
Azi, 20 aprilie 2019, Consiliul Judeţean Teleorman, 
împreună cu Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
“Managementul Deşeurilor Teleorman”, Inspectoratul 
Școlar Judeţean Teleorman, S.C. Polaris M Holding SRL 

şi Compania ECO SUD SA derulează  acţiunea “Pentru 
un judeţ mai curat!” 

Prin această acţiune “Consiliul Judeţean Teleorman 

îşi propune să lanseze o provocare inedită elevilor din 
judeţul Teleorman în vederea conştientizării importanţei 
păstrării unui mediu curat şi a implicării voluntare a 
elevilor teleormăneni pentru ecologizarea unor spaţii din 

intravilanul localităţilor, cu sprijinul entităţilor partenere la 
această acţiune”.

(Continuare  în pagina  2)

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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În baza de date a AJOFM 
Teleorman sunt înregistrate în această 
perioadă 529 de locuri de muncă 
vacante,  d in  care 47 pentru 
persoanele cu studii superioare, 247 
pentru persoanele calificate în diverse 
meserii, iar 235 de posturi se 
adresează muncitorilor necalificaţi.

Meser i i l e  î n  ca re  au  fos t  
comunicate locurile vacante sunt : 
inginer/subinginer(industria mecanică, 
electrotehnică, alimentară), consilier 
financiar-contabil, contabil/economist, 

proiectant inginer, specialist SIG/IT, electrician de întreţinere şi reparaţii, laborant chimist, 
lucrător comercial, sudor, tamplar, zidar, lăcătuș mecanic, muncitor necalificat, etc.

(Continuare  în  pagina  4)

529 locuri de muncă vacante la nivelul 
judeţului Teleorman

Adrian Pintea,
 directorul

 APIA, explică de
 ce subvenţiile 

fermierilor sunt virate
 în două tranşe 

Cinci mii de elevi şi profesori 
din Teleorman participă azi la acţiunea

 “Pentru un judeţ mai curat!”

Casă mistuită
 de flăcări, în 

Vârtoapele de Jos



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

“Ura împotriva jurnaliștilor a degenerat în violență”, 
avertizează Reporters sans frontières în raportul său pe 2019 
privind libertatea presei în lume, dat publicității joi, se arată într-o 
analiză a cotidianului belgian Le Vif, preluată de Rador.. În 
raport, Belgia a pierdut două locuri și se află acum pe locul 9. În 
afara unor amenințări fizice, jurnaliștii europeni sunt supuși la 
multe forme de intimidare și de presiune și la o hărțuire judiciară 
tot mai mare, regretă RSF.

Pe harta lumii, numai 24% din cele 180 de țări și teritorii 
studiate prezintă o situație “bună” sau “mai curând bună” pentru 
libertatea presei, față de 26% în 2018.

În Europa, jurnaliștii “trebuie astăzi să facă față celor mai rele 
amenințări”, descrie RSF: crimă în Malta, în Slovacia și în 
Bulgaria, atacuri verbale și fizice în Serbia și Muntenegru sau un 
nivel inedit de violență cu ocazia manifestățiilor “vestelor 
galbene” în Franța (locul 32, +1) din partea polițiștilor ca și a 
manifestanților.

Raportul pe 2019 este alarmant, dar anumite țări continuă să 
arate calea, ca Norvegia, care rămâne în fruntea clasamentului, 
Finlanda (locul 2) sau Costa Rică (locul 10), un caz aparte pe 
continentul american, unde jurnaliștii pot munci liniștiți.

Alte țări s-au schimbat cu ocazia schimbărilor de regim. În 
Malaysia (locul 123, +22), în Maldive (locul 98, +22), în Etiopia 
(locul 110, +40) sau în Gambia (locul 92, +30), venirea unor noi 
guverne a adus un suflu proaspăt în presă.

“Apărarea libertății și fiabilității informației trebuie să devină o 
miză majoră pentru cetățeni, orice ar gândi despre 
jurnaliști,oricare ar fi criticile”, subliniază Christophe Deloire.

RSF stabilește acest clasament anual scoțând în evidență 
violențele comise împotriva jurnaliștilor și adunând analizele 
jurnaliștilor, juriștilor și cercetătorilor din lumea întreagă.

ONG-ul evaluează în fiecare teritoriu pluralismul, 
independența media, mediul și autocenzură, cadrul legal, 
transparența și calitatea infrastructurii  care susține producția 
de informație.

Cercurile mafiote rămân “unul din cei mai răi prădători ai 
jurnaliștilor de investigație”, amintește Reporters Sans 
Frontières.

Dacă problematica este deosebit de importantă în Italia 
(locul 43), unde circa 20 de jurnaliști trăiesc sub protecție, 
amenitarea atinge de acum țări din partea de sus a 
clasamentului ca Olanda (locul 4), unde doi specialiști ai 
organizațiilor criminale fac obiectul unei supravegheri 
polițienești. În Suedia (locul 3), RSF constată o recrudescență a 
hărțuielii cibernetice împotriva celor care anchetează crimă 
organizată sau afacerile religioase.

În statele “veroase” ca Muntenegru (locul 104) sau Bulgaria 
(locul 11 și ultima țară europeană), jurnaliștii sunt de altfel de 
asemenea amenințați de sistemul judiciar. Presiuni ale puterii 
au fost revelate între altele în România (locul 47) în timp ce în 
Serbia (locul 90), un primar a comandat atacarea unui jurnalist 
care ancheta cazuri de corupție.

ONG-ul se îngrijorează pe de altă parte de “retorica anti-
media” care se manifestă cam peste tot în Europa.

(urmare  din  pagina  1)
Conform organizatorilor, campania se va 

desfăşura în toate cele 97 de localităţi 
teleormănene, în intervalul orar 10.30-13.30. 
La eveniment vor lua parte 4.500 de elevi şi 
500 cadre didactice. Participanţii vor primi 
mănuşi de protecţie, saci galbeni pentru 
colectarea deşeurilor, şepci şi tricouri, iar 
fiecare şcoală va primi o diplomă de 

participare. 
Punctul de întâlnire pentru elevii din 

municipiul Alexandria va fi pe platforma din 
faţa Consiliului Judeţean Teleorman, iar 
pentru elevii din mediul urban locul de întâlnire 
va fi în faţa primăriilor locale, în timp ce elevii 
din mediul rural se vor întâlni în faţa unităţilor 
şcolare. 

G. ZAVERA

Cinci mii de elevi şi profesori 
din Teleorman participă azi la acţiunea

 “Pentru un judeţ mai curat!”

Polițiștii din Turnu Măgurele au reținut un 
bărbat pentru săvârșirea infracțiunii de " 
încălcarea ordinului de protecție provizoriu".

Polițiștii din Turnu Măgurele au fost sesizați  
telefonic cu privire la faptul că un bărbat în 
vârstă de 49 ani din Turnu Măgurele nu 
respectă obligațiile impuse prin ordinul de 
protecție provizoriu emis de către Poliția 
Turnu-Măgurele.

Oamenii legii au emis ordinul de protectie 
provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, prin 
care un bărbat în vârstă de 49 ani din Turnu 
Măgurele a fost evacut temporar din locuință și 
obligat să păstreze o distanță minimă de 50 
metri față de locuință, de concubina sa în 
vârstă de 38 ani și de fiica acesteia în vârstă de 
17 ani, neavând dreptul să le contacteze în 
niciun fel pe acestea.

În data de 18.04.2019, deși i-au adus la 
cunoștință obligațiile ce i-au fost impuse de 
ordinul de protectie provizoriu, bărbatul a 
pătruns în locuința comună și s-a apropiat de 
părțile vătămate la mai puțin de 50 metri. 

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de "încălcarea ordinului 

de protecție provizoriu", iar împotriva 
suspectului s-a luat măsura reținerii pe o 
durată de 24 de ore, fiind depus în C.R.A.P. 
Teleorman, urmând ca la definitivarea 
cercetărilor să se propună soluție prin 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu 
Măgurele.

R e a m i n t i m  f a p t u l  c ă  p o l i ț i ș t i i  
Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman 
acordă o atenție deosebită prevenirii și 
combaterii faptelor de violență  în familie și 
acționează prompt atunci când sunt sesizați în 
legătură cu comiterea unor astfel de fapte.

