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Evaluarea activității pompierilor teleormăneni în anul 2018

Mai puține incendii, mai multe
situații de urgență generate de inundații
În cursul anului 2018, pompierii militari din cadrul ISU
”A.D. Ghica” Teleorman au fost angrenați în 8914
evenimente, situațiile de urgență la care au intervenit
militarii fiind: incendii (la gospodării cetățenești, operatori

Biblioteca Județeană
„Marin Preda”:
„Pe urmele Luceafărului”

activității ISU ”A.D. Ghica” Teleorman în anul 2018.
Evenimentul s-a desfășurat începând cu ora 14:00, în
sala de ședințe a Consiliului Județean Teleorman, în
prezența membrilor Comitetului Județean pentru Situații

4
MAI modifică
actele de stare civilă

economici, insituții publice, de vegetație ș.a.), inundații și
fenomene meteo periculoase, muniție asanată,
intervenții SMURD-Ambulanță și SMURD-Descarcerare,
monitorizare transporturi periculoase.
O prezentare punctuală a acestor evenimente a fost
făcută joi, 10 ianuarie 2019, de inspectorul șef al ISU
Teleorman, col. Marius Stancu, cu ocazia evaluării

de Urgență, și anume: prefectul Florinel Dumitrescu –
președintele CJSU Teleorman, vicepreședintele CJ
Teleorman, Cristescu Ionel Dănuț - vicepreședinte CJSU
Teleorman, inspector șef ISU Teleorman, col. Marius
Stancu-vicepreşedinte CJSU Teleorman, șefi ai
insituțiilor deconcentrate și primari din Teleorman.
(Continuare în pagina 2)

Adaptarea examenului
de Evaluare Națională 2019, pentru
elevii cu nevoi speciale
Elevii cu probleme speciale,
care anul acesta termină clasa a
VIII-a, pot susține examenul de
Evaluare Națională în condiții
speciale, în scopul asigurării
condițiilor de egalizare a
șanselor la simularea Evaluării
Naționale, conform unui anunț
făcut de Ministerul Educației.
Potrivit acestui anunț, părinții
copiilor cu deficiențe care
urmează să susțină simularea
Evaluării Naționale și examenul de Evaluare Națională pot solicita adaptarea
examenului în funcție de afecțiunile și necesitățile fiecărui elev în parte.
(Continuare în pagina 7)

(€) 1 EUR
4.6782 lei

($) 1 USD
4.0586 lei

133 locuri de muncă
vacante la nivelul judeţului Teleorman
Teleormănen
ii aflați în
căutarea unui
loc ce muncă se
pot angaja la
început de an. În
baza de date a
A J O F M
Teleorman sunt
înregistrate în
a c e a s t ă
perioadă 133 de
locuri de muncă
vacante, din
care, 6 pentru persoanele cu studii superioare, 111 pentru persoanele calificate
în diverse meserii, iar 16 de posturi se adresează muncitorilor necalificaţi.
(Continuare în pagina 4)
(Gramul
(£) 1 GBP
de aur)

5.1833 lei

1 XAU
168.7340 lei
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Evaluarea activității pompierilor teleormăneni în anul 2018

Mai puține incendii, mai multe situații
de urgență generate de inundații
(urmare din pagina 1)
Deși la eveniment a fost
anunțată prezența
secretarului de stat în MAI,
șeful Departamentului pentru
Situaţii de Urgenţă, dr. Raed
Arafat, acesta n-a mai ajuns la
Alexandria, la bilanțul
activitații pompierilor fiind
prezent șeful Centrului
Operațional Național din
cadrul Inspectoratului
General pentru Situații de
Urgență, col. Cristian Radu.
De menționat că acesta din
urmă a fost implicat și în
acțiunea de salvare a copilului
căzut în fântână în localitatea
Balta Săratăeveniment
petrecut acum aproximativ doi
ani.
În prima parte a activității,
col. Marius Stancu a prezentat
membrii CJSU Teleorman,
după care, toți cei prezenți în
sală au vizionat un filmuleț de
prezentare al celor mai
importante acțiuni derulate de
ISU ”A.D. Ghica” Teleorman în
cursul anului trecut.
Din prezentarea făcută de
col. Marius Stancu, cu privire
la activitățile desfășurate de
ISU Teleorman în cursul
anului 2018, a reieșit, pe de o
parte, că numărul incendiilor a
scăzut cu aproximativ 19% în
2018, comparativ cu anul
2017. Astfel, dacă în 2017,
pompierii militari teleormăneni
au intervenit pentru stingerea
a 421 de incendii, anul trecut,
militarii au fost solicitați la 336
astfel de evenimente.
De remarcat că, anul
trecut, comparativ cu anul
2017, s-au înregistrat mai
puține incendii de vegetație
uscată, fapt datorat și
acțiunilor preventive
întreprinse de ISU Teleorman,
în același trend menținânduse și incendiile la gospodăriile
cetățenești. Acest lucru a fost
subliniat și apreciat și de col.
Cristian Radu.
” Remarc scăderea
numărului de incendii, în
special la gospodăriile
cetățenilor”, a spus col.
Cristian Radu, care a mai
precizat că ” cele 8914
intervenții în situații de
urgență denotă eficiența de
care dvs. ați dat dovadă anul
trecut... După cum am văzut,
din ce a prezentat col. Marius
Stancu, cazuistica la nivelul
unității ISU Teleorman nu este
deloc ușoară. V-ați confruntat
cu situații de urgență de
amploarea și intensitate
deosebită, ați avut parte de
evenimente majore...”.
Acesta a mai precizat că
”sunt câteva componente
cheie pe care și noi, ca și dvs.,
le avem în vedere în mod
continuu, fără de care această
activitate nu ar putea fi
derulată, iar misiunile, care
pentru noi sunt echivalate cu
salvarea vieților, în principal,

nu ar putea să aibă eficiența
pe care noi o dorim...”.
Făcând referire la aceste
”componente de importanță
capitală”, col. Cristian Radu a
precizat că este vorba, în
principal, de asigurarea
resurselor, ”și când spun
resurse mă refer în special la
mijloacele tehnice de la nivelul
unității. În aceeași măsură
amintesc și de resursele
financiare. Am să sfârșesc cu
cel mai important lucru,
resursa umană. Toate aceste
trei componente cheie
concură la ceea ce înseamnă
un bun mers al unei instituții la
nivelul unui județ”, a
concluzionat col. Cristian
Radu.
Pe de altă parte, pompierii
teleormăneni au fost nevoiți
să intervină, anul trecut, în mai
multe situații de urgență
cauzate de inundații, față de
anul 2017. Concret, în 2018 sau înregistrat 203 inundații la
nivelul județului Teleorman, în
timp ce în 2017 pompierii au
intervenit la 53 astfel de
cazuri.
Pentru gestionarea
acestor situații generate de
inundații, alături de pompieri
au fost mobilizate forțe
importante din cadrul
instituțiilor cu responsabilități
în domeniu, dar și membri ai
Serviciilor Voluntare pentru
Situații de Urgență din
lcoalitățile limitrofe.
Încă de la început, anul
2018 s-a dovedit a fi unul
solicitant pentru pompierii
teleormăneni, începutul de an
fiind marcat și de fenomene
meteorologice periculoase
(ninsori abundende și viscol),
care au condus la
înregistrarea de evenimente
ce puteau pune în pericol viața
și bunurile materiale ale
cetățenilor. Nu puține au fost
și cazurile în care s-a solicitat
intervenția autorităților cu
responsabilități în domeniu,
pentru salvarea unor
persoane cu probleme
medicale, la care ambulanțele
nu puteau ajunge sau a
oamenilor care rămăseseră
înzăpeziți pe drumurile din
județul nostru.
În intervențiile pompierilor
teleormăneni din anul 2018 au
fost salvate 86 de persoane
(74 de adulți și 12 copii) și au
fost protejate bunuri și
instalații în valoare de
aproximativ 83.601.170 lei.
Notabilă a fost și
activitatea echipajelor
SMURD din cadrul ISU
Teleorman, care anul trecut sa concretizat într-un număr de
6152 de solicitări, din care
6087 au fost pe linia de
asistență medicală de urgență
și 65 de misiuni de
descarcerare.
Noi puncte de lucru la
Talpa, Slobozia Mândra și

