
După ce revin din vacanța de iarnă, preșcolarii și 
elevii din clasele I-IV din învățământul de stat, privat 
și confesional ar trebui să primească, pe lângă corn, 
lapte și măr, și un supliment nutritiv, mai exact miere 
polifloră. Proiectul de lege privind acordarea de 
miere de albine a fost adoptat, de deputați, miercuri, 
21 noiembrie 2018 și prevede că „mierea polifloră 
destinată consumului pentru preşcolari şi elevii din 
învăţământul primar de stat, privat şi confesional va fi 
ambalată în borcane de 250 ml, cu capac de culoare 
verde, marcat cu hologramă care atestă calitatea, şi 
va proveni exclusiv din stupinele autorizate în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare şi 
achiziţionată din lanţul scurt de aprovizionare. 

(Continuare  în  pagina  7)

* Campanie de strângere 
de fonduri pentru 5400 de 
copii

Părinții care au nevoie de 
sfaturi medicale profesioniste 
pentru afecțiuni fără risc vital 
pentru sănătatea copilului, pot 
apela la orice oră din zi sau din 
noapte la servic i i le de 
asistență medicală oferite 
gratuit de o echipă de 15 
medici specialiști și primari, în 
cadrul serviciului medical 
gratuit, Peditel 1791. Acesta 

funcționează de aproape 5 ani, este implementat de Fundația Părinți din 
România și dispune de 26 de protocoale medicale și de un soft medical dedicat.

(Continuare  în  pagina  7)

Peste 6.200 de teleormăneni şi-au găsit un loc de 
muncă în acest an. Din păcate, acum, pe final de an, 
peste 800 își vor pierde locurile de muncă după ce două 
firma de textile care activează în județul Teleorman au 
anunțt concedieri colective.

În primele 9 luni ale anului 2018, ca urmare a 
implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei 
de Muncă, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost 
încadrate în muncă 6.225 persoane, dintre care 2.549 

femei.
Din totalul persoanelor ocupate până la data de 

referință, 2.620 au peste 45 de ani, 1607 au vârsta 
cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.195 au între 25 și 35 de 
ani, iar 803 sunt tineri sub 25 de ani.

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor 
încadrate în muncă, 2.489 provin din mediul urban, iar 
3.736 persoane sunt din mediul rural.

(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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Asistență medicală pediatrică, la orice oră 
din zi sau din noapte, prin Peditel 1791

Cornul și laptele se îndulcesc cu miere?

Din ianuarie 2019, preșcolarii și elevii 
vor primi miere polifloră

Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman:

Programul 
european de educație 

pentru tineri CinEd

Puține angajări, multe concedieri! 
Rata șomajului se duce în sus Ceață, lapoviță

 și ploaie! Șoferii
 trebuie să circule

 cu prudență



M u z e u l  J u d e ţ e a n  
Teleorman a organizat, în 
colaborare cu Liceul Teoretic 
„Constant in Noica” d in 
Alexandria, manifestarea 
„Spitalul de la Poroschia. 
Haritina Gigârtu”.

Evenimetul a avut loc joi, 
22 noiembrie 2018, începând 
cu ora 11.00, în Sala 
Mul t imedia a Muzeulu i  
Județean Teleorman.

La manifestare au luat 
parte elevi de la Liceul 
Teoretic „Constantin Noica” 
din Alexandria, îndrumați de 
profesoara Delia Ionescu.

Muzeogra fu l  S te lu ța  
Pătrașcu le-a prezentat 
tinerilor testamentul lăsat de 

proprietara moșiei Poroschia 
d in  județu l  Te leorman,  
Haritina Gigârtu, testament în 
care  prevedea sumele  
necesare ridicării în comună a 
unei școli, a unei biserici, a 
unui spital și a unui azil de 
bătrâni.

Cu  aceas tă  ocaz ie ,  
profesoara Delia Ionescu a 
susținut o comunicare cu titlul 
„ P o r t r e t u l  f e m i n i n  î n  
literatură”.

Manifestarea se înscrie în 
c a d r u l  P r o g r a m u l u i  
Educaţional „Muzeul – sursă 
de cultură și educație”.

Cornelia RĂDULESCU

2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Acest popor trăit-a vremi de glorii

Scriind în cronici marile victorii,

Când sub tăișul coasei, la hotare,

Se prăvăleau ordiile tătare

Și fluturau șalvarii-n vârful furcii

Când ne călcau, fără de număr, turcii.

Azi, în democrație, România

Se luptă fără spor cu sărăcia,

Ci șpaga și corupția de stat,

Ce-n loc să scadă, cresc neîncetat.

Și să se schimbe sensul nu e semn,

Că-i frecție la un picior de lemn

Ceea ce face statul, zis “de drept”,

Bătându-se vârtos cu pumnu-n piept.

Iar pentru asta nimeni nu-i de vină, 

Decât politicienii de duzină,

O șleahtă parfumată de golani

Care ne-a păstorit atâția ani.

Se bat ca chiorii-n public, bunăoară,

Și-n spate-mpart plăcinta bugetară

Și asta pentru că la Cotroceni

Avem o mare glugă de coceni,

Care se mulțumește doar să tacă

Și-n loc să-i urecheze, intră-n troacă.

Și acestea toate, oare unde duc?

E țara azi un mare balamuc.

Un sat sărac lipit și fără câini,

Unde se bat români contra români.

Cât rămânem supuși acestei soarte?

Când ne trezim din somnul cel de moarte?

Când vom mai scrie pagini de istorie?

Când vom trăi vreodat' un timp de glorie?

De nu vom depăși această treaptă

Răspunsul e precis: la Sfântul Așteaptă.

C.R.

Carosabilul umed şi ceaţa sunt adevărate 
pericole pentru şoferi. Teama şoferilor pentru 
aceste condiţii meteorologice este justificată 
dacă stăm să ne uităm în statisticile poliţiei 
care spun că în aceste perioade se petrec cele 
mai multe accidente rutiere. Pentru a evita 
producerea unor evenimente nedorite, 
angajaţii poliţiei rutiere recomandă şoferilor 
câteva măsuri în caz de ceaţă.

Ceaţa impune din partea celor aflaţi la 
volan, dar şi a celorlalte categorii de 
participanţi la traficul rutier, o conduită 
preventivă pe toată durata deplasării pe 
drumurile publice. În aceste condiţii este 
necesar să se ruleze cu viteză redusă, 
adaptată permanent condiţiilor de drum, iar 
fiecare manevră în trafic să se facă numai 
după o temeinică asigurare. Pentru aceasta, 
oglinzile retrovizoare trebuie să fie reglate 
corespunzător. Poliţiştii rutieri recomandă ca 
luminile de întâlnire ale autovehiculelor să fie 
aprinse ziua pe toate categoriile de drumuri, 
nu doar pe cele pe care există obligativitatea 

instituită prin lege. În condiţii de ceaţă densă, 
trebuie folosite şi luminile de ceaţă.

Nu trebuie uitat că cea mai periculoasă 
manevră pe timp de ceaţă este depăşirea. 
Aceasta cu atât mai mult, cu cât cei ce 
depăşesc pot fi surprinşi de apariţia bruscă de 
pe sensul opus a unor autovehicule care 
circulă fără lumini sau având în funcţiune doar 
luminile de poziţie.

De asemenea, în cazul rămânerii în pană, 
triunghiurile de presemnalizare trebuie 
aşezate la o distanţă mult mai mare.

Nu în ultimul rând conducătorii de 
autovehicule cu masa totală maximă 
autorizată mai mare de 3,5 tone au obligaţia 
de a purta echipament de protecţie-avertizare 
fluorescent-reflectorizant atunci când execută 
intervenţii la vehiculul care se află pe partea 
carosabilă a drumului public.

Pietonii, bicicliştii şi căruţaşii trebuie să fie 
conştienţi de faptul că pe timp de ceaţă sunt 
mai greu vizibili în trafic.

C. DUMITRACHE

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

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

Anunţuri

Ceață, lapoviță și ploaie! Șoferii trebuie 
să circule cu prudență

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea „Spitalul de la Poroschia. 
Haritina Gigârtu”

Se schimbă Codul Rutier! Parlamentari au în plan mai multe 
modificări. Totul este prevăzut într-un proiect de lege despre 
care trebuie să știe toți șoferii.