Claudiu Dumitrache

Bărbat reținut pentru că a încălcat 
ordinul de protecție

În noaptea de miercuri 
spre joi, în cursul acestei 
săptămâni, pompierii militari 
din cadrul Detașamentului 
Roșiorii de Vede au fost 
solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu care a 
cuprins o casă din satul 
Vârtoapele de Jos, existând 
pericolul extinderii la alte 
l o c u i n ț e  ș i  a n e x e  
g o s p o d ă r e ș t i  d i n  
imediata apropiere,  
potrivit unui comunicat 
de presă al ISU ”A.D. 
Ghica” Teleorman.

Altertate pe numărul 
unic de urgență 112, trei 
echipaje de salvatori s-
au deplasat la fața locului 
cu două autospeciale de 
stingere și o ambulanță 
S M U R D .  L a  l o c u l  
nefericitului eveniment s-a 
deplasat și un echipaj din 
cadrul Detașamentului de 
Pompieri Alexandria, cu o 
autospecială de lucru cu apă 
și spumă.

Evenimentul a fost anunțat 
la 112 foarte târziu de la 
i zbucn i rea  incend iu lu i ,  
flăcările fiind observate de 
unul dintre cei trei copii aflați 
în locuință. De asemenea, în 
casă se mai aflau și patru 
adulți. Din fericire, cele șapte 
persoane au reușit să iasă la 
timp din casa curpinsă de 

flăcări. O femeie care a suferit 
un atac de panică, a fost 
a s i s t a t ă  m e d i c a l  d e  
paramedicii aflați la fața 
locului, dar după primirea 
primului ajutor, aceasta a 
refuzat să fie transportată la 
spital.

Timp de aproape trei ore s-
au luptat  salvator i i  cu 

incendiul care se manifesta 
generalizat la întregul imobil. 
În sprijinul militarilor au 
acționat, pentru stingerea 
f l ă c ă r i l o r ,  ș i  m e m b r i i  
Serviciului Voluntar pentru 
Situații de Urgență al localității 
Vîrtoapele, care au intervenit 
cu o mașină de stingere. 
Aceștia au reușit să localizeze 
incendiul în limitele găsite, 
salvând, astfel, locuințele și 
anexele aflate în vecinătate.

I n c e n d i u l  a  d i s t r u s  
întreaga casă de locuit, 
realizată din paiantă și 

c ă r ă m i d ă ,  î n v e l i t ă  c u  
astereală din lemn, tablă și 
plăci de azbociment, alcătuită 
din patru dormitoare, o 
bucătărie și trei holuri, pe o 
suprafață de cca. 120 mp, 4 
televizoare, 2 frigidere, o ladă 
frigorifică, un aragaz, două 
butelii, 3 calculatoare și mai 
multe elemente de mobilier.

Intervenția a fost una 
dificilă din cauza faptului 
c ă  f l ă c ă r i l e  s e  
manifestau generalizat 
la întreaga locuință, 
fumul dens, provenit din 
arderea cantităților mari 
d e  m a t e r i a l e  
c o m b u s t i b i l e ,  
îngreunând intervenția 
salvatorilor. Pe timpul 
misiunii, pompierii au 
reușit să evacueze din 

casă două butelii, existând 
pericol de explozie. 

Pagubele au fost estimate 
la suma de 50000 de lei, iar 
valoarea bunurilor salvate, 
reprezentând locuințele din 
apropiere, la peste 40000 de 
lei.

Cel mai probabil, incendiul 
a  dec lanșat  de  la  un  
scurtcircuit electric, cazua 
izbucnirii fiind stabilită în urma 
primelor cercetări efectuate la 
fața locului.

M. MEILĂ

Casă mistuită de flăcări, în Vârtoapele de Jos

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri 
periculoase.  Telefon de contact: 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 

necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara 

angajează picoli și ospătari. Relații la telefon: 
0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera 
(Zona Ștrand Peco)

Anunţuri

Libertatea presei dă înapoi 
în Europa
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Curtea Constituţională a 
României (CCR) a amânat din 
nou, pentru 20 mai, luarea 
unei decizii asupra sesizării 
privind un posibil conflict 
juridic între Parlament şi Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie pe 
t e m a  c o m p l e t u r i l o r  
specializate în corupţie. 
Decizia ar putea reseta 170 de 
dosare de corupție, inclusiv al 
lui Liviu Dragnea.

Curtea Constituțională a 
amânat pentru data "fatidică" 
de 20 mai dezbaterea pe  
sesizarea lui Florin Iordache 
privind completurile de trei 
judecători de la Înalta Curte de 
Casație și Justiție (ÎCCJ).

O decizie favorabilă privind 
conflictul instituțional între 
Parlament și Curtea Supremă 
l-ar scăpa pe Liviu Dragnea de 
ambele dosare și ar arunca în 
aer sute de decizi i  de 
condamnare a unor fapte de 
corupție luate din 200 până în 
prezent.

Discuțiile de la CCR privind 
sesizarea depusă de Florin 
Iordache au fost amânate deja 
de trei ori, conform Realitatea 
TV. Exact în ziua de 20 mai, 
șeful PSD are următorul 
termen, posibil termenul final, 
în apelul la dosarul "angajărilor 
fictive" din Teleorman.

Liviu Dragnea recunoaște 
în fine că decizia de astăzi a 
Curții Constituționale îl poate 
ajuta în procesul în care își 

așteaptă sentința finală. ,,Se 
reia procesul", a admis la 
Suceava liderul PSD, care a 
uitat însă să spună că faptele 
de care e acuzat s-ar putea 
prescrie.

Î n  f a ț a  C u r ț i i  
C o n s t i t u ț i o n a l e ,  F l o r i n  
Iordache, cel care a depus 
sesizarea la CCR în perioada 

în care l-a înlocuit pe Dragnea 
la șefia Camerei, acuză Înalta 
Curte că a încălcat legea când 
a constituit completurile de trei 
pentru că nu erau specializate 
pe infracțiuni de coruție.

De cealaltă parte, Cristina 
Tarcea,  șefa ÎCCJ,  l -a  
contrazis pe fostul ministru al 
Justiției, vinovat de OUG 13, și 
a spus că toate completurile 
s u n t  s p e c i a l i z a t e  p e  
an t i co rup ț i e .  Ta rcea  a  
desf i in ța t  ses izarea lu i  
Iordache și spune că a fost 

făcută cu încălcarea voinţei 
Curţii Constituţionale.

La sfârșitul lunii trecute, 
Florin Iordache, în calitate de 
președinte delegat al Camerei 
Deputaților, a sesizat CCR 
pentru soluționarea unui 
p resupus conf l i c t  în t re  
Parlament și Înalta Curte 
p r i v i n d  i n e x i s t e n ț a  

completurilor de 3 judecători 
specializate pe corupție. 
Dragnea, cel care trebuia să 
facă sesizarea, se afla în acele 
zile internat pentru investigații 
la coloană.

Solicitarea seamănă la 
indigou cu strategia avocaților 
lui Dragnea, care au atacat 
verdictul de condamnare din 
iunie anul trecut pe motiv că nu 
a fost emis de un complet 
specializat, invocând o serie 
de reglementări legislative.

Primul ministru al României, teleormăneana Viorica 

Vasilica Dăncilă s-a hotărât: l-a demis pe ministrul 

Justiției Tudorel Toader. După ce a trecut ca ministru prin 

Guvernele conduse de Sorin Grindeanu, apoi de Mihai 

Tudose, din cel de-al treilea Guvern pesedist condus de 

Viorica Vasilica Dăncilă, ministrul de la Justiție, Tudorel 

Toader a fost demis fiindcă nu a pus în operă modificările 

la Codul penal și cel de procedură care l-ar fi absolvit de 

”păcate” pe Liviu Nicolae Dragnea, președintele Partidului 

Social Democrat.

