
Salarii de sute de 
euro pentru românii 
care s-au săturat să 
muncească pe nimic 
în țara lor și vor să 
plece în străinătate. 
Tot mai multe țări 
sunt dispuse să 
o f e r e  s a l a r i i  
consistente pentru 
forța de muncă din 
țara noastră. Așa se 
face că în acest 
moment sunt disponibile 457 locuri de muncă în Spaţiul Economic European.

Oferta este una diversificată. De la bucătari, asistenți comerciali și până la 
electricieni sau tâmplari.

(Continuare  în  pagina  4)

Regia Naţională a 
Pădurilor – Romsilva a 
organizat ieri, 11iunie, 
la sediile celor 41 de 
Direcţii Silvice şi ale 
ocoalelor silvice din 
întreaga ţară ”Ziua 
Porţi lor Deschise”, 
eveniment prin care 
toţi cei interesaţi de 
silvicultură au avut 
posibilitatea de a afla 
ce înseamnă meseria 
d e  s i l v i c u l t o r ,  

complexitatea activităţilor derulate de cei care lucrează în silvicultură, precum şi 
modul în care se gestionează durabil pădurea.

(Continuare  în  pagina  2)

Ploile și furtunile nu se dau duse de pe teritoriul 
României. De câteva săptămâni plouă continuu. Deci de 
gospodării au fost inundate, culturile au fost distruse, iar 
mulți copaci seculari au fost culcați la pământ.

Ultima furtună a lovit mai grav zona de nord a județului 
Teleorman. Pe raza localității Măgura cu Lilica, comuna 
Drăgănești de Vede, un copac a căzut pe carosabil, 
încurcând circulația. Pentru degajarea acestuia, la fața 
locului a acționat un echipaj de pompieri din cadrul 
Detașamentului Roșiorii de Vede, cu un motoferăstrău, 
timp de aproximativ 30 de minute, fără a fi întâmpinate 
probleme deosebite.

Pompierii militari au fost solicitați pe numărul unic 
pentru apeluri de urgență 112 pentru îndepărtarea 
elementelor de construcție ale unui acoperiș căzut de pe 
un bloc de locuințe pe un autoturism, în orașul Videle, pe 

strada Parcului. Intervenția militarilor, care a durat 
aproximativ o oră, a rezultat cu salvarea de bunuri de 
aproximativ 70000 de lei. Pagubele produse de vijelie, 
constând în acoperișul blocului de locuit, plafonul și ușa 
spate a unui autoturism, au fost estimate la suma de 
20000 de lei.

(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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Se caută bucătari şi ajutori de bucătari! 
Salarii de sute de euro

Birocrația 
sufocă România

Peste 5,5 milioane 
euro, sprijin financiar 

pentru tinerii cu 
afaceri în sectorul 

piscicol  

S-a dezlănțuit iadul 
peste județul Teleorman! Pagube de zeci 

de mii de lei provocate de furtună

Silvicultorii din Teleorman au sărbătorit 
”Ziua Porţilor Deschise” 



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

 Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis 19 
autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu, a revizuit 8 autorizaţii și 
2 acorduri de mediu și a efectuat 3 transferuri de autorizații de 
mediu.

APM a desfășurat 3 ședinţe CAT și 2 ședințe ale Comitetului 
Special constituit pentru Planuri şi Programe.

A fost monitorizată permanent calitatea aerului prin staţiile 
automate care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare 
a Calităţii Aerului și s-au întocmit în vederea afișării pe site-ul 
APM Teleorman 30 buletine informative zilnice privind calitatea 
aerului înconjurător în județ și un raport lunar privind evoluția 
indicelui general de calitate a aerului înconjurător în vederea 
afișării pe site-ul APM.

Agenția a realizat 7 determinări pentru pulberile 
sedimentabile prelevate în localitățile urbane (nu s-au constatat 
depășiri) și 5 analize la probele de apă provenite din precipitații.

Au fost efectuate 1212 măsurători, din care: 492 pentru 
supravegherea radioactivității mediului prin analize manuale și 
720 la stația automată situată în Zimnicea. Valorile măsurate s-
au încadrat în limitele fondului natural.

Agenția a efectuat 32 de măsurători pe artere de circulație, în 
interiorul zonelor funcționale (piețe, parcuri) pentru 
supravegherea nivelului de zgomot ambiant. S-au înregistrat 9 
depășiri ale valorilor limită admisibile datorită traficului rutier.

În luna aprilie APM Teleorman a efectuat 6 expertize fizico-
chimice la probele de ape uzate prelevate de la operatorii 
economici care evacuează ape uzate în cursuri de apă.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
D o u ă  f a m i l i i  d e  p e  

Șoseaua Giurgiului, din 
orașul Videle, au solicitat pe 
numărul unic pentru apeluri 
de urgență 112 ajutorul 
pompierilor militari pentru 

e v a c u a r e a  a p e i  d i n  
g o s p o d ă r i i ,  a c e a s t a  
amenințând să pătrundă în 
locuințe. Intervenția unui 
e c h i p a j  d i n  c a d r u l  
Detașamentului de Pompieri 
Videle, cu o motopomă 

transportabilă, a condus la 
evacuarea apei  de pe 
aproximativ 110 mp, după 
aproape o oră și jumătate, 
până la restabilirea stării de 
normalitate.

Și nu scăpăm de ploi și 

vijelii. Meteorologii au emis o 
nouă  a ten ț i ona re  Cod  
G a l b e n ,  c e  v i z e a z ă  
manifestări de instabilitate 
a t m o s f e r i c ă  t e m p o r a r  
accentuată. Sunt așteptate 
averse ce vor avea caracter 

torențial, descărcări electrice, 
intensificări ale vântului, vijelii 
și grindină, iar cantitățile de 
apă pot depăși local 20...25 
l/mp și izolat 40...50 l/mp.

Pentru evitarea producerii 
unor evenimente nedorite 
este recomandat ca pe timpul 
căderilor de grindină și 
vijeliilor să se adăpostească 
în locuințe sau alte spații care 
le asigură protecția, iar pentru 
limitarea posibilelor pagube 
generate de v i je l i i ,  să 
parcheze autoturismele în 
zone ferite, la distanță față de 
c o p a c i  s a u  s t â l p i  d e  
electricitate.

A v â n d  î n  v e d e r e  
posibilitatea averselor cu 
caracter torențial, îndemnăm 
populația din zonele vizate de 
avertizări să ia măsuri pentru 
curățarea șanțur i lo r  ș i  
rigolelor de scurgere pentru 
facilitarea evacuării apei.

Cetățenii sunt rugați să nu 
a r u n c e  l a  î n t â m p l a r e  
gunoaie le  menajere  ș i  
resturile vegetale în albiile 
apelor curgătoare sau în 
ș a n ț u r i l e / c a n a l e l e  d e  
colectare a apei.

Claudiu DUMITRACHE

S-a dezlănțuit iadul 
peste județul Teleorman! Pagube de zeci 

de mii de lei provocate de furtună

Silvicultorii din Teleorman au sărbătorit 
”Ziua Porţilor Deschise” 

(urmare  din  pagina  1)
Conform organizatorilor, scopul principal 

al evenimentului “Ziua Porţilor Deschise” este 
acela de a ajuta la consolidarea convingerii 
populaţiei că Regia Naţională a Pădurilor – 
Romsilva este un partener credibil în 
ocrotirea integrităţii pădurilor româneşti. S-a 
urmărit, într-un mod transparent, deschis 
promovarea imaginii reale a activităţi 
desfăşurate de Regia Naţională a Pădurilor 
Romsilva, întărirea convingerii populaţiei că 
silvicultorii reprezintă un partener credibil în 
g e s t i o n a r e a  ş i  
păstrarea integrităţi 
p ă d u r i l o r  
încredinţate spe 
administrare sau 
pentru asigurarea 
de servicii publice.  