Conțești
Col. Marius Stancu a vorbit
și despre proiectele care vor fi
derulate în viitorul apropiat,
”urmare a demersurilor
realizate împreună cu
autoritățile locale, județene și
centrale”. Toate aceste au ca
scop micșorarea timpului de
răspuns la intervenție în
comunitățile în care, în acest
moment, ”timpul de răspuns
este destul de mare, de peste
20 de minute, și anume în
zonele de nord, sud-est și
sud-vest ale județului”. Este
vorba despre realizarea unor
puncte de lucru în localitățile
Talpa, Slobozia Mândra și
Conțești.
”În acest sens a fost
întocmit studiul de fezabilitate
și a fost întocmită
documentația spre avizare la
Centrul Tehnico Economic din
cadrul MDRAP, pentru punctul
de lucru din localitatea Talpa,
valoarea investiției ridicânduse la 1.800.000 euro”, se arată
în materialul cu privire la
”Evaluarea activității ISU
Teleorman în anul 2018.
În ceea ce privește celelate
două puncte de lucru, la
Conțești și Slobozia Mândra,
au fost demarate lucrările de
proiectare-execuție, fiecare
proiect fiind apreciat la
aproximativ 150.000 de euro.
”Faptul că ați derulat și
continuați să derulați o
distribuție teritorială prin
creșterea numărului de
subunități sau al locațiilor în
care acele puncte de lucru
funcționează este un fapt, de
asemenea, îmbucurător”, a
spus col. Cristian Radu.
Printre obiectivele pe care
și le-a propus conducerea ISU
”A.D. Ghica” Teleorman
pentru anul 2019, amintim:
implementarea proiectului de
reabilitare termică a sediului
ISU Teleorman, finanțat din
fonduri europene;
îmbunătățirea continuă a
nivelului de protecție a
persoanelor, patrimoniului
cultural național și a bunurilor
materiale; scoaterea din
funcțiune, declasare, clasare
și disponibilizare a mijloacelor
fixe și a obiectelor de inventar
care îndeplinesc condițiile
legale, încheierea unui
contract de servicii de
reparații auto cu
sustenabilitate financiară în
bugetul de cheltuieli
administrat de CJ Teleorma,
ș.a.
Prefectul județului
Te l e o r m a n , F l o r i n e l
Dumitrescu și președintele CJ
Teleorman, Dănuț Cristescu iau aisgurat pe pompierii
teleormăneni că-i vor sprijini
și-i vor susține, în continuare,
atât în ceea ce privește
implementarea proiectelor cât
și în plan operativ.
M. MEILĂ

Biblioteca Județeană
„Marin Preda”: „Pe urmele
Luceafărului”
Marți, 15 ianuarie 2019, începând cu ora 10.30, la Sala de
lectură a Bibliotecii Județene ”Marin Preda” Teleorman va
avea loc manifestarea culturală ”Pe urmele Luceafărului”.
Evenimentul este dedicat marelui poet, prozator și jurnalist
român Mihai Eminescu, a cărui zi de naștere a devenit și Ziua
Culturii Naționale.
Cu această ocazie, vor fi vernisate expoziții tematice.
“Eternul Eminescu” este o expoziţie de carte din
patrimoniul bibliotecii judeţene, care valorifică opera şi critica
literară eminesciană.
În continuare va fi prezentată expoziția de grafică realizată
de Costel Lupu, intitulată “Eminesciana”.
Poeții Florea Burtan şi Nicoleta Milea vor citi din creațiile
proprii, iar despre viața și opera literară a lui Mihai Eminescu
vor vorbi Ana Dobre și Stan V. Cristea.
Programul va cuprinde și un spectacol literar–muzical
susținut de elevii Colegiului Naţional Pedagogic ”Mircea
Scarlat” Alexandria, coordonaţi de cadrele didactice Aneta
Grigore, Manuela Putineanu, Ioana Budică şi Mariana Buciu.
Cornelia RĂDULESCU

Anunț neașteptat!
Cum se poate recupera
taxa auto!
Românii sunt îndemnați să ia măsuri pentru a-și recupera
cât mai repede banii pe taxa auto. Guvernul a stabilit să
prelungească restituirea sumelor până la 30 iunie 2019.
Deputatul PNL Florin Roman a anunţat, joi, că îi îndeamnă
pe românii care aşteaptă recuperarea banilor pe taxa auto şi
au o hotărâre judecătorească definitivă să execute ANAF,
inclusiv să solicite poprirea conturilor, informează Mediafax.
"În timp ce în guvernarea PSDragnea curge “lapte şi miere”
cum ne informează premierul “devastat” al României, Viorica
Dăncilă, zeci de mii de români aşteaptă încă recuperarea
banilor din taxa auto. Îi îndemn pe cei care au hotărâri

judecătoreşti definitive sa se adreseze unui executor
judecătoresc şi să execute ANAF, inclusiv să solicite poprirea
conturilor. Toţi cei care urmau să primească contravaloarea
taxei auto în septembrie 2018 au fost amânaţi la plata pana la
1 iulie 2019”, a afirmat Florin Roman, printr-un comunicat de
presă. Liberalul a adăugat că ministrul Finanţelor oferea
asigurări că sumele vor fi plătite până la sfârşitul anului
precedent. Deputatul PNL reaminteşte că o solicitare expresă
în acest sens a fost făcută de către Comisia Europeană, însă
acţiunea lui Eugen Teodorovici a rămas la nivelul de
promisiune. „Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, dădea
asigurări ca toate aceste sume vor fi plătite până la sfârşitul
anului. Numai ca PSDragnea a golit visteria ţării şi nu au mai
fost bani pentru plata contravalorii taxei auto, o altă
promisiune electorală a PSDragnea rămasă neonorată. Deşi
Comisia Europeană a solicitat expres finalizarea plăţilor până
la sfârşitul anului trecut, ministrul finantelor publice a rămas
doar la stadiul de promisiune, iar apoi a decis o prorogare.
Chiar dacă plăţile vor începe la 1 iulie, pana la momentul
încasării efective de către toţi beneficiarii vor trece încă cel
puţin 6-9 luni”, a conchis Florin Roman.
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România la președintia CE
Joi, 19 ianuarie 2019, România a preluat
oficial președinția Consiliului Uniunii Europene.
La București erau așteptați Jean Claude
Juncker, președintele Comisiei Europene,
Antonio Tajani, președintele Parlamentului
European, Donald Tusk, președintele
Consiliului European, dar și alți demnitari
europeni. Președinția rotativă a Consiliului
Uniunii Europene a debutat cu o ceremonie de
deschidere și un concert inaugural la Ateneul
Român. Premierul Viorica Vasilica Dăncilă și
liderii europeni au ținut discursuri de
deschidere. Vineri Jean Claude Juncker va
avea întâlniri cu președintele României, Klaus
Werner Iohannis, și cu premierul Viorica
Dăncilă, și vor urma conferințe de presă.
Comisia Europeană este structura
executivă a Uniunii Europene. În următoarele
luni România trerbuie să se ocupe de patru
mari piloni, respectiv de Europa convergenței,
Europa mai sigură, Europa mai puternică la
nivel global, și Europa valorilor comune. Cu
acest prilej premierul Viorica Dăncilă, fost
europarlamentar două mandate, a declarat:
”Vă asigur că ne vom îndeplini rolul de mediator
impartial, de facilitator de consens, că vom
avea ca și priorități provocările existente la nivel

European. Vreau să vă asigur că fiecare
ministru al Cabinetului are pe masa de lucru
dosarele la nivel European, și că începând din
data de 21 luna aceasta, vor merge la comisiile
de specialitate din cadrul Parlamentului
European”.
În ciuda faptului că inițial președintele
României, Klaus Werner Iohannis declarase că
țara noastră, cu Guvernul Dăncilă, nu este
pregătită pentru preluarea Consiliului Uniunii
Europene, acesta a revenit la sentimente mai
bune asupra respectivului punct de vedere,
declarând că România este pregătită pentru o
atare misiune, dovadă că se întâlnește cu liderii
Uniunii Europene. Președinția rotativă timp de
șase luni a României la Consiliul Uniunii
Europene vine și în momentul în care liderii
europeni trebuie să soluționeze și ieșirea
Regatului Unit al Marii Britanii din Uniunea
Europeană. Totodată pe perioada respectivă
România ar trebui să facă eforturi substanțiale
pentru a atrage fondurile europene, pentru ca
țara noastră să nu fie doar un contribuabil la
bugetul Uniunii, ci și o beneficiară a acestor
fonduri.
Ioan DUMITRESCU