La Comitetul Executiv al PSD Viorica Dăncilă a făcut o 

serie de precizări cu privire la schimbările care vor avea 

loc în Guvern, menționând că la ministerul Fondurilor 

Europene și la ministerul Românilor de Pretutindeni vor fi 

numiți în funcții Oana Florea și respectiv Liviu Brăiloiu. De 

asemeni premierul Viorica Dăncilă a anunțat că PSD a 

retras sprijinul politic lui Tudorel Toader și l-a demis, iar 

pentru funcția de ministru la Justiție a numit pe Eugen 

Nicolice, vicepreședintele Camerei Deputaților, cel care a 

mai căzut o data pe jos în Parlament. Rămâne de văzut când 

va căde și din funcția ministerială.

 Viorica Dăncilă a declarat în privința lui Tudorel 

Toader: ”S-a votat și s-a acceptat demiterea lui Tudorel 

Toader; sper să fie dublată și de demisie. Pentru 

ministerul Justiției inițial nu avem nicio propunere, dar 

colegii au decis să îl propună pe Eugen Nicolicea. Nu avem 

nominalizarea din partea președintelui Klaus Werner 

Iohannis. Voi avea o discuție cu domnul președinte cu 

privire la nominalizările pe care le avem. Trebuie să 

înțeleagă că este necesară o colaborare și că este decizia 

premierului”.

Social-democrații care au fost de față la Comitetul 

Executiv al PSD au votat în marea lor majoritate mazilirea 

lui Tudorel Toader de la Justiție. La rândul său, Călin 

Popescu Tăriceanu, președintele Senatului României, al 

doilea om în stat, președintele Alianței Liberalilor și 

Democraților, cel care l-a susținut pe Tudorel Toader, a 

declarat: ”Tudorel Toader a ajuns într-un conflict cu 

partidul de guvernământ ca urmare a refuzului de a adopta 

o Ordonanță de Urgență pe codurile penale”.

Tăriceanu a amintit că ministrul Justiției Tudorel 

Toader este cel care a reușit demiterea Laurei Codruța 

Kovesi. Tăriceanua mai declarant despre Tudorel Toader: 

”A adus Justiția la normalitate. E greu să împaci le toată 

lumea”. Ce va urma, rămâne de văzut.

Ioan DUMITRESCU

„România 2040", proictul prin care Dragnea visează să 
ajungă "supra-premier" va fi atacat de președintele Iohannis 
la CCR. 

Președintele României, Klaus Iohannis, a trimis Curții 
Constituționale joi, 18 aprilie a.c., o sesizare de 
neconstituționalitate asupra Legii pentru elaborarea și 
actualizarea Strategiei naționale pe termen lung „România 
2040”.

Proiectul de lege inițiat de Guvern privind elaborarea şi 
actualizarea Strategiei naţionale pe termen lung "România 
2040" prevede că această strategie va fi realizată de o 
comisie condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu 
Dragnea, şi va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce 
vor urma.

Deciziile Vioricăi

Iohannis atacă la CCR 
proiectul hegemonic 

al lui Dragnea

Procurorii militari care au 
trimis în instanță Dosarul 
Revoluției din 1989 îi acuză pe 
Ion Iliescu, Gelu Voican 
Voiculescu, Silviu Brucan și 
generalul Nicolae Militaru de 
trădare pentru că au solicitat 
intervenția militară din partea 
Uniunii Sovietice, potrivit 
rechizitoriului consultat de 

G4Media.ro. Procurorii arată 
însă că faptele de trădare s-au 
prescris.

În același dosar, procurorii 
i-au trimis în judecată pe 
Iliescu și Voican Voiculescu 
pent ru  c r ime împot r iva  
umanității, fapte care nu se 
prescriu.

Procurorii mai susțin că 

gruparea Iliescu s-a constituit 
după 1968 ca ”o grupare 
dizidentă care a avut drept 
scop înlăturarea fostului 
p r e ş e d i n t e  C e a u ş e s c u  
Nicolae, dar menţinerea 
României în sfera de influenţă 
a URSS”.

Sefului statului major al 
armatei, generalul Ștefan 

Gușă, și seful statului major al 
trupelor de grăniceri, colonelul 
Petre Geantă, s-au opus 
solicitării. Ulterior au fost 
retrogradați și trimiși în unități 
m i l i t a r e  d i n  a f a r a  
Bucureștiului.

Po t r i v i t  p rocu ro r i l o r,  
anunțul privind solicitarea 
intervenției militare a URSS a 

fost făcut la TVR, pe 23 
decembrie, la ora 10.30 
dimineața. Procurorii susțin 
că, dat fiind că TVR era sub 
control militar, iar armata era 
sub controlul grupării conduse 
de Ion Iliescu, membrii acestei 
grupări sunt cei care au luat 
decizia de a chema trupele 
sovietice, masate la granița de 
est a României.

”La fel de clar este şi faptul 
că prezenţa trupelor sovietice 
pe graniţa de Est, nu a fost o 
întâmplare, ca urmare a unui 
anunţ întămplător al TVR. Este 
mai presus de orice dubiu 
faptul că această prezenţă a 
fost posibilă pentru că a existat 
în prealabil o solicitare în acest 
sens, venită de la vârful puterii 
politico-militare a României. 
Totuşi, a lipsit acordul din 
partea persoanei abilitate – 
generalul (…) (Ștefan Gușă – 
n.red.)”, arată procurorii în 
rechizitoriu.

Procurorii mai arată că, 
ulterior Revoluției, toți cei din 
rețeaua Iliescu au negat 
constant faptul că ar fi chemat 
trupele sovietice și au încercat 
să-și ascundă filosovietismul, 
dar și colaborarea cu serviciile 
secrete ale URSS.

CCR a amânat din nou decizia pe 
tema completurilor specializate în corupţie

Dosarul Revoluției: 

Procurorii susțin că Iliescu a comis 
un act de trădare prin solicitarea intervenţiei 

militare din partea URSS



(urmare  din  pagina  1)
"Reamint im agenţi i lor 

economici  că au obligaţia, 
conform prevederilor Legii nr. 
76 /2002,  mod i f i ca tă  ş i  
completată, să comunice 
agenţiilor judeţene pentru 
ocuparea forţei de muncă în a 
căror rază teritorială îşi au 
sediul, respectiv domiciliul, 
locurile de muncă vacante, în 

termen de 5 zile lucrătoare de 
la vacantarea acestora.

Pentru  a comunica locurile 
de muncă vacante, agenţii 
economic i  po t  depune  
formularul ANEXA 1A, la 
s e d i u l  a g e n ţ i i l o r  
locale/punctelor de lucru sau 
t r a n s m i t e  p r i n  f a x :  
0247/311.164 şi e-mail: 
ajofm@tr.anofm.ro", se arată 

într-o informare a AJOFM 
Teleorman.

În situaţia în care agenţii 
economici au ocupat locurile 
de muncă declarate vacante, 
au obl igaţ ia să anunţe 
ocuparea acestora în termen 
de o zi, prin depunerea 
formularului ANEXA 1B, la 
datele de contact menţionate 
mai sus.

Claudiu Dumitrache

4 SOCIAL - ECONOMIC

În perioada 2019 - 2020, inspectorii de muncă din cadrul  
Inspectoratului  Teritorial de Muncă Teleorman vor derula 
acțiuni de control în cadrul Campaniei Naționale  privind 
prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul 
construcţiilor.

C a m p a n i a  
c o n s t ă  î n  
v e r i f i c a r e a  
angaja tor i lo r  ș i  
lucrătorilor care își 
d e s f ă ș o a r ă  
a c t i v i t a t e a  î n  
d o m e n i u l  
construcțiilor– cod 
CAEN 41, 42 și 43– 
privind prevenirea 
riscurilor de cădere de la înălțime specifice în domeniul 
construcțiilor.

Inspecția  Muncii a desfășurat, în anul 2018, o campanie 
privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește 
instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul 
construcțiilor.

Numărul de accidente de muncă înregistrate și 
graviatatea acestora a fost factorul determinant pentru a 
continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a 
modului în care se respectă prevederile legale în domeniul 
securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în 
care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, 
măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de 
muncă.

Anterior declanșării acțiunilor de control, la sediul ITM 
Teleorman vor fi organizate sesiuni de conștientizare a 
angajatorilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor.

Vor fi verificați cu prioritate angajatorii din construcții la 
șantierele temporare și mobile în care se desfășoară lucrări 
de construcții unde există riscul de cădere de la înălțime.