M a n i f e s t ă r i l e  
publice organizate 
pe parcursul zilei de 
ieri a fost precedate 
d e  “ Z i u a  
S i l v i c u l t o r u l u i ” ,  
sărbătoare oficială, 
iniţiată în anul 1991, 
p r e v ă z u t ă  î n  
S t a t u t u l  
Personalului Silvic, fiind marcată de întregul 
Corp Silvic, în parteneriat cu sindicatele şi cu 
celelalte organizaţii profesionale din 
silvicultură.

În Teleorman, “Ziua Porţilor Deschise” a 
fost sărbătorită la sediul Direcţiei Silvice 
judeţene, precum şi la sediile Ocoalele Silvice 
Alexandria, Turnu Măgurele, Roşiorii de Vede 
şi Slăveşti. Acţiuni la care silvicultorii 
teleormăneni au avut drept parteneri un mare 
număr de elevi de la şcolile din judeţ, însoţiţi 
de dascălii lor, câţiva membri ai Filialei din 
Alexandria ai Asociaţiei “Cercetaşii 
României”, dar şi alţi tineri preocupaţi de 

protejarea pădurii şi a mediului înconjurător. 
Directorul executiv al instituţiei, inginer Marin 
Dumitru, a ţinut în faţa celor prezenţi o 
deosebit de atractivă lecţie de silvicultură, 
pornind de la modul în care este înfiinţată  
pădurea, rolul acesteia din punct de vedere 
economic şi asigurarea unui mediu natural 
sănătos,  cunoaşterea speciilor de arbori 
existente în păduri şi până la modul cum se 
exploatează şi se regenerează pădurile. 
Totodată, cei prezenţi au fost informaţi 
concret despre fauna şi flora spontană din 

p ă d u r i l e  
teleormănene, dar 
şi despre meseria 
de pădurar. Au fost 
p r e z e n t a t e  
documente, hărţi şi 
i m a g i n i  
r e p r e z e n t a t i v e ,  
modul cum sunt 
g o s p o d ă r i t e  
pădurile din judeţ, 
speciile de arbori 
e x i s t e n t e  î n  
T e l e o r m a n  ş i  
r e c u n o a ş t e r e a  
acestora, cum se 
r e a l i z e a z ă  

marcarea arborilor, exploatarea, valorificarea 
şi circulaţia materialului lemons. 

Copiii şi dascălii lor au aflat direct de la 
sursă aspectele cele mai interesante ale 
meseriei de pădurar, de şef de district şi 
specialist silvic. Între silvicultori şi partenerii 
lor s-a derulat un dialog aplicat pe activitatea 
din silvicultură, ceea ce demonstrează că 
evenimentul “Ziua Porţilor Deschise” şi-a 
atins scopul, fie şi prin faptul că a sădit în 
mintea copiilor şi tinerilor prezenţi dorinţa de a 
asigura perenitatea pădurii în spaţiul 
românesc..

George ZAVERA

Meteorologii anunță temperaturi caniculare pentru perioada 
următoare. Astfel, până în data de 15 iunie, valorile termice 
diurne vor fi în creștere semnificativă de la medii de 28 de grade, 
la… 34 de grade! Vestea proastă este că nu vom scăpa de ploi. 

Vremea continuă să ne surprindă în următoarele două 
săptămânii, fiind destul de instabilă în unele regiuni. 
Meteorologii anunță temperaturi foarte ridicate în unele zile, 
ajungând și până la 34 de grade, însă avertizează cu nu vom 
scăpa de ploi.

Vremea va fi în încălzire până spre sfârșitul săptămânii, 
astfel că media temperaturilor maxime va crește de la 30 la 34 
de grade, iar a minimelor de la 16 la 18 grade. Ulterior valorile 
t e r m i c e  v o r  f i  î n  
scădere, dar se vor 
m e n ț i n e  r e l a t i v  
constante pînă la finalul 
intervalului, astfel că 
media maximelor va fi 
între 28 și 30 de grade, 
iar a minimelor între 14 
și 17 grade. Vor fi 
averse aproape în 
fiecare zi, mai frecvente 
și pe arii mai extinse în a 
doua săptămână.

În Muntenia, până în 
data de 16 iunie, valorile 
termice diurne vor fi în 
creștere de la medii de 
28 de grade până la 32 
de grade. Apoi, vor 
marca o scădere ușoară la valori de 30 de grade și ulterior nu vor 
mai avea variații semnificative. Temperaturile minime vor avea 
ușoare variații în intervalul 10 – 19 iunie când se vor situa în 
medie între 17 și 18 grade, apoi vor coborî la medii de 16 grade. 
Vor fi averse aproape în fiecare zi, mai însemnate cantitativ în 
intervalele 10 – 12 iunie și 17 – 23 iunie.

APM Teleorman:
 Monitorizări și expertize

Ce se va întâmpla 
cu vremea în următoarele

 2 săptămâni
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Viorica Dăncilă a declarat, luni seara, la 
TVR, că a regretat la un moment dat că a 
acceptat funcţia de premier nu şi-a putut 
construi propria echipă. Un alt mare regret al 
premierului este că nu a luat atitudine atunci 
când trebuia să o facă şi că nu a avut curajul de 
a fi mai directă şi a spune lucrurile care nu îi 
conveneau.

Întrebată dacă a regretat că a acceptat să fie 
premier, Viorica Dăncilă a răspuns: Sincer, da!

,,Am regretat la un moment dat pentru că am 
avut impresia că, de fapt, nu pot să coagulez în 
jurul meu oamenii pe care mi i-aş fi dorit. Nu mi-
am construit propria echipă. Am regretat că nu 
am luat atitudine atunci când trebuia să o fac. 
Am regretat că poate de multe ori nu am fost, nu 

am avut inspiraţia sau poate chiar curajul de a fi 
mult mai directă şi să spun lucrurile care nu îmi 
conveneau. Am regretat faptul că poate ar fi 
trebuit să mă implic mult mai mult şi să încerc să 
am mai multă activitate în partid astfel încât să 
nu avem o separare a activităţii Guvernului de 
viaţa de partid”.

Dăncilă a menţionat că atunci când a 
acceptat să devină premier nu s-a gândit că va 
avea soarta lui Sorin Grindeanu şi a lui Mihai 
Tudose.

Premierul Viorica Dăncilă a mai spus că 
exclude o candidatură la alegerile prezidenţiale 
din toamna acestui an, dar candidează la şefia 
PSD şi crede că poate ajuta mai bine candidatul 
PSD din postura de prim-ministru.

Acum mi-am dat seama că Partidul Social 
Democrat a fost într-un moment critic şi poate 
toate schimbările sau poate toate mişcările din 
perioada imediat următoare ţin de modul în 
care voi acţiona în calitate de preşedinte 
interimar, de modul în care am să mă implic, de 
modul în care voi relaţiona cu colegii de partid, 
cu modul în care voi schimba modul de lucru în 
cadrul Partidului Social Democrat şi bineînţeles 
toate acestea în paralel cu conducerea 
Guvernului şi adoptarea actelor normative pe 
care le aşteaptă cetăţenii”, a afirmat Dăncilă.