Potrivit iniţiativei legislative, şoferii agresivi în trafic vor 
rămâne pietoni pentru o perioadă de 90 de zile. Aceştia vor fi 
pedepsiţi cu până la 20 de puncte amendă.

De asemenea, cei care provoacă accidente rutiere ar putea 
să nu mai conducă niciodată. 

În proiect se mai arată că după un accident grav, cel vinovat 
nu va mai primi dovadă de circulaţie.

Se modifică şi legea privind suspendarea permisului.
Șoferii ar putea rămâne fără permis la 25 de puncte de 

penalizare, nu la 15 cum este în prezent.
Mai mult, oficialii vor reducerea amenzilor pentru folosirea 

telefonului la volan şi nepurtarea centurii de siguranţă.
În anul 2018, peste 400 de români au murit şi alti 1400 au fost 

grav răniti din cauza lipsei centurii de siguranţă.
Parlamentarii vor discuta şi despre presemnalizarea 

radarelor. Decizia a fost deocamdată amânată pentru luna 
februarie, anul viitor.

Se schimbă Codul Rutier

Cronică ritmată
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Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, 
că nu va lua o decizie în ceea ce priveşte cea 
de-a doua remaniere guvernamentală, privind 
portofoliile de la Transporturi şi Dezvoltare, 
decât după sărbătorile Centenarului şi data de 
1 Decembrie.

"PSD este la al treilea guvern în nici doi ani, 
au fost schimbate enorm de multe persoane pe 
poziţiile de ministru, i-am numărat, nu o să vă 
vină să credeţi, sunt 70 de politicieni care au 
fost sau sunt acum miniştri în aceste guverne.

Aşa nu se poate guverna, e imposibil să 
schimbi miniştri toată ziua bună ziua, de asta se 
ocupă PSD. Cum să ne imaginăm că poate să 
funcţioneze un guvern cu două remanieri într-o 
săptămână?

Eu nu sunt de acord să contribui la o astfel 
de guvernare care seamănă cu un carusel. În 
acest sens, ca să fie lămurită chestiunea în 
această săptămână, nu va mai exista nicio 
schimbare de miniştri, iar această chestiune 
care mi-a fost propusă azi va fi luată în analiză 
cel mai devreme după sărbătorile Centenarului 
şi zilei de 1 decembrie.

Până atunci nu se va întâmpla nimic. După 1 
decembrie putem să discutăm dacă va fi cazul. 
Până atunci nu vom schimba miniştri", a 

anunţat preşedintele Klaus Iohannis.
Întrebat de un posibilă sesizare la Curtea 

Constituţională pe un conflict declanşat de 
refuzul de a semna decretele de eliberare din 
funcţie, şeful statului a precizat : "Nu ştiu ce 
conflict vor dumnealor să invoce, dar eu i-aş 
invita, în loc să continue acest carusel, să şi 
guverneze.

Asta cu suspendarea între timp devine aşa 
un loc comun. Nu mi-a fost şi nu îmi e teamă de 
aşa ceva şi nici de CCR. Absolut toate acţiunile 
mele se încadrează în cadrul constituţional. Că 
nu le convine asta e altceva, dar nicio acţiune 
de-a mea nu se încadrează în afara 
Constituţiei".

Lucian Şova şi-a înregistrat, joi, la ora 10.48, 
demis ia  d in  funcţ ia  de min is t ru  a l  
Transporturilor la cabinetul premierului, au 
p r e c i z a t  p e n t r u  M e d i a f a x  s u r s e  
guvernamentale.

”Lucian Şova a ajuns la cabinetul 
premierului la ora 10.48, pentru a-şi înregistra 
demisia”, au precizat sursele.

Demersul lui Şova a venit ca urmare a 
deciziei PSD de a-l remania, mandatul său 
urmând să fie preluat de Mircea Drăghici.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, la 
finalul şedinţei CEx al PSD de miercuri, că o va 
propune pe Lia Olguţa Vasilescu la Ministerul 
Dezvoltării şi pe Mircea Drăghici la Ministerul 
Transporturilor.

Iniţial, Lia Olguţa Vasilescu a fost 
nominalizată pentru a prelua conducerea 
Ministerului Transporturilor. Preşedintele Klaus 
Iohannis a anunţat însă, marţi, că nu va semna 
decretele de numire în funcţia de ministru al 
Transporturilor pentru Lia Olguţa Vasilescu şi 
pentru Ilan Laufer, care a fost propus de PSD 
pentru portofoliul Dezvoltării Regionale.

Astăzi, în așa zisa dermocrație, poți vorbi, poți 

comenta, poți înjura, și la patru ani chiar poți schimba 

conducerea, dacă nu ești trîndav, puturos, leneș, și nu 

mergi la votare. Astăzi ai toate gradele de libertate, ai 

nenumărate canale de televiziune, ai ziare, reviste, agenții 

de știri, ai informații chiar prea multe, iar îndoi ani ai avut 

parte chiar de patru guverne pesediste. Pentru a-l da jos 

pe Sorin Grindeanu de la Palatul Victoria, PSD a trebuit să 

facă moțiune de cenzură anti PSD. Cu Mihai Tudose a fost 

mai simplu; acesta a scos limba la Codrin Ștefănescu și a 

plecat. În ceea ce o privește pe Viorica Dăncilă, care este 

la al doilea Guvern, aceasta este docilă, la a treia frază 

amintește de programul de guvernare,iar presa națională o 

vânează permanent la greșelile gramaticale. De fapt, 

Viorica Vasilica Dăncilă este în parte nevinovată, iar capul 

ei de fost europarlamentar este prea mic pentru funcția 

de prim-ministru. Primarul Nicolae Bădănoiu, edilul așa-

zisului oraș Videle, poate fi mîndru: urbea sa a dat un 

ministru la Interne, pe Carmen Daniela Dan, fost prefect 

de Teleorman, și un premier, pe Viorica Dăncilă. De altfel, 

când se chinuia Viorica Dăncilă să devină primar la Videle, 

în vremea lui Lucian Militaru, și nu reușea, Nicolae 

Bădănoiu se jura că el niciodată nu îi va face campanie 

electorală Vioricăi Dăncilă. Anii au trecut, și Bădănoiu a 

schimbat modificarea, și acum, din când în când, face 

anticameră pe la ușa actualului premier Dăncilă, cu căciula 

în mână, să mai primească și el ceva.

Gafele de care se vorbește, agramatismele Voricăi 

Dăncilă, inerente de altfel pentru un petrolist, nu sunt atât 

de culpabil e ca ale unui academician. Președintele Liviu 

Dragnea le înțelege, le suportă, le acceptă tacit, și fără să 

le critice în Comitetul Executiv a PSD-ului, le brevetează 

ca pe o stare de normalitate. Nici Dragnea, băiat de la 

Pleașov, nu este acadermician. Mai rău este că 

președintele celui mai mare partid din Romînia, nu știe cu 

cine va merge PSD-ul anul viitor la alegerile prezidențiale.

Ioan DUMITRESCU

Toader primește o lovitură de la CSM. Consiliul Superior al 
Magistraturii consideră că raportul de evaluare făcut de Tudorel 
Toader pentru Lazăr nu respectă condițiile legale. 

În motivarea CSM-ului de 50 de pagini se precizează că 
raportul a fost întocmit pe baza unor articole din presă, nu pe 
activitatea propriu-zisă a procurorului general.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, la sfârșitul lunii 
octombrie,  că declanşează procedura de revocare a 
procurorului general Augustin Lazăr. La fel ca în cererea de 
revocare a Laurei Codruța Kovesi din fruntea DNA, Toader a 
prezentat o listă cu 20 de capete de acuzare.

Ministrul Justiţiei a enumerat ca prim punct faptul că 
Augustin Lazăr a susţinut că evaluarea Laurei Codruţa Kovesi a 
fost lipsită de temei.

Printre altele, Toader a afirmat că Lazăr acesta a fost numit 
de preşedinte fără evaluare, la propunerea ministrului Raluca 
Prună, dosarul conţinând însă o rezoluţie de clasare ce îl viza pe 
Klaus Iohannis.