Cornelia RĂDULESCU

529 locuri de muncă vacante la nivelul 
judeţului Teleorman

Foarte mulţi fermieri şi-au exprimat în 
ultimul timp nemulţunirea legată de virarea în 
conturi de către APIA a subvenţiilor agricole 
cuvenite, în foarte multe cazuri acestea fiind  
achitate cu mare întârziere, şi niciodată în 
totalitate, ci cu “ţârâita”, cum se spune-n 
popor !

Pentru a răspunde nemulţurilor fermierilor, 
directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură, Adrian Pintea, a explicat în 
cadrul emisiunii FORȚA FERMIERILOR, 
realizată de Vlad Macovei, modul în care se 
virează sumele pentru schemele de plăţi 
directe pe anul trecut.

”Suntem cu plata la data de 10-12 aprilie. 
Banii vor intra în două tranşe, orice decizie de 
plată dacă are şi FEADR în primul rând vor 
intra banii pe FEGA şi buget naţional, că pe 
aceia îi avem noi în cont, şi apoi FEADER, 
care este o măsură delegată de la colegii de la 
AFIR (Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale), bani care au un alt circuit, dar la 

câteva zile intră şi aceştia”, a explicat 
directorul general al APIA. 

Conform directorului general al APIA, 
”Până în data de 16 aprilie, APIA a autorizat la 
plată pentru campania 2018 suma de 2,44 
miliarde de euro. Marea majoritate a acestui 
fond – un miliard şi 700 de mii de euro este din 
FEGA, iar 502 milioane de euro din FEADR şi 
o sumă consistentă din bugetul naţional, 
respectiv 242 de milioane de euro”.

De precizat că bugetul FEGA este 
constituit din bani proveniţi de la Uniunea 
Europeană şi este destinat asigurării 
subvenţiilor agricole din cadrul schemelor 
directe de plată, în timp ce din bugetul 
FEADER fermierii primesc de la Agenţia 
pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
sumele cuvenite  pe măsurile compensatorii.

Conform legii, data limită pentru plata 
subvenţiilor aferente cererilor depuse pentru 
anul  2018 este 30 iunie 2019. 

George ZAVERA

Guvernul a aprobat joi un 
proiect de lege ce conţine 
măsuri pentru protecţia 
consumatorilor care folosesc 
servicii de plată, indiferent 
d a c ă  a c e s t e a  s u n t  
electronice, prin telefon, 
internet sau tradiţionale 
ordine de plată, informează 
Ministerul Economiei.

Actul normativ transpune 
în legislaţia românească 
Directiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului din 25 noiembrie 
2015 privind serviciile de 
plată în cadrul pieţei interne, 
f i i n d  i n i ţ i a t  d e  c ă t r e  
Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, 
prin Ministerul Economiei.

"Prin acest act normativ 
a s i g u r ă m  p r o t e c ţ i a  
cetăţenilor români care 
folosesc servicii de plată, 
indiferent că acestea sunt 
electronice, realizate la 
bancomat sau prin aplicaţii pe 
telefonul mobil sau sunt 
reprezentate de tradiţionalele 
ordine de plată. Pentru un 
stat  modern ş i  pentru 
comer ţu l  anu lu i  2019,  

efectuarea serviciilor de plată 
în condiţii de siguranţă şi de 
securitate, reprezintă o 
condiţie esenţială. Mai mult, 
s e c u r i t a t e a  p l ă ţ i l o r  
e l e c t r o n i c e  e s t e  

f u n d a m e n t a l ă  p e n t r u  
a s i g u r a r e a  p r o t e c ţ i e i  
consumatorilor şi pentru 
dezvoltarea unui mediu solid 
pentru comerţul electronic', a 
declarat ministrul Economiei, 
Niculae Bădălău.

Totodată, documentul 
prevede obligaţia instituţiilor 
de plată care funcţionează pe 
teritoriul României, dar al 
căror sediu real este situat în 
a l t  s t a t  m e m b r u ,  s ă  

desemneze un punct unic de 
contact în România, pentru a 
asigura comunicarea şi 
raportarea adecvată a 
i n f o r m a ţ i i l o r  p r i v i n d  
conformarea cu prevederile 
actului normativ.

Adrian Pintea, directorul APIA, 
explică de ce subvenţiile fermierilor sunt 

virate în două tranşe 

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a 
declarat joi la Bistriţa că guvernul vrea să facă o amnistie 
fiscală în luna mai.

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a 
declarat joi, la Bistriţa, că îşi doreşte ca prin amnistie fiscală, 
redenumită restructurare financiară, Guvernul să dea o 
şansă în principal companiilor publice, care au datorii mari 
către stat, să se salveze de la închidere.

Ministrul a precizat că amnistia fiscală ar putea fi inclusă 
într-un pachet de măsuri pentru mediul privat anunţat pentru 
luna mai.

El a adăugat că cei care se dovedeşte că nu şi-au plătit în 
acest an datoriile la stat nu vor putea beneficia de o astfel de 
măsură.

Eugen Teodorovici consideră că restructurarea financiară 
ar fi o şansă în special pentru marile companii de stat.

"Pe noi ne interesează să dăm o şansă în principal marilor 
companii publice, pentru că acestea, în anii care urmează, nu 
mai pot fi susţinute de către stat aşa, pe diverse căi. Comisia 
Europeană, ştiţi foarte bine, spune foarte clar: domnule, este 
ajutor de stat ilegal, trebuie să recuperezi. Şi atunci, peste un 
an, doi, trei, cinci sau aşa mai departe, este acest risc ca 
aceste companii să poată fi închise. Şi atunci, dacă suntem 
un Guvern responsabil, cum spun eu că suntem şi marea 
parte a românilor spune acest lucru, trebuie să acţionăm în 
acest fel", a afirmat ministrul.

Potrivit lui Teodorovici, această amnistie fiscală ar urma 
să includă ştergerea penalităţilor şi dobânzilor datorate şi 
eşalonarea datoriei de bază în aşa fel încât tranşele de 
rambursare să nu afecteze dezvoltarea economică a 
companiei, iar "compania să nu aibă presiunea plăţii către 
stat".

Ministrul a dat asigurări că acelaşi mecanism se va aplica 
şi companiilor private.

Eugen Teodorovici a mai declarat că, din pachetul de 
măsuri pe care urmează să îl anunţe luna viitoare, mai fac 
parte unele legate de capitalul negativ pentru companii şi de 
facilităţi acordate societăţilor care îşi plătesc la timp dările 
către stat.

ITM Teleorman: 

Campanie naţională privind 
prevenirea riscurilor de cădere 

de la înălţime în domeniul 
construcţiilor

Guvernul pregătește amnistia
 fiscală pentru datornici Ministerul Economiei anunţă aprobarea

 unor măsuri pentru protecţia consumatorilor 
ce folosesc servicii de plată electronice
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În cursul lunii viitoare, copiii cu vârste între 3-6 
ani pot fi reînscriși/înscriși în învățământul 
preșcolar în anul școlar 2019-2020, potrivit unui 
comunicat de presă postat pe edu.ro. În primul 
rând, între 6-17 mai 2019, are loc reînscrierea 
copiilor care frecventează grădinița  în acest an 
școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 
următor.

Înscrierile micuților nou-veniți, care nu au 
frecventat grădinița, se derulează în două etape. 
Prima etapă are loc între 20 mai-14 iunie 2019. 
Până la 7 iunie, părinții pot depunde cereri de 
înscriere a copiilor în învățământul primar, 
urmând ca între 10-14 iunie, cererile să fie 
procesate. În situația în care în această etapă sunt 
copii respinși, aceștia vor putea fi înscriși pe 
locurile libere rămase pentru a doua etapă, 
programată între 24 iunie-26 iulie 2019. În 
această etapă, cererile pot fi depuse până pe 19 
iulie, iar între 22 iulie și 26 iulie acestea vor fi 
procesate. Copiii respinși în această etapă se vor 
putea înscrie pe locurile rămase libere pentru 
etapa de ajustări, care are loc între 29 iulie-30 
august 2019.

