
Un număr de 130 
absolveţi au fost selectaţi 
în vederea încadrării în 
muncă în urma organizării 
Bursei locurilor de muncă 
pentru absolvenţi.

În vederea participării, 
la Bursa Locurilor de 
Muncă, au fost contactati  
aproximativ 1065 agenţi 
economici, dintre care 83 
au oferit 527 locuri de 
muncă vacante.

(Continuare  în  
pagina  4)

C o p i i i  d i n  
A l e x a n d r i a  a u  
participat la o lecție 
de sănătate, în 
cadrul Orășelului 
sănătății pentru 
copii.

Cel mai mare 
parc din Alexandria 
s-a transformat în 
Orășelul sănătății 
pentru copii, un loc 

special în care cei mici au primit sfaturi utile despre sănătatea și siguranța lor.
Alături de cei mici au fost și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de 

Ugență și ai Poliției de proximitate. Aceștia le-au explicat copiilor, pe înțelesul lor, 
ce trebuie să facă în anumite situații critice.

(Continuare  în  pagina  2)

* Cazuri noi de PPA, confirmate în comuna 
Ștorobăneasa

Alte cazuri de pestă porcină africană au fost 
confirmate la porci din localitatea Ștorobăneasa, 
Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Teleorman 

aprobând Planul de măsuri pentru combaterea pestei 
porcine africane în localitatea respectivă, în ședință 
extraordinară convocată luni, 22 octombrie 2018.

Potrivit celor precizate de Iulian Ianculescu, directorul 
DSVSA Teleorman, reprezentanț i i  Pr imăr ie i  
Ștorobăneasa au semnalat DSVSA, duminică, 21 
octombrie 2018, despre existența a trei porci morți într-o 

gospodărie.  
”Ne-am deplasat la fața locului și am găsit o scroafă cu 

cinci grăsuni la 40 de kg, din care doi morți, iar ceilalți trei, 
cu semne clare de pestă porcină africană, muribunzi. S-
au luat măsurile conform manualului operațional: s-au 

recoltat probe de la cei trei morți, s-au ucis ceilalți trei 
muribunzi și s-au recoltat și de la ei probe. Au fost 
îngropați, s-a făcut dezinfecția locului, s-a montat 
dezinfector la poartă și s-a stabilit, încă de ieri (n.r. 
duminică-21 octombrie), instalarea filtrelor la intrarea și 
ieșirea din localitate”. 

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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2Pesta porcină africană ia amploare 
în Teleorman

130 de tineri au fost angajaţi 
în cadrul Bursei Locurilor de Muncă 

pentru Absolvenţi

Deşi dom` primar nu a fost de acord, 

“Ghiozdanul cu surprize” 
a ajuns în posesia a 
40 de elevi romi din 

comuna Blejeşti

Lecţie de sănătate pentru copiii 
din Alexandria 

Incendiu de porporții
 în curtea mănăstirii 

Sf. Pantelimon. O 
persoană a decedat
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(urmare  din  pagina  1)
Jocurile şi activităţile pregătite și atât de frumos desfășurate 

în parcul orașului au oferit posibilitatea de a înţelege modul cum 
funcţionează cel mai bine organismul uman şi cum se poate trăi 
mai sănătos. Accesul 
micuţilor la "activităţi" a 
fost gratuit, pe baza 
unui «carnet» primit la 
intrarea în orăşel. În 
o r d i n e  ș i  f r u m o s  
disciplinați, copiii au 
mers la fiecare post 
amplasat, s-au jucat și 
au învățat anumite conduite și deprinderi, urmând ca la final să 
ia decizii singuri în privinţa trăirii unui stil de viaţă sănătos, așa 
cum ei trebuie să învețe încă de la o vârstă fragedă.

Sfaturile adulților nu au rămas, se pare, fără ecou, pentru că 
cei mici au învățat lucruri importante despre sănătatea lor, chiar 
dacă, recunosc, nu le respectă cu strictețe în viața de zi cu zi.

Orășelul sănătății pentru copii a fost organizat în colaborare 
cu Asociația Exploratori pentru viitor cu sprijinul autorităților 
locale din Alexandria.

C. DUMITRACHE

* Șase vict ime din 
accidente rutiere, patru 
persoane, găsite decedate

La peste 400 de cazuri au 
fost solicitate ambulanțele din 
cadrul SAJ Teleorman în 
intervalul 19-22 octombrie 
2018, personalul medical de 
pe ambulanțe ajungând la 
pacienți cu diferite afecțiuni, la 
victime ale accidentelor 
rut iere sau la 
persoane pentru 
care nu s-a mai 
putut face nimic. 
P a t r u  
teleormăneni au 
f os t  dec l a ra ț i  
d e c e d a ț i  î n  
weekendul care 
tocmai a trecut, 
trei bărbați și o 
femeie cu vârste 
între 56-79 de ani. 
Aceștia erau din localităție: 
Talpa Ogrăzile, Brânceni, 
Scrioaștea, Turnu Măgurele.

Una dintre cele șase 
victime ale accidentelor 
rutiere petrecute pe șoselele 
din Teleorman în weekend a 
decedat la spital. Este vorba 
despre un băiat în vârstă de 
19 ani, preluat de ambulanță, 

în comă profundă, nefericitul 
eveniment rutier petrecându-
se în localitatea Peretu. O altă 
persoană rănită într-un 
acc i den t  l a  M ihă i l e ș t i  
(Giurgiu) a fost preluată de la 
locul accidentului de o 
ambulanță care venea de la 
un spital din București.

Celelalte patru victime ale 
accidentelor rutiere petrecute 

în Alexandria, Vitănești, 
Drăgănești- Vlașca și Piatra 
au suferit traumatisme ale 
membrelor (inferior, superior), 
traumatisme cranio-cerebrale 
sau de torace.

Și în acest weekend o 
ambulanță a fost solicitată la o 
persoană care a încercat să-
și ia viața.

Cele 429 de solicitări la 
SAJ Teleorman în intervalul 
19-22 octombrie 2018 au fost 
făcute în situațiile: transfer 
interclinic+externări+CT-129; 
dureri abdominale sau de 
spate-53; cefalee-40; tuse, 
probleme respiratorii minore-
33 ;  AVC-23 ;  persoane 
inconștiente-19; copii bolnavi-
15; sângerare-15; dureri 

t o r a c i c e - 1 3 ;  
a c c i d e n t e  
d i v e r s e - 1 2 ;  
c o n f l i c t e  ș i  
agresiuni fizice-
12; 

l e ș i n  
( s i n c o p ă ) - 1 2 ;  
o b s t e t r i c ă -
ginecologie-10; 
i n t o x i c a ț i i - 9 ;  
v i c t i m e  d i n  
accidente rutiere-

6; boli nediagnosticate-6; 
căzuți în stradă-5; psihiatrie-
4; convulsii-4; diabet zaharat-
3 ;  f e b r ă - 1 ;  i n c i d e n t e  
p r o v o c a t e  d e  
animale/insecte-1; alergii-1; 
tentativă de suicid-1; afecțiuni 
a le  och iu lu i -1 ;  moar te  
suspectă-1.

M. MEILĂ

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

Ștrand Peco)

Anunţ

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

Relații la telefon: 0247/314.575. 

Anunţ

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

Anunţ

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați. 
 Relații la telefon 0766.279.773.

Anunţ

Lecţie de sănătate pentru 
copiii din Alexandria 

Un bărbat în vârstă de aproximativ 59 de ani, care lucra la un 
atelier de tâmplărie din curtea mănăstirii Sf. Pantelimon din 
localitatea Siliștea Gumești, și-a pierdut viața într-un incendiu 
ce a izbucnit la atelier în noaptea de vineri spre sâmbătă. Potrivit 
unui comunicat de presă al ISU Teleorman, în momentul 
producerii incendiului, în incinta atelierului se aflau trei 
persoane. Două dintre acestea au reușit să iasă la timp, însă 
bărbatul în vârstă de 59 de ani a fost prins în incendiu, 
pierzându-și viața.