Orban: Guvernul nu poate veni cu aceeaşi
propunere de miniştri
Preşedintele PNL, Ludovic
Orban, susţine că Guvernul
nu poate veni cu aceeaşi
propunere de miniştri, pentru
că este prima propunere, care
nu mai are nevoie de vreun
răspuns.
„Singurii ministeriabili
rămaşi în PSD: Olguţa
Vasilescu bună la toate şi
tocătorul de bani publici care
ocupă funcţia de trezorier al
PSD. Sărăcie mare de cadre
la PSD dacă au ajuns să
propună aceiaşi «faliţi»
pentru portofoliile vacante. Nu
că ar fi de mirare după 71 de
nepricepuţi şi neaveniţi puşi în
capul trebii şi schimbaţi
precum şosetele de flauşat în
cei doi ani”, a scris Ludovic
Orban pe pagina sa de
Facebook.
În opinia sa, „problema cea
mai mare a lui Dragnea,
Dăncilă and co este că nu

prea le-a plăcut să citească la
viaţa lor şi nici acum nu
citesc”.
„Dacă ar fi citit decizia
CCR, ar fi înţeles că ceea ce
fac ei nu este conform
pronunţării Curţii. Ei nu pot să
vină cu aceleaşi propuneri,
pentru că preşedintele are
dreptul să refuze motivat o
propunere. Ca atare, această
nouă propunere este, de fapt,
aceeaşi propunere, adică
prima propunere şi nu
necesită niciun răspuns din
partea preşedintelui. Adică,
cei doi vor ajunge miniştri pe
portofoliile respective la
calendele greceşti”, mai
susţine liderul PNL.
Premierul Viorica Dăncilă îi
propune din nou pe Olguţa
Vasilescu şi Mircea Drăghici
pentru funcţiile de miniştri ai
Transporturilor şi Dezvoltării
Regionale, considerând că

aceste propuneri respectă
toate condiţiile prevăzute de
Constituţie şi de legile
organice aplicabile.
Preşedintele Klaus
Iohannis i-a transmis joi
premierului Viorica Dăncilă
două scrisori în care
motivează respingerea
nominalizărilor de miniştri
pentru ministerele
Transporturilor şi Dezvoltării.
În cazul nominalizării lui Ilan
Laufer la Dezvoltare sunt
invocate condiţiile pentru
ocuparea funcţiei de membru
al Guvernului, iar în cel al Liei
O l g u ţ a Va i l e s c u l a
Tr a n s p o r t u r i l i p s a d e
experienţă, în timp ce
nominalizare acesteia la
Dezvoltare şi a lui Mircea
Drăghici la Transporturi „nu
fac dovada îndeplinirii
condiţiilor de legalitate astfel
încât să li se poată da curs”.

Greşeală în ordonanța taxelor, semnată de
19 miniștri și înalţi oficiali
Eroare în textul ordonanţei măsurilor fiscale,
cu efecte asupra tuturor angajaţilor din
construcţii. Guvernul a omis să scrie verbul „se
reduce” în textul care face referire la scăderea
contribuţiilor de asigurări sociale pentru cei care
lucrează în acest domeniu. Problema a fost
semnalată de Andi Manciu, coordonatorul

Departamentului de comunicare al PNL.
În articol este menţionată doar cota
contribuţiei, fără a se preciza dacă aceasta
scade sau creşte. Greşeala a fost posibilă în
condiţiile în care OUG 114 a fost semnată de nu
mai puţin de 19 miniştri sau înalţi oficiali ai

statului român, în frunte cu premierul Viorica
Dăncilă.
„Nu știu dacă e o eroare materială pentru că
nu am textul în față. Pentru aceasta trebuie
verificat și luată o decizie. Ordonanța de
urgență este în vigoare și produce efecte așa
cum ea e redactată în prezent. Vom vedea dacă
e o eroare materială acolo și vom proceda la
modificări dacă va fi cazul”, a spus la Digi24 Toni
Greblă, secretarul general al Guvernului.
Textul articolului din OUG 114/2018
„Art. 138(1). - Prevederi speciale pentru
domeniul construcțiilor
(1) În perioada 1 ianuarie 2019 - 31
decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele
fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor realizate în baza contractelor
individuale de muncă încheiate cu angajatori
care desfășoară activități în sectorul construcții
și care se încadrează în condițiile prevăzute la
art. 60 pct. 5, cota contribuției de asigurări
sociale prevăzută la art. 138 lit. a) cu 3,75
puncte procentuale”, conform Monitorului
Oficial.

Averea Vioricăi
Se poate spune despre actualul premier, Viorica Vasilica
Dăncilă, că până acum a avut parte de un destin fericit.
Viorica Dăncilă a avut noroc că nu a reușit să câștige
funcția de primar din orașul (mai mult comuna) Videle.
Democratul, la vremea aceea, Lucian Militaru, a înfrânt-o
de fiecare data pe Viorica Dăncilă. Dacă ar fi ajuns primar
la Videle, Viorica Dăncilă nu ar fi ajuns niciodată
europarlamentar, și nici premier. Într-una din campaniile
electorale pentru alegerile locale de la Videle, Viorica
Dăncilă a fost bătută și la propriu de un democrat, care a
pălmuit-o, dar și această bătaie i-a servit Vioricăi Dăncilă.
Apoi Viorica Dăncilă a ajuns europarlamentar, chiar preț de
două mandate. Nominalizată pentru funcția de premier,
Viorica Dăncilă rezistă mai mult decât predecesorii săi,
Mihai Tudose sau Sorin Grindeanu. Drept pentru care se
poate spune că averea Vioricăi Dăncilă este și norocul.
Dar actualul premier Viorica Dăncilă posedă și o avere
materială. Astfel, în ultima sa declarație de avere din anul
2018, Viorica Dăncilă notează că este posesoarea,
împreună cu soțul său, Cristinel Dăncilă, a trei terenuri,
dintre care două terenuri intravilan, unul la Predeal, în
județul Brașov, și unul la Giurgița, în Dolj, primul de 544
metri pătrați, și cel de-al doilea de 1200 metri pătrați. Cel
de-al treilea teren este în extravilan, din categoria
terenurilor, tot în Giurgița, și are o suprafață de două
hectare, fiind dobândit prin moștenire.
În ce privește locuințele, Viorica Dăncilă posedă un
apartament în Videle, de 100 metri pătrați, dobândit prin
contract de vânzare-cumpărare, împreună cu soțul, o casă
de vacanță la Predeal, de 417 metri pătrați, pe care a
construit-o tot împreună cu soțul, o casă de locui la
Giurgița de 140 metri pătrați pe care a moștenit-o, și încă
un apartament moștenit la Ploiești, în județul Prahova, cu o
suprafață de doar 44 metri pătrați. Premierul României are
și o mașină, un Volkswaghen pasat, cumpărat în anul 2014.
Viorica Dăncilă mai este posesoarea unor bijuterii, inele,
cercei, pandative, brățări, broșe, estimate la aproximativ
5000 de euro. Premierul Dăncilă are și mai multe conturi
bancare, de 32.373 euro, de 25.133, de 23.475, de 147, si
de 17.2291 toate în euro. Mai are un cont în dolari
americani, în valoare de 17.291 de $, dar și un cont în lei de
15.645 ron. Viorica Dăncilă a câștigat, atâta timp cât a fost
europarlamentar, 779.932 de euro pe an, dar și soțul său a
câștigat destul de bine, fiind manager la OMV Petrom,
respectiv 343.554 de lei pe an. Acestea erau veniturile
Vioricăi Dăncilă și ale soțului, la data de 11.06.2018.
Prea săracă nu este Viorica Dăncilă, actualul premier al
României, putând trage concluzia că premierul are ceva
avere, dar și noroc.
Ioan DUMITRESCU