Pentru informarea părinților, fiecare unitate de 
învățământ preșcolar are obligația de a stabili 
orarul reînscrierilor/înscrierilor, care va fi afișat la 
loc vizibil, în fiecare grădinița. 

După finalizarea procesului de reînscriere, 
urmează ca ocuparea locurilor rămase libere să 
se facă în ordinea descrescătoare a grupelor de 
vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie, grupa 
mică. 

Vor fi aplicate anumite criterii de departajare, 
generale și specifice, în cazul în care într-o unitate 
de învățământ preșcolar, numărul cererilor de 
înscriere este mai mare decât numărul locurilor 
libere. Printre criteriile de departajare generale de 
care se va ține cont, amintim: existența unui 

document care dovedește că preșcolarul este 
orfan de un singur părinte; existența unui frate/a 
unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea 
de învățământ respectivă; existența unui certificat 
medical de încadrare în grad de handicap a 
copilului.

În ceea ce privește criteriile specifice de 
departajare, care se aplică doar după epuizarea 
celor generale, acestea vor fi elaborate de fiecare 
unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de 
Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de 
inspectoratul școlar județean până la data de 18 
mai. Aceste criterii nu pot fi discriminatorii și nu pot 
include liste de preînscrieri.

Pe lângă orarul reînscrierilor/înscrierilor în 
învățământul primar, fiecare unitate de 
învățământ are obligația de a afișa, la loc vizibil, 
următoarele informații: capacitatea instituţiei 
(numărul de copii pentru care a fost proiectată); 
numărul de locuri aprobat prin planul de 
şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 (pe 
grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile 
generale şi criteriile specifice pentru înscrierea 
copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic 
(în perioada stabilită) din totalul disponibil.

M. MEILĂ

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

ASCETISM
În singurătatea mea
de veghe stau lacrimile –
fire de nisip în deșert.

Toate toamnele
vibrează în mine
și-mi hrănesc Eul
cu ploi reci peste
praguri neatinse.

Rămâne doar cuvântul,
ținând între aripile sale
solemnitatea clipelor târzii…

NEPĂSARE
Erai acolo,
sub bolta senină,
în mijlocul câmpiei
culegând luceferi.
Cu mâinile pe ochi,
te ascundeai
de teama strălucirii
razelor.

Știai că te privesc
precum soarele
scuturându-se de căldură.
 
Dar nu-ți păsa:
a câta oară
mă învăluia noaptea?

ÎN CLEPSIDRĂ
Stau într-o clepsidră
de clipe,
apă și nisip,
nisip…

Se logodește întristarea
cu un zeu numit
timp…

Evadez, purtat de rugăciune,
înfometat în vedere, în tăcere
prin lume…

CINĂ CU LUNA
Lună, tu care îmi ești
tovarășă,
Lună, stai:
să cinăm împreună.
Așează-te,
mă cunoști bine, cunoști versul
născut din mine.
Tu știi ruina trupului meu,
sufletul meu crucificat,
cunoști flacăra de zefir
adormită în cuvânt.
Așează-te, Lună
să cinăm împreună.
Eu sunt oglinda ta…

UMBRA ÎNCEPUTULUI
Strigătul meu
s-a lovit de poarta nopții
în primăvara ce crește
în arbori…

Cade peste mine
aerul mut:
parfumul sângelui tău…

Strigătul meu
caută umbra începutului
în frigul nopților timp în
care crește în mine așteptarea…
                                    Mihail TĂNASE

T u b e r c u l o z a  ( T B C ) ,  
cunoscută și sub numele de 
oftică sau ftizie, este o boală 
contagioasă, al cărei microb, 
bacilul Koch, se transmite prin 
aer, atunci când o persoană 
bolnavă râde, vorbește, strigă, 
strănută, tușește sau scuipă.

Cel care are această boală îi 
expune riscului îmbolnăvirii pe 

toți cei cu care vine în contact în 
mod frecvent: familia, prietenii și 
colegii de serviciu.

Simptomele tuberculozei mai 
pot include pierderea în 
greutate, oboseala, febra, 
transpirațiile nocturne, durerea 
toracică, dispneea și pierderea 
apetitului. 

Factorii de risc care pot 
favoriza apariția bolii sunt atât 
unele afecțiuni precum diabetul 
zaharat, bolile cronice renale, 
hepatitele cronice, silicoza, 
bronhopneumopatia cronică 
o b s t r u c t i v ă  ( B P C O )  o r i  
alcoolismul, anumite tratamente 
cum ar f i  chimioterapia,  
i m u n o s u p r e s o a r e l e  ș i  

corticosteroizii, cât și factori 
economico-sociali: asistenţa 
medicală precară, condiţiile 
insalubre de locuit, aglomeraţia, 
fumatul şi malnutriţia.

E x i s t ă  ș i  f o r m e  
extrapulmonare ale bol i i ,  
p r e c u m  t u b e r c u l o z a  
osteoarticulară, meningeală, 

peritoneală şi urogenitală.
Tuberculoza este o boală 

vindecabilă, cu tratament 
adecvat.

Cu toate acestea, în lume 
anual 10 milioane de oameni se 
îmbolnăvesc de tuberculoză, iar 
1,6 milioane mor din această 
cauză.

Circa 13.000 de cazuri noi 
apar și în România, în fiecare 
an.

Ca parte a efor tur i lor  
mondiale de eradicare a 
t u b e r c u l o z e i ,  M i n i s t e r u l  
Sănătății derulează un amplu 
Program Național de prevenire, 
supraveghere și control al 
acestei boli, iar CNAS susține 
acest program prin acțiuni 
complementare cum ar fi 
finanțarea spitalizării bolnavilor 
TBC, finanțarea acordării de 
consultații și de tratamente 
direct observate la nivelul 
cabinetelor  medicale din 
ambulatoriu, dar și finanțarea de 
concedii medicale cu durata 
extinsă până la un an și șase luni 
și cu indemnizație de 100% din 
b a z a  d e  c a l c u l  p e n t r u  
persoanele afectate de această 
boală.

În scopul facilitării depistării 
și tratării tuberculozei, CNAS a 
prevăzut și alte măsuri speciale 
pentru persoanele afectate, 
inclusiv pentru cele neasigurate.

Cornelia RĂDULESCU

Înscrierile la grădinița, în anul școlar 
2019-2020, încep luna viitoare

Constelaţia Lirei

CJAS Teleorman:

Cu tratament adecvat, tuberculoza 
este vindecabilă



8 DIVERSE

Lungmetraje regizate de Jim Jarmusch, Pedro Almodovar, 
Jean Pierre şi Luc Dardenne, Ken Loach şi Corneliu Porumboiu 
au fost incluse în competiţia pentru prestigiosul trofeu Palme 
d'Or la ediţia de anul acesta, a 72-a, a Festivalului de Film de la 
Cannes, au anunţat, joi, organizatorii evenimentului, citaţi de 
Mediafax.

Pierre Lescure, preşedintele Festivalului de la Cannes, şi 
Thierry Frémaux, directorul artistic, au prezentat, joi, selecţia 
oficială a celei de-a 72-a ediţii a manifestării, care va avea loc 
între 14 şi 25 mai.

Filmul care va fi prezentat în deschiderea festivalului şi care 
a fost inclus şi în competiţie este "The Dead Don't Die", de Jim 
Jarmusch.

Din competiţia pentru prestigiosul premiu Palme d'Or mai 
fac parte următoarele pelicule: "Pain and Glory", de Pedro 
Almodovar, "The Traitor", de Marco Bellocchio, "The Wild 
Goose Lake", de Diao Yinan, "Parasite", de Bong Joon-ho, 
"Young Ahmed", de Jean-Pierre Dardenne şi Luc Dardenne, 
"Oh Mercy!", Arnaud Desplechin, "Atlantique", de Mati Diop, 
"Matthias and Maxime", de Xavier Dolan, "Little Joe", de 
Jessica Hausner, "Sorry We Missed You", de Ken Loach, "Les 
Miserables", de Ladj Ly, "A Hidden Life", de Terrence Malick, 
"Bacurau", de Kleber Mendonça Filho şi Juliano Dornelles, "La 
Gomerra/ The Whistlers", de Corneliu Porumboiu, "Frankie", de 
Ira Sachs, "Portrait of a Lady on Fire", de Céline Sciamma

"It Must Be Heaven", de Elia Suleiman, "Sibyl", de Justine 
Triet.