Despre producerea evenimentului au fost anunțați pompierii 
militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede, în jurul 
orelor 00:30. La fața locului s-au deplasat patru echipaje de la 
Detașamentul Roșiorii de Vede , cu 2 autospeciale de stingere, 
o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD. Pentru 
stingerea flăcărilor s-a acționat și cu o autospecială de lucru cu 
apă și spumă de la Punctul de lucru Dobrotești, cu o 
autocisternă cu apă de la Detașamentul de Pompieri Zimnicea 
și cu o autospecială cu apă de la Serviciulu Voluntar pentru 
Situații de Urgență Siliștea

La sosirea forțelor de intervenție focul se manifesta 
generalizat, la întreaga construcție, pe o suprafață de cca. 500 
mp, fără pericol de extindere la alte imobile, acestea fiind 
amplasate la o distanță mai mare.

Intervenția a fost una de durată, salvatorii luptând cu flăcările 
timp de 7 ore.

Au ars ori au fost distruse bunuri estimate la suma de 100000 
de lei, reprezentând acoperișul atelierului, realizat din astereală 
din lemn învelită cu țiglă ceramică, mai multe aparate și mașini 
electrice de prelucrare a lemnului, 3 b utelii de gaz, 2 
autoturisme parcate în imediata apropeiere, 8 tone de lemne de 
fic și tablouri electrice trifazice.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit că 
focul a izbucnit cel mai probabil de la un cablu electric care 
alimenta aparatele de prelucrare a lemnului.

M. MEILĂ

Incendiu de porporții în
 curtea mănăstirii Sf. Pantelimon.

 O persoană a decedat

Peste 400 de solicitări
 la SAJ Teleorman, în weekend

Potrivit Codului Rutier, cauciucurile de iarnă sunt obligatorii 
în cazul în care se circulă pe drumuri publice acoperite cu 
zăpadă, gheaţă sau polei.

Pe scurt, legea spune că trebuie să ai maşina dotată cu 
anvelopele potrivite indiferent de sezon, astfel că poţi fi amendat 
dacă eşti prins cu cauciucuri de vară pe o porţiune de drum 
acoperită cu zăpadă sau polei.

Utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când 
începe să ningă, indiferent de perioadă, cât timp este 
carosabilul acoperit de zăpadă. 

Amenda pentru şoferii care circulă pe drumurile acoperite de 
zăpadă, gheaţă sau polei cu anvelope de vară se poate cifra 
între 9 şi 20 de puncte de amendă, acestea fiind echivalente cu 
o sumă cuprinsă între 1.305 şi 2.900 de lei.

În plus, aceşti conducători auto riscă să rămână şi fără 
certificatul de înmatriculare al maşinii, primind doar o dovadă 
înlocuitoare a actului original, fără drept de circulaţie.

Când se montează cauciucurile 
de iarnă
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Centrul de Sociologie 
Urbană şi Regională (CURS) a 
prezentat date dintr-un sondaj 
de opinie de tip Omnibus, 
privind intenţia de vot la 
a l e g e r i l e  p r e z i d e n ţ i a l e  
defalcată în conformitate cu 
intenţia de vot politic (de 

p a r t i d ) ,  p o t r i v i t  
STIRIPESURSE.RO.

A s t f e l ,  c e i  c a r e  l a  
parlamentare ar vota cu 
„ o p o z i ţ i a  d e  d r e a p t a ”  

(PNL/USR/MRI/PMP) ar vota 
în proporţie de 51% cu Klaus 
Iohannis şi în proporţie de 17% 
cu Dacian Cioloş.

Surpriza vine în cazul 
alegătorilor PSD/ALDE care l-
ar prefera masiv pe Călin 
Popescu Tăriceanu (44%) faţă 

de Liviu Dragnea (doar 21%). 
Gabriela Firea nu a fost testată 
în această întrebare.

Alegătorii celorlalte partide 
tind să nu ofere o opţiune de 

vot. Atunci când au opţiuni, 
acestea se împart între Klaus 
Iohannis (25%) şi alt candidat 
(21%). La „alt candidat” este 
vorba de obicei de Kelemen 
Hunor care este ales de 
simpatizanţii UDMR.

60% dintre cei care nu au o 
opţiune de vot la alegerile 
parlamentare nu au o opţiune 
nici la alegerile prezidenţiale. 
Totuşi 40% au o opţiune, ceea 
ce are sens în contextul în care 
ştim că mai mulţi oameni 
v o t e a z ă  l a  a l e g e r i l e  
prezidenţiale decât la alte 
alegeri. Dintre aceştia, peste 
jumătate (24%) l-ar alege pre 
actualul preşedinte Klaus 
Iohannis.

Sondajul a avut loc în 
perioada 20 septembrie - 1 
octombrie. Datele la nivel 
naţional le puteţi citi aici.

PSD dă testul majorităţii în această săptămână în 
Parlament, pe două proiecte de lege extrem de importante.

Liviu Dragnea mai face o încercare cu directiva privind 
spălarea banilor! Miercuri, deputaţii trebuie să dea votul final.

Este vorba despre proiectul care interzice acţiunile la 
purtător. Din cauza întârzierii adoptării, ţara noastră a fost 
deja acţionată în judecată de Comisia Europeană.

Tot săptămâna asta ar trebui adoptată o altă lege cu miză 
uriaşă: legea offshore, cea care stabileşte modul în care se 
exploatează gazele în Marea Neagră.

Proiectul stabileşte modul în care se exploatează gazele 
în Marea Neagră; la ultima dezbatere ALDE s-a împotrivit 
adoptării, deschizând război colegilor de coaliţie.

Pentru adoptarea celor doua legi este nevoie de 165 de 
voturi; PSD-ALDE are la Camera Deputaţilor cu doar trei 
peste minimul necesar. Au nevoie aşadar de voturile 
minorităţilor naţionale, având în vedere că cei de la UDMR nu 
par dispuşi să voteze cot la cot cu ei in aceste doua cazuri, 
informează Realitatea TV.

Ludovic Orban a 
declarat că liberalii se 
v o r  p r e z e n t a  l a  
consultările de la Palatul 
Cotroceni, dacă şeful 
statului Klaus Iohannis 
va declanşa astfel de 
discuţii, precizând că 
"vom pune umărul" 
pentru ca Legile Justiţiei şi Codurile Penale să fie conforme cu 
normele europene.

"Cu siguranţă, în cazul în care preşedintele va declanşa 
consultări vom fi prezenţi şi vom pune umărul ca legile Justiţiei, 
CP şi CPP să fie făcute în conformitate cu reglementările de la 
nivelul european, pentru a asigura o justiţie independentă", a 
afirmat preşedintele PNL, Ludovic Orban, într-o conferinţă de 
presă la PNL Dolj.

Liderul liberal a adăugat că membrii partidului se vor mobiliza 
pentru a modifica Codul de Procedură Penală astfel încât să fie 
în acord cu decizia CCR şi solicită Curţii ca actul normativ să 
amâne pronunţarea pe Codul Penal şi să trimită cele cinci 
întrebări preliminare formulare de PNL la Curtea de Justiţie a 
UE.

"În privinţa CPP readuc aminte că în urma atacului la CCR 
realizat de preşedintele României şi de PNL, 64 de prevederi din 
cele 99 de modificări au fost declarate neconstituţionale. Evident 
şi în privinţa CPP ne vom mobiliza pentru a asigura înlocuirea 
acestor modificări, iar în privinţa CP solicităm din nou CCR să 
amâne pronunţarea şi să trimită cele cinci întrebări preliminare 
care au fost formulate de experţii PNL, să le trimită la Curtea de 
Justiţie a UE, astfel încât în pronunţarea Curţii să avem şi 
punctul de vedere al Curţii de Justiţie a UE", a completat Orban.

Klaus Iohannis a trimis luni, 22 octombrie, o scrisoare 
președinților partidelor și formațiunilor politice reprezentate în 
Parlamentul României, prin care îi invită la consultări, la Palatul 
Cotroceni, pe tema legislației din domeniul justiției.