Săptămâna viitoare Partidul Național Liberal va depune 

o moțiune de cenzură la adresa Guvernului condus de 

social-democrata Viorica Vasilica Dăncilă, afirmă 

președintele Organizației județene Teleorman a PNL-ului, 

senatorul Eugen Pârvulescu. Senatorul Eugen Pârvulescu 

afirmă că moțiunea de cenzură va trece, iar Viorica Dăncilă 

trebuie să plece acasă, fiindcă și așa are suficiente 

probleme în partid, și mai nou și în Guvern.

Președintele Organizației județene Teleorman a 

Partidului Național Liberal, Eugen Pârvulescu mai susține 

că moțiunea de cenzură are foarte mari șanse, fiindcă și 

colegii din opoziție, Uniunea Salvați România, PLUS, 

Partidul Mișcarea Populară vor vota pentru moțiunea de 

cenzură și căderea Guvernului Dăncilă; mai mult decât 

atât, chiar și membrii Partidului România Unită vor vota 

pentru moțiunea de cenzură, chiar dacă nu au semnat 

pentru ea, a declarat Victor Ponta. Drept pentru care 

senatorul liberal Eugen Pârvulescu este foarte încrezător 

în respectiva moțiune de cenzură.

Chiar și primul ministru Viorica Dăncilă a declarat că în 

cazul în care moțiunea de cenzură va trece, dânsa și 

Guvernul pe care îl conduce vor părăsi de îndată Palatul 

Victoria. Până una alta Vorica Dăncilă are probleme cu 

congresul Partidului Social Democrat, pe care doamna 

prim ministru îl vrea de îndată, să nu mai aibă timp baronii 

locali să se mobilizeze și să facă ”bisericuțe” pentru 

alegerea viitorului președinte PSD. Tot la congresul PSD 

Viorica Vasilica Dăncilă speră ca social-democrații să se 

hotărăscă asupra propriului candidat la alegerile 

prezidențiale de la iarnă.

Întrebat ce va face în vacanța parlamentară, senatorul 

liberal Eugen Pârvulescu a declarat că va fi în teritoriu, în 

toate organizațiile locale teleormănene unde se va strădui 

să facă pregătirile pentru alegerile prezidențiale. Cine vor 

fi contracandidații lui Klaus Werner Iohannis pentru încă 

un mandat de cinci ani la Palatul Cotroceni, Eugen 

Pârvulescu a raspuns că urmează a se vedea și prezenta, 

dar președinte mai bun ca Klaus Werner Iohannis românii 

nu vor găsi, drept pentru care acesta va fi revotat pentru 

Palatul Cotroceni.

Întrebat și despre Liviu Nicolae Dragnea în închisoare, 

senatorul liberal Eugen Pârvulescu a declarat că se abține 

de la comentarii, sugerând că acesta trebuie să-și poarte 

crucea și să doarmă așa cum și-a așternut.

Ioan DUMITRESCU

Senatorul PSD de Iaşi, Vasile Toma, a declarat că partidul 
ar trebui să ocupe zona de centru a politicii şi chiar să-şi 
schimbe denumirea, adăugând că, dacă PSD nu va promova 
competenţa, atunci nu va mai rămâne în formaţiune.

„Dacă nu ne aplecăm spre oamenii competenţi, nu rămân 
în PSD. Trebuie atraşi oameni competenţi pe toate domeniile. 
Avem o bună colaborare cu sindicatele, dar trebuie să 
colaborăm şi cu patronatele”, a spus Vasile Toma.

Senatorul PSD de Iaşi consideră că, doctrinar, partidul ar 
trebui să se deplaseze către zona de centru şi chiar să ia în 
calcul o schimbare a numelui formaţiunii.

„Putem lua în considerare, odată cu abordarea doctrinară 
mai mult spre centru, şi o schimbare a numelui partidului”, a 
menționat Vasile Toma.

Întrebat dacă ar fi un dezastru ca, la prezidenţiale, 
candidatul PSD să nu intre în turul doi, Toma a răspuns: 
„Absolut. Dacă nu va fi un scor bun la prezidenţiale, atunci 
vom vedea ce e de făcut”.

Aproape de moțiune

Un senator PSD vrea să schimbe
 denumirea partidului

Moţiunea de cenzură 
anunţată de PNL ar urma să fie 
depusă zilele următoare, însă 
partidele de opoziţie nu au 
încă un program de guvernare 
concret. PNL anunţă că un 
guvern nou nu poate să se afle 
în logica unei guvernări 
normale ci în cea a unui 
guvern de tranziţie „care să 
oprească acest dezastru în 
economie şi apoi să ducă 
economia în direcţia corectă”. 
USR ins is tă  să  re fuze 
guvernarea, iar Victor Ponta a 
oferit singurul nume de 
premier pentru schimbarea 
Vioricăi Dăncilă. 

Deși moțiunea de cenzură 
urmează să fie depusă și 
v o t a t ă  î n  u r m ă t o a r e l e  
săptămâni, part idele de 
opoziție nu au încă un plan 
concret privind un program de 
guvernare în cazul în care 
Guvernul Dăncilă ar fi demis. 
Doar Ludovic Orban anunța în 
urmă cu o săptămână că își 
dorește eliminarea scutirilor 
de taxe pentru cei care 
lucrează în domeniul IT.

Contactat de Digi24.ro, 
senatorul PNL Florin Cîțu, 
specialistul partidului în 
economie, a declarat că un 
posibil guvern PNL după 
succesul moțiunii de cenzură 
ar asigura doar o „guvernare 
într-o situație de criză și atunci 
va fi un pachet de măsuri care 
să readucă economia în 

direcția corectă”.
 „Sunt măsuri care sunt 

vitale dar nu vorbim de un 
program de guvernare clasic 
pentru că nu este vorba de așa 
ceva, e vorba de a stopa 
dezastrul și de a corecta unele 
dintre măsuri”, a explicat Cîțu 
pentru Digi24.ro. Printre 
măsurile concrete pe care PNL 
le are în vedere după intrarea 
la guvernare ar fi „eliminarea 
supraaccizei la carburanti, 
suprataxarea contractelor 
part-time, OUG 114, toate 
acele elemente negative care 
afectează sistemul bancar 
pentru administratorii de 
pensii, deci toate acestea sunt 
prioritare în ceea ce priveşte 
economia”, a spus Cîțu.

Despre existența unui 
program efectiv redactat, 
senatorul PNL spune că nu 
există încă dar că „atunci când 
vom intra la guvernare se va 
lua o decizie și vom avea un 
vot în BEX”.

Al doilea partid de opoziţie 
din Parlament, USR, nu-şi 
doreşte intrarea la guvernare 
dar va sprijini un guvern 
m i n o r i t a r  n o n - P S D  î n  
Parlament, însă are anumite 
aşteptări de la un astfel de 
guvern.  Claudiu Năsui ,  
deputat USR, a declarat 
pentru Digi24.ro că un posibil 
guvern minoritar ar trebui să 
îndeplinească câteva criterii: 
„Susţ inerea in i ţ ia t ive lor  

noastre de până acum, cea 
mai faimoasă fiind «fără 
penali» şi o politică economică 
care să rezolve partea aceasta 
cu deficitul. Adică noi încă 
mergem pe nişte deficite 
absolut enorme, pe nişte 
cheltuieli curente care pur şi 
simplu au explodat, adică 
măcar să facă (n.r. - noul 
g u v e r n )  s t a b i l i z a r e a  
cheltuielilor publice, măcar 
stabilizarea, nu cerem prea 
mult”. Năsui e de acord, însă, 
că guvernul „nu poate fi decât 
unul de tranziţie” şi că e nevoie 
de „alegeri anticipate cât mai 
repede”.