Procurorului general i se reproșează și ”deficiențele de 
comunicare publică” – în special criticile la adresa 
Parlamentului.

Ministrul Justiţiei a enumerat şi faptul că Augustin Lazăr a 
contestat proiectele de modificare a legilor justiţiei.

Procurorului general i se impută și desfășurarea anchetei 
privind modalitatea de intervenție a jandarmilor pe 10 august, 
prin delegarea unor procurori militari.

De asemenea, documentul prezentat de Toader face referire 
la ”încălcarea legii prin semnarea unor protocoale prin care se 
intereferează atât în activitatea Parlamentului cât și a 
instanțelor de judecată”.

Despre ei

Toader primește o nouă
 palmă de la CSM! 

Comisia Națională de 
fundamentare a Planului 
Național de aderare la zonă 
euro va prezența 
proiectul de trecere la 
euro în decembrie, iar 
data propusă pentru 
adoptare este 2024, 
au confirmat surse 
apropiate discuțiilor.

Ministrul Finanțelor, 
Eugen Teodorovici, a 
menționat același an la 
î n c e p u t u l  l u n i i  
noiembrie.

Proiectul de adoptare 
include planul de acțiune, cu 

propunerea de calendar, și 
studiul în bază căruia s-a luat 
decizia că începând cu anul 

2024 România poate folosi 
monedă euro, dacă ajunge la 

un PIB pe cap de locuitor de 
peste 70% față de cât este cel 
al zonei euro.

Studiul prevede 
că acest grad de 
convergență poate fi 
atins, dacă România 
își menține, până 
atunci, un ritm de 
creștere economică 
a n u a l ă  d e  
aproximativ 4%, care 
e s t e  c o n s i d e r a t  
s u s t e n a b i l ,  i a r  
economia zonei euro 

nu crește cu mai mult de 2%, 
anual.

Prim-ministrul Viorica Vasilica Dăncilă a 
anunţat miercuri că va participa la festivităţile 
organizate pe data de 1 Decembrie la Arcul de 

Triumf, dar a spus că este posibil să nu ia parte 
la recepţia de la Palatul Cotroceni.

„Da, am primit invitaţie. Voi participa la 

evenimentele dedicate zilei de 1 Decembrie. 
Este an centenar şi cred că prin această 
participare arăt respectul faţă de 100 de ani de 
la Marea Unire şi cred că e important ca la acest 
eveniment să particip. (...) După cum aţi putut 
observa, atunci când am fost invitată (la 
recepţia de la Palatul Cotroceni - n.r.) am 
participat. Nu pot să spun anul acesta, pentru 
că s-ar putea ca de la evenimentul de la 
Bucureşti să merg în altă parte, să încerc să 
merg în mai multe locuri, de aceea nu vă pot da 
un răspuns exact”, a arătat ea, într-o conferinţă 
de presă susţinută la finalul şedinţei 
Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat 
că nu ştie dacă a primit sau nu invitaţie pentru 
recepţie şi pentru ceremonia de la Arcul de 
Triumf.

Iohannis refuză orice modificare în Guvern 
până la 1 decembrie

Premierul va participa la festivităţile de 
1 Decembrie la Arcul de Triumf

Data la care România își propune să 
treacă la EURO



Oficialii Băncii Centrale transmit un mesaj 
temperat cu privire la o posibilă recesiune. 
După o creștere economică mare urmează 
automat și o scădere. În momentul de față, 
suntem pe muchie de cuțit la deficitul extern - 
importăm mai mult decât exportăm - și la 
deficitul bugetar, spun surse din interiorul 
Băncii Centrale, conform digi24.ro.

Există riscul să nu atingem ținta de deficit de 
3% din Produsul Intern Brut asumată.

Economia trebuie să fie bazată mai mult pe 
investiții, nu pe consum, așa cum se întâmplă 
acum. Avem mare nevoie de drumuri, măsurile 
populiste trebuie să se reducă, mai sunt de 
părere reprezentanții BNR. 

Recent, Ionuţ Dumitru, șeful Consiliului 
Fiscal, a avertizat că împrumuturile statului se 
apropie de un nivel de alertă. Iar avertismentele 
analiştilor au început să curgă unele după 
altele.

România se află în cea mai proastă situaţie 
de după criza de acum un deceniu, spun şi 
economiştii ING.

Ultimul raport al băncii ING atrage atenţia 
asupra riscurilor din economia României, în 
prag de an electoral, într-o perioadă în care 
creşterea Produsului Intern Brut începe să 
încetinească. „Este cam singura ţară din 
regiune care are o politică fiscală sau o 
perspectivă fiscală expansionistă, în contextul 
în care vin mai multe incertitudini la nivel global 
legate de Brexit”, atrage atenția Ciprian 
Dascălu, economist-şef ING.

Cert este că datele oficiale arată că 
împrumuturile statului au crescut de la 12,4% 
din PIB în urmă cu un deceniu la 35,1% din 
PIBBNR acum. E adevărat că mai avem până 
la limita de 60% convenită la nivel european. 
Totuşi, suntem aproape de nivelul de 40-45%, 
care slăbeşte economia. 

Nu sunt singurele probleme. Majorările 
salariale din sectorul bugetar ar urma să 
adâncească și mai mult diferenţa dintre 
importuri şi exporturi, de peste 1 miliard de euro 
în acest moment.

Semne de regres vin şi din piaţa imobiliară. 
Vânzările de locuinţe au scăzut cu până la 30%, 
cu un vârf de aproape 50% în Bucureşti. Iar 
înăsprirea condiţiilor de creditare de către BNR, 
cu o limitare a gradului de îndatorare la 40% din 
venitul clientului, va accentua şi mai mult 
declinul tranzacţiilor imobiliare.

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al 

persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele 
mai multe persoane au studii liceale (2.439), urmate de cele 
cu studii gimnaziale (1.866). Numărul celor cu studii 
profesional/arte și meserii este de 1.512, iar cei cu studii 
postliceale și universitare sunt în număr de 370.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin 
intermediul AJOFM Teleorman, 6.115 persoane fac parte din 
categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că 
încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca 
urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în 
evidenţele noastre.

Astfel, în primele 9 luni ale anului 2018, numărul 
persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru 
înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind 
acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri 
active, a fost de 5.991 persoane.

Din păcate aceste cifre sunt umbrite de vestea unor 
concedier colective. În următoarele zile, 778 de telormăneni 
vor rămâne, în prag de Crăciun, fără loc de muncă. 2 firme de 
confecții din județul nostru își restrâng activitatea și au 
informat autoritățile despre o concediere în masă.

C. DUMITRACHE

Puține angajări, 
multe concedieri! 

Rata șomajului se duce
 în sus

APM Teleorman informează că sesiunea de raportare 
2018, în cadrul aplicaţiei online „SIM-PA F2 Inventare Locale 
de Emisii'', în vederea estimării emisiilor de poluanţi 
atmosferici la nivel judeţean, în conformitate cu O.M.M.P. nr. 
3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare şi 
raportare a inventarelor privind emisiile de poluanţi în 
atmosferă, OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 104/2011 
privind calitatea aerului înconjurător, va fi deschisă până la 
data de 20 decembrie 2018.

APM Teleorman vă solicită: în cazul în care aveţi deja user 
şi parolă, să vă autentificaţi în aplicaţia SIM-PA F2 Inventare 
Locale de Emisii (PA-F2 ILE) şi să completaţi chestionarele 
aferente activităţilor generatoare de emisii în atmosferă 
corespunzătoare anului 2017; în cazul în care aveţi user şi 
parolă pentru alte aplicaţii din cadrul Sistemului Integrat de 
Mediu (SIM): ex. Reglementări, Deşeuri etc., să vă 
autentificaţi în sistem, apoi să solicitaţi (bifaţi) ca necesar de 
raportare şi aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi 
să completaţi chestionarele aferente activităţilor generatoare 
de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2017; dacă nu 
aveţi date de autentificare în Sistemului Integrat de Mediu 
(SIM) pentru niciuna dintre aplicaţiile existente, să trimiteţi o 
cerere de înregistrare în SIM, aplicaţia SIM-PA F2 Inventare 
Locale de Emisii, în urma căreia veţi primi drepturi de acces 
(un nume de utilizator şi o parolă) şi să completaţi 
chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în 
atmosferă corespunzătoare anului 2017.