Programul consultărilor va fi următorul:
Miercuri, 24 octombrie 2018
Ora 15:00 - Partidul Social Democrat (PSD)
Ora 15:30 – Partidul Alianța Liberalilor și Democraților 

(ALDE);
Ora 16:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
Ora 16:30 – Uniunea Salvați România (USR);
Ora 17:00 – Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

(UDMR);
Ora 17:30 – Partidul Mișcarea Populară (PMP);
Ora 18:00 – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.
Fiecare delegaţie poate fi formată din maximum 5 persoane.

În căutarea majorităţii 
pierdute

Primul partid care a anunţat
 că va participa la consultări

 la Cotroceni

Ordonanța care modifică Legile justiției nu 
afectează procurorii în funcție din DNA și 
DIICOT. Este precizarea pe care o face, la 
aproape o săptămână de la adoptarea actului 
normativ de către Guvern, ministrul Justiției, 
Tudorel Toader, într-o postare pe facebook. La 
fel ca în toate ultimele sale luări de poziţie din 
ultimele zile, Toader începe prin a argumenta 
că "preşedintele ştie sau ar trebui să ştie". Mai 
mult Toader sugerează că 
şi la Curtea de Apel ar 
trebui aplicat principiul 
gradului profesional. 

Tudorel Toader îşi 
intitulează mesajul postat 
pe reţelele de socializare, 
dumin i că  d im inea ţă ,  
" S i m p l e  p r e c i z ă r i  
referitoare la OUG pentru 
m o d i f i c a r e a  L e g i l o r  
justiției".

"Președintele Republicii cunoștea sau ar fi 
trebuit să cunoască următoarele:

În lipsa OUG, ar fi intrat în vigoarea Legea 
nr.242/2018, ar fi creat dreptul magistraților de 
pensionare anticipată la 20 de ani de activitate, 
contrar recomandării Comisiei de la Veneția, 
contrar „îngrijorărilor prezidențiale „ situație în 
care peste 2000 de magistrați ar fi dobândit 
vocație la pensionarea anticipată, existând 

riscul real de creare a unui deficit de personal.
Tudorel Toader mai precizează că "fără a fi 

examinat și avizat OUG, Comisia de la Veneția 
a reținut rezolvarea parțială a problemei 
pensionării anticipate a magistraților, 
declarându-se favorabilă abrogării acestei 
prevederi legale."

În mod formal, OUG urmează să fie 
transmisă Comisiei de la Veneția spre 

examinare și avizare, aviz 
care ar urma să fie adoptat 
la Plenara din decembrie 
2018, mai anunţă Toader.

Neafectând stabilitatea 
dobândită în condițiile legii, 
cer ința celor 10 ani  
vechime pentru procurorii 
de la PÎCCJ, este incidentă 
zec i lo r  de  p rocuror i  
d e l e g a ț i  d e  c ă t r e  
procurorul general al 

PÎCCJ, iar pe viitor se va aplica față de toți cei 
care doresc să devină procurori în cadrul 
PÎCCJ !

Consider că o eventuală nouă modificare a 
legilor justiției, ar trebui ca pe lângă cerința 
vechimii în magistratură, pentru procurorii de la 
PÎCCJ, DNA și DIICOT, să se prevadă și cerința 
gradului profesional corespunzător parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel!

Victor Ponta a fost ales 
preşedinte al Pro România la 
primul Congres Naţional al 
p a r t i d u l u i .  L a  f i n a l u l  
evenimentulu i  acesta a 
declarat că va deschide lista 

candidaţilor, la alegerile 
europarlamentare, însă se va 
retrage ulterior, precizând că 
nu se va înscrie în cursa 

pentru prezidenţiale.
"Voi fi chiar locul 1 pe listă la 

europarlamentare, însă doar 
ca să încurajez colegii. Eu voi 
rămâne în Bucureşti, pentru că 
proiectul meu este să merg la 
Iaşi, Craiova şi alte oraşe 
pentru a construi la nivel 
naţional", a declarat Ponta, 
într-o intervenţie pentru 
România TV,  la  f ina lu l  
Congresului Pro România 
care a avut loc duminică la 
Romexpo.

Întrebat dacă va candida la 
alegerile prezidenţiale, Victor 
Ponta a răspuns: "Nu. Pe mine 
nu. O să luăm aşa serios toată 
această construcţie, dar vom 
avea un candidat cu care eu, 
Victor Ponta, mă voi mândri şi 
dacă PSD rămâne în situaţia 

actuală, cred că vom intra în 
turul doi. Candidatul va fi un 
om competent şi mult mai activ 
decât preşedintele actual 
(chestionat dacă va fi bărbat 
sau femeie candidatul Pro 
România la prezidenţiale - 
n.r.)".

Candidaţii pentru alegerile 
europarlamentare din 2019 ai 
formaţiunii vor fi anunţati la o 
dată ulterioară.

Victor Ponta a fost ales 
pentru funcţia de preşedinte al 
Pro România cu 871 voturi 
"pentru", 5 fiind anulate. În 
total au fost exprimate 876 de 
voturi. În funcţiile de Prim-
vicepreşedinte ai formaţiunii 
a u  f o s t  a l e ş i  D a n i e l  
Constantin, Sorin Câmpeanu 
şi Nicolae Bănicioiu.

Pe cine vor românii la prezidențiale 
din partea PSD

Tudorel Toader: OUG nu se aplică retroactiv

Victor Ponta a fost ales preşedinte 
al Pro România
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Confirmarea bolii s-a făcut în baza 

buletinului de analize emis de Institutul de 
Diagnostic si Sănătate Animală Bucureşti 
(I.D.S.A.).

Iulian Ianculescu a menționat că Programul 
de măsuri pentru combaterea pestei porcine 
africane în comuna Ștorobăneasa, aprobat în 
ședința de luni, prevede, în mare parte, 
aceleași măsuri luate la Scrioaștea. 

A fost stabilită o zonă de protecție pe o rază 
de cel puțin trei kilometri în jurul focarului și o 
zonă de supraveghere pe o rază de 10 
kilometri. Localitățile aflate în zona de 
supraveghere sunt:  sat Teleormanul (com. 
Mârzănești),  Poroschia, Calomfirești ,  
Țigănești, Brânceni, Smârdioasa, Izvoarele, 
Șoimu, Cervenia, sat Păuleasca (com. 
Frumoasa), Conțești.   

M. MEILĂ

4 SOCIAL - ECONOMIC

A intrat în deja în tradiţia Sucursalei Teleorman a 
Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa de a organiza acţiuni 
prin care să stimuleze frecventarea şcolii de către copiii de 
etnie romă, în mod special al celor din familii defavorizate. 
După acţiunea din luna iunie 2018, în cadrul căreia copiii de 
etnie romă cu rezultate foarte bune la învăţătură din tot 
judeţul au fost recompensaţi cu tablete, în data de 19 
octombrie a.c. în cadrul comunităţii de romi din comuna 
Blejeşti, din cartierul Stângulani, a fost organizată acţiunea 
“Ghiozdanul cu surprize”, scopul principal fiind acela de 
prevenire a abandonului şcolar. 

Acţiunile organizate de către Asociaţia Partida Romilor 
Pro Europa, după cum precizează preşedintele Sucursalei 
Teleorman al acestei asociaţii, Mielu Lixandru, se derulează 
în baza Hotărârii de Guvern nr. 128 din luna martie 2018, 
privind sumele prevăzute în bugetul destinat sprijinirii 
organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale. 

Din nefericere, acţiunea de la Blejeşti a fost umbrită de un 
aspect neplăcut, datorat atitudinii de stăpân absolut 
manifestată de către edilul şef al comunei Blejeşti. 

