2018 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.

Halep - Kanepi 2-6, 4-6.
Înfrângere ŞOC pentru Simona,
în primul tur de la US Open
Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, a fost
eliminată luni Kaia Kanepi (44 WTA), în două seturi, 2-6, 4-6,
în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al
anului.

Halep, care a fost nervoasă şi şi-a pierdut de multe ori
serviciul, s-a înclinat după o oră şi 15 minute, în faţa unei
adversare cu o evoluţie agresivă, care a comis puţine greşeli.
Primul set, controlat clar de sportiva baltică, a durat doar 28
de minute. Halep a avut o revenire în setul 2, după ce a fost
condusă cu 0-3, apropiindu-se la 2-4 şi egalând apoi, 4-4, dar
nu a găsit resurse pentru a salva situaţia.
Halep (26 ani), care anul trecut a pierdut în primul tur la US
Open, se impusese în singurul său meci cu Kanepi (33 ani,
44 WTA), în 2014, la Doha, cu 6-4, 3-6, 7-6 (5), în turul al
doilea. Kanepi a ajuns până în sferturi la ediţia din 2017.
Cea mai bună performanţă reuşită de Halep la US Open a
fost semifinala din 2015.
După eliminarea în primul tur în această ediţie, Halep a
intrat în posesia unui cec de 54.000 de dolari.
Halep s-a retras din turneul WTA de la New Haven
(Connecticut), care a avut loc săptămâna trecută. Motivul
retragerii sale a fost o accidentare la tendonul lui Ahile de la
piciorul drept. Românca a avut în această vară câteva
săptămâni intense în America de Nord, câştigând titlul la
Montreal şi jucând finala la Cincinnati.
Tot în primul tur la US Open, românca Irina Begu (59 WTA)
a trecut luni de americana Jennifer Brady (66 WTA) în două
seturi, 6-3, 6-3. Begu a obţinut 93.000 de dolari pentru
calificarea în turul 2. Ea va juca în runda următoare cu
chinezoaica Qiang Wang (52 WTA), ce a eliminat-o pe
slovaca Magdalena Rybarikova (29 WTA) cu un clar 6-2, 6-2.

Ana Bogdan, calificare fără
emoții în turul doi la US Open
A
n
a
Bogdan s-a
calificat în
turul secund al
Openului
Statelor Unite,
ultimul turneu
de Grand
S l a m a l
a n u l u i ,
învingând-o în
două seturi, 64, 6-2, pe
cehoaica
Marie Bouzkova, venită din calificări, într-o partidă disputată
luni la Flushing Meadows.
Bogdan (25 ani, locul 83 WTA) şi-a asigurat un cec în
valoare de 93.000 de dolari, iar în turul următor o va avea ca
adversară pe Karolina Pliskova din Cehia, favorita numărul 8,
care a dispus la rândul ei, cu 6-4, 7-6 (7/4) de Zarina Dias din
Kazahstan.
Ana Bogdan este a doua reprezentantă a ţării noastre
care a trecut cu bine de primul tur la US Open, după IrinaCamelia Begu, învingătoare cu 6-3, 6-3 în faţa americancei
Jennifer Brady. Begu (28 ani, locul 59 WTA) va juca în meciul
următor cu chinezoaica Qiang Wang (52 WTA), cea care a
eliminat-o pe slovaca Magdalena Rybarikova tot în două
seturi, 6-2, 6-2.
În schimb, Simona Halep, liderul clasamentului WTA, a
părăsit prematur competiţia de la New York, fiind învinsă
surprinzător, cu 6-2, 6-4, de estoniana Kaia Kanepi, numărul
44 mondial, în meciul de debut.