Totuși, în timp ce PNL nu 
are un program de guvernare, 
USR şi-ar asuma, în cadrul 
unei guvernări proprii, mai 
multe măsuri economice, 
conform unui document de pe 
site-ul partidului.

Victor Ponta, liderul Pro 
România a anunţat că partidul 
său va vota moţiunea de 
cenzură dar că nu o va semna. 
Pro România a mai anunţat şi 
propunerea pentru înlocuitorul 
Vioricăi Dăncilă: fostul ministru 
al educaţiei Sorin Cîmpeanu. 
Şi liderul UDMR, Hunor 
Kelemen a precizat  că 
„parlamentarii Uniunii sunt 
pregătiţi să susţină o moţiune 
de cenzură”, dar că din punct 
de vedere matematic nu există 
o majoritate nici cu voturile lor.

PSD face un sondaj amplu pentru a stabili 
motivele pentru care partidul a obţinut un scor 
mai slab la europarlamentare, spune Gabriela 
Firea. În funcţie de concluziile analizei se va 
stabi şi candidatul pentru alegeri le 
prezidenţiale.

”Deocamdată am fost anunțați că se va 
realiza o cercetare științifică în toată țara să 

aflăm ce a detreminat scăderea la jumătate a 
procentului la europarlamentare. Mi se pare 
un disconfort să îi rugăm pe colegii noștri să se 
autopropună. Mie mi se pare normal ca 
partidul să își măsoare liderii politici. Eu cred 
că PSD are cățiva lideri care îi poate 
reprezenta pe români cu cinste.”, a declarat 
Firea.

Dăncilă s-a decis! Nu candidează la Președinție

Ce face Opoziția dacă trece moțiunea de cenzură? 

PSD, sondaj amplu pentru a
 stabili motivele pentru care partidul a obţinut 

un scor mai slab la europarlamentare
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Cele mai multe locuri de 

muncă sunt oferite de vecinii 
din Ungaria. În țara vecină 
sunt disponibile 118 locuri de 
muncă pentru: ajutor bucătar, 
asistent comercial, brutar, 
bucătar,casier,  cofetar,  
consilier  vânzări,dulgher,  
electrician  de  reparaţii 
frigidere,  facturist,  lucrător în 
construcţii,manipulant  mărfuri 
pe  raft,măcelar, montator  
structuri  pentru  construcţii, 
montator   structuri   metalice, 
muncitor necalificat,operator  
la  maşini  de  prelucrare  în  
industria  alimentară,  sudor, 
vânzător.

O ofertă atractivă este și în 
Germania. Nu mai puțin de 
104 locuri de muncă pentru: 
bucătar, electrician, grădinar, 
inspector tehnic  de  tren, 
măcelar, manipulant  bagaje, 
m a s e u r ,  m e c a n i c  d e  
locomotivă, mecanic  de  
proces –mașini  producție  
muluri,mecanic  instalaţii  
sanitare,  de încălzire  şi  
climatizare,mecanic –mașini  
d e   p r e l u c r a r e   a   
plasticului,operator maşini 
CNC,  ope ra to r  spă lă r i  

industriale, operator stivuitor, 
ospătar,recepționer, șef  de  
e c h i p ă ,  ș o f e r   d e   
camion,specialist  logistică  
depozit,specialist  siguranță 
transport  pe  calea  ferată, 
sudor,  tâmplar, tehnician   
e l e c t r i c i a n / e l e c t r o n i s t ,  
tehnician sondaje topografice.

Î n  O landa  se  cau tă  
p e r s o n a e  d i s p u s e  s ă  
muncească în agricultură. 
Aceștia au disponibile 85 
locuri de  muncă  pentru: 
culegător  ardei,  muncitor  
necalificat  în grădinărit şi 
horticultură, procesor bulbi de 
flori.

O a l tă  țară nord ică,  
Norvegia, oferă 66 locuri de 
muncă pentru: grădinar, 
instalatorventilaţie, lucrător în 
producţie,  mecanic  auto, 
medic  hematolog, operator  
CNC/maș in is t ,  ospă ta r,  
tinichigiu auto, vopsitor auto.

Mai sunt în cautare de forță 
de muncă și cei din Austria –37 
l o c u r i  d e  m u n c ă  
pentru:montator de mobilă; 
muncitor calificat în domeniul 
forestier. În Danemarca –13 
locuri de muncă pentru:inginer  
agronom/horticultor,  mecanic 

utilaje fermă, operator mașini 
ambalare. Slovacia –12 locuri 
de muncă pentru: sticlar. 
Finlanda –10 locuri de muncă 
pentru: instalator de schele. 
Suedia –8 locuri de muncă 
pentru: mechanic. Belgia –3 
locuri de muncă pentru: 
inginer dezvoltare hardware, 
inginer proiectant CAD, 
manager financiar proiect. 
Franţa –1 loc de muncă 
pentru: lucrător polivalent 
hotel.

EURES reprezintă o reţea 
de cooperare între serviciile 
publice de ocupare europene 
şi organizaţiile patronale şi alţi 
actori implicaţi în piaţa muncii 
fiind creată pentru facilitarea 
liberei circulaţii a lucrătorilor în 
cadrul Spaţiului European.

Teleormănenii care doresc 
să muncească pe unul din 
respectivele posturi, trebuie să 
facă dovada de o calificare 
profesională încheiată. Un alt 
amănunt pe care trebuie să-l 
ştie viitorii angajaţi, este legat 
de faptul că angajatorii vor 
oferi sprijin în vederea găsirii 
unei locuinţe.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Într-un clasament global al țărilor unde există birocrație 
excesivă, România se clasează pe locul 18 din 94 de țări 
vizate de cercetarea respectivă.

Iar această poziție fruntașă în clasamentul celor mai 
birocratice sisteme administrative explică locurile codașe pe 
care România le ocupă în clasamentele ce privesc sărăcia, 
lipsa infrastructurii rutiere și feroviare, reducerea drastică a 
capitalului românesc din economie.

În România zilelor noastre, o simplă hârtie fără de care nu 
poți să începi sau să dezvolți o afacere se eliberează în 
câteva săptămâni sau luni iar antreprenorii sunt nevoiți să 
transfere costurile întârzierii în preț sau să scoată bani din 
buzunarul propriu ori să se împrumute.

Pentru că legile sunt contradictorii sau se schimbă prea 
des, întârzierile diferă în funcție de fiecare autoritate locală și 
de hachițele funcționarilor, care nu acționează în spiritul legii, 
ci fiecare în legea lui. Așa se face că multe afaceri sunt 
omorâte în fașă, deși ele ar putea fi profitabile și pentru 
antreprenor și pentru stat.

La o întâlnire cu reprezentanții guvernului, cei de la 
asociația intreprinderilor mici și mijlocii au semnalat 
obstacolele pe care statul le pune în calea dezvoltării lor. S-a 
vorbit despre procedurile complicate și îndelungate de 
autorizare, despre faptul că autorizațiile cu termene prea mici 
de valabilitate iar costurile administrative de autorizare și 
avizare sunt prea mari, mai ales că la acestea se adaugă 
numeroase taxe parafiscale.