În secţiunea Un Certain Regard vor concura filmele: 
"Invisible Life", de Karim Aïnouz, "Beanpole", de Kantemir 
Balagov, "The Swallows of Kabul", de Zabou Breitman şi Eléa 
Gobé Mévellec, "A Brother's Life", de Monia Chokri, "The 
Climb", de Michael Covino, "Joan of Arc", de Bruno Dumont, "A 
Sun That Never Sets", de Olivier Laxe, "Room 212", de 
Christophe Honoré, "Port Authority", de Danielle Lessovitz, 
"Papicha", de Mounia Meddour, "Adam", de Maryam Touzani, 
"Zhuo Ren Mi Mi", de Midi Z, "Liberte", de Albert Serra, "Bull", de 
Annie Silverstein, "Summer of Changsha", de Zu Feng, "Evge", 
de Nariman Aliev.

De asemenea, în afara competiţiei vor fi prezentate 
peliculele "The Best Years of Life", de Claude Lelouch, 
"Rocketman", de Dexter Fletcher, "Too Old to Die Young" (două 
episoade), de Nicolas Winding Refn, "Diego Maradona", de Asif 
Kapadia, "Belle Epoque", de Nicolas Bedos.

Festivalul va programa în proiecţii speciale filmele "Share", 
de Pippa Bianco, "For Sama", de Waad Al Kateab şi Edward 
Watts, "Family Romance, LLC", de Werner Herzog, 
"Tommaso", de Abel Ferrara, "To Be Alive and Know It", de Alain 
Cavalier.

Anul acesta, marele actor Alain Delon va primi un premiu 
Palme d'Or Onorific, după cum au anunţat organizatorii 
festivalului miercuri seară.

Regizorul mexican Alejandro Gonzales Inarritu, premiat cu 
patru trofee Oscar, a fost ales preşedintele juriului internaţional 
al ediţiei de anul acesta a Festivalului de Film de la Cannes.

Regizoarea libaneză Nadine Labaki a fost aleasă 
preşedintele juriului secţiunii Un Certain Regard, iar regizoarea 
franceză Claire Denis este preşedintele juriului secţiunii 
Cinefondation şi de scurtmetraje. Cineastul columbian Ciro 
Guerra este preşedintele juriului secţiunii Semaine de la 
Critique.

În 2018, premiul Palme d'Or a revenit producţiei japoneze 
"Shoplifters", de Kore-eda Hirokazu, care ulterior a fost 
nominalizată la premiul Oscar pentru film străin.

- De ce-mi cereţi să achit nota de plată înainte de a lua 

masa?

- Problema e că dv. aţi comandat ciuperci.

***

Clientul întreabă chelnerul:

- Cu ce mă puteţi servi?

- Ciorbă de fasole flambată, supă de perişoare flambată, 

grătar flambat, îngheţată flambată...

- Dar de ce toate flambate?

- Arde bucătăria...

***

Într-un restaurant select, un muzician se apropie de 

masa lui Bulă şi-l întreabă:

- Dumneavoastră aţi cerut ceva de Beethoven?

- Nu, eu am cerut pui cu smântână.

Pastila de râs

In era tehnologiei, intreaga lume se afla la un 
singur click. In doar cateva secunde poti afla o 
multime de curiozitati nebune. Nici nu-ti vine se 
crezi cate lucruri nebunesti sunt in lume.

Iata câteva curiozitati din intreaga lume.
In Franta exista o lege, potrivit careia, daca ai 

un porc, este interzis sa-i pui numele Napoleon.
Aproximativ 99% din aurul Pamantului, se 

afla in miezul sau.
Tantarii au omorat mai multi oameni decat 

toate razboaiele lumii la un loc.
Balena albastra poate tine in gura o cantitate 

de apa comparabila cu greutatea sa.
Oamenii isi schimba pielea complet in 

fiecare luna.
Intr-o viata, un om merge pe jos echivalentul 

inconjurarii Pamantului pe la Ecuator, de 5 ori.
Cel mai puternic muschi din corpul uman, 

proportional cu marimea sa, este limba.
Banana face parte din clasa fructelor de 

padure. Capsuna nu intra in aceasta categorie.
Singurul aliment care nu se strica este 

mierea.
Cand esti lovit de fulger, temperatura la 

nivelul pielii ajunge la 27.760 de grade Celsius.
Cea mai utilizata incheietura din corpul uman 

este mandibula.
Cele mai vandute produse din istoria 

umanitatii sunt cartile Harry Potter, cubul Rubik 
si iPhone.

Cand o persoana se ingrasa sau slabeste, 
celulele de grasime nu dispar, ci doar isi 
modifica volumul.

Din cauza gravitatiei, inaltimea teoretica 
maxima la care poate ajunge un copac este 
aproximativ 130 m.

Daca faci gheata din apa fiarta, cuburile vor fi 
transparente. Daca faci gheata cu apa de la 
robinet, cuburile vor fi albe.

In limba spaniola “esposas” are doua 
intelesuri: neveste si catuse.

Aproximativ 99% din microbii care traiesc in 
interiorul corpului uman raman necunoscuti 
pentru stiinta.

In limba engleza, cuvantul “set” are 464 de 
definitii.

Franta a executat oameni cu ghilotina pana 
in 1977.

Pentru fiecare om de pe Pamant exista cate 
o colonie de 1,6 milioane de furnici.

Sunt mai multe stele pe cer decat granule de 
nisip pe toate plajele lumii.

In fiecare zi se intorc pe pamant obiecte din 
spatiu.

Desi pare surprinzator, intai a fost inventata 
bricheta si apoi chibritul. Diferenta de varsta 
este de 10 ani.

Delfinii se striga pe “nume”.
Cartita fara par este imuna la cancer si poate 

trai cu foarte putin oxigen.
Balena ucigasa nu este balena, e delfin. Iar 

steaua de mare nu e peste, este arici de mare.
Diamantul adevarat nu se abureste. Vei 

recunoaste un diamant este fals, daca sufli 
asupra lui si se abureste.

Se spune ca inventatorul scaunului de birou 
cu roti este Charles Darwin. El si-ar fi dorit sa se 
miste mai repede si i-a venit aceasta idee.

Taietura de hartie este mai dureroasa decat 
celelalte, intrucat se irita terminatiile nervoase 
din cauza intrarii in contact cu aerul.

Alfabetul Hawaiian are doar 12 litere: A, E, I, 
O, U, H, K, L, M, N, P, W.

31. Bricheta a fost inventata inaintea 
chibritului. Prima brichetă a fost inventată în 
1823 de către chimistul german Johann 
Wolfgang Döbereiner. Chibritul a fost inventat 
trei ani mai târziu, în 1826.

Femeile au de doua ori mai multi receptori ai 
durerii decat barbatii, dar sunt mai rezistente la 
durere decat barbatii.

Florile cresc mai repede daca “asculta” 
muzica.

Dupa ce iese din ou, bobocul de rata 
considera mama lui pe oricine vede in 
urmatoarele 10 minute.

Cercetatorii spun ca o persoana are cu atat 
mai multe vise in timpul somnului, cu cat 
coeficientul sau de inteligenta este mai mare.

Piratii isi acopereau un ochi pentru a-si 
imbunatati vederea pe timpul noptii.

Daca masinile ar zbura, ne-ar trebui doar o 
ora ca sa ajungem in spatiu.

Deschizatorul de conserve a fost inventat la 
48 de ani distanta de la inventarea conservei. 
Prima conserva a aparut in 1810, fiind inventia 
unui londonez, Peter Durand. Primul 
deschizator de conserve a fost inventat in 1858 
de americanul Ezra Warnet. Cunoscutul 
deschizator stil roata a fost inventat abia in 
1925.

Doua treimi din populatia globului nu au 
vazut niciodata zapada.

Zgarda cu tinte a cainilor a fost inventata de 
egiptenii antici pentru a proteja gatul 
patrupedelor de atacul lupilor.

Regele de inima rosie este singurul rege fara 
mustata din pachetul de carti de joc.