În situaţia în care apar dificultăţi în completarea 
chestionarelor, sunteți rugați să transmiteţi un email în acest 
sens la adresa de e-mail a instituției.

Cornelia RĂDULESCU

APM Teleorman:
 Prelungirea termenului

 de raportare

Potrivit celui de-al doilea 
proiect de rectificare bugetară 
din acest an făcut public de 
M i n i s t e r u l  F i n a n ţ e l o r ,  
Guvernul taie fonduri de la 
ministerele Transporturilor, 
Agriculturii, Educaţiei, Culturii 
şi suplimentează sumele 
alocate ministerelor Muncii, 
Sănătăţii şi Justiţiei.

A u  p r i m i t  f o n d u r i  
suplimentare:

Ministerului Finanţelor 
Publice – Acţiuni Generale: 
+2,69 miliarde de lei din care: 1 
miliard de lei dobânzi, 
671,6 milioane de lei 
pentru contribuţia 
României la bugetul 
U.E şi 700 milioane 
de lei la Fondul de 
rezervă bugetară la 
d i s p o z i ţ i a  
Guvernului;Ministerul
ui Muncii şi Justiţiei 
S o c i a l e :  + 7 8 7  
milioane de lei, în 
p r i n c i p a l  p e n t r u  
alocaţii de stat pentru 
copii  şi  drepturi pentru 
persoane cu handicap;

Ministerului Sănătăţi i :  
+211,5 milioane de lei, în 
principal pentru asigurarea 
drepturilor salariale suportate 
de la bugetul de stat în cazul 
centrelor de permanenţă, a 
unităţilor şi compartimentelor 
de primiri urgenţe;

Min is teru lu i  Jus t i ţ ie i :  
+138,5 milioane de lei per 
sold, din care 100 milioane de 
lei  pentru cheltuiel i  de 
personal;

Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei 
Publice: + 85,2 milioane de lei 
per sold. S-au asigurat sume 
p e n t r u  d e r u l a r e a  
programelor/proiectelor cu 
f i n a n ţ a r e  e x t e r n ă  
nerambursabilă aferente 
cadrului financiar 2014-2020 
(Programul  Operaţ iona l  
Regional) + 98,42 milioane de 
lei;

Ministerului Afaceri lor 
Interne: +70,6 milioane de lei 
per sold. S-au identificat 

economii la cheltuielile de 
personal şi au fost asigurate 
116 milioane de lei pentru plata 
pensiilor militare de stat;

Bugetului Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate se majorează la 
cheltuieli cu suma de 600 
mi l ioane de le i  pent ru  
asigurarea sumelor necesare 
decontării serviciilor medicale, 
a medicamentelor cu şi fără 
contribuţie personală şi a 
medicamentelor utilizate în 
programele naţionale cu scop 

curativ;
Bugetului  Asigurăr i lor 

Sociale de Stat : se majorează 
la cheltuieli cu suma de 45,4 
milioane de lei;

Bugetului  Asigurăr i lor 
pentru Şomaj :se majorează la 
cheltuieli cu suma de 82,6 
milioane de lei;

Ministerul Finanţelor mai 
precizează: „Diminuări au fost 
operate având în vedere 
g r a d u l  d e  e x e c u ţ i e  a  
cheltuielilor, în principal, la 
proiectele finanţate din fonduri 

e u r o p e n e  l a :  
M i n i s t e r u l  
Transporturilor (-
1,16 miliarde de 
l e i ) ,  M in i s t e ru l  
Cercetării şi Inovării 
(-228,9 milioane de 
l e i ) ,  M in i s t e ru l  
Educaţiei Naţionale 
(-198 milioane de 
l e i ) ,  M in i s t e ru l  
Culturii şi Identităţii 
Naţionale (-176,8 
milioane de lei), 

Ministerul Comunicaţiilor şi 
Societăţii Informaţionale (-166 
milioane de lei), Ministerul 
Fondurilor Europene (-164,9 
milioane de lei), Ministerul 
Finanţelor Publice (-128,5 
milioane de lei), Ministerul 
Apelor şi Pădurilor (-95,9 
milioane de lei), Ministerul 
pentru Mediul de Afaceri, 
Comerţ şi Antreprenoriat (-
71 ,6  m i l i oane  de  l e i ) ,  
Ministerul Agriculturi i  şi 
Dezvol tăr i i  Rura le  ( -49 
milioane de lei)”.

Semnal de alarmă de la BNR: 

Recesiunea este inevitabilă, avem 
nevoie de investiții

Ministerul Finanţelor taie bugetele
 a opt ministere pentru a acoperi 

cheltuielile suplimentare
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Numerele cu tarif normal la care poate fi 

solicitată asistență medicală pediatrică sunt: 
+40377771111- național și internațional în orice 
rețea, 1791- național Vodafone, Orange, Telekom 
și *1791 Digi fix și mobil.

Potrivit unui comunicat de presă al Fundației 
pentru Părinți din România, în fiecare lună, echipa 
medicală Peditel 1791 ajută, gratuit, peste 5.000 
de copii. Fundația își propune, ca până la sfârșitul 
acestui an, pentru cele 18 sâmbete, duminici și 
sărbători legale, să ajute 5400 de copii în plus, în 
cadrul unei campanii, intitulată #5400ZAMBETE, 
lansată în 13 noiembrie 2018. 

Pe această cale, Fundația pentru Părinți din 
România face apel către toți cei care pot ajuta cu o 
donație pentru a oferi acces la asistență medicală 
pediatrică de calitate cât mai multor copii din toată 

țara, prin înființarea celei de a doua linii de gardă 
care să rezolve problema supra-aglomerării call-
center-ului pe perioada weekendurilor.

Pentru donații, poate fi accesat site-ul: 
https://www.peditel.ro/doneaza/    

Donații bancare:
Fundația Părinți din România
IBAN: RO07INGB0000999902391059 ING 

BANK
CUI: 26227075
Campania este inițiată de  Fundația Părinți din 

România, pentru sprijinirea Peditel 1791.
Peditel 1791 își dorește să fie primul suport 

real pentru familiile din România, să ofere 
empatie, înțelegere, suport medico-emoțional, 
calm și încredere. 

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman a 
continuat programul de educație cinematografică CinEd – 
European Cinema Education for Youth cu o nouă 
proiecție care a avut loc joi, 22 noiembrie 2018, începând 
cu ora 12.00, la Centrul de formare al instituției.

La activitate au participat elevii claselor a XI-a D i a XII-
a F de la Colegiul Național „ Alexandru Dimitrie Ghica” 
Alexandria, însoțiți de profesoara Florina Vasilescu.

Acest proiect european se află în cel de-al treilea an de 
derulare, celor șapte țări inițiatoare (Franța, Portugalia, 
Spania, Italia, România, Bulgaria și Cehia) adăugându-li-
se un nou partener - Finlanda.

Obiectivul acestei inițiative este acela de a oferi 
tinerilor din Europa, cu vârsta cuprinsă între 6 și 19 ani, 
șansa să descopere diversitatea cinematografiei 
europene și, în același timp, să își dezvolte capacitatea 
de analiză critică și să acumuleze cunoștințe în privința 
limbajului cinematografic și a procedeelor utilizate în film.

În județul Teleorman programul a fost lansat pe 21 
aprilie 2016, cu ocazia Zilei Bibliotecarului. Tot atunci a 
avut loc și un training cu bibliotecarii din bibliotecile 
publice teleormănene.

Filmul ales este intitulat „Intervalul” („L'Intervallo”) - 
Italia, 2012, în regia lui Leonardo Di Costanzo.

Din 2016 până în prezent mai mulți elevi de la școlile și 
liceele din orașul nostru au trecut pragul bibliotecii pentru 
a participa la diferite proiecții.

Programul va continua și anul următor.
Cornelia RĂDULESCU

Asistență medicală pediatrică, la orice oră 
din zi sau din noapte, prin Peditel 1791

Cornul și laptele se îndulcesc cu miere?