Juncker: Ca să conduceţi
bine treburile UE, trebuie să
aveţi coeziune internă
România a preia şefia rotativă a Consiliului Uniunii
Europene într-unul dintre cele mai delicate momente de la
aderarea noilor state membre, a afirmat, vineri, Jean Claude
Juncker, preşedintele Comisie Europene, la prima reuniune a
colegiului comisarilor, sub conducerea României. Juncker a
reamintit priorităţile şi dificultăţile mandatului ţării noastre,
fără a se feri să lanseze şi câteva avertismente voalate la
adresa liderilor de la Bucureşti.
Oficialul european a amintit despre cât de importantă este
ajungerea la un acordul de principiu pe viitorul cadru financiar
multianual pe 7 ani, domeniu în care "România trebuie să
depună mari eforturi şi să se se ocupe îndeaproape şi cu
atenţie."
"Tot preşedinţia română, cu eleganţă, trebuie să
gestioneze această perioadă delicată, dacă nu chiar tragică,
de după Brexit. Plecarea Regatului Unit n-ar fi trebuie să aibă
loc, dar asta este democraţa, trebuie să acceptă, chiar dacă e
vorba de o ruptură în sânul Europei, un eveniment de care ar
fi fost mai bine să ne fi lipsit", a mai afirmat Juncker.
Va şi şi o preşedinţie a democraţiei, pentru că vom
participa, activ, la alegerile europene. Ar trebui să fim atenţi
ca aceste alegeri să se desfăşoare cât mai bine, pentru a ne
putem apăra împotriva ingerinţelor nedorite, din alete părţi."
La final, liderul european a transmis un mesaj cu tâlc
adresat tuturor oficialilor de la Bucureşti: "Preşedinţia
română va trebuie să fie fermă şi puternică, dar dacă veţi
reusi sa ajungeţi la coeziune şi consesn la nivel national! De
asta aveţi nevoie de a vă bucura de o preşedinţie de succes",
şi-a încheiat Juncker discursul.
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133 locuri de muncă
Sindicatele din educaţie,
vacante la nivelul judeţului Teleorman
acuzaţii la adresa
muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul,
(urmare din pagina 1)
Guvernului
Dintre locurile de muncă vacante respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante,

Sindicatele din educaţie susţin, într-o scrisoare deschisă
adresată premierului Viorica Dăncilă, că o parte dintre
prevederile acordului încheiat între organizaţiile sindicale din
sector şi Guvern la finele lunii noiembrie 2018 sunt încălcate
şi solicită de urgenţă discuţii pe acest subiect.
Potrivit www.bursa.ro, semnatarii scrisorii subliniază că
una dintre prevederile nerespectate se găseşte la punctul 5 al
acordului, prin care Guvernul s-a angajat că, de la 1
septembrie 2019, sporurile, indemnizaţiile şi celelalte
drepturi salariate care se cuvin personalului din învăţământ
se calculează în raport cu salariul de bază în plată: "Mai mult,
de la 1 ianuarie 2019, ar fi trebuit ca majorarea cu 10% a
salariului de bază pentru personalul didactic care
îndeplineşte funcţia de diriginte, pentru învăţători,
educatoare, institutori, profesori pentru învăţământul primar,
profesori pentru învăţământul preşcolar, gradaţia de merit,
majorarea cu 15% a salariului de bază pentru învăţământul

special şi majorarea cu 7-20% a salariului de bază pentru
predare simultană să se calculeze tot prin raportare la salariul
de bază în plată. Având în vedere prevederile art. 34 alin. (2)
din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea şi completarea unor acte normative şi
prorogarea unor termene, este evident faptul că nu se
respectă pct. 5 al acordului".
Potrivit sursei citate, sindicatele din educaţie avertizează
asupra încălcării prevederilor de la punctul 7, litera h, a
acordului referitor la acordarea cadrelor didactice, de la 1
septembrie 2019, a şase salarii medii brute pe economie la
momentul pensionării, precum şi a celor menţionate la
punctul punctul 9, prin care Guvernul se angajează să
plătească, până la data de 31 ianuarie 2019, sumele
rezultate din sentinţele judecătoreşti definitive până la data
de 31 decembrie 2018.

menţionăm: asistent manager, croitor, consilier
financiar-bancar, electricieni, ingineri, mecanic
utilaj, operator la prepararea produselor
lactate, șoferi, muncitori necalificați.
Inspectorii AJOFM reamintesc agenţiilor
economici
că au obligaţia să comunice
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de

în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea
acestora.
În situaţia în care agenţii economici au
ocupat locurile de muncă declarate vacante, au
obligaţia să anunţe ocuparea acestora în
termen de o zi.
C.D.

MAI modifică actele de stare civilă
Certificatele de casatorie
plastifiate vor fi considerate
nule, parintii nu vor mai putea
da 3 prenume copiilor, iar mai
multe acte civile trebuie
completate si in format digital toate aceste schimbari sunt
prevazute intr-un nou proiect
de lege pus in dezbatere
publica de MAI.
In plus, acest proiect
introduce si noi termene si
proceduri privind inregistrarea
n a s t e r i l o r, d e c l a r a r e a
d e c e s e l o r, s c h i m b a r e a
numelui sau folosirea
alfabetului latin in actele de
stare civila.
Acte civile in format
electronic
In prezent, actele de
nastere, casatorie si deces se
intocmesc in registre de stare
civila, in doua exemplare
originale, care se
completeaza manual cu
cerneala neagra.
In format electronic trebuie
intocmit doar al doilea
exemplar, insa noul proiect de
lege prevede ca primul
exemplar al acestor
documente sa fie realizat in
format digital.
"Exemplarul I al actelor de
stare civila intocmite la
misiunile diplomatice si oficiile
consulare de cariera ale
Romaniei pot fi completate si
in sistem informatic", se arata
in proiect.
Primul exemplar se va

completa electronic si se va
pastra si in registre de stare
civila pe suport de hartie, iar al
doilea exemplar se va intocmi
doar digital.
Interzis la plastifiere
Actul normativ mai prevede
folosirea alfabetului latin
extins in intocmirea actelor de
stare civila. Textul de lege este
completat cu termenul "extins"
pentru a da posibilitarea
utilizarii tuturor caracterelor
folosite in statele cu alfabet
latin.
Important - va fi interzisa
plastifierea certificatelor de
stare civila. In caz contrar,
acestea vor fi nule, scrie
ziare.com.
"Se interzice modificarea
sau completarea fara drept ori
plastifierea certificatelor de
stare civila. Certificatele de
stare civila plastifiate ori
modificate sau completate
fara drept sunt nule", se mai
arata in document.
Si in prezent sunt respinse
certificatele plastifiate, insa de
acum va exista o baza legala
care duce la nulitatea
acestora.
Limita de 3 prenume
Inregistrarea nasterii va
putea fi facuta in termenul
cuprins dupa a 30-a zi de la
nastere si pana la varsta de 1
an a copilului, cu aprobarea
primarului. Este, de
asemenea, obligatoriu avizul
conform al serviciului public

comunitar judetean de
evidenta a persoanelor numai
dupa trecerea unui an de la
data nasterii.
In plus, parintilor nu le va
mai fi permis sa acorde mai
mult de 3 prenume copiilor.
"Prenumele declarat la
data inregistrarii nasterii nu
poate fi format din mai mult de
trei cuvinte", se mai arata in
proiect.
Declararea decesului
Actuala lege prevede ca
declararea decesului se face
in 3 zile de la data incetarii din
viata a persoanei, in acest
termen fiind incluse ziua in
care a survenit decesul, dar si
ziua in care se face declaratia.
Noul proiect de lege
elimina aceste referinte, deci
decesul poate fi declarat
practic la cel mult 3 zile dupa
ce persoana a murit.
Schimbarea numelui
Noul act normativ
stabileste proceduri mai clare
privind schimbarea numelui si
reduce durata acestui proces.
Termenul de emitere a
dispozitiei de admitere sau de
respingere a cererii de
schimbare a numelui este
redus de la 60 la 30 de zile.
Pentru a intra in vigoare,
proiectul de lege trebuie
aprobat de Guvern si adoptat
de Parlament, iar apoi trimis la
promulgare presedintelui
Iohannis.