Guvernanții de ieri și de azi au tot vorbit despre reducerea 
birocrației, dar, practic, ne scăldăm în aceleași ape tulburi. 
Așa că au dreptate cei care susțin că avem nevoie urgentă de 
o legislație care să simplifice procedurile, anulând lucrurile 
inutile care îngreunează dezvoltarea mediului de afaceri și, 
mai ales, birocrația excesivă.

Dar pentru asta doar critica la adresa legislației și a 
Executivului nu este de ajuns. Oamenii de afaceri, mai mari 
sau mai mici, trebuie să se unească și să-și impună punctele 
de vedere pentru că ei sunt sângele economiei fără de care 
însuși statul birocratic s-ar sufoca.

Șt. B.

Se caută bucătari şi ajutori de bucătari! 
Salarii de sute de euro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
lansat, pe site-ul instituţiei, în dezbatere 
publică, ”Programul de sprijin al producătorilor 
din sectorul pescăresc”, program care prevede 
alocarea de fonduri băneşti pentru pescarii 
profesionişti cu vârste de până în 40 de ani. În 
cadrul programului de sprjijin al producătorilor 
care activează în sectorul piscicol se numără şi 
promovarea proiectului ”Tânărul pescar”, 
pentru care s-a prevăzut o alocare financiară 
de circa 5,5 milioane de lei, bani care vor fi 
acordaţi tinerilor pescari cu vârsta de până la 40 
ani pentru dezvoltarea propriilor afaceri din 
sectorul pescăresc. Banii provin de la bugetul 
de stat, tinerii pescari putând cheltui fondurile 
primite, în baza proiectelor pe care le vor 
depune,  pent ru  ach iz i ţ ionarea une i  

ambarcaţ iuni  noi ,  a unui  motor  de 
ambarcaţiune piscicolă nou cu eficienţă ridicată 
şi nepoluator/poluare redusă, pentru  
procurarea de unelte de pescuit, precum şi 
pentru formare şi atestare profesională. 

”Prin acest program se asigură atragerea 
tinerilor către activităţile de pescuit comercial şi 
realizarea de valoare adăugată la peştele 
capturat, plus valoare care rămâne în zona 
pescărească şi  întregeşte venitur i le 
pescarilor”, se arată în proiectul de program 
publicat de Ministerul Agriculturii. În sensul 
implementării programului ”Tânărul pescar” se 
propune iniţierea unei legi speciale pentru 
susţinerea sectorului pescăresc. 

George ZAVERA

Apel de urgență din partea mai multor primari de mari 
orașe. Spun că bugetele de avarie pe care le au pentru al 
doilea an deja le pun în pericol funcționarea. Cel mai vocal 
dintre edili, Gabriela Firea, e cea care a folosit sintagma 
faliment nedeclarat cerând Guvernului banii promiși.

Primarii spun că marile oraşe riscă să rămână în beznă, 
iar transportul în comun să fie paralizat.

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei: Acum, la 
Primăria Capitalei e un deficit de 1 miliard de lei, jumătate îi 
acoperim dintr-un împrumut, dar rămânem în continuare cu 
un deficit din 500 de miliarde de lei. Dacă nu mai sunt bani, nu 
mai pot fi asigurate subvențiile, iluminatul, să dotezi spitalele.

În plus, în sarcina primăriilor au intrat şi alte obligaţii.
Nicolae Robu - primarul Timişoarei: S-au transferat către 

primării toate cheltuielile de salarizare a asistenților sociali, a 
persoanelor cu dizabilități. Noi avem venituri mai mari cu 40 
milioane lei față de cât am avut în 2018 din această sursă, 
care e principala sursă, cotă parte din impozitul pe venit, dar 
cheltuielile cu salarizarea asistenților sociali sunt cu 62 de 
milioane de lei mai mari, înseamnă un plus de 22 milioane lei 
povară pe bugetul local.

Mulţi edili au blocat angajările şi vor mări taxele locale.
Decebal Făgădău, primarul Constanței: Sper ca în al 25-

lea ceas să găsim o punte de dialog. Chiar dacă avem buget 
chibzuit, mă uit la sezonul rece 2019-2020, și la posibilitățile 
neexploatate pe care orașul le are. Deja am luat măsuri, în 
sensul că am blocat angajările. Permitem doar pentru un post 
nou creat. După discuțiile cu sindicatele care cereau 
creştere, am limitat această creştere. Pentru anul viitor sunt 
programate măriri ale taxelor locale în 15%.

Cu alte cuvinte, deficitul va fi acoperit din buzunarele 
oamenilor.

Birocrația sufocă România

Semnal de alarmă din 
partea primarilor marilor orașe

Doi parlamentari PSD vor să modifice din 
temelii Legea dialogului social, iar schimbările au 
intrat în linie dreaptă, azi fiind programată ședința 
decisivă a Comisiei pentru muncă din Camera 
Deputaților. Printre amendamentele cu mare 
impact se numără obligația patronatului de a 
invita sindicatele la ședințele Consiliului de 
Administrație, dar și obligativitatea negocierii 
colective în firmele cu minim 10 angajați (față de 
minim 20 acum).

Proiectul pentru abrogarea Legii 62/2011 
(Legea dialogului social) și înlocuirea ei cu o nouă 
lege este semnat de parlamentarii PSD Gabriel 
Petrea și Adrian Solomon și a fost respinsă de 
Senat în noiembrie 2018.

Surse din cadrul patronatelor susțin că multe 
dintre modificări rup echilibrul dintre angajatori și 
angajați, având potențialul de a distorsiona o 
piață a muncii afectată de lipsă cronică de 
angajați în multe sectoare.

Peste 5,5 milioane euro, sprijin financiar pentru 
tinerii cu afaceri în sectorul piscicol  

Modificări radicale la legea care stabilește relațiile 
dintre patronate și angajați

Deficitul balanţei comerciale 
(FOB/CIF)  a ajuns în primele 
patru luni ale anului la  5038,0 
milioane euro, mai mare cu 
1298,8 milioane euro decât cel 
înregistrat în perioada similară 
a anului trecut, informează INS. 

În primele patru luni ale 
anului în curs, exporturile FOB 
au însumat 23066,3 milioane 

euro, iar importurile CIF au 
însumat 28104,3 milioane euro. 

Î n  a c e l a ș i  i n t e r v a l ,  
exporturile au crescut cu 3,8%, 
iar importuri le cu 8,3%, 
comparativ cu primele patru 
luni din 2018.

În  luna apr i l ie  2019,  
exporturile FOB au însumat 
5532,6 milioane euro, iar 

importurile CIF au însumat 
6915,3 milioane euro, rezultând 
un deficit de 1382,7 milioane 
euro.

Faţă de luna aprilie 2018, 
exporturile din luna aprilie 2019 
au crescut cu 5,7%, iar 
importurile au crescut cu 
10,6%. 

Deficitul comercial al României a crescut la peste
 5 miliarde euro
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Programele naționale de 
sănătate se derulează în 
primul semestru al anului 2019 
potrivit prevederilor legale.

Prin Ordinul ministrului 
sănătății nr. 451/28.03.2019 a 
fost prelungită valabilitatea 
Ordinului ministrului Sănătății 
nr. 377/2017 privind aprobarea 
Normelor tehnice de realizare 
a programelor naționale de 
sănătate publică pentru anii 
2017 și 2018 până la 30 iunie 
2019 .

Resurse le  f i nanc ia re  
pentru finanţarea programelor 
naţionale de sănătate publică 
provin de la bugetul de stat, 
precum şi din alte surse, 
i nc lus i v  d in  dona ţ i i  ş i  
sponsorizări, în condiţiile legii.