Din ianuarie 2019, preșcolarii și elevii 
vor primi miere polifloră

(urmare  din  pagina  1)
A u t o r i t a t e a  N a ţ i o n a l ă  

Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor verifică 
periodic calitatea mierii acordate 
în acest program”.

Inițiativa privind acordarea 
de miere polifloră preșcolarilor 
nu este o noutate. Ea datează 
încă din 2006, dar nu a fost 
aplicată pentru că nicio instituție 
a statului nu a locat banii 
necesari.

Astfel, deputații au votat 
miercuri proiectul de lege care 
are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii 

n r . 5 0 9 / 2 0 0 6 ,  î n  s e n s u l  
modificării sursei de finanţare, 
precum şi al stabilirii unor reguli 
privind acordarea de miere de 
albine ca supliment nutritiv 
pentru preşcolari şi elevii din 
învăţământul primar de stat, 
privat şi confesional.

De această dată, iniţiativa 
legislativă prevede că „resursele 
f i n a n c i a r e  n e c e s a r e  
implementării prezentei legi se 
asigură prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale ale judeţelor, respectiv 
bugetul local al municipiului 
B u c u r e ş t i ,  p r i n  b u g e t u l  

Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale.”

De achiziționarea mierii, de 
transportul și distribuția acesteia 
la unitățile de învățământ se pot 
ocupa, în urma încheierii unor 
contracte, consiliile judeţene, 
respectiv consiliile locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale 
şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, cu asistenţa direcţiilor 
pentru agricultură judeţene, 
respec t i v  a  mun ic ip iu lu i  
Bucureşti, conform proiectului 
de lege.

M. MEILĂ

La 26 noiembrie 1909, 
acum 109 ani, a văzut lumina 
zilei la Slatina, judetul Olt, 
Eugen Ionescu, un mare 
dramaturg şi eseist francez de 
o r i g i n e  r o m a n a ,  u n  
incontestabil reprezentant al 
spiritualităţii româneşti.

Tatăl său, avocat de 
profesie, s-a numit Eugen 
Ionescu, purtând acelaşi 
nume ca fiul său, iar mama lui 
era Therese Ipcar, fiica unui 
inginer francez.

După naşterea viitorului 
scriitor, întreaga familie se 
stabileşte, pentru  o vreme în 
capitala Franţei , la Paris. O 
mare parte din copilărie, între 
1913 şi 1925, o petrece alături 
de părinţi, în Franţa, de unde 
se trăgea mama lui. În anul 
1916, Eugen Ionescu – tatăl 
se întoarce în România, fiind 
înrolat în Primul Război 
Mondial.

Până la finele războiului, 
familia, rămasă la Paris, nu 
mai are nicio veste despre el.

În timp ce anii copilăriei lui 
Eugen se desfăşoară în 
austeritate, tatăl său obţine un 
post la Poliţ ia Secretă, 
stabilindu-se în Bucureşti.

În  aceas tă  per ioadă  
divorţează, se recăsătoreşte, 
obţinând custodia celor doi 
copii pe care îi avea din prima 
căsătorie. Aceasta face că, în 
anul 1922, tânărul Eugen să 

f ie nevoit să revină în 
România, împreună cu sora 
sa.

Învă ţând  româneş te ,  
urmează cursurile Colegiului 
„Sf.Sava„ şi obţine licenţa în 
f i l o l o g i e  m o d e r n ă  l a  
Universitatea din Bucureşti, în 
anul 1932.

Viaţa trăită în familia tatălui, 
existenţa unei mame vitrege, 
ca şi caracterul intolerant al 

tatălui îi accentuează spiritual 
nonconformist.

Astfel, în anul 1926, el se 
mută la mama sa, angajată, pe 
atunci,  la o bancă din 
Bucureşti.

Începând cu anul 1928, 
scriitorul urmează Facultatea 
d e  L i t e r e  ş i  D r e p t  
(specializarea în limba şi 
literature franceza) şi intră în 

viaţa culturală din Bucureşti, 
colaborând la diverse ziare şi 
reviste de prestigiu, precum: 
“România literară”, “Viaţa 
literară”, „Facla“, „Zodiac”, 
„Azi”, “Rampa“, “Reporter”, 
“Floare de foc“, „Bilete de 
papagal“.

În această perioadă tine 
cursuri de limba franceză, 
ocupă vremelnic un post de 
secretar cultural în Ministerul 

Educaţiei şi are ca preocupare 
activitatea de gazetar.

Desfăşurând o intensă 
activitate literară, debutează 
în 1928 cu versuri în revistă 
„Bilete de papagal“, a lui Tudor 
Arghezi, iar în volum în 1931, 
cu  o plachetă de versuri 
intitulată  “Elegii pentru fiinţe 
mici“.

Apărut în 1934, eseul “Nu”, 

un fals tratat de critică literară, 
a  provocat prin negativismul 
accentuat un răsunător 
scandal literar, fiind vizaţi 
printre alţii şi unii scriitori de 
renume că Mircea Eliade, Ion 
Barbu, Cămil Petrescu, Tudor 
Arghezi. În anul 1938 se 
întoarce la Paris, cu o bursă de 
studii, dar când izbucneşte Al 
Doilea Război Mondial, din 
patriotism, Eugen Ionescu se 
întoarce în România.

Decepţionat de situaţia 
economică din ţară, în 1942, 
se înapoiază la Paris, unde se 
stabileşte pentru tot restul 
vieţii.

În anul 1950, debutează şi i 
se joacă la Teatrul „Des 
Noctambules” prima piesă 
devenită capodopera creaţiei 
sale, ce deschide drumul 
teatrului absurd: ”Englezeşte 
fără profesor“ (“Cântăreaţă 
cheală”). 

Aplecat asupra scrisului, 
aproape două decenii, scrie 
continuu teatru, care îl va 
impune printre numele de 
p res t ig iu  a le  l i te ra tu r i i  
universale.

Piesele de teatru ale lui 
Ionescu sunt de două feluri: 
scurte (conţinând drama golirii 
de sens a limbajului), cum se 
întâmplă cu „Lecţia“ (1951), 
„Scaunele„ (1952), „Victimele 
datoriei„ (1953), „Amedeu sau 
Cum să te descotoroseşti„ 

(1954) şi  parabole ale 
existenţei, ca “Ucigaş fără 
simbrie„ (1957), „Rinocerii“ 
(1960), „Regele moare“ 
(1962), „Pietonul văzduhului“ 
(1963), „Setea şi foamea„ 
( 1 9 6 6 ) ,  u l t i m a  p i e s ă  
aducându-i ascensiunea pe 
marea scenă a comediei 
franceze.

Traduse în numeroase 
limbi, inclusiv în româneşte, 
scrierile sale, jucate pe mai 
toate scenele lumii, îl impun pe 
E u g e n  I o n e s c u  d r e p t  
întemeietorul unui nou curent 
literar, cunoscut sub numele 
de teatru absurd.

Pentru întreaga creaţie 
literară ca dramaturg, eseist, 
critic literar, prozator şi poet, în 
anul 1969, primeşte Marele 
Premiu Naţional pentru teatru, 
iar în 1971 este distins cu 
înaltul titlu de membru al 
Academiei Franceze.

Din anul 2009, la o sută de 
ani de la naştere, scriitorul 
devine membru post-mortem 
al Academiei Romane.

Cunoscut în toată lumea ca 
un admirabil întemeietor al 
teatrului absurd, Eugen 
Ionescu se stinge din viaţa, la 
vârsta de 85 de ani, la 28 
martie 1994, la Paris.

Prof. Matota Armeanca 
Marinela 

Scoala Gimnaziala 
Scurtu Mare

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Programul 
european de educație 

pentru tineri CinEd

Remember Eugen Ionescu 

Un mare dramaturg român, întemeietor al teatrului absurd 
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Ziua de 28 noiembrie 
ne aminteşte în fiecare 
an de o pagină de istorie 
s c r i s ă  î n  s a t u l  
teleormănean Prunaru. 
Aici a fost locul de 
desfăşurare al uneia 
dintre cele mai eroice 
lupte date de ostaşii 
români în Primul Razboi 
Mond ia l .  Şar ja  de  
cavalerie, intrată in 
istorie ca “Şarja de la 
Prunaru”, a avut loc pe 
data de 28 noiembrie 
1 9 1 6  ş i  e s t e  
c o n s e m n a t ă  c a  o  
operaţiune componentă 
a  ”Bă tă l i e i  pen t ru  
Bucureşti”. 300 de militari ai Regimentului 2 Roşiori au pierit 
atunci in luptă.   