INS a revizuit în sus creșterea economică din trimestrul III 2018
Institutul Național de
Statistică a revizuit în creștere
cu 0,1 puncte procentuale, la
4,4%, creşterea economică
din al treilea trimestru al anului
trecut, potrivit digi24.ro.
Institutul Naţional de
Statistică (INS) a revizuit în
sus, vineri, de la 4,3% la 4,4%,
pe seria brută, creşterea
economică din al treilea
trimestru al anului trecut, faţă
de aceeaşi perioadă a anului
2017.
În decembrie 2018, INS a
confirmat estimările publicate
la jumătatea lunii noiembrie
2018, referitoare la creşterea
de 4,3%, pe serie brută, a
economiei româneşti în al
treilea trimestru al anului
trecut, faţă de acelaşi trimestru
din 2017.
Vineri, INS a revizuit în sus,
de la 4,3% la 4,4%, avansul
economiei româneşti din al
treilea trimestru al anului

trecut.
”Faţă de acelaşi trimestru
din anul 2017, Produsul intern
brut a înregistrat o creştere cu
4,4% pe seria brută şi cu 4,2%
pe seria ajustată sezonier”, se
arată în comunicat.
Astfel, pe serie brută,
Produsul Intern Brut estimat
pentru trimestrul al treilea din
2018 a fost de 265,573
miliarde de lei preţuri curente,
în creştere – în termeni reali –
cu 4,4% faţă de trimestrul al
treilea din 2017.
Produsul Intern Brut - date
ajustate sezonier - estimat
pentru trimestrul al treilea din
2018 a fost de 240,925
miliarde de lei preţuri curente,
în creştere – în termeni reali –
cu 1,9% faţă de trimestrul al
doilea din 2018 şi cu 4,2% faţă
de trimestrul al treilea din
2017.
În primele nouă luni din
2018, Produsul intern brut a

crescut, comparativ cu
aceeaşi perioadă din 2017, cu
4,2%, pe seria brută, estimare

din 2018, de la 4,2% la 4,3%.
Pe date ajustate sezonier,
Produsul intern brut estimat

publicată de INS şi în
decembrie 2018.
În schimb, INS a revizuit în
sus avansul pe seria ajustată
sezonier, pe primele nouă luni

pentru perioada primele nouă
luni din 2018 a fost de 700,998
miliarde de lei preţuri curente,
în creştere – în termeni reali –
cu 4,3% faţă de aceeaşi

perioadă din 2017.
În trimestrul al treilea din
2018, în a doua variantă
provizorie, dinamica PIB s-a
modificat cu +0,1 puncte
procentuale, comparativ cu
prima variantă provizorie.
Volumul valorii adăugate
brute s-a majorat cu 0,2 puncte
procentuale, modificări mai
importante fiind înregistrate în
comerţ cu amănuntul şi
ridicata; repararea
autovehiculelor şi
motocicletelor; transport şi
depozitare; hoteluri şi
restaurante (+0,6 puncte
procentuale), de la 102,1% la
102,7%.
În plus, volumul s-a majorat
şi în cazul activităţilor
profesionale, ştiinţifice şi
tehnice; activităţilor de servicii
administrative şi activităţi de
servicii suport (+0,3 puncte
procentuale), de la 105% la
105,3%.
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Adaptarea examenului de Evaluare Națională 2019,
pentru elevii cu nevoi speciale
(urmare din pagina 1)
În acest sens, părinții trebuie să depună o
cerere și unele documente medicale, în perioada
21 ianuarie – 28 februarie 2019.
În document este prevăzut că ” pentru cazurile
speciale existente si cunoscute, părinții elevilor
claselor a VIII-a/tutorii/susținătorii legali ai copiilor,
sunt rugați să tina seama de următoarele:
1. documentele privind adaptarea procedurilor
în vederea asigurării condițiilor de egalizare a
șanselor pentru elevii cu deficiențe care vor
sustine Simularea Evăluarii naționale și/sau

Evaluarea națională 2019, pentru elevii claselor a
VIII-a (cerere tip, Referat de expertiză
medicopedagogică și copie Certificat naștere/C.I.
elev) se depun la Registratura inspectratelor
școlare;
2. cererea tip se ridică, se completează și se
înregistrează la Registratura ISJ;
3. referatul de expertiză medico-pedagogică
se obține de la Comisia medicală municipală de
orientare școlar-profesională”.
M. MEILĂ

CAS Teleorman:

Coasigurații în sistemul de sănătate
Soţul, soţia şi părinţii fără
venituri proprii, aflaţi în
întreţinerea unei persoane
asigurate pot fi coasiguraţii
acesteia.
În această calitate, nu
plătesc contribuţie de sănătate,
dar beneficiază de servicii
m e d i c a l e în si ste mu l d e
asigurări de sănătate.
Documentele justificative
pentru încadrarea în această
categorie de asigurat sunt: copii
ale cărţilor de identitate ale
amândurora; declaraţie
pe

propria răspundere a persoanei
coasigurate din care rezultă că
nu realizează venituri; declaraţie
pe propria răspundere a
asiguratului că o are în
întreţinere; document din care
să rezulte reţinerea contribuţiei
de sănătate; documente care
atestă relaţia de rudenie (copie a
certificatului de căsătorie, copie
a certificatului de naştere).
Potrivit legii, persoanele
coasigurate nu pot avea, la
rândul lor, coasiguraţi.
Cornelia RĂDULESCU

În schimb, Malta înregistra cel mai ridicat
procent de farmacişti cu diplomă de licenţă la
100.000 de locuitori, respectiv 133, urmată de
Belgia (122), Spania (121) şi Italia (116). Cel mai
redus procent este în Olanda (21).
De asemenea, cel mai ridicat procent de
specialişti în fizioterapie la 100.000 de locuitori
era înregistrat Germania (225), Finlanda (207),
Luxemburg (198), Belgia şi Olanda (ambele cu
189), iar cel mai scăzut în România (7), Portugalia
(13) şi Bulgaria (23).
În 2016, lucrau în UE peste 360.000 de medici
stomatologi, 450.000 de farmacişti şi 550.000 de
specialişti în fizioterapie.

Produs alimentar periculos în magazinele
din România
Un produs alimentar
periculos pentru sănătate se
găsește pe rafturile magazinelor
din România. Germania a emis
prima avertizare în sistemul
european de alertă rapidă
pentru siguranța alimentară.
Sucul concentrat de lămâie
Piacelli fabricat în Italia şi
distribuit de o firmă din Austria a
fost retras de la vânzare din
peste 15 ţări, din cauza
concentraţiei mari de sulfiţi,
nedeclarată pe etichetă. La noi
în ţară, însă, există în continuare
în magazine. Reporterii Știrilor
TVR au dus produsele la
laboratorul Institutului de
Cercetări Alimentare, pentru a
afla cât sunt de periculoase.
"În urma analizelor de
laborator, sucul concentrat de
lămâie are o cantitate de sulfiţi
de peste 100 mg/l, în timp ce
sucul concentrat de lime are în
jur de 90 de mg/l. Asta deşi ca
ingrediente - pe etichetă sunt

trecute doar apă, acid citric şi
suc de lămâie".
Sulfiţii sunt un aditiv
alimentar din categoria E 200 şi

sunt consideraţi alergeni. De
aceea, legislaţia europeană
prevede că toate ingredientele
care pot provoca alergii să fie

UN VIS
Se făcea că
erai fulg de nea în
visul meu…
Mã chinuiam sã te
prind în palme
fără să mă gândesc,
că te-aş putea răni din
prea multă căldură…
Erai un fulg de nea
singur,
rătăcit în
iarna rece…
SINGURĂTATE
Eram singur…
Trăiai în lumea ta
fără să simţi lumina
din sufletul meu pustiu.
Eram singur şi
doar copacii de
pe aleea îngustă
trăiau odată cu mine
trecerea dintre ani…

România, printre statele UE fruntașe
la numărul de stomatologi pe cap de locuitor
Grecia, Bulgaria, Cipru, Lituania, Portugalia,
Estonia, Luxemburg, Germania şi România sunt
statele din Uniunea Europeană care în 2016
aveau cel mai mare număr de medici stomatologi
raportat la populaţie, arată datele Eurostat, potrivit
realitatea.net.
În statele membre ale UE există variaţii
semnificative în privinţa procentului de medici
stomatologi la suta de mii de locuitori. Cel mai
ridicat procent era în Grecia (123 de medici
stomatologi cu diplomă de licenţă), Bulgaria (112),
Cipru (104), Lituania (97), Portugalia (96), Estonia
şi Luxemburg (ambele cu 94), Germania (85) şi
România (83), iar cel mai scăzut se înregistra în
Polonia (33), Malta (47) şi Slovacia (50).

Constelaţia Lirei

trecute pe eticheta produsului cu
litere îngroşate. În cazul
sulfiţilor, o cantitate care
depăşeşte 10mg/l poate fi
periculoasă.
Sucul concentrat de lămâie
este produs în Italia şi distribuit
de o firmă din Austria în peste 30
de state din Uniunea
Europeană, Statele Unite cât şi
în Hong Kong sau Georgia.
În data de 27 decembrie,
Germania a emis prima
avertizare în sistemul european
de alertă rapidă pentru
siguranţa alimentară. 20 de ţări,
printre care Italia, Spania,
Elveţia, Belgia, Georgia sau
Bulgaria au luat deja măsuri
pentru retragerea produsului din
magazine. La noi, comisarii de
la Protecţia Consumatorului au
căutat doar produsele care fac
parte din lotul analizat iniţial de
Germania, fără a lua probe din
alte loturi sau alte sortimente,
aşa cum au făcut reporterii TVR.