Fumatul nu a fost considerat periculos 
pentru sanatate pana in anii '50.

Ochiul stutului este mai mare decat creierul 
acestuia.

Furnicile nu dorm niciodata. Cu toate 
acestea, in zorii zilei, furnicile se intind 
asemenea oamenilor pentru a se dezmorti.

Daca tii un caras auriu intr-o incapere lipsita 
de lumina, acesta va deveni, in cele din urma, 
alb.

Pentru fiecare om de pe Terra exista circa 
200 de milioane de insecte. Numai termitele ne 
depasesc intr-un raport de 10 la 1.

In rezervorul unui avion Boeing poate 
incapea suficient combustibil incat sa poti face 
inconjurul planetei cu masina de patru ori.

Se estimeaza ca in lume exista aproximativ 1 
miliard de vite. 200 de milioane dintre ele traiesc 
numai in India, acolo unde sunt considerate 
animale sfinte.

Lungimea unui elefant este egala, 
aproximativ, cu lungimea limbii unei balene 
albastre. Iar limba unei balene este mai grea 
decat un elefant adult.

Crevetii se nasc masculi. Unii dintre ei devin 
femele la maturitate.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

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

Alexandria). 0762/660.254
***

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

Anunţuri

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

Un film al lui Corneliu 
Porumboiu, în competiţie la

 Cannes 2019

Curiozități din întreaga lume



1862: A fost finalizată prima testare a procesului de 
pasteurizare, de către Louis Pasteur și Claude Bernard.

1889: S-a născut Adolf Hitler, politician german și 
conducător ("Führer") al Germaniei Naziste (d. 1945).

1893: S-a născut Joan 
Miró, pictor spaniol (d. 
1983).

1893: A murit George 
Barițiu, mare om de 
cultură, conducător al 
luptei de emancipare 
națională a românilor 
ardeleni (n. 1812).

1902: Marie și Pierre 
Curie, în laboratorul lor din 
Paris, au izolat cu succes 
săruri de radiu dintr-o 
substanță minerală.

1912: A murit Bram 
Stoker, scriitor englez (n. 
1847).

1918: A murit Karl Ferdinand Braun, fizician și inventator 
german (n. 1850).

1972: "Apollo 16" aselenizează pe Lună.

1992: A murit Benny Hill, comediant britanic (n. 1924).

2008: A murit Monica Lovinescu, ziaristă, critic literar (n. 
1923).
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08:00 Aventura urbană 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 
12:30 Adevăruri despre trecut 13:00 
Faţa nevăzută a lumii 14:00 Telejurnal 
14:30 Ora regelui 14:55 Handbal f: 
SCM Râmnicu Vâlcea - CS Măgura 
Cisnădie 16:30 Exclusiv în România 
17:25 Handbal f: CSM Bucureşti - HC 
Zalău 19:00 Teleenciclopedia 20:00 
Telejurnal 21:00 Destinatia Tel Aviv 
23:00 Profesioniştii...

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 20 Aprilie

D i m i n e a t a  s - a r  
putea sa fiti bulversat 
d i n  c a u z a  u n o r  
probleme sentimentale. 
Va recomandam sa 
acordati mai mult timp 
activitatilor casnice. 
Evitati discutii le in 
contradictoriu.

Este posibil sa 
aveti o deziluzie in 
dragoste. Sunteti mai 
emotiv decat de obicei 
si va este greu sa va 
exprimati deschis. Ar 
fi bine sa va temperati 
orgoliul in relatiile cu 
prietenii.

V a  p r e o c u p a  
situatia financiara si 
avet i  tendinta sa 
neg l i j a t i  r e l a t i i l e  
sentimentale. Chiar 
daca nu stati prea bine 
cu banii, va sfatuim sa 
gasiti o cale de mijloc. 
Evitati speculatiile.

Un barbat mai in 
varsta va ajuta cu 
sfaturi si reusiti sa 
aplanati un conflict in 
familie. Nu incercati 
sa va rezolvati singur 
p r o b l e m e l e !  N u  
refuzati sprijinul unui 
prieten apropiat.

Sunteti indispus si 
comunicati mai greu. 
Va recomandam sa 
va ordonati ideile. 
Seara sunteti fiti 
invitat la o petrecere, 
u n d e  f a c e t i  
cunos t in ta  cu  o  
persoana deosebita.

S e  p a r e  c a  
dimineata aveti mult de 
alergat. Dupa-amiaza 
va pregatiti pentru o 
calatorie lunga cu 
partenerul de viata. 
Aveti idei originale, 
care se pot materializa 
in scurt timp. 

S-ar putea sa vi se 
ofere un nou loc de 
munca sau sa fiti 
promovat. Mai multe 
responsabilitati, dar si 
castigurile mai mari. 
Va recomandam sa va 
c o n s u l t a t i  c u  
partenerul de viata.

S-ar putea sa va 
loviti de probleme 
financiare. Nu este 
cazul sa va lasati 
d e m o r a l i z a t .  
Partenerul de viata va 
reproseaza ca nu va 
ocupati indeajuns de 
cei tineri din familie.

Sunteti incapatanat 
si colaborati greu cu 
colegii. Dupa-amiaza 
s-ar putea sa suferiti o 
d e z a m a g i r e  
sen t imen ta la .  Va  
r e c o m a n d a m  s a  
acceptat i  a jutorul  
prietenilor.

BERBEC

Fiti mai precaut in 
a f i r m a t i i !  D u p a -
amiaza primiti o suma 
importanta de la o 
femeie mai in varsta. 
Partenerul de viata nu 
este de acord sa 
cumparati un obiect 
de valoare. 

Un coleg in care ati 
avut mare incredere 
va dezamageste. 
D o r i n t a  d e  
independenta pe 
care o manifestati 
fata de prieteni ar 
putea sa va afecteze 
relatiile parteneriale.

O veste neplacuta 
in legatura cu o 
persoana apropiata 
va da peste cap tot 
programul. Prietenii 
va apreciaza pentru 
ca ii ajutati la nevoie. 
Partenerul de viata va 
sustine. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I 
Like IT 10:30 Superspeed la 
Pro TV 11:00 Ce spun românii 
14:15 Cântă acum cu mine 
16:15 Românii au talent 
19:00Ştirile Pro Tv 20:00 
Ben-Hur 22:15 Mumia revine 
00:45 Pe bune?! 01:45 Las 
fierbinți 03:30 Ben-Hur 05:30 
I Like IT 06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00 
Fructul oprit 13:00 Observator 
13:15 Vrei să te însori cu mine? 
15:30 Asia Express 19:00 
Observator 20:00 iUmor 23:00 
Doar tu şi eu. Al treilea e în plus 
01:30 Observator 02:30Dragon 
Blade: Încleștarea Imperiilor 
04:15 Fantastic Show 06:00 
Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
1001 de nopți 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 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile 
Kanal D 02:00 Roventura 
03:00 Puterea dragostei 

08:20 Camera de râs 10:30 
Secrete de stil 11:00 Benny 
Hill Show 11:30 Cu lumea-n 
cap 13:30 Iarna bobocilor 
15:30 Chef Dezbrăcatu' 
16:00 Schimb de mame 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Războiul 
conștiinței 22:00 Legendary – 
eroul din fiecare 00:30 
Ciuleandra

07:45 Povestea lui 
Tiffany Rubin 09:45 La 
bloc 12:00 Nu vrea si pace! 
14:00 Jurnalul unui puști: 
Căldură mare 16:00 Rocky 
V 18:15 La bloc 20:30 
Camille 22:30 #Selfie 69 
01:00 Camil le 02:45 
#Selfie 69 04:45 La bloc 
05:30 Ce spun românii

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

 08:00 Planeta maimuțelor 
09:50 Păcătoasa 11:20 Virgin 
la 40 de ani 13:10 Casa 
conspirativă 15:00 Speed 2: 
Croazieră infernală 17:00 
Focuri în sălbăticie 18:25 O 
noapte nebună, nebună 20:00 
Uimitorul Om-Păianjen 22:15 
War Dogs: Tipii cu Arme 00:10 
Mai furios, mai iute 01:55 Când 
dragostea ucide

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria 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 

20 Aprilie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
Cornelia RĂDULESCU,  Gheorghe PIETREANU, 

Ioan DUMITRESCU, 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”



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 2019 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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I n te res  u r i aş  pen t ru  
semifinala Fed Cup, Franţa - 
România. S-au vândut toate 
cele 5000 de bilete, iar 
gazdele de la Rouen se 
aşteaptă la o atmosferă 
incediară. În tribune vor fi şi 
peste 500 de suporteri români.