E de-a dreptul surprinzător faptul că primarul Narcis 
Pietreanu şi secretara Şcolii Gimnaziale Blejeşti, Adriana 
Zugravu, au refuzat ca reprezentanţii Asociaţiei Partida 
Romilor Pro Europa şi părinţii copiilor de etnie romă să intre în 
şcoală pentru  a desfăşura acţiunea pe care o aprobase în 
urmă cu câteva zile directorul şcolii, profesor Petrică 
Trâncan. Neavând acordul primarului şi al secretarei Şcolii 
gimnaziale, directorul şcolii a fost nevoit să transmită 
reprezentanţilor Asociaţiei Partida Romilor, cu doar câteva 
ore înainte de ora de desfăşurare a acestei acţiuni, că 
evenimentul nu mai poate ava loc în cadrul şcolii, şi asta ca 
urmare a faptului că primarul nu este de acord ! Puşi în faţa 
unei astfel de situaţii, reprezentanţii Asociaţiei Partida 
Romilor Pro Europa au fost nevoiţi să se adreseze conducerii 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Teleorman, răspunsul dat de 
inspectorul general, Valeria Gherghe, fiind acela că nu poate 
interveni, şi asta ca urmare a faptului că ”primarul este 
autoritar, iar şcoala este autonomă”. 

Într-o atare situaţie, reprezentanţii Asociaţiei Partida 
Romilor au fost nevoiţi să deruleze acţiunea în locuinţa 
liderului filialei acestei asociaţii din comuna Blejeşti, 
Constantin Stanciu, aici aflându-se şi sediul Asociaţiei. Într-
un spaţiu ceva mai restrâns, acţiunea “Ghiozdanul cu 
surprize” s-a bucurat de succes, spre marea bucurie a 
copiilor şi a comunităţii din care aceştia provin. În cadrul 
acţiunii derulate în comuna Blejeşti de către reprezentanţii 
Partidei Romilor Pro Europa împreună cu cei 40 de copii de 
etnie romă de la clasele I-IV s-au desfăşurat jocuri de 
socializare, pentru dezvoltarea spiritului de echipă. Spre 
plăcuta surprindere a organizatorilor, jocurile la care au fost 
atraşi elevii au produs o mare bucurie în rândul acestora, 
buna dispoziţie regăsindu-se la fiecare dintre elevii 
participanţi. 

În finalul concursului, cei 40 de elevi au ieşit învingători, 
toţi fiind recompensaţi cu câte un ghiozdan plin cu rechizite 
şcolare, cu câte un joc puzzle şi un joc lego.

Conducerea Sucursalei Teleorman are numai cuvinte de 
apreciere la adresa preşedintelui Partidei Romilor Pro 
Europa, Nicolae Păun, pentru tot sprijinul pe care  îl acordă 
organizării de acţiuni sociale în folosul comunităţilor de etnie 
romă. 

George ZAVERA 

Pesta porcină africană ia amploare 
în Teleorman

130 de tineri au fost angajaţi 
în cadrul Bursei Locurilor de Muncă 

pentru Absolvenţi
(urmare  din  pagina  1)
Oferta de locuri de muncă 

v a c a n t e  l o c a l ă  a  f o s t  
completată de oferta de locuri 
de muncă vacante din spaţiul 
economic european prin 
reţeaua EURES România.

L a  n i v e l u l  j u d e ţ u l u i  
Teleorman, în cadrul bursei 
locurilor de muncă, au fost 
prezenţi 40 angajatori şi 
aproximativ 595  persoane 
aflate în căutarea unui loc de 
muncă.

Î n  c a d r u l  a c e s t u i  
even imen t ,  pe rsoane le  
participante au fost informate 
despre serviciile oferite de 

A . J . O . F. M  Te l e o r m a n  
(medierea muncii, serviciile 
E U R E S ,  f o r m a r e  
profesională) şi au beneficiat 
de consiliere cu privire la 
tehnicile de căutare a unui loc 
de muncă, despre modul de 
realizare a unui CV sau despre 
cum se redactează o scrisoare 
de intenţie.

Tot în cadrul evenimentului 
partenerii sociali ai A.J.O.F.M 
Teleorman au disemina 
informații privind serviciile 
oferite: Armata Romănă, 
Inspectoratul pentru Situaţii de 
Urgentă Teleorman, Camera 
de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură Teleorman , 7 
Master Media . 

Reprezentatii angajatorilor 
part ic ipant i  la bursa şi  
persoanele aflate în căutarea 
unui  loc de muncă au 
completat  chestionare, din 
analiza cărora se va afla 
gradul de vizibilitate al AJOFM 
Teleorman si implicit al 
serviciilor oferite , în rândul 
actualilor si potenţialilor 
beneficiari.

Rezultatele finale vor fi 
centralizate de A.J.O.F.M 
Teleorman la o lună de la data 
desfaşurării acestei burse.

C. DUMITRACHE

Ghidul solicitantului privind apelul de 
proiecte dedicat construirii de ambulatorii de 
către comunităţile locale a cunoscut o nouă 
modificare la finele săptămânii trecute. Astfel, 
Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional din 
c a d r u l  M i n i s t e r u l u i  
Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice a 
m o d i f i c a t  G h i d u l  
solicitantului - Condiţii 
specifice de accesare a 
fondurilor pentru apelul 
aferent POR, Axa prioritară 
8  –  „ D e z v o l t a r e a  
infrastructurii sanitare şi 
sociale”, Prioritatea de 
investiţii 8.1 –„Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, 
regional şi local, reducând inegalităţile în ceea 
ce priveşte starea de sănătate şi promovând 
incluziunea socială prin îmbunătăţirea 
accesului la serviciile sociale, culturale şi de 
recreere, precum şi trecerea de la serviciile 

instituţionale la serviciile prestate de 
comunităţi”. Concret, e vorba de obiectivul 
specific 8.1 „Creşterea accesibilităţii serviciilor 
de sănătate, comunitare şi a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace şi 

izolate”, Operaţiunea A – 
Ambulatorii.

Principala modificare 
constă în prelungirea 
perioadei de depunere a 
cererilor de finanţare până la 
data de 21 decembrie, ora 
1 2 : 0 0 .  C o n d i ţ i i l e  ş i  
prevederile din Ghidul 
specific ce nu se regăsesc în 
cadrul sintezei de modificări 
rămân neschimbate.

D e t a l i i  p r i v i n d  
modi f icăr i le  aprobate,  
precum şi forma consolidată 
a ghidului se pot obţine 

accesând site-ul dedicat implementării 
Programului Operaţional Regional în regiunea 
Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro şi de pe 
site-ul AM PORwww.inforegio.ro. 

George ZAVERA

Deşi dom` primar nu a fost de acord, 

“Ghiozdanul cu surprize” a ajuns 
în posesia a 40 de elevi romi 

din comuna Blejeşti

Cel mai nou proiect de lege 
care vrea să modifce regulile 
concediului paternal, a fost 
pus în dezbatere la Senat, 
prin modificarea numărului de 
zile de concediu libere pe care 
taţii îl pot solicita atunci când li 
se naşte un copil.

Î n  p r e z e n t ,  L e g e a  
concediului paternal nr. 
210/1999, prevede că taţii 

beneficiază de un număr 
maxim de 5 zile de concediu 
atunci când li se naşte un 
copil, dar după modificarea 
legii, aceştia vor beneficia de 
un număr de 7 zile sau 10 zile.

Taţii vor beneficia de 7 zile 
de concediu la naşterea unui 
copil sau 10 zile de concediu 
pentru naşterea a cel puţin 2 
copii. Conform prezentului 

proiect, aceste prevederi se 
aplică şi în cazul situaţiei 
adopţiei a unu sau mai mulţi 
copii. Concediul paternal se 
acordă la cerere, în primele 3 
luni de la naşterea copilului, 
justificat cu certificatul de 
naştere al acestuia, din care 
rezultă calitatea de tată a 
p r e t i ţ i o n a r u l u i ,  s e  
menţionează în  proiect.

21 decembrie a.c.,

Ultima zi de depunere a proiectelor privind 
creşterea accesibilităţii la serviciile de sănătate

Părinţii ar putea primi mai multe zile libere 
când li se naşte un copil
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* Încheierea proiectului ”Și tu poți fi 
partenerul Europei!”