NOPŢI
Rătăceam…
Îmbrăţişam noaptea
fără vreun înţeles.
Lumea mă
privea pierdută
într-o continuă rugă
de stele.
Ştiam că exişti în
altarul inimi dar
dintr-o dată a
venit iarna…
ÎN PAŞI DE DANS
Lasă-mă să îngenunchez
în faţa ta
să te invit la dans
în paşi de vals
un doi trei,
un doi trei
să trezim pustiul
cu trupurile petrecute
după gât,
goi,
de parcă doar din
noi
s-ar naşte iarna…
TRECERI
Tu eşti acolo…
Continui să alergi
în afara lacrimei te opreşti doar cînd
te confund cu iarna,
zâmbeşti doar atunci
când amprenta
fulgilor de nea
pecetluieşte plecarea…
MĂRTURISIRE
Mi-e teamă că
te-aş putea iubi cu
lacrima şi atunci m-ai iubi
cu lacrima
de aceea tac
cu fruntea rezemată
de cer…
Mihail TĂNASE
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Curiozități
despre ursul panda
Cand ajunge la maturitate, ursul panda are intre 125 si 150
de kilgrame. La nastere insa, paradoxal, un pui are doar 90-100
de grame si 20 centimetri. Se naste fara blana, doar cu o piele
rozalie sensibila. Daca nu este tinut in brate la pieptul mamei
timp de o luna incontinuu, puiul moare de hipotermie. Chiar si
numai 3 minute ii pot fi fatale daca este dat jos. Mama panda
are un reflex extraordinar: cum se naste puiul, instantaneu il ia
la piept si sta asa cu el timp de o luna. Iubitoare, il ingrijeste si-i
ofera caldura de care are nevoie pentru a creste mare si
puternic.
De multe ori auzim ca a tine copiii mici in brate prea mult
timp nu este bine, ca “se vor invata asa” si vor deveni niste
rasfatati. Nimic mai gresit, iata! Natura ne arata acest lucru cu
prisosinta. Atingerea mamei face miracole, intretine viata, iar
exemplul ursului panda este mai mult decat elocvent.
Aceasta este o noua dovada a puterii uriase pe care
atingerea, caldura si iubirea le au pentru cresterea si insasi
supravietuirea speciilor!

Cele mai sănătoase oraşe din lume
Parisul este oraşul turistic cu cele mai multe
opţiuni pentru o viaţă sănătoasă. Capitala
Franţei a obţinut cel mai mare punctaj în
clasamentul unui site de specialitate.
Au fost luate în considerare mai multe
criterii: numărul de centre de relaxare si
tratament, restaurantele în care pot mânca
vegetarienii, sălile de sport, dar şi numărul
mediu de ore cu soare şi preţul unei vacanţe.
Cel mai romantic oraş din lume, Parisul, nu
îşi atrage vizitatorii doar cu muzeele,
croazierele pe Sena sau cartierele boeme.
Capitala Franţei are şi aproape 900 de spa-uri,
pe care turiştii le pot vizita pentru a se relaxa.
Asta după ce au vizitat măcar unul dintre cele
139 de parcuri. Iar bucătăria franţuzească fină
poate fi şi în variante vegetariene. Mai mult de
1300 de restaurante din Paris oferă meniuri
vegane.
Oraşul thailandez Chiang Mai are nu mai
puţin de şapte spa-uri pe kilometru pătrat,
aproape 250. În cea mai renumită staţiune
montană din Thailanda turiştii pot mânca la
unul dintre cele 307 restaurante vegane. Cu
mai mult de 2500 de ore însorite pe an şi preţul
mediu pentru o noapte de cazare de doar 40 de
dolari pe noapte, Chiang Mai este pe al doilea
loc în clasament.
La Barcelona, turiştii se pot relaxa în unul
din cele mai mult de 500 de centre SPA din

oraş. Sunt aproape 1400 de restaurante
vegane în capiatala catalană şi 32 de centre de
yoga. Asta dacă oamenii nu vor să profite de
plajele din Barcelona, care beneficiază de mai
mult de 2.500 de ore însorite pe an.

Printre primele zece oraşe pentru vacanţe
sănătoase sunt şi oraşele San Francisco şi
Miami. Deşi au mai mult de 3000 de ore cu
soare, oraşele americane sunt scumpe, o
noapte de cazare la Miami costă, în medie, 320
de dolari.
Mai aproape şi mai ieftin este însă la
Lisabona. Cazarea medie pe noapte în oraşul
portughez este de 97 de dolari. Sunt şi acolo
sute de restaurante vegane, săli de yoga şi
pilates şi mult soare: mai mult de 2800 de ore
pe an.

Anunţ public nr. 1
STOICEA CRISTIAN FLORIN, titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat în comuna
Măldăeni, str. Tâmplaru, nr. 25, județul Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus la
APM Teleorman documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului
Urbanistic Zonal pentru proiectul “Construire spațiu comercial S+P+3E+E tehnic cu
destinația de cazare, alimentație publică, servicii și birouri și anexă C3 hala depozitare,
împrejmuire și utilități”.
Observațiile publicului se primesc în scris la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, de luni până
joi între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, în termen de 15 zile calendaristice de
la apariția anunțului.
Iata si alte curiozitati despre ursul panda:
– ursii panda au culoarea roz cand se nasc.
– puiul panda are cele mai mici dimensiuni la nastere dintre
toate mamiferele.
– intre 6 si 8 saptamani, puii de panda nu-si pot deschide
ochii, si sunt aproape imobili pana la varsta de 3 luni.
– puii panda sunt total dependenti de mama lor in primele
luni de viata si nu sunt intarcati pana la varsta de 1 an.
– mama panda poate avea grija de doar un singur pui.
– la varsta de 2 ani, puiul panda isi parareste mama si se
poate descurca singur.
– o ursoaica fata doar un pui la fiecare doi ani.
– ursii panda isi petrec 16 ore pe zi mancand.
– un urs panda poate manca intre 18 si 36 de kilograme de
bambus pe zi.
– nu iti dai seama daca un urs panda este mascul sau
femela decat dupa 4 ani.
– cand bambusul este acoperit de zapada, ursii panda se
hranesc cu frunze si cu rozatoare mici.
– ursii panda sunt pe cale de disparitie. In libertate traiesc
mai putin de 1.000 de exemplare.
– in captivitate sunt aproximativ 110 panda, cei mai multi in
China, dar si in Statele Unite, Mexico City, Japonia, Spani,
Germania, Franta si Coreea de Sud.
– numarul ursilor panda este din ce in ce mai mic din cauza
reducerii habitatului lor natural, dar si a aparatului lor
reproductiv foarte lent.

Pastila de râs
Un scoţian la un hotel evreiesc:
– Ce preţuri aveţi la camere?
– 20 de Euro la etajul 1, 15 Euro la etajul 2, 10 Euro la
etajul 3 şi 5 Euro la etajul 4.
– Nu aveţi, cumva, un hotel cu zece etaje?
***
Soţia ministrului discută cu o prietenă:
– Mâine e ziua lu' bărbatu-meu şi nu ştiu ce cadou să-i iau!
– Cumpără-i o pălărie.
– Nu, că asta i-am luat anul trecut.
– Cumpără-i atunci o carte.
– Nu, că mai are una!

Anunţ prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială Furculești din județul Teleorman anunță publicarea
documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 2, 3, începând cu
data de 18.01.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Furculești, conform art. 14
alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a pulibicității imobilare nr. 7/1996 republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ public
privind decizia etapei de încadrare
SC BIO ECOFLOWERSRL, titular al proiectului “Înființare livadă alun în sistem
ecologic, împrejmuire teren, puț forat, bazin de acumulare, sistem de irigație,
branșament electric”, amplasat în comuna Frumoasa, jud. Teleorman, anunță publicul
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:
nu se supune evaluării impactului asupra mediului și
nu se supune evaluării adecvate
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, în zilele de luni-joi între
orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet:
http://apmtr.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

Anunţ
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.