Ca urmare a aplicării 
prevederilor art. 56 din 
O.U.G.114/2018 prin care au 
fost abrogate art. 367-375 din 
Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, 
cu modificările și completările 
ulterioare, a fost desființată 
s u r s a  d e  f i n a n ț a r e  a  
programelor naționale de 
sănătate publică „Venituri 
proprii – accize” a Ministerului 

Sănătății .
Prin adresa Ministerului 

Sănătății–Agenția Națională 
de Programe de Sănătate nr. 

SP 4767/09.04.2019, a fost 
comunicată Direcț iei  de 
Sănătate Publică Teleorman 
repar t i ț ia  c red i te lo r  de  
angajament și a creditelor 
bugetare alocate în primul 
semestru al anului 2019 pentru 
implementarea programelor 
naționale de sănătate publică 
în județul Teleorman.

Această repartiție a fost 
mod i f i ca tă  p r in  adresa  
Ministerului Sănătății-Agenția 
Națională de Programe de 
S ă n ă t a t e  n r .  S P  
5637/03.05.2019 .

Programele Naționale de 
sănătate publică au un 
caracter multianual.

Di recț ia  de Sănătate 
Publică Teleorman a încheiat 
în anul 2017 contracte cu 
unitățile sanitare cu paturi din 
subordinea AAPL, cu unitățile 
sanitare din rețeaua asistenței 
medicale primare, precum și 
cu autoritățile administrației 
p u b l i c e  l o c a l e  p e n t r u  
desfășurarea activități lor 

prevăzute în programele 
naționale  de sănătate publică 
f inan ța te  de  Min is te ru l  
Sănătății. Aceste contracte au 
fost prelungite prin acte 
adiționale pentru derularea 
activităților în trim.I 2019.

Ca urmare a aplicării 
prevederilor H.G. nr. 143/2019 
ș i  Ord inu lu i  min is t ru lu i  
Sănătății nr. 451/2019 au fost 
încheiate acte adiționale cu 
termen 30 Iunie 2019 .

Contractele încheiate, 
prelungite prin acte aditionale 
pentru sem. I 2019, stabilesc 
drepturile și obligațiile părților 
î n  c e e a  c e  p r i v e ș t e  
desfășurarea activităților, 
încheierea de angajamente și 
finanțarea acestora în limita 
creditelor de angajament și a 
creditelor bugetare aprobate, 
raportarea trimestrială/anuală 
a indicatorilor fizici și de 
eficiență realizați, a situației 
stocurilor și consumurilor 
înregistrate, precum și a 
rapoartelor de activitate către 
D.S.P. Teleorman, în vederea 
verificării și centralizării 
datelor.

Conform preveder i lo r  
Norme lo r  me todo log ice  
privind derularea programelor 
naționale de sănătate publică 
în anii 2017 și 2018, a căror 
valabilitate a fost prelungită 
până la data de 30 Iunie 2019, 
D.S.P. Teleorman asigură 
transmiterea datelor verificate 
și centralizate, împreună cu 
rapoartele coordonatorilor de 
programe, către unitățile de 
a s i s t e n ț ă  t e h n i c ă  ș i  
m a n a g e m e n t  a l e  P. N . ,  
Institutul Național de Sănătate 

Publică  și către Agenția 
Națională pentru Programe de 
Sănătate .

Programele naționale de 
sănătate publică derulate de 
Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman sau de  unități 
sanitare de specialitate, sub 
coordonarea acesteia, în sem. 
I 2019, sunt următoarele:

I.  Programe naționale de 
boli transmisibile: Credite de 
angajament – 735 mii lei; 
Credite bugetare – 616 mii lei.

I.1 Programul național de 
v a c c i n a r e :  C r e d i t e  d e  
angajament – 659 mii lei; 
Credite bugetare – 659 mii lei.

I.2 Programul național de 
supraveghere și control al 
bolilor transmisibile prioritare

I.3 Programul național de 
prevenire, supraveghere și 
control al infectiei HIV/SIDA: 
Credite de angajament – 599 
mii lei, din care: Credite 
bugetare – 19 mii lei; Direcția 
d e  S ă n ă t a t e  P u b l i c ă  
Teleorman: 3 mii lei; Spitalul 
J u d e t e a n  d e  U r g e n t a  
Alexandria: 596  mii lei.

Credite bugetare – 480 mii 
lei, din care: Directia de 
Sănătate Publică Teleorman: 3 
mii lei; Spitalul Județean de 
Urgență Alexandria: 477 mii 
lei.

I.4 Programul național de 
prevenire, supraveghere și 
control al tuberculozei: Credite 
de angajament – 119 mii lei; 
Credite bugetare – 119 mii lei.

Activitățile programului se 
desfașoară prin unitatea 
sanitară de specialitate- 
Spitalul de Pneumoftiziologie 
Roșiorii de Vede.

I.5 Programul național de 
supraveghere și limitare a 
infecțiilor asociate asistenței 
medicale și a rezistenței 
microbiene, precum și de 
moni tor izare a ut i l izăr i i  
antibioticelor: Credite de 
angajament – 20 mii lei; 
Credite bugetare – 20 mii lei.

Fondurile sunt alocate 
pentru derularea programului 
în cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Alexandria.

II. Programul național de 
monitorizare a factori lor 
determinanți din mediul de 
viață și muncă: Credite de 
angajament – 12 mii lei; 
Credite bugetare – 12 mii lei.

III. Programul național de 
b o l i  n e t r a n s m i s i b i l e  –  
Subprogramul de depistare 
precoce activă a cancerului de 
col uterin prin efectuarea 
testării Babeș-Papanicolau la 
populația feminină eligibilă în 
regim de screening: Credite de 
angajament – 0 mii lei; Credite 
bugetare – 0 mii lei.

U n i t a t e a  c a r e  
implementeaza programul – 
S.J.U. Alexandria.

IV. Programul național de 
evaluare și promovare a 
sănătății și educație pentru 
sănătate- Subprogramul de 
evaluare și promovare a 
sănătății și educație pentru 
s ă n ă t a t e :  C r e d i t e  d e  
angajament – 2 mii lei; Credite 
bugetare – 2 mii lei.

V. Programul național de 
sănătate a femeii și copilului: 
Credite de angajament – 10 
mii lei; Credite bugetare – 10 
mii lei.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

K l a u s  
I o h a n n i s  a  
promulgat legea 
prin care norma 
profesorilor cu 
v e c h i m e  î n  
învățământ de 
peste 25 de ani 
și cu gradul I se 
poate reduce cu 
2  o r e  
s ă p t ă m â n a l ,  
fără diminuarea 
s a l a r i u l u i ,  
indiferent de bugetul școlii. Concret, modificarea adusă 
este eliminarea condiției existente până acum în lege: “cu 
încadrarea în bugetul aprobat”. Aceeași lege prevede că 
norma didactică de predare-învățare-evaluare se poate 
reduce și pentru cadrele didactice din corpul profesorilor 
mentori.

Administrația prezidențială anunță într-un comunicat 
de presă că președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 
7 iunie, decretul privind promulgarea Legii pentru 
modificarea art. 262 alin. (4) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011 (PL-x 301/28.06.2016).Legea 
promulgată elimină condiția de buget existentă până 
acum pentru acordarea reducerii normei didactice în 
cazul profesorilor cu vechime. Mai exact, actul normativ 
prevedea până acum că reducerea se putea face, dar “cu 
încadrarea în bugetul aprobat”.