La împlinirea a 102 ani de la Şarja de la Prunaru, Instituţia 
Prefectului Judeţul Teleorman, Consiliul Judeţean Teleorman, 
Primăria comunei Bujoreni, Garnizoana Alexandria, Batalionul 
325 Artilerie “Alutus” din garnizoana Caracal şi Episcopia 
Alexandriei şi Teleormanului organizează miercuri, 28 
noiembrie 2018, ora 11, la monumentul comemorativ “Şarja de 
la Prunaru” din comuna Bujoreni, sat Prunaru, ceremonia 
publică de comemorare a eroilor Regimentului 2 Roşiori, căzuţi 
la datorie.

Manifestarea comemorativă include un ceremonial militar şi 
religios, depunerea de coroane şi jerbe de flori şi un scurt 
program cultural-artistic susţinut de elevi ai Şcolii Gimnaziale 
din comuna Bujoreni. Ceremonia se va încheia cu defilarea 
detaşamentului de onoare.

B.P.

- Iubito, ai fost alături de mine la prima gripă...

- Da, iubitule, doar ştii că te iubesc...

- Iubito, ai fost alături de mine la acel groaznic accident 

de maşină...

- Da, îngeraş, doar ţin la tine atât de mult...

- Pisicuţo, ai fost alături de mine când mi-au murit ambii 

părinţi...

- Da, iubi...

- M-am gândit mai bine, cred că îmi porţi ghinion!

***

Mama vine acasa intr-o haina noua de blana.

– Cand ti-a cumparat taticul blana?, întreaba fiul.

– Daca m-as fi bazat pe taica-tu, nu te-as fi avut nici pe 

tine…

Pastila de râs

Filmul „Moromeţii 2”, în regia lui Stere 
Gulea, a înregistrat cel mai bun debut al unui 
film românesc de când sunt realizate 
măsurători. Filmul, continuarea peliculei 
realizate în urmă cu 30 de ani, a fost vizionat de 
7 0 . 8 7 8  d e  
spectatori şi a 
generat încasări 
de 1.014.189 de 
lei. Acesta este cel 
mai bun debut pe 
mar i le  ec rane  
înregistrat de o 
p r o d u c ţ i e  
românească.

„Moromeții 2” 
s-a lansat oficial în 
cinematografele 
din întreaga țară 
vineri, 16 noiembrie, și a adus după primul 
weekend peste 52.000 de spectatori în sălile 
din peste 50 de orașe. Cel mai așteptat film al 

anului devine astfel și cel mai mare succes de 
casă românesc din ultimii 25 de ani.

Pelicula „Moromeții 2” se află pe locul 2 în 
clasamentul box office-ului românesc de 
weekend, cu încasări de 1.014.189 de lei. Pe 

primul loc s-a 
clasat filmul de 
aventuri „Animale 
F a n t a s t i c e :  
C r i m e l e  l u i  
Grindelwald” cu 
î n c a s ă r i  d e  
1.953.460 de lei și 
84.084 spectatori, 
a cărui premieră a 
fost în același 
weekend. Pe locul 
a l  t r e i l e a  s e  
p o z i ț i o n e a z ă  

filmul despre Freddy Mercury și trupa Queen 
„Bohemian Rhapsody”, cu 864.116 de lei și 
38.890 de spectatori.

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

COMBAC SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, CUI 3280363, J34/695/1991, 
pierdut Certificate constatatoare nr. 3649/16.02.2016 pentru sediu și nr. 16490/30.06.2011 
pentru terți. Le declar nule.

Anunţ

SOBH SANDA – LILIANA, titular al Planului Urbanistic Zonal, amplasat în municipiul 
Alexandria, tarlaua 45, parcela 1, carte funciară 21857, nr. Cadastral 3057, județul Teleorman, 
anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru – Planul urbanistic zonal pentru proiectul „EXTINDERE ANEXĂ AGRICOLĂ și 
SCHIMBARE de DESTINAȚIE în LOCUINȚA P+Ms+împrejmuire”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, din municipiul 
Alexandria, str. Dunării nr. 1, de luni până joi între orele 08-16:30 și vineri între orele 08-14:00, în 
termen de 18 zile de la data apariției anunțului.

Anunţ public nr.1

Încălzirea globală lasă ţinutul lui Moş Crăciun fără zăpadă. 
În mod normal, în provincia finlandeză Laponia începe să ningă 
în octombrie.

În această perioadă, stratul de zăpadă ar trebui să aibă cel 
puţin 30 de centimetri. Însă, în localitatea cunoscută turiştilor 
drept satul lui Moş Crăciun nu a nins încă.

Meteorologii spun că prima ninsoare a iernii va cădea abia 
pe 11 decembrie. De altfel, Institutul Finlandez pentru Mediu a 
estimat că până în 2050 temperatura medie anuală din Laponia 
va creşte cu aproape 4 grade Celsius.

Şarja de la Prunaru, o pagină 
din istoria României

Ţinutul lui Moş Crăciun 
a rămas fără zăpadă

Machiajul are rolul de a 
infrumuseta orice femeie, insa 
folosit zilnic si in exces, acesta 
poate fi daunator pentru 
sanatate, deoarece multe 
dintre produsele utilizate 
contin substante chimice care 
pot fi daunatoare pentru piele.

Riscur i le  machia ju lu i  
asupra tenului

Pierderea genelor. Sunt 
studii care sustin ca femeile 
care folosesc fardul de ochi, 
creionul, dermatograful sau 
rimelul risca sa-si piarda 
genele. In toate aceste 
produse exista substante 
chimice daunatoare genelor.

Och i  usca t i .  O  a l ta  
problema cu care se lupta 
femeile care obisnuiesc sa se 
m a c h i e z e  z i l n i c  e s t e  
uscaciunea si iritatiile de la 
nivelul ochilor.

Explicatia consta in faptul 
ca particulele de machiaj 
regasi te  in  major i ta tea 
fardurilor pentru ochi pot bloca 
conductele lacrimale.

Piele grasa. Unele produse 
cosmetice au in componenta 
ulei, iar acesta stimuleaza 
productia de sebum de la 
nivelul pielii, tenul devenind in 
acest mod mai gras.

Acnee. O alta problema 
des intalnita la femeile care au 

obiceiul de a se machia zilnic 
este acneea. E-urile, dar si 
alte ingrediente nocive din 
p r o d u s e l e  d e  m a c h i a j  
blocheaza porii si se creeaza 
un teren propice pentru 
aparitia cosurilor.

Alergii. Sunt si persoane 
de sex feminin care se lupta cu 
eruptii cutanate sau cu 
urticarie atunci cand folosesc 
anumite marci de machiaj. In 
plus, machiajul zilnic face ca 
textura pielii sa fie afectata, 
putand aparea astfel pete pe 
ten de diferite culori si marimi.

Cum eviti efectele negative 
ale machiajului

Curata-ti cu grija pensulele 
din portfard. Este bine sa-ti 
creezi obiceiul ca o data pe 
s a p t a m a n a  s a - t i  s p e l i  
instrumentele cu care-ti aplici 
make-up-ul.

Neglijarea acestui aspect 
va favoriza dezvoltarea unui 
mediu propice pentru bacterii, 
iar in timp te vei trezi cu cosuri, 
puncte negre si alte probleme 
nedorite.

Consulta un dermatolog 
mai ales daca in trecut ai avut 
probleme legate de machiaj, 
daca ai suferit de acnee sau 
daca tenul tau secreta mult 
sebum.

Foloseste doar produse de 

calitate, adecvate tipului tau 
de ten. Fie ca ai tenul sensibil, 
gras sau mixt, fie ca preferi 
culorile calde sau cele reci, 
consulta un specialist inainte 
de a-ti achizitiona produse 
cosmetice.