Liceul Teoretic ”Marin Preda” din Turnu 
Măgurele se apropie de încheierea proiectului „Și 
tu poți fi partenerul Europei!”, cu care s-a înscris la 
Concursul Național EUROSCOLARO2018, ediția 
a XI-a (2018-2019), ediție care se desfășoară sub 
titlul generic „Europa pentru noi.” Echipa de 
proiect cuprinde 24 de elevi din clasele a IX-a – a 
XI-a și este coordonată de doamnele profesoare 
Estera-Ligia Stancu și Cătălina-Simona Bălașa. 

Liceul Teoretic „Marin Preda” a ales să 
realizeze campania de informare, conștientizare 
și promovare pentru proiectul realizat cu finanțare 
europeană Brutăria Bio - Incluziune pe piața 
muncii prin structuri de economie socială - iSES, 
Contract: POSDRU/173/6.1/S/147132, derulat în 
municipiul Turnu Măgurele.

Scopul proiectului ”Și tu poți fi partenerul 
Europei ! ”  a  constat  în  in formarea ș i  
conștientizarea membrilor comunității asupra 
beneficiilor aduse de implementarea unui proiect 
cu finanțare europeană. Obiectivele proiectului 
implementat de echipa de elevi a Liceului Teoretic 
”Marin Preda” au fost:

O1. Cunoașterea politicilor europene 
r e f e r i t o a r e  l a  
programele/proiectele 
comuni ta re /soc ia le  
c a r e  u r m ă r e s c  
d e z v o l t a r e a  ș i  
r e c u p e r a r e a  
deca la je l o r  d i n t re  
regiuni;

O 2 .  I n f o r m a r e a  
membrilor comunității 
cu privire la avantajele 
obținute prin proiectele 
comunitare;

O3. Dezvoltarea 
abilităților creative și de 
comunicare ale elevilor din echipa de proiect;

O4. Dezvoltarea competențelor digitale ale 
membrilor echipei de proiect;

O5. Realizarea unei campanii de informare și 
conștientizare a beneficiilor aduse comunității 
locale de proiectul Brutăria Bio - Incluziune pe 
piața muncii prin structuri de economie socială - 
iSES, Contract: POSDRU/173/6.1/S/147132. 

Pentru atingerea acestor obiective, echipa 
Euroscola a desfășurat mai multe activități. 
Cadrele didactice și elevii implicați în proiect au 
stabilit cele mai eficiente metode de a promova 
proiectul la nivelul comunității locale, respectiv de 
a-i informa pe cetățenii orașului cu privire la 
politicile europene și posibilitatea de a accesa 
fonduri europene pentru dezvoltare locală. Au fost 
realizate vizite de informare la sediul Brutăriei BIO 
unde elevii au avut ocazia de a afla de la angajații 
firmei care au fost beneficiile pe care înființarea 
acestei societăți, prin accesarea unor fonduri 
europene, le-au adus în viața lor și a familiilor lor.

La deschiderea oficială a campaniei au 
participat reprezentanți ai autorităților locale, ai 
unor instituții a căror activitate vizează 
gestionarea forței de muncă (Agenția Județeană 
pentru Ocuparea Forței de Muncă și Centrul de 

Reconversie și Formare Profesională a Adulților), 
ai unui ONG local (CIVITAS 2005), ai Centrului 
Județean de Resurse și Asistență Educațională, 
mici întreprinzători, elevi și cadre didactice ale 
Liceului Teoretic „Marin Preda” și ale altor licee din 
oraș, iar invitații speciali au fost managerul și 
administratorul Brutăriei Bio. Aceștia au vorbit 
despre importanța dezvoltării unei afaceri prin 
valorificarea oportunității de a accesa fonduri 
europene, despre etapele implementării unui 
astfel de proiect, beneficiile aduse comunității, dar 
și despre dificultățile întâmpinate și modalitățile 
prin care au reușit să facă față provocărilor.

Campania de promovare a proiectului a inclus, 
de asemenea, o serie de activități în parcul central 
al orașului unde echipa Euroscola a Liceului 
Teoretic „Marin Preda”,  în parteneriat cu 
reprezentanții Brutăriei Bio, a amenajat un stand 
de prezentare a brutăriei, un panou cu informații 
despre importanța accesării fondurilor europene 
și a susținut sesiuni de informare adresate atât 
adulților, cât și celor mici. În același timp, membrii 
comunității au avut posibilitatea de a viziona 
filmulețele realizate de echipa Euroscola în cadrul 
proiectului. 

Ultimul eveniment major din proiect a fost 
f e s t i v i t a t e a  d e  
încheiere a campaniei 
d e  i n f o r m a r e  ș i  
promovare a proiectului 
B r u t ă r i a  B i o  -
„Incluziune pe piața 
muncii prin structuri de 
economie sociala - 
iSES”, care a avut loc în 
sala de spectacole a 
Clubului Elevilor din 
T u r n u  M ă g u r e l e .  
Organ iza tor i i  s -au 
bucurat de prezența 
unui număr de 120 de 

persoane: elevi ai Liceului Teoretic „Marin Preda”, 
cadre didactice din unitățile de învățământ din 
Turnu Măgurele și zonele limitrofe, reprezentanți 
ai autorităților locale, ai Brutăriei Bio, ai Palatului 
Copiilor Alexandria, părinți, agenți economici, alți 
membri ai comunității. Activitatea a debutat cu 
prezentarea principalelor activități ale campaniei 
de promovare a proiectului Brutăriei Bio, 
continuând cu vizionarea materialelor video 
realizate de către echipă în cadrul campaniei; fiind 
o activitate de bilanț, membrii echipei au 
împărtășit opinii, au dezvăluit din emoțiile pe care 
le-au încercat pe parcursul celor 3 luni de proiect 
și au ales câte un cuvânt care să definească 
experiența trăită. Termeni precum: provocare, 
muncă, perseverență, empatie, distracție, 
noutate, coeziune, informații, savuros, valoare, 
echipă, comunicare, învățare, dezvoltare  au 
conturat o experiență în egală măsură educativă, 
creativă, profundă; pe lângă latura informațională, 
evenimentul a avut și o componentă culturală, 
participanții fiind încântați de piesele muzicale 
oferite de micii pianiști de la clasa de muzică 
instrumentală pian din cadrul Liceului Teoretic 
„Marin Preda”.

B. P.

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

CNAS reaminteşte 
furnizorilor de servicii 
medicale af laţ i  în 
contract cu casele de 
asigurări de sănătate, 
dar şi asiguraţilor, că 
termenul de valabilitate 
a cardurilor naționale 
de sănătate emise 
până la data de 31 iulie 
2018 a fost prelungit de 
la 5 la 7 ani.

Aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de 
Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de 
doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată 
pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele 
digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 
7 ani. 

În cazul cardurilor emise anterior datei de 31 
decembrie 2012, termenul de valabilitate este 31 
decembrie 2019.

Totodată, cardurile naţionale de sănătate noi care se 
emit începând cu data de 1 august 2018 au de la început 
durata de valabilitate de şapte ani.

Măsura de prelungire a duratei valabilităţii cardurilor 
permite o economie de circa 270 milioane lei, prin 
degrevarea bugetului de stat de cheltuielile aferente 
tipăririi a aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în 
perioada anilor 2018 – 2019, fondurile respective urmând 
să fie direcționate spre alte cheltuieli din domeniul 
sănătății publice.

Cardul de sănătate este personal şi netransmisibil, 
unul din rolurile acestuia fiind de a certifica că serviciile 
medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de 
Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate 
asiguratului respectiv.

Cornelia RĂDULESCU

Scriitorul teleormănean Theodor Răpan va lansa 
miercuri, 24 octombrie 2018, începând cu ora 18,00, 
cartea „Chipul cuvintelor” 365 plus 1 Octave, cu ilustraţii 
color de Georges Mazilu. 

Evenimentul va avea loc la sediul Fundaţiei Europene 
TITULESCU, din Casa Titulescu, situată pe Șoseaua 
Kiseleff nr. 47.