Francezii au făcut apel la 
suporteri să vină într-un număr 
cât mai mare la semifinala cu 
România. Răspunsul a fost pe 
măsură. S-au vândut toate 

biletele, astfel că 5000 de 
oameni vor fi prezenţi în sala 
de la Rouen în fiecare zi a 
confruntării din Fed Cup.

"E foarte important pentru 
că ştim că francezii sunt foarte 
p u t e r n i c i  ş i  î ş i  s u s ţ i n  
întotdeauna favoriţii. Avem 

nevoie de fani şi am auzit că o 
să fie mulţi, aşa că sunt 
încrezătoare că o să avem un 
sprijin numeros", a spus 
Simona Halep, completată de 

căpitanul nejucător al ţării 
noastre, Florin Segărceanu: 
"Ştim de ce e capabil publicul 
spectator, ştim ce se întâmplă 
la Roland Garros când joacă 
un francez. Ne aşteptam la 
aşa ceva, însă avem marea 
şansă să fie şi mulţi suporteri 
români".

Buzărnescu a vorbit despre 
atmosferă

Federaţia Română de Tenis 
a primit 500 de bilete pentru 
meciul cu Franţa. Halep şi 
colegele sale vor fi însă 
încurajate de o galerie mai 
numeroasă.

"Noi sperăm sala să fie 
colorată cât mai mult în 
albastru-galben-roşu, dar fiind 
ţară gazdă Franţa cred că vor fi 
împărţite galeriile", a spus 
Buzărnescu.

Primele meciuri de simplu 
ale confruntării Franţa - 
România se joacă sâmbătă, 
de la 15:00. Duminică, de la 
ora 14:00, au loc ultimele 
confruntări de simplu, urmate 
de meciul de dublu.

SPORT

Vlad Chiricheș a fost integralist în returul de pe San Paolo, 
pierdut însă de Napoli la limită, italienii ratând și calificarea în 
semifinalele UEFA Europa League. Prestația lui Vlad 
Chiricheș a adus păreri impărțite, căpitanul naționalei 
României fiind lăudat, dar și criticat.

"Cei doi fundași centrali, Chiricheș și Koulibaly au fost 
singurii care au pus suflet și au avut curaj în acest meci. Și 
Allan s-a mișcat bine, dar nu poate să alerge pentru 4" 
notează napoligol.it.

"Cel mai bun și de încredere înlocuitor al lui Albiol. 
Punctual și sclipitor pe alocuri" mai adaugă aceeași sursă, 
care l-a notat pe Vlad Chiricheș cu 6,5, cea mai mare notă din 
echipa lui Ancelotti.

Vlad Chiricheș, lăudat și criticat după eliminarea din 
Europa League

Nu de aceeași părere au fost cei de la tuttonapoli.net, care 
i-au acordat fundașului român nota 5,5, în media echipei.

"Îmbunătățește ieșirea din apărare a echipei și 
anticipează bine în cele mai multe cazuri, dar uneori 
exagerează și strică linia defensivă. Câteodată încearcă 
prea mult și apar momente în care echipa este pedepsită", 
scriu cei de la tuttonapoli.it.

R ă z v a n  
Marin a fost 
prezentat la 
Ajax drept 
înlocuitorul 
lui Frenkie 
d e  J o n g ,  
d u p ă  
p l e c a r e a  
acestuia la 
Barcelona.  
T o t u ș i ,  
mijlocașul de 22 de ani al lui Standard Liege le aduce aminte 
belgienilor de Edgar Davids, o legendă a fotbalului batav.

”Marin este omul care se ocupă cu pasele decisive. Este 
genul de jucător care înscrie multe goluri, pentru poziția 
avută. Marin este un motor pentru echipă. Este un jucător de 
privit. Astfel, el este genul de jucător asemănător cu Edgar 
Davids”, a spus Filip Joos, un celebru comentator belgian.

Răzvan Marin a abandonat orice altă pistă când a auzit de 
interesul lui Ajax

Marin a avut mai multe oferte în ultima perioadă. Totuși, 
atunci când a auzit despre interesul lui Ajax, nimic nu a mai 
contat. ”Lăncierii” i-au oferit jucătorului lui Standard Liege un 
contract pe cinci ani și au plătit 12.5 milioane de euro pentru 
transferul românului.

"Vorbisem cu impresarul meu. Știam de ceva interes din 
iarnă. Normal, am fost fericit să aud de acest interes. Sunt 
fericit că s-a realizat acest transfer. Mi-am dorit să merg 
acolo, au fost niște sentimente plăcute.

Au mai fost discuții avansate cu alte echipe, vă dați seama 
că nu pot să spun. Chiar au fost discuții avansate cu alte 
echipe, dar eu când am auzit de Ajax, i-am spus lui Pietro (n.r. 
Chiodi) că mi-aș dori foarte mult să se realizeze acest 
transfer, pentru că știm foarte bine ce înseamnă Ajax în 
fotbalul european și tot timpul a avut jucători de valoare.

Îmi doresc să fiu sănătos și sper ca lucrurile să meargă 
cum cred că își dorește toată lumea", a declarat Răzvan 
Marin.

Vlad Chiricheș, lăudat și
 criticat după eliminarea 

din Europa League

Răzvan Marin, comparat 
cu o legendă a fotbalului olandez! 
”Este ca un motor pentru echipă”

Sorin Cârţu a comentat posibilitatea ca 
Devis Mangia, antrenorul care a condus-o pe 
Craiova până în etapa de weekend-ul trecut din 
Liga 1, să preia din vară pe FCSB.

Mihai Teja a făcut doar egal cu CFR Cluj, în 
deplasare, iar acum şansele la titlu ale roş-
albaştrilor au scăzut simţitor. Adus pentru că e 
un antrenor de posesie, Teja nu pare a fi pe 
placul lui Becali, echipa 
exprimându-se mult sub 
aşteptări.

În condiţiile în care va rata 
campionatul, tehnicianul va fi 
aproape sigur demis, iar 
Becali caută deja înlocuitori, 
conştient că doar o minune 
mai poate opri titlul să 
poposească din nou în Gruia. 
Pe lista patronului vicecampioanei se află şi 
Devis Mangia, antrenor care a fost demis de 
Rotaru, de la Craiova.

Sorin Cârţu, preşedintele oltenilor, a 
comentat în direct la Digi Sport, posibilitatea ca 
italianul să preia din vară rivala echipei de pe 
Ion Oblemenco.

"E antrenor, se poate duce la orice echipă 
vrea. E un antrenor profesionist din Italia. Dacă 
i se oferă contract bun, de ce să nu se ducă? 
Cât l-am cunoscut eu, în trei săptămâni, nu pot 
să îi dau caracterizarea care trebuie din punct 
de vedere al aşa-zisei "trădări". Fanii vor fi 
dezamăgiţi, cred, mai ales că i-am văzut destul 
de ataşaţi de el după despărţire", a spus Cârţu, 

la Digi Sport, în cadrul 
emisiunii Fotbal Club.

12.000 de euro pe lună era 
salariul lui Devis Mangia la 
Universitatea Craiova

La Universitatea Craiova, 
italianul Mangia avea un 
salariu de 12.000 de euro pe 
lună, deci 144.000 de euro pe 
sezon. Unul dintre motivele 

pentru care cele două părţi au continuat 
colaborarea până acum, în ciuda mai multor 
momente critice legate de rezultate, a fost 
determinat de modul în care a fost făcut 
contractul: cine decidea ruperea unilaterală a 
înţelegerii trebuia să achite restul banilor până 
la finalul contractului.

Franța - România, Fed Cup 

 Câte bilete au fost vândute pentru marele 
meci şi câţi români vor fi în tribune 

Devis Mangia la FCSB? Anunţul făcut 
de Sorin Cârţu
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