Ministerul Educației și-a fixat 
ca limită pentru evaluarea 
ofertelor de manuale școlare 
data de 22 septembrie, adică 

două săptămâni după ce elevii 
de clasa a VII-a vor fi început 
deja școala. Termenul apare în 
documentaț ia de l ic i taț ie 
publicată pe SICAP, în lipsa unui 
calendar explicit al etapelor de 
licitație care să fi fost anunțat de 
Ecaterina Andronescu. Amintim 
că ministrul și-a anunțat încă de 
la preluarea mandatului intenția 
de  a  op r i  expe r imen tu l  
manualelor editate unic, însă a 
lansat cu întârziere (în martie) 

licitația pentru noi cărți școlare 
care ar trebui să fie pe mesele 
copiilor încă din 9 septembrie, 
când aceștia încep școala.

Licitația pentru manualele de 
clasa a VII-a are ca termen 
pentru evaluarea calitativă data 
de 22 septembrie, potrivit 
informațiilor oficiale publicate pe 
platforma electronică de achiziții 
publice SICAP. Structura anului 
școlar 2019-2020 prevede că 
școala începe pe 9 septembrie, 
deci elevii care zilele acestea 
termină clasa a VI-a ar urma să 
înceapă din nou, în septembrie, 
școala fără manuale conforme 

programei școlare pe bănci, 
dacă evaluarea se întinde până 
la termen. La licitație sunt 
scoase și manualele de la 
clasele I – a VI-a care nu și-au 
găsit anii trecuți câștigători.

În mod atipic, Ministerul 
Educației sau Centrul național 
de evaluare și examinare 
(autoritatea contractantă în 
cazul acestei licitații) nu a mai 
anunțat un calendar clar al 
tuturor etapelor de licitație, așa 
cum era procedura în anii 
anteriori. În lipsa unor termene 
explicite anunțate de instituție, 
data limita de 22.09.2019 
anunțată pe SICAP pentru 
etapa de “Evaluare calificare și 
tehnică” este singurul reper 
temporar în derularea acestei 
licitații.

Potrivit datelor de pe SICAP, 
sunt 53 de loturi ofertate în 
cadrul l ic i taț iei  af late în 
desfășurare (adică 53 de materii 
de la clasa I și pana la clasa a 
VII-a pentru care firmele au 
depus oferte de manuale 
școlare) și de 3 ori mai multe 
materii pentru care licitația a fost 
anulată: 149 de loturi anulate.

DSP Teleorman: Programele naționale de sănătate

Licitația pentru manuale de clasa a VII-a 
a primit termen de finalizare 22 septembrie, la

 două săptămâni după ce începe școala

Legea prin care se poate
 reduce norma profesorilor cu

 vechime în învățământ de peste
 25 de ani, indiferent de bugetul 

școlii, promulgată
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Oamenii de ştiinţă sunt de părere că mamiferele cu creierul 
mare s-au dezvoltat datorită implicării taţilor în procesul de 
creştere a puilor.

Dezvoltarea unui creier mare implică un necesar mare de 
hrană pentru a-l putea susţine. În cazul puilor de mamifere, 
două treimi din energia pe care aceştia o primesc prin hrană 
este folosită de către creier. În această situaţie, în care nevoile 
de hrană ale puilor sunt mari, mamele nu pot asigura singure 
necesarul puilor de hrană. De aceea, în astfel de situaţii, 
implicarea tatălui se dovedeşte esenţială, atât pentru pui, cât şi 
pentru mame, notează Futurity.

Studiul a fost centrat pe comportamentele a 480 de specii 
de mamifere şi a plecat de la ipoteza că în cazul creşterii nou 
născuţilor nu contează atât de mult cine ajută mama câtă 
vreme ea primeşte respectivul ajutor. Cercetătorii au formulat 
această ipoteză pornind de la cazul oamenilor. Astfel, în ceea 
ce priveşte oamenii, atât ajutorul din partea tatălui sau a altor 
persoane, fie ele înrudite sau nu, are acelaşi efect pozitiv 
asupra copiilor şi putem afirma că este primit în cazul celor mai 
multe naşteri.

De fapt, această implicare a tatălui, rudelor sau chiar a 
comunităţii din care facem parte în creşterea copiilor a fost cea 
care ne-a permis să dezvoltăm cel mai mare şi complex creier 
raportat la întreaga masă corporală.

În cazul speciilor de mamifere studiate, cercetătorii au aflat 
că ajutorarea mamei de către tată se dovedeşte a fi  mult mai 
importantă şi mai de încredere decât ajutorul primit din partea 
rudelor sau a progeniturilor.

În cazul lupilor şi a câinilor sălbatici africani, deşi fraţii mai 
mari îşi ajută mamele cu creşterea noilor pui, ajutorul lor nu 
este unul constant şi de încredere, susţin cercetătorii. Astfel, 
atunci când sursele de hrană se împuţinează, fraţii mai mari 
tind să îşi prioritizeze supravieţuirea personală în faţa celei a 
mamei sau fraţilor mai mici. În cazul acestor specii, taţii sunt 
predispuşi să cedeze hrana pe care reuşesc să o găsească 
pentru a asigura creşterea puilor atunci când condiţiile de viaţă 
se înrăutăţesc.

„O femelă nu îşi poate permite să aducă pe lume odrasle cu 
creiere dezvoltate decât în condiţiile în care se poate sprijini pe 
ajutor continuu, iar acest ajutor poate veni doar din partea 
tatălui”, explică Sandra Heldstab, biolog evolutiv şi autoare a 
studiului.

O blondă întrebă prietena:

– Imi spui, te rog, reteta la prjitura ta?

– Sigur! 8 linguri de faina, 8 linguri de zahar, 8 linguri…

– Mai bine lasa, ca oricum nu am atatea linguri!

***

Badea Gheorghe pleaca la cosit.

Spre seara este gasit lesinat de niste vecini, este stropit 

cu apa si, dupa un timp, omul isi revine:

– Ce-i, bade Gheorghe?

Esti bolnav?

- De ce-ai lesinat?

– De foame.

– De foame? Da' lelea Marie nu ti-o pus de mancare?

– Ba mi-o pus pita si slana, da' mi-am uitat brișca acasa.

Pastila de râs

Pe măsură ce înaintezi în vârstă trebuie să 
fii mai atent la meniul zilnic. Nu înseamnă că nu 
mai poți mânca nimic aromat, ci vei putea 
savura în continuare alimente gustoase, cu 
nutrienții adecvați pentru tine.

Dieta după 50 de ani nu se compune din 
interdicții, ci mai ales din alegeri benefice, care 
te vor ajuta să ai multă energie, să previi 
îmbolnăvirile și să-ți menții funcțiile cognitive. 
Odată cu trecerea timpului și masa musculară 
sau densitatea osoasă sunt afectate negativ, 
așa că este ideal să consumi alimente care te 
protejează de efectele nedorite.

Iată ce alimente ar trebui să consumi mai 
des dacă ai împlinit 50 de ani:

Sfeclă roșie. Este o legumă esențială 
pentru meniul tău. „Nu are doar un gust foarte 
bun, ci stimulează activitatea creierului, 
protejează inima și previne senzația de 
oboseală. Sfecla roșie este o sursă importantă 
de nitrați, care mențin circulația optimă a 
sângelui spre creier și previn demența. Nitrații 
sunt utili și pentru a regla nivelul tensiunii 
arteriale. Sunt trasformați de organism în oxid 
nitric și previn puseurile de tensiune prin 
dilatarea vaselor de sânge”, spune dr. Patricia 
Bannan, nutriționist. Rumenește și tu sfeclă 
roșie la cuptor pentru a avea o garnitură lângă 
fripturi sau adaug-o la salatele de fructe.