D e  a s e m e n e a ,  e s t e  
recomandat ca anumite 
produse de machiaj sa fie 
ach iz i t i ona te  numa i  l a  
recomandarea medicului 
dermatolog si din farmacii.

Extrem de important este 
sa te demachiezi zilnic. Acesta 
este cea mai importanta 
regula daca iti doresti un ten 
sanatos si tanar, pentru cat 
mai mult timp. Ideal ar fi si sa-ti 
faci o masca regeneranta cel 
putin o data pe luna.

Fii atenta la termenul de 
valabilitate al produselor de 
machiaj.

Atentie si la E-urile din 
p r o d u s e l e  d e s t i n a t e  
infrumusetarii pe care alegi sa 
le achizitionezi.

Invata-te sa iti iei si pauze 
de la machiaj pentru a oferi 
tenului ocazia sa respire.

E bine ca, de exemplu, sa 
iti stabilesti anumite zile din 
saptamana, cum ar fi cele de 
week-end, in care sa nu aplici 
machiaj pe fata.

Moromeții 2, cel mai bun debut pentru 
un film românesc

Machiajul zilnic și în exces poate afecta tenul



1843: Ion Ghica a inaugurat cursul de Economie politica la 

Academia Mihăileană de la Iași, cu lecția "Despre importanța 

economiei politice".

1889: A fost instalat, într-

un cazinou din San Francisco, 

primul tonomat din lume.

1916: Primul Război Mondial: 

Armatele germano-austro-

ungare au ocupat Bucureștiul.

1923:  A murit  Urmuz 

(Dimitrie Demetrescu Buzău), 

unul dintre cei mai originali 

reprezentanți ai literaturii 

române de avangardă (n. 1883).

1940: Ion Antonescu, șeful 

statului român între 1940-

1944, a semnat, la Berlin, 

aderarea României la Pactul 

Tripartit.

1945: A luat sfârșit sistemul de raționalizare a alimentelor 

impus în SUA, pe durata celui de-al doilea război mondial.

1991: Freddie Mercury anunță public că are SIDA; a murit 

a doua zi.

2012: A murit Larry Hagman, actor american (n. 1931).

Ziua economiștilor
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 11:55 Jurnal de 
Centenar 12:00 Aici, acum 13:30 
Parlamentul României 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Fără etichetă 16:00 Telejurnal 
16:05 EURO polis 17:05 Banii tăi 
17:30 Lumea azi 18:00 Discover 
Romania 18:25 Live sală 18:30 
Handbal feminin: Romania A – 
Serbia 20:00 Telejurnal 21:10 Anne 
Frank  23:00 Romani care au 
schimbat lumea 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Noiembrie

Pe plan social si 
material aveti un 
succes neasteptat. 
Dupa-amiaza este 
posibil sa plecati intr-
o  c a l a t o r i e  
neprevazuta, din care 
va puteti intoarce cu 
beneficii materiale. 

S -a r  pu tea  sa  
apara schimbari de 
natura sa va aduca 
mu l te  sa t i s fac t i i .  
Dupa-amiaza trebuie 
sa luati o decizie 
importanta in privinta 
relatiilor sentimentale. 
Ascultati-va intuitia!

Se pare ca azi va 
reusesc toate s i  
suntet i  tentat sa 
credeti ca nimic nu va 
poate sta in cale. 
Relatiile cu persoana 
iubita sunt excelente. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

Dimineata intervin 
e v e n i m e n t e  
neasteptate, care va 
dau programul peste 
cap. Este posibil sa 
va vina in vizita 
musaf ir i  d in al ta 
localitate. Va sfatuim 
sa va pastrati calmul. 

Daca vi se propune 
o  co labora re ,  va  
sfatuim sa nu refuzati. 
Va puteti ocupa de 
a f a c e r i .  V a  
recomandam sa va 
c o n s u l t a t i  c u  
partenerul de viata. De 
asemenea, nu neglijati 
odihna!

Sunteti nevoit sa 
f a c e t i  c h e l t u i e l i  
neprevazute, dar cu 
folos. S-ar putea ca 
dupa-amiaza sa va 
schimbati programul si 
sa va ocupati  de 
p r o b l e m e l e  u n e i  
persoane mai in varsta. 

Aveti succes la o 
intalnire cu persoane 
importante. Este o zi 
buna pentru a va 
consolida relatiile si 
pentru a va face noi 
prieteni. Tineti seama 
si de parerile celor din 
jur!

Este posibil sa vi 
se propuna un nou loc 
de munca sau sa 
intrati intr-o afacere. 
Ar fi bine sa cereti 
sfaturi unei persoane 
cu experienta si sa va 
c o n s u l t a t i  c u  
partenerul de viata. 

Castigati nesperat 
de bine intr-o afacere. 
S-ar putea sa vi se 
propuna o colaborare. 
Va sfatuim sa refuzati, 
partenerul de viata ar 
putea sa va reproseze 
ca neglijati familia. 

BERBEC

P o t  s a  a p a r a  
schimbari importante 
pe plan profesional si 
social. Dupa-amiaza 
e s t e  p o s i b i l  s a  
mergeti cu prietenii la 
o petrecere. Fiti mai 
atent  la  re lat i i le  
sentimentale!

S u n t e t i  i n t r - o  
forma intelectuala 
buna. Puteti avea 
s u c c e s  i n  t o a t e  
activitatile legate de 
familie si in afaceri. Va 
sfatuim sa va stabiliti 
clar prioritatile, ca sa 
nu pierdeti vremea. 

Dupa o perioada 
mai dificila, aveti un 
succes nesperat.  
Climatul general va 
este favorabil. Nu va 
sustineti opiniile cu 
prea multa insistenta, 
pentru ca riscati sa va 
dezamagiti prietenii! 

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 
Vocea României 23:00 Casă, 
dulce iad 01:00 Triplusec 
02:00 Pe bune?! 03:00 Lecţii 
de viaţă 04:00 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 Nume de cod: Şoimul 
01:00 Drumul de întoarcere 
04:00 Eroii 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
G u n e s  1 0 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Puterea dragostei 15:00 
Teo Show 17:00 Un destin la 
răscruce 18:45 Știrile Kanal D 
19:45 Exatlon 23:15 Vulturii de 
noapte 01:15 Știrile Kanal D 
02:15 Teo Show 04:15 Puterea 
dragostei 06:30 Pastila de râs

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Chef 
Dezbrăcatu' 14:00 Camera de 
râs 15:05 Focus 16:00 Elisa 
17:10 Trăsniți din NATO 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea 
gătește mai bine 20:30 
Secretul lui Nemesis 23:00 
Trăsniți din NATO 01:30 În 
bucătărie cu Horia Vîrlan

07:45 Doamna din viața 
mea 09:15 La bloc 11:45 
Iubire fără sfârșit 13:45 
Clubul  guvernantelor  
15:45 Marie Antoinette 
18:15 La bloc 20:30 
Singuraticul 22:15 Nașul 
02:00 Inchis pe nedrept 
04:00 La bloc 05:30 Ce 
spun românii

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 10:00 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  Ș t i r i l e  B1  21 :00  
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00 Un pont 
pe zi

07:45 Prizonierul din Zenda 
09:30 Siguranță națională 
11:00 Iepurașul casei 12:35 In 
Bruges 14:20 Tineri însurăței 
15:50 Zbor spre casă 17:25 
To t a l  R e c a l l .  M e m o r i e  
programată 19:15 Destinația 
20:00 Mame bune și nebune 2 
21:45 Thor: Întunericul 23:25 În 
căutarea unui erou 00:55 Zbor 
spre casă
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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”
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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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În condiţiile problemelor medicale ale 
căpitanului Vlad Chiricheş şi ale lui Mihai 
Bălaşa, Cosmin Contra s-a văzut obligat să 
mizeze în Liga Naţiunilor în special pe fundaşi 
trecuţi bine de 30 de ani. Cristi Săpunaru (34 de 

ani), Cosmin Moţi (33 de ani) şi Gabi Tamaş (35 
de ani) au fost variantele încercate de 
selecţioner, nu întotdeauna cu mare succes.