Vor lua cuvântul: pr. prof. Ion BUGA, ing. Ştefan 
DULU, directorul Editurii „Semne”, Emil LUNGEANU, 
scriitor și critic literar, Ştefan MITROI, scriitor, Florentin 
POPESCU, scriitor și critic literar, Eliza ROHA, scriitoare, 
Paula ROMANESCU, scriitoare. Invitat de onoare este 
actorul și interpretul Sergiu CIOIU (Canada) 

Moderator va fi prof. univ. dr. Adrian NĂSTASE 
(Preşedintele Fundaţiei TITULESCU).

Theodor Răpan s-a născut pe 4 iulie 1954 în comuna 
Balaci din județul Teleorman.

Fiu de învățător, este absolvent al Facultății de Drept, 
Secția Juridică din cadrul Universității București.

Poet și publicist, atestat ca ziarist profesionist, este 
membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A debutat publicistic în „Teleormanul literar” în anul 
1970, iar debutul editorial a avut loc în anul 1975, la 
editura „Albatros” („Hohotul apelor-Caietul debutanților”).

Într-o discuție pe care am avut-o cu Theodor Răpan, 
acesta a mărturist: „Mi-e dor de Sfântul nostru Deliorman! 
De Moromeții mei dragi!”.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman:

Valabilitatea cardului de 
sănătate

Personalități teleormănene:

Theodor Răpan: lansarea cărții
 „Chipul cuvintelor”

Mai mulți tineri români au 
câștigat prima etapă a celui mai 
important concurs organizat de 
NASA,  care  le -a  lansa t  
provocarea de a dezvolta 
aplicații spațiale în doar 24 de 
ore.

Simultan, în 200 de orașe din 
lume, s-a muncit fără oprire. Una 
dintre echipele premiate a creat 
un dispozitiv care, de exemplu, 
ar ajuta mașina familiei să se 
repare singură.

Pentru a lansa o rachetă în 
spațiu este nevoie de un sistem 

tehnic complex.
La asta vor să contribuie și 

câțiva liceeni.
O echipă a făcut o dronă care 

identifică și rezolva orice 
problemă tehnică dintr-o 
mașinărie. Au început de sus, cu 
rachetele care se lansează în 
spațiu, dar ideea funcționează și 
pentru un avion, un utilaj sau o 
mașină de familie.

Cătălin este cel mai mic 
participant, are 15 ani, și s-a 
ocupat de partea cea mai grea: 
programarea. Crede că ambiția 

și dorința de reușită ar putea să îl 
propulseze până în cosmos, 
informează TVR.

Pentru pasionați, o altă 
echipă a dezvoltat o aplicație 
care ne ține la curent cu știrile 
din cosmos!

Anul acesta organizatorii 
așteaptă peste 25.000 de 
participanți din întreaga lume. 
Cei mai buni vor fi jurizați chiar 
de agenția spațială americană.

Anul trecut, premiul cel mare 
a fost un loc în primul rând la o 
lansare în spațiu.

Concurs NASA

Tinerii români care ar putea salva Pământul 

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

Mihail TĂNASE

Invatatorul vrea sa stimuleze fantezia elevilor si de 

aceea le da de facut in clasa o compunere cu tema "Daca as 

fi multimilionar...".  Toti elevii, in afara de Popescu, incep 

sa scrie febril. Invatatorul il intreaba: 

- Popescu, de ce nu scrii nimic? 

- Astept sa vina secretara, d-le invatator.

***

La un interviu de angajare:

- Care sunt punctele forte ale dvs.?

- Sunt un optimist convins, intotdeauna gandesc pozitiv.

- Poti sa-mi dai un exemplu?

- Da. La ce ora sa ma prezint maine la serviciu?

Pastila de râs

Regina a II-a a Marii 
Britanii obişnuieşte ca înainte 
de prânz să bea un pahar de 
gin şi unul de Dubonnet cu o 
felie de lămâie, iar seara un 
martini sec şi un pahar de 
şampanie, potrivit unui raport 
dat publicităţii de Business 
Ins ider.  G inu l  ş i  v inu l  
Dubonnet sunt băuturile 
preferate ale Reginei după 
cum a declarat bucătarul ei 
personal Darren McGrady.

Preşedintele SUA, Donald 
Trump, nu bea niciun fel de 
acool. El însuşi a explicat că 
motivul ţine de o experienţă 
din familie care l-a marcat, 
potrivit Gustarte.ro. ”Am 
învăţat de la fratele meu Fred. 
Era un tip fantastic, care a ales 
alcoolul, din cauza căruia a şi 
murit”. Trump nu bea nici 
cafea şi nici nu fumează.

De cealaltă parte, fostul 
lider de la Casa Albă, Barrack 
Obama, a fost fotografiat bând 
bere în multe rânduri chiar şi în 
Biroul Oval sau la ore 
considerate nepotrivite. Mai 
mult, acesta producea bere la 
Casa Alba folosindu-se de 
mierea culeasă din stupii din 
g r ă d i n a  l o c u i n ţ e i  
prezidenţiale.

Cancelarul german Angela 
Merkel nu s-a sfiit să apară în 
public bând bere, semn că 

este una dintre băuturile sale 
preferate. Liderul german nu 
refuză nici vinul alb. După o 
v i z i t ă  l a  C o p e n h a g a ,  
secretarul general NATO, 
Jens Stoltenberg, a lăudat-o 
pentru rezistenţa pe care a 
avut-o în serile în care au stat 
la şuete şi un pahar de vin.  

V l a d i m i r  P u t i n ,  
preşedintele Rusiei, nu este 
un băutor de votcă, ci mai 
degreabă alege să bea bere. A 
descoperit această băutură 
când a fost într-o vizită în 
Germania. Oricum, liderul rus 
bea alcool foarte rar, la 
petreceri sau alte evenimente 
sociale.

Vedeta de televiziune 
O p r a h  a  d e c l a r a t  î n  

nenumărate rânduri că are 
două vicii de care nu reuşeşte 
să scape: tequilla şi vinul. Nu 
are o problemă cu cantitatea 
de alcool, cu cu caloriile pe 
care aceste băuturi le aduc. 
De obicei consumă 3 pahare 
de vin la cină, dar alege să le 
acompanieze cu alimente cu 
un conţinut caloric mai scăzut.

Imaginea cu Steve Jobs 
ţinând un toast cu pahar de 
apă la un eveniment organizat 
de Barrak Obama a făcut 
î n c o n j u r u l  p l a n e t e i  l a  
momentul respectiv. Steve 
Jobs avea o dietă vegană 
foarte strictă şi dedica mult 
timp meditaţiei, astfel că al 
alcoolul nu avea ce căuta în 
viaţa lui.

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 sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

MEDELEANU MARIA PFA, F34/344/2008, CUI 24320533, pierdut Certificat constatator 
original nr. 26511 din 11.08.2008 pentru punct de lucru Tonete, Alexandria, str. Confederației.

 Îl declar nul.

Anunţ

privind depunerea solicitării de revizuire a acordului de mediu
SC HOLLEMAN GHIMIS AGRO SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

de revizuire a Deciziei etapei de încadrare nr. 6946 din 04.09.2017 emisă pentru proiectul 
“Construire siloz și dotare cu echipamente”, propus a se realize în comuna Frăsinet, 
Tarlaua 16, Parcela 174, nr. Cadastral 6160, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni până joi între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, și la sediul titularului SC 
HOLLEMAN GHIMIS AGRO SRL din comuna Frăsinet, sat Clănița, C2, județul Teleorman.

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

Anunţ public

Recipientele din plastic sunt extrem de utile, atât în 
bucătătărie, cât şi pentru depozitarea jucăriilor copiilor sau a altor 
lucruri de prin casă. Însă... cât este în regulă să folosim un 
recipient din plastic? 

Recipientele din platic nu pot fi utilizate la nesfârşit pentru că 
odată cu trecerea timpului plasticul se degradează şi plasticul 
poate deveni periculos.