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

BERBEC

TAUR

Sunteti tentat sa va
angajati in mai multe
activitati deodata.
Nerabdarea si
nervozitatea va pot
reduce randamentul.
Va sfatuim sa fiti foarte
atent in activitatea
profesionala.

Se anunta o zi
tensionata, din cauza
colaborarii cu un
partener de afaceri.
Aveti opinii diferite in ce
priveste o investitie
i m p o r t a n t a . Va
recomandam sa va
t e m p e r a t i
impulsivitatea.

LEU

FECIOARĂ

Se pare ca nu
sunteti in apele dv. Va
sfatuim sa nu va
a s u m a t i n o i
responsabilitati.
Sunteti predispus la
stari depresive si
accidente vasculare.
Pastrati-va calmul!

Desi treceti printro perioada dificila pe
plan financiar, reusiti
sa ramaneti optimist.
Sunteti predispus la
accidente. Va sfatuim
sa dati dovada de
prudenta in tot ce
faceti.

CAPRICORN

Sunteti nemultumit
de tot ce se petrece si
aveti tendinta de a
contrazice pe toata
lumea. Va recomandam
sa acordati mai multa
atentie familiei, mai
ales, partenerului de
viata.

Va sfatuim sa fiti
prudent in tot ce
faceti. Dupa-amiaza
primiti o suma mare
de bani. S-ar putea sa
fie vorba despre o
recompensa pentru
rezultatele bune pe
plan profesional.

BALANŢA

Sunteti cam agitat si
Deveniti irascibil din
Este posibil sa
aveti probleme de cauza surmenajului. nu resusiti sa va
sanatate din cauza Va sfatuim sa evitati c o n t r o l a t i
oboselii acumulate. a c t i v i t a t i l e c a r e impulsivitatea. Riscati
Ar fi bine sa reduceti necesita efort si putere sa provocati discutii
ritmul de munca si sa de concentrare. Nu aprinse. Circulati cu
va dozati efortul. r a s p u n d e t i l a prudenta, pentru ca
E v i t a t i l u a r e a p r o v o c a r i l e u n u i sunteti predispus la
deciziilor importante. barbat mai in varsta! accidente de circulatie.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

S-ar putea sa aveti
o discutie aprinsa cu
o persoana tanara.
Exista pericolul sa fiti
implicat intr-un
accident de circulatie.
Va s f a t u i m s a
amanati calatoriile cu
autoturismul.

VĂRSĂTOR

PEŞTI

V-ati propus sa
Deveniti irascibil
faceti ceva folositor d i n
c a u z a
pentru casa. S-ar s c h i m b a r i l o r d e
putea sa aveti mici program. Concentrati
p r o b l e m e d e asupra activitatilor ce
sanatate, trecatoare. nu suporta amanare!
Acordati mai mult timp Va recomandam sa
odihnei si relatiilor evitati speculatiile de
sentimentale.
orice fel.

Semnificaţii istorice pentru
12 Ianuarie
1665: A murit
Pierre de Fermat,
matematician şi
avocat francez (n.
1601).
1840: Eforia
Şcoalelor dă actul
prin care se decide
că ţiganii au dreptul
de a învăţa alături de
toţi ceilalţi cetăţeni.
1848: Revoluţia de
la 1848 izbucneşte
în Italia, la Palermo.
1866: A murit
Aron Pumnul,
cărturar român,
lingvist, filolog,
participant la
evenimentele Revoluţiei de la 1848 din Transilvania (n.
1818).
1878: Războiul de Independenţă: trupele române,
ocupa Smârdanul, punct important în sistemul de
apărare al Cetăţii Vidin.
1925: S-a născut Laurenţiu Profeta, compozitor român
(d. 2006).
1926: S-a născut Alexandru Andriescu, filolog şi istoric
literar român (d. 2014).
1939: S-a născut Rodica Tapalagă, actriţă română (d.
2010).
1976: A murit Agatha Christie, scriitoare engleză de
romane poliţiste (n. 1890).

Sâmbătă 12 Ianuarie 2019
07:30 Istorii ascunse 08:00 Prietenii
incredibile 09:00 Şah-mat 09:30 M.A.I.
aproape de tine 10:00 Vreau să fiu
sănătos 11:00 Levintza prezintă 11:30
Constructorii de visuri 12:00 Unirile
romanilor 13:00 Faţa nevăzută a lumii
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui 15:30
Vedeta populară 17:29 Hanbal feminin,
Liga Florilor: CS Minaur Baia Mare - HC
Zalău 19:00 Teleenciclopedia 20:00
Telejurnal 21:00 Habemus Pam: o istorie
a puterii 21:45 Istoria cu Virgil 22:00
Yakuza la us 23:00 Profesioniştii... 00:05
#Creativ

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00
Alexander și cea mai oribilă zi 11:30
Ce spun românii 12:30 Rocky II
14:45 Poartă-te ca o doamnă,
gândește ca un bărbat 17:00
Cronicile din Narnia: Călătorie pe
mare cu Zori-de-Zi 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:00 Las fierbinți 21:45 007 și
Imperiul Zilei de Mâine 00:00
Alexander și cea mai oribilă zi
01:30 007 și Imperiul Zilei de Mâine

07:00 Observator 10:00
Tutankhamun 11:00 Inimã de
dragon 3: Blestemul vrãjitorului
13:00 Observator 13:30 Zaza
Sing 16:00 Chefi la cuțite 19:00
Observator 20:00 Minus 25
grade 22:30 Șase zile, șapte
nopți 00:30 Inventarea minciunii
02:30 Observator 03:15
Tutankhamun 04:15 Inventarea
minciunii

08:15 Pastila de râs 09:00
Teo Show 11:00 Sport, dietă şi o
vedetă 12:00 Știrile Kanal D
13:00 Roventura 14:00 Asta-i
România! 15:30 Puterea
dragostei 19:00 Știrile Kanal D
20:00 Exatlon 23:15 Asalt in
Manhattan 01:15 Știrile Kanal D
02:30 Roventura 03:30 Puterea
dragostei 06:30 Pastila de râs

07:20 Flash monden 08:20
Elisa 10:30 Secrete de stil
11:00 Camera de râs 11:30 Cu
lumea-n cap 13:30 Bariera
15:30 Chef Dezbrăcatu' 16:00
Declarație de dragoste 18:00
Focus 18 19:30 Flash monden
20:00 A fost odata in China 3
22:30 Străinul 00:00 A fost
odata in China 3 02:30 Străinul

07:00 Ce spun românii 09:00
La bloc 11:00 Iubire fără sfârșit
12:45 Umbrele fericirii 14:30
Saving Mr. Banks: În căutarea
poveștii 16:45 Bebeluși geniali
18:30 La bloc 20:30 Lara Croft
Tomb Raider: Leagănul Vieții
22:30 Bătălia celor blestemați
00:00 Lara Croft Tomb Raider:
Leagănul Vieții

08:00 Știrile B1 08:30
Ritmul sănătăţii 09:00 Știrile
B1 10:30 Ritmul sănătăţii
11:00 Talk B1 11:30 Belle
lifestyle 12:00 Știrile B1 13:00
Talk B1 15:00 Știrile B1 16:00
360° 18:00 Știrile B1 19:00
Condamnaţii 20:00 Știrile B1
21:00 360° 23:00 Știrile B1
00:35 Seara milionarilor

07:35 Tipu' de la cablu 09:05
Epoca de Gheață 2: Dezghețul
10:30 Orbirea 12:05 Identitate
13:40 Gravidul 15:25
Fortăreața 17:35 O poveste de
Crăciun 19:15 Armă mortală
20:00 Pirații din Caraibe:
Cufărul Omului Mort 21:55
Curierul 23:25 Marea
mahmureală 01:05 Identitate
02:40 Fortăreața
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine
a c a s ă . D e c u p e a z ă t a l o n u l d e a b o n a m e n t d i n z i a r, a c h i t ă î n c o n t u l
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax.
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA
vine la tine la uşă.
Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna
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Alți străini la Dinamo!
Concurență pentru Nistor și Salomao + un
fundaș cu super echipe în CV
Reda Jaadi, mijlocaș belgian, s-a alăturat
lotului condus de Mircea Rednic la Dinamo.
Vine de la Antwerp, iar Ladislau Boloni,
antrenorul român care pregătește echipa de pe
locul 3 din Belgia, dorește să mai trimită doi
jucători în Ștefan cel Mare. Jaadi poate juca și
numărul 10, și extremă stânga, adică posturi pe
care evoluează Dan Daniel și Diogo Salomao.