Vestea bună pentru "Guriţă" este, însă, că 
are de unde alege. De la naţionala U21, 

calificată la Europeanul de anul viitor. Unul 
dintre apărătorii de la tineret este comparat cu 
regretatul Daniel Prodan.

"Preferinţele mele se îndreaptă către Rus şi 
Paşcanu, cei doi fundaşi centrali. O să vedeţi că 
nu greşesc deloc! Aceşti doi jucători vor fi ani de 
zile titulari în echipa naţională. Notaţi şi peste 
un an o să vă amintiţi. Sunt jucători care să văd. 
Calul de rasă vine din grajd, nu trebuie să-l 
aştepţi să iasă pe pistă.

Rus e mult peste Sepsi, celălalt e prea bun 
pentru echipa de tineret a lui Leicester. Nu 
exagerez, dar fundaş central ca Rus, aşa 
ţeapăn, nu am mai văzut de la Didi Prodan. Cu 
atâtea robusteţe. E cam greu să treci pe partea 
lui, oricât ai fi tu de atacant e bine să-ţi cauţi de 
lucru pe altă parte. Are tot ce-i trebuie. O să 
vedeţi că ce vă spun eu se va adeveri în timp", a 
declarat Adrian Porumboiu.

Cei doi fundaşi amintiţi de fostul arbitru se 
află pe lista patronului FCSB, Gigi Becali, care 
încearcă să întărească defensiva echipei lui 
Nicolae Dică.

SPORT

Ionuţ Radu aşteaptă cu nerăbdare primul derby al oraşului 
Genova din carieră. Portarul român este anunţat titular 
sâmbătă în Genoa - Sampdoria şi i-a anunţat pe italieni că 
este obişnuit cu derby-urile. A evoluat ca junior în mai multe 
meciuri Steaua (actuala FCSB) - Dinamo.

"La vârsta de nouă ani am avut primul meu derby în tricoul 
Stelei. Am fost pe teren şi am jucat pe o suprafaţă sintetică din 
suburbii. La 11 ani am trecut la Dinamo. De obicei, au fost 
jocuri bune pentru echipele mele. Un derby este întotdeauna 
special, deşi în ţara mea pasiunea a scăzut puţin”, a declarat 
portarul naţionalei de tineret a României pentru site-ul celor 
de la Genoa.

Ionuţ Radu, opt meciuri consecutive pentru Genoa
Radu (21 de ani) a debutat pentru "Grifon" în meciul cu 

Chievo, câştigat cu 2-0 pe 26 septembrie, şi nu a mai părăsit 
poarta echipei lui Ivan Juric. A ajuns la opt partide pentru 
Genoa.

Ionuţ Radu a contribuit din plin şi la calificarea naţionalei 
de tineret a României la Euro 2019, care se va disputa în 
Italia şi San Marino. A fost căpitanul "tricolorilor" mici, care vor 
participa anul viitor la primul turneu final după 21 de ani.

România U21 tragere la sorţi. Naţionala de tineret a 
României se va afla în ultima urnă la tragerea la sorţi a 
grupelor Campionatului European Under 21 din 2019.

UEFA a anunţat componenţa urnelor pentru extragerea 
de vineri, iar România face parte din urna a treia, unde au fost 
repartizate şase echipe. Alături de "tricolorii" mici se mai află 
Serbia, Croaţia, Belgia, Austria şi Polonia.

Din prima urnă fac parte Italia, Germania şi Anglia, iar urna 
a doua le va avea în componenţă pe Spania, Danemarca şi 
Franţa.

Italia va face parte din grupa A, Germania din grupa B , iar 
Anglia din grupa C.

România ar putea avea parte de o grupă infernală la 
turneul final, alături de Germania, Franţa şi Serbia sau Italia, 
Spania şi Croaţia, iar cea mai accesibilă grupă ar putea fi una 
alături de Danemarca şi Austria, pe lângă formaţia din prima 
urnă.

Cum se desfășoară Campionatul European U21 din 2019
Cele 12 echipe calificate vor fi repartizate în trei grupe a 

câte patru echipe. În semifinale vor merge câştigătoarele 
grupelor plus cel mai bun loc 2. Formaţiile ajunse în 
penultimul act vor obţine şi biletele pentru la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo, din 2020.

Partidele de la Euro U21, din 2019, vor avea loc în şase 
oraşe: Trieste, Udine, Cesena, Bologna, Reggio Emilia şi 
Serravalle (San Marino).

Turneul final va avea loc între 16 şi 30 iunie 2019.

Ionuţ Radu, obişnuit cu derby-urile. 
Ce le-a spus italienilor despre 

FCSB – Dinamo

"Tricolorii" mici îşi 
află adversarii din grupă

„Urna a treia e aşa de 
s p e r i a t ? " ,  s e  î n t r e a b ă  
selecţionerul Cosmin Contra, 
enervat de scandalul care a 
urmat victoriei cu 1-0 din 
Muntenegru. Clasamentul 
F I F A  î i  d ă  d r e p t a t e  
tehnicianului: toate naţionalele 
din urna superioară României 
stau mai prost în ierarhia 
realizată de forul mondial.

Contra dă asigurări că 
retrogradarea din urna a treia 
în a patra pentru preliminariile 
Euro 2020 nu schimbă 
planurile de calificare. Asta 
deşi, teoretic, "tricolorii" vor 
avea parte de un alt adversar 
mai puternic în grupă.

Practic, toate cele zece 
echipe din urna a treia stau 
mai prost în clasamentul FIFA. 
România ocupă locul 26, iar 
naţionala cel mai bine clasată 
din urna superioară, Slovacia, 
e pe 28. Mai mult, Finlanda şi 
Israel nu se află nici măcar în 
primele 50 echipe din lume.

"Aţi văzut urnele, să vedeţi 
ce diferenţă e? În urna a treia, 
în afară de Bosnia (urna a doua 

- n.r.) şi Serbia, nu sunt echipe 
ce pot fi la nivelul nostru? Urna 
a treia e aşa de speriat?", s-a 
întrebat Contra la emisiunea 
"Fotbal Club", unde a avut o 
intervenţie telefonică pe alocuri 
uşor agresivă.

Muntenegru - România 0-1. 
"Tricolorii" au picat în urna a 4-
a pentru EURO 2020

E c h i p a  n a ț i o n a l ă  a  

României a câștigat cu 1-0 la 
Podgorica, în ultima etapă din 
Liga Națiunilor, și a terminat pe 
locul al doilea în Grupa a 4-a. 
George Țucudean a marcat 
golul victoriei, în minutul 44, iar 
Ciprian Tătărușanu a apărat un 
penalty, în minutul 72.

Rezultatul nu a fost suficient 
pentru ca România să rămână 
în urna a treia pentru tragerea 

la  sor ț i  a  grupelor  d in 
preliminariile Euro 2020. Ajunși 
în urna a patra, vom avea o 
misiune grea în calificările 
pentru turneul final la care 
B u c u r e ş t i u l  e s t e  c o -
organizator, alături de alte 11 
orașe de pe continent.

La finalul partidei, Cristi 
Manea a declarat că el şi 
colegii săi nu ştiau că mai au 
nevoie de un gol pentru a-şi 
atinge obiectivul.

Reacţie fulger a FRF, după 
acuzaţiile de "incompetenţă"

“Jucătorii echipei naționale 
au fost informați atât în ziua 
jocului, cât și cu o zi înainte, la 
ședințele de grup, dar și în 
discuțiile individuale că avem 
nevoie de o victorie la două 
goluri diferență. La fel ca și la 
partida cu Lituania, am început 
meciul de la Podgorica cu doi 
atacanți, pentru că obiectivul 
nostru a fost clar, acela de a 
câștiga și de a marca cât mai 
multe goluri! Repet: am știut de 
ce intrăm pe teren, ce trebuie 
să obținem", a explicat Contra, 
în comunicatul federaţiei.

Contra are soluţii pentru defensiva naţionalei: 
"Nu exagerez, nu am mai văzut aşa fundaş

 central de la Prodan"

"Urna a treia e aşa de speriat?" 
Clasamentul FIFA îi dă dreptate lui Contra. 

Situaţia neaşteptată în care e România
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