Timpul de folosire a caserolelor sau a altor cutii din plastic 
depinde de calitatea materialului din care sunt fabricate.  Fiecare 
recipient are înscris pe spate un cod care arată perioada de timp 
în care este sigur pentru utilizare. Ideal este ca plasticul din care 
sunt fabricate cutiile de plastic să aibă la bază prolipropilenă. 
Polipropilena este folosită pentru că este foarte durabilă şi rezistă 
la temperaturi foarte mari, potrivit Societăţii Americane a 
Chimiştilor. Este considerată ca fiind sigură pentru sănătate.

Pentru a ne asigura că nu ne afectează sănătatea este 
necesar să avem grijă cum utilizăm cutiile din plastic. Chiar dacă 
pe ele scrie că pot fi spălate la maşina de spălat vase sau că pot fi 
folosite în cuptorul cu micriounde este bine să nu le supunem unui 
tratament termic foarte ridicat. Un grup de specialişti din SUA 
reunit sub numele Environmental Working Group nu recomandă 
ca recipientele din plastic să fie folosite la microunde. Atunci când 
le spălaţi la maşina de spălat vase este bine să fie puse în sertarul 
de sus pentru a fi cât mai departe de zona de unde se eliberează 
detergentul.

Specialiştii spun că o caserolă de plastic poate fi folosită în 
siguranţă câteva luni, în funcţie de modul în care este întreţinută. 
Unii producători spun că recipientele lor pot fi utilizate şi 10 ani cu 
condiţia să fie respectate indicaţiile date de ei cu privire la folosire.

România reală
Cutia Pandorei

Cât timp putem folosi un 
recipient de plastic?

Responsabilii de Sagrada Familia, 
celebra catedrală din Barcelona, au 
primit o amendă de 35 de milioane de 
euro după ce autorităţile spaniole au 
descoperit că nu deţine un permis de 
construcţie, deşi lucrările au început în 
urmă cu peste 130 de ani, potrivit Times 
of Malta.

Din punct de vedere tehnic, catedrala 
Sagrada Familia este o construcţie 
ridicată ilegal, începând cu 1882, potrivit 
Mediafax.

Băuturile preferate ale celor care 
conduc lumea

Celebra Sagrada Familia se construieşte 
ilegal de peste 130 de ani



42 î.Hr.:  A murit Marcus Junius Brutus, senator 
roman (n. 85 î.Hr.).
1817: S-a născut Pierre 

L a r o u s s e ,  p e d a g o g ,  
enciclopedist şi editor 
francez. În 1852 a fondat, 
împreuna cu Augustin 
Boyer, Librăria Larousse. 
Opera sa de referinţă: 
"Marele dicţionar universal 
al secolului al XIX-lea" (d. 
1875).
1872: A murit Théophile 

Gautier, poet, prozator şi 
critic literar francez promotor 
al teoriei "artă pentru artă" (n. 
1811).
1905: S-a născut Felix 

Bloch, fizician elveţian (d. 
1983).
1906: A murit Paul Cézanne, pictor francez, considerat 

în prezent cel mai mare înnoitor al picturii la sfârşitul 
secolului al XIX-lea (n. 1839).
1908: S-a născut Ilia Mihailovici Frank, fizician rus, 

care a explicat teoretic, împreună cu Igor Tamm, 
mecanismul Cerenkov. Laureat al Premiului Nobel (d. 
1990).
1944: A murit Charles Glover Barkla, fizician englez, 

laureat al Premiului Nobel (n.1877).
1998: A murit Silviu Stănculescu, actor (n. 1932).
2011: A murit John McCarthy, informatician şi 

matematician american, inventator al Lispului (n. 1927).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:00 Aici, acum 
1 3 : 3 0  T r i b u n a  p a r t i d e l o r  
parlamentare 14:00 Telejurnal 14:55 
Vorbeşte corect! 15:00 Maghiara de 
pe unu 17:00 Telejurnal 17:05 
Întrebări şi răspunderi 18:00 Marele 
război subteran 19:00 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:30 Napoléon 23:25 Vorbeşte 
corect! 23:30 Iubiri celebre 00:00 
Telejurnal 00:30 #Creativ

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Octombrie

Trebuie sa plecati 
intr-o calatorie de 
a f a c e r i  c a r e  n u  
suporta amanare. 
Partenerul ar putea fi 
nemultumit. Discutati 
cat mai calm, pentru a 
evita o cearta care nu 
ar rezolva nimic!

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

S-ar putea sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la serviciu. 
Va recomandam sa 
v a  s t a p a n i t i  
nervozitatea. Dupa-
amiaza este posibil sa 
intrati in posesia unei 
sume de bani.

A s t a z i  n u  e s t e  
indicat sa circulati cu 
masina, pentru ca 
exista pericolul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident. In tot ce faceti, 
amintiti-va ca graba 
strica treaba! Puteti sa 
va bazati pe intuitie.

Este posibil sa 
incepeti un nou proiect 
profesional, de pe 
urma caru ia  ve t i  
cas t iga  b ine .  Va  
sfatuim sa fiti cat mai 
calm in toate discutiile 
si negocierile, certurile 
pot izbucni din orice. 

S-ar putea sa fiti 
nevoit sa renuntati la 
o actiune in interesul 
personal.O ruda mai 
in varsta nu poate sau 
nu vrea sa va ajute. 
Nu este momentul sa 
provocati o discutie.

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

Aveti tendinta de a 
deveni irascibil, din 
cauza oboselii. Ar fi 
bine sa va menajati si 
sa amanati activitatile 
s i  d e c i z i i l e  
importante.In plan 
financiar nu este o zi 
buna pentru speculatii.

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

BERBEC

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

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

Va  e n e r v a t i  l a  
serviciu din cauza ca 
p r i m i t i  s a r c i n i  
s u p l i m e n t a r e .  Va  
recomandam sa fiti 
prudent. In a doua parte 
a zilei, aveti grija sa nu 
va descarcati nervii 
acasa! Incercati sa va 
destindeti!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

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 Tatăl 
23:15 Ştirile Pro Tv 23:45 
Răzbunare și adrenalină 01:30 
Lista neagră 02:30 Arena 
bucătarilor 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 Totul pentru 
dragoste 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 X Factor 
23:00 Xtra Night Show 01:00 
Un gigolo de doi bani 03:00 
Observator 04:00 Acces direct

08:00 Pastila de râs 09:00 
Fetele lu' dom' Profesor 10:00 
FanArena 12:00 Știrile Kanal 
D 13:00 Te vreau lângă mine 
15:00 Teo Show17:00 Un 
destin la răscruce 18:45 
Știrile Kanal D 20:00 Mireasa 
din Istanbul 23:30 FanArena 
01:00 Știrile Kanal D 02:15 
Roventura 03:15 Teo Show 

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Secrete de stil 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 15:50 Paradisul  
femeilor 18:00 Focus 18 
19:30 Mama mea gătește mai 
bine 20:30 Muntele ucigaș 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Trăsniți din NATO 00:30 
Focus din inima României 

07:15 Zeița diavol 08:45 
Ce spun românii 09:45 La 
bloc 12:15 Vânătorii de 
fantome II 14:30 Clubul 
g u v e r n a n t e l o r  1 6 : 3 0  
Salbaticul 18:15 La bloc 
20:30 Margaret 23:30 
T i m p u r i  b u n e  0 1 : 3 0  
Margaret 04:00 Cine A.M. 
06:15 La bloc

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

08:45 Demolat 10:20 
Paranoia 12:05 Maria, mama 
lui Iisus 13:35 Despărțiți, dar 
împreună 15:20 Întâmplarea 
16:45 Monty Python – 
Înţelesul vieţii18:30 Jack și Jill 
20:00 Prieteni pe Facebook 
20:45 Ce-o fi cu soții Morgan? 
21:45 Ordinul 23:15 In Bruges 
01:00 Domnișoare de onoare
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
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, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU

Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ
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: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”

23 Octombrie



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.
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U Craiova a reușit o victorie 
istorică pe teren propriu, chiar 
în ziua în care legendarul Ilie 
Balaci a murit. Alexandru 
Mitriță a reacționat la cald, 
imediat după partida în care 
FCSB a deschis scorul în 

minutul 8 - minutul pentru care 
a fost stabilit momentul de 
reculegere în memoria lui 
Balaci.