"Are ambiție mare, șut la poartă, eu cred că
are posibilitatea să crească acolo. Are
capacitate de efort foarte mare, are și voință,
plus un egoism pozitiv pentru un jucător de
atac. Poate juca și al doilea vârf, băiatul este
polivalent. Trebuie să-l asculte pe Mircea
Rednic și o să fie bine pentru el", a comentat
Loți Boloni.
Jaadi a evoluat un singur meci în actuala
ediție pentru revelația campionatului belgian,

având concurență puternică la Antwerp, în
special Lior Refailov, fostul căpitan al celor de la
FC Bruges, adus din august.
Boloni propune la Dinamo alți doi jucători
Fost jucător crescut de Standard Liege chiar
în perioada în care Rednic era la această
grupare, Jaadi nu e singurul fotbalist ce-ar
putea sosi de la Antwerp în Ștefan cel Mare.
Sursele Gazetei afirmă că alți doi fotbaliști au
fost propuși "câinilor" pentru un împrumut pe 6
luni.
Primul este fundașul Daniel Opare, 28 de
ani, un ghanez cu 13 meciuri în această ediție
pentru Antwerp, care poate juca în ambele
flancuri. Africanul a fost adus în 2009 la Real
Madrid C, apoi a fost trimis la Real Madrid
Castilla. De la Madrid a ajuns la Standard
Liege, Porto, Beșiktaș, Augsburg și Lens.
Fotbalistul cotat la un milion de euro pe
transfermarkt are și 19 selecții în prima
reprezentativă a țării sale.
Un al doilea nume propus de Boloni este cel
al mijlocașului dreapta Zotsara
Randriambololona (Zout), cu dublă cetățenie,
franceză și malgașă. Fotbalistul de 24 de ani
vrea să joace până la vară, mai ales că a prins
doar două minute în toamnă la Antwerp.
Jucătorul cu origini africane are 10 selecții
pentru naționala Madagascarului.

Mircea Rednic a dat restart!
Ce surpriză au avut jucătorii lui Dinamo, înainte
de plecarea spre Antalya
Fotbaliștii de la Dinamo au
plecat spre Antalya, pentru
cantonamentul iernii. Mircea
Rednic a decis să dea un
restart și să formeze un nou lot
la gruparea roș-albilor, astfel
că perioada din
Turcia va fi una
extrem de încărcată.
Până atunci, roș-albii
au avut parte de o
s u r p r i z ă p e
Aeroportul Otopeni,
înainte de îmbarcare.
Un fan de-al
”câinilor”, care avea
la el un tricou de joc,
n-a ratat ocazia de a
lua mai multe
autografe de la Dan Nistor și
colegii săi.
În frunte cu Ionel
Dănciulescu, șeful delegației,
și cu Mircea Rednic, fotbaliștii
au trecut cu bine de zona de

îmbarcare, dar era clar că unii
dintre jucători erau vizibil
emoționați. Singurul care a
stat de vorbă cu jurnaliștii a
fost noua achiziție Ioan Filip.
Deplasarea a făcut-o și Dan

Nistor, fotbalist despre care sa spus iar că ar fi în atenția
FCSB.
Dinamo a încheiat anul pe
un rușinos loc 11 din 14 echipe
și este mai aproape de

retrogradare decât de
obiectivul trasat, locurile de
play-off. O spun chiar și rivalii
de la FCSB, prin vocea
președintelui de imagine,
Helmuth Duckadam, care i-a
ironizat pe "câinii
roșii".
"Dacă vrem să fim
corecți, cu riscul de a
se supăra cei de la
Dinamo pe noi, dacă
vor continua să joace
pe stadionul Dinamo,
fără suporteri - că am
văzut câți erau la
ultimele meciuri - vor
avea viață foarte grea
d e a e v i t a
retrogradarea. Norocul lor
este că sunt echipe și mai
slabe. Dar vise cu playoff...cred că n-au dormit bine",
a spus Helmuth Duckadam.

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.

Super-lovitura pe care
vrea să o dea Gigi Becali:
Dorin Rotariu, la FCSB! Contra:
”Am vorbit cu el!”
FCSB a plecat în
cantonamentul iernii, cel de
la Marbella (Spania), cu un
lot format din 29 de jucători și
cu o singură noutate din
acest mercato, Florentin
Matei (25 de ani). Totuși,
sunt șanse pentru ca roșalbaștrii să mai facă un
transfer, și nu unul oarecare.
Gigi Becali (60 de ani) n-a
renunțat la ideea de a-l
aduce la echipă pe Dorin
Rotariu (23 de ani), fotbalist
care nu este deloc mulțumit
de situația sa de club, de la
AZ Alkaamr. Și Cosmin
Contra a vorbit despre
situația lui Rotariu, pe care la sfătuit să-și găsească rapid
o echipă la care să joace
pentru a reintra în calculele
convocării.
Interesul lui Becali pentru
Rotariu nu este nou.
Finanțatorul roș-albaștrilor la mai curtat pe fostul
dinamovist și în toamnă, dar
atunci discuțiile s-au sistat
pentru a se aștepta pauza de
iarnă.

vorbit și impresarul său,
Dragoș Boboc, în decembrie
2018. ”Dorin se pregăteşte,
vrea să joace. E nemulţumit,
pentru că a pierdut şi
naţionala. Dar sperăm să-i
găsim ceva acum în iarnă, ca
să joace, să-şi revină. Vrea
să plece de la AZ Alkmaar.
Vom vedea ce vor şi cei de la
AZ. El e împrumutat până în
vară, dar urmează să avem o
discuţie cu conducerea. Ori
să joace, ori să-i găsim o altă
echipă”, a spus Boboc.
Boboc a mai precizat că
de Rotariu s-au interesat și
alte două echipe, în afară de
FCSB, una din Belgia și una
din Olanda, dar nu a oferit
informații în acest sens.
Până la urmă, Rotariu este
cel care va lua decizia, dar el
își dorește să poată găsi o
echipă la care să joace și
care să-l ajute să fie mai mult
în atenția lui Cosmin Contra.
Presa din Belgia a fost
prima care a scris despre
negocierile dintre
conducerea FCSB și oficialii

”Am vorbit cu Dorin
Rotariu, el este un jucător
care mie personal îmi place,
un jucător tânăr de mare
perspectivă. Nu este
mulțumit de situația pe care o
are la club și încearcă să o
rezolve și să meargă la o
echipa la care se poate juca,
să fie în atenția mea pentru
echipa națională”, a spus
Contra, într-un interviu
acordat pentru site-ul oficial
al FRF.
Despre faptul că FCSB
mai poate transfera un
jucător în această pauză de
iarnă a vorbit și MM Stoica,
înainte de plecarea spre
Malaga, cu delegația roșalbaștrilor, joi, la prânz.
”Dacă va mai apărea vreun
fotbalist de mare valoare,
care să ne convingă că îşi
poate face simţită prezenţa
şi că poate să ajungă titular
la Steaua, atunci se schimbă
datele problemei. Dar acum
stăm bine", a mai precizat
MM Stoica.
Gigi Becali: ”Nu vreau să
spun mai mult!”
Despre situația
internaționalului român a

celor de la FC Bruges, încă
din noiembrie 2018.
"Negocierile dintre Bruges şi
FCSB sunt în toi şi au intrat în
linie dreaptă. Dacă totul
decurge conform planului,
Rotariu se va întoarce în
România pentru două
milioane de euro. Ambele
părţi îşi doresc să finalizeze
afacerea", au notat belgienii
de la Voetbal24.be.
Apoi, Gigi Becali a
confirmat negocierile, la un
moment dat fiind absolut
convins că totul s-a rezolvat,
dar timpul a dovedit că n-a
fost așa. Cel puțin atunci, la
început de noiembrie 2018.
"Nu am terminat negocierile,
dar mai degrabă, da, vine.
Nu vreau să spun mai mult.
Când nu mai vreau un
jucător, dau de la mine
100.000 ca să plece. Ei,
dacă nu îl mai vor, trebuie să
ceară jumătate de preț. Nu
pot spune mai multe, poate
nu le convine. Dacă vă spun
eu ce și cum, va trebui să dau
mai mult cu 200-300.000. Eu
încerc să spun adevărul", a
declarat Gigi Becali.