Întrebat despre cum se 
e x p l i c ă  r e v e n i r e a  
spectaculoasă a oltenilor, 
Alexandru Mitriță a declarat că 
golul încasat în minutul 8 i-a 
ambiționat pe elevii lui Devis 

Mangia.
"După ce am văzut că am 

primit gol in minutul 8, am zis 
că e un semn de la domnul 
Balaci. Am fost uniți în vestiar, 
am spus că trebuie să jucăm 
pentru dânsul. Am intrat cu 

caracter, am fost uniți și am 
luptat pentru domnul Ilie 
Balaci. Eu cred că am fost un 
semn. Când am primit gol în 
minutul 8 am zis că 'sigur o să 
fie victoria noastră'", a declarat 
Mitriță.

U Craiova, penalty ratat pe 
final de meci cu FCSB

U Craiova a fost prea 

puternică pentru FCSB, în 
seara în care oltenii au jucat în 
numele lui Ilie Balaci. Craiova 
a câştigat cu 2-1, un meci în 
care a ratat şi o lovitură de la 11 
metri.

Cu sufletul în lacrimi, oltenii 
au strâns rândurile, în tribune 
şi pe teren. În numele lui 
Balaci, au câştigat în faţa 
FCSB-ului, la Craiova, pentru 
prima dată după 16 ani. Până 
la pauză, oaspeţii au fost din 
nou aproape de gol, prin 
Tănase. În partea secundă, 
B ă n i a  s - a  d e s c ă t u ş a t :  
bosniacul Elvir Koljic a egalat 
cu al şaselea său gol pentru 
Craiova, în tot atâtea meciuri. 
Şi mai mare a fost bucuria 
când Matteo Fedele a marcat 
cu un şut din afara careului 
(72). "Alb-albaştrii" se puteau 
desprinde, după un henţ în 
careu al lui Junior Morais, care 
i-a adus eliminarea (86). Koljic 
a ratat penaltyul, dar U 
Cra iova  a  câş t iga t ,  în  
premieră, în faţa celor de la 
FCSB pe noul stadion. Victoria 
în faţa "roş-albaştrilor" i-a urcat 
pe olteni pe loc de play-off.

SPORT

Simona Halep ocupă pentru a 51-a săptămână în cariera 
sa primul loc în clasamentul WTA, urcând astfel pe poziţia a 
zecea în top-ul liderilor all time ai acestei ierarhii, la egalitate 
cu Victoria Azarenka.

Halep, absentă de la Turneul Campioanelor din cauza 
problemelor la spate, are garantat fotoliul de lider WTA până 
la sfârşitul acestui an, când va ajunge la 60 de săptămâni.

Reprezentanta ţării noastre are un avans de peste 1.500 
de puncte faţă de germanca Angelique Keber, care a urcat 
începând de luni pe poziţia secundă în clasamentul WTA, 
făcând rocadă cu daneza Caroline Wozniacki.

România are încă cinci reprezentante în top 100 WTA: 
Mihaela Buzărnescu - locul 24 (+1), Irina Begu - locul 66 (-
13), Ana Bogdan - 72 (+1), Monica Niculescu - locul 82 şi 
Sorana Cîrstea - locul 85 (+1).

La dublu, cele mai bine clasate jucătoare române sunt 
Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu, aflate pe locurile 23, 
respectiv 24.

George Puşcaş, atacantul echipei Palermo, a înscris un 
gol în meciul câştigat, duminică seară, în deplasare, cu scorul 
de 2-1, în faţa formaţiei Lecce, în etapa a 8-a din Serie B. 
Reșita sa vine după altele marcate pentru România U21, 
care a obținut calificarea la CE din 2019.

Este primul gol al lui Puşcaş pentru Palermo, echipă la 
care este legitimat din luna august. Puşcaş, care a intrat pe 
teren în minutul 82, a marcat în minutul 85.

Primul gol al învingătorilor a fost înscris de Nestorovski 
'29, iar pentru gazde a marcat Tabanelli '37. Echipa 
românului ocupă locul doi în clasament, cu 14 puncte şi un 
joc mai puţin faţă de prima clasată, Pescara (18 puncte).

Gigi Becali a vrut să dea o adevărată lovitură în această 
iarnă și să-l transfere pe George Pușcaș la FCSB. Omul de 
afaceri a pus deoparte 3 milioane de euro pe care îi va oferi lui 
Palermo.

"Mă bucură interesul domnului Becali pentru mine și îi 
mulțumesc. Vom vedea ce se va întâmpla la sfârșitul 
sezonului. Nu știu dacă 3 milioane e suma corectă, eu nu pot 
să mă autoevaluez, nu asta e treaba mea", a spus George 
Puscaș, chiar înainte de a marca primul său gol din acest 
sezon.

În această stagiune, atacantul are 5 prezențe în primele 7 
etape din Serie B pentru Palermo, 3 din postura de titular, și 
un gol marcat.

Atacantul dorit de Becali și-a început cariera la Liberty 
Oradea, iar în 2014, Inter l-a cumpărat în schimbul sumei de 
600.000 de euro. Până să ajungă la Palermo, el a mai evoluat 
pentru Bari, Benevento și Novara, sub formă de împrumut. În 
vara acestui an, Inter l-a cedat pe Pușcaș la Palermo în 
schimbul sumei de 3,3 milioane de euro.

Halep, pe locul 10 în topul 
liderilor WTA all-time. A 

egalat-o pe Azarenka 

Puscaș, la primul gol pentru Palermo!

 Reușita sa a adus 
victoria pe terenul lui Lecce Steliștii au fost extrem de dezamăgiți de 

înfrângerea istorică suferită în fața Craiovei, 
care nu mai câștigase de 16 ani împotriva roș-
albaștrilor. Dennis Man a contribuit la golul prin 
care FCSB a condus cu 1-0 în prima repriză, a 
vorbit despre ce s-a întâmplat la pauză în 
vestiar, înaintea unei 
reprize secunde în care 
el și colegii lui au 
dezamăgit.

"Am început jocul 
foarte bine, am marcat 
în minutul 9, mi se pare 
(n.r. minutul 8). La 
pauză am intrat foarte 
concentrați, știam ce 
avem de făcut în 
repriza a doua, dar nu 
știu ce s-a întâmplat. Am intrat relaxați pe teren 
și fotbalul ne-a pedepsit. Nu avem ce să facem, 
trebuie să ne punem jocul la punct și să nu mai 
facem pași greșiți în meciurile următoare", a 
declarat Dennis Man, la finalul meciului Craiova 

- FCSB 2-1.
"Am pierdut două etape și e foarte greu. 

Dacă am fi câștigat în etapa trecută, eram 
departe de locul al doilea, azi am pierdut iar. 
Suntem dezamăgiți, dar nu avem ce să facem 
și trebuie să ținem capul sus", a mai spus 

mijlocașul ofensiv de la 
FCSB.

D e n n i s  M a n ,  
calificat cu România 
U 2 1  l a  E u r o ,  
dezamăgire totală la 
FCSB

C a l i f i c a t  c u  
n a ț i o n a l a  U 2 1  a  
R o m â n i e i  l a  
Campionatul European 
de tineret din 2019, 

Dennis Man a trecut prin stări diametral opuse 
în decurs de o săptămână. "Ăsta e fotbalul, acm 
câteva zile eram fericit și acum sunt supărat. 
Așteptăm următoarele meciuri și sperăm să ne 
revenim", a precizat Man.

Golul încasat în minutul 8, un semn pentru olteni. 
Mitriță: "Am jucat pentru domnul Balaci" 

Steliștii, dezamăgiți după 
înfrângerea dureroasă de la Craiova. Dennis 

Man, despre ce s-a întâmplat la pauză 
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