Semințe de floarea soarelui. Cine nu își 
dorește să aibă pielea netedă și un aspect 
tânăr cât mai mult timp? „În cadrul studiilor de 
specialitate s-a constatat că un consum 
combinat de vitamina E și vitamina C 
protejează pielea de efectele negative ale 
razelor ultraviolete. Semințele de floarea 
soarelui sunt o sursă excelentă de vitamina E și 
se pot combina foarte simplu cu o salată de 
spanac crud, care îți furnizează vitamina C, 
pentru a ameliora rapid aspectul pielii”, spune 
dr. Natalie Rizzo, nutriționist din New York.

Fasole uscată. „Odată cu înaintarea în 
vârstă riscul de boli cronice cum este 
hiperlipidemia, colesterolul ridicat sau diabetul 

de tip 2 crește. Un meniu bazat pe surse de 
fibre provenite din leguminoase cum este 
fasolea uscată reduce frecvența bolilor care 
vizează acumularea grăsimilor nocive și 
furnizează organismului doze utile de calciu, 
potasiu și fier”, explică dr. Emily Kyle, 
nutriționist din Rochester.

Roșii. Poate că îți plac deja la salate, supe 
sau gustări dar știai că sunt esențiale pentru a 
preveni ridurile? Roșiile conțin licopen, un 
antioxidant care neutralizează efectele 
negative ale expunerii la soare. Corpul tău va 
prelua cel mai rapid licopenul din roșiile gătite, 
așa că include-le des în rețetele de brioșe, 
plăcinte, paste, sosuri sau tocănițe.

Struguri. „Boabele de strugure conțin 1.600 
de componente naturale, printre care polifenoli 
și antioxidanți, oferind beneficii multiple dacă 
fac parte din meniul zilnic. Strugurii îți vor 
proteja vederea, creierul și articulațiile, iar 
fiecare porție nu are decât 90 de calorii, așa că 
merită să înlocuiești deserturile cu boabele 
aromate”, spune dr. Bannan.

Prune uscate. Vrei să-ți menții oasele 
puternice pe măsură ce trece timpul? „Între 5 și 
6 prune uscate pe zi previn reducerea densității 
osoase. Scăderea masei osoase se poate 
accelera după vârsta de 50 de ani, așa că este 
ideal să începi să le consumi cât mai des. Nu 
conțin zahăr adăugat și stimulează digestia 
pentru că fiecare porție îți furnizează 3g de 
fibre”, spune dr. Erin Palinski, nutriționist.

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

Primarul comunei Piatra, județul Teleorman, face cunoscut că în ziua de 12 iulie 2019, ora 
10:00, la sediul Primăriei comunei Piatra, județul Teleorman, va avea loc licitație publică 
deschisă, organizată pentru vânzarea prin licitație publică cu strigare a 2 loturi de teren 
intravilan proprietate privată, respectiv publică a comunei Piatra, județul Teleorman, după cum 
urmează:

1. Teren intravilan, având suprafața de 654 mp, cu nr. Cadastral 21419;
2. Teren intravilan, având suprafața de 721 mp, nr. Cadastral 20023.
În situația neadjudecării, licitația se va relua, în aceleași condiții, în data de 16.08.2017.
Caietul de sarcini și alte informații se pot obține la sediul Primăriei comunei Piatra, județul 

Teleorman, compartiment secretar.
Telefon/fax: 0247/361103.
Persoană de contact: dl. Secretar – Mortu Emil - Costică.

Anunţ public

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială SFINȚEȘTI din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 18 și 21, începând cu 
data de 18.06.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei SFINȚEȘTI, 
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 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 prealabil

Implicarea taţilor în 
creşterea puilor a cauzat apariţia 

mamiferelor cu creier mare

Alimente pe care trebuie să le consumi 
după 50 de ani



1839: A avut loc primul meci de baseball.

1890: S-a născut Egon Schiele, pictor austriac (d. 
1918).
1912: S-a născut Eva Crane, fizician britanic (d. 2007).
1916: S-a născut Alexandru Balaci, critic şi istoric 

literar român, membru al Academiei Române (d. 2002).
1964: Nelson Mandela, militant al luptei împotriva 

apartheid-ului din Africa de Sud, a fost condamnat la 
închisoare pe viaţă.
1969: A murit Józsi Jenõ Tersánszky, scriitor, 

dramaturg maghiar născut în Baia Mare (n. 1888).
2003: A murit Gregory Peck, actor american (n. 1916).
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07:00 Matinal 09:00 Lumea azi 
09:45 Iubire imposibilă 11:00 Ca'n 
viaţă 13:00 Levintza prezintă 
13:30 Pofticioşi, la cratiţă! 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 16:45 
Iubire imposibilă 18:00 Poveste 
după poveste 18:30 Cooltura 
19:00 Feţe-feţe 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:10 Patul lui 
Procust 00:05 Telejurnal 00:35 
Feţe-feţe 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Iunie

Se iveste ocazia 
sa va asociati intr-o 
afacere sau vi se 
propune un nou loc 
de munca. Va sfatuim 
sa nu luati o hotarare 
fara sa cunoasteti 
toate avantajele si 
dezavantajele. 

Aveti succes la o 
intalnire cu persoane 
importante, iar cei din 
jur va apreciaza ideile. 
Este o zi buna pentru 
consolidarea relatiilor 
si aveti ocazia sa va 
faceti noi prieteni. 

Dimineata sunteti 
ob l i ga t  sa  face t i  
cheltuieli neprevazute. 
Dupa-amiaza s-ar 
putea sa va schimbati 
programul in ultimul 
moment. Trebuie sa va 
ocupati de o ruda 
bolnava. 

Daca vi se propune 
o colaborare, va 
recomandam sa nu 
refuzati. Sunt sanse 
sa va imbunatati  
s e n s i b i l  s i t u a t i a  
f i nanc ia ra .  Ave t i  
sanse mari sa obtineti 
venituri suplimentare.

Survin evenimente 
neasteptate, care va 
dau peste cap toate 
planurile. Este posibil 
sa fiti vizitat de niste 
musaf ir i  d in al ta 
l o c a l i t a t e .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. 

În reg is t ra t i  un  
s u c c e s  c a r e  v a  
intareste convingerea 
c a  p a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila. 
Relatiile cu persoana 
iubita sunt foarte 
bune. Evitati discutiile 
in contradictoriu!

Ajunget i  la  un 
punct de cotitura in 
viata, care va aduce 
multe bucurii. Va 
sfatuim sa va bazati 
pe intuitie, mai ales 
dupa-amiaza, cand 
trebuie sa luati o 
decizie importanta.

A v e t i  s u c c e s  
remarcabil pe plan 
social si material. 
Profitati de sansele 
care vi se ofera, dar nu 
fortati norocul! Dupa-
amiaza, s-ar putea sa 
plecati intr-o calatorie 
neprevazuta!

Dupa o perioada 
d i f i c i l a  p e  p l a n  
s e n t i m e n t a l  s i  
f inanciar, aveti un 
s u c c e s  n e s p e r a t .  
Climatul general va 
este favorabil. Nu 
incercati sa va impuneti 
punctul de vedere! 

BERBEC

Sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
d e o s e b i t a .  Av e t i  
succes  pe  toa te  
planurile si sunt sanse 
sa castigati bine. Va 
sfatuim sa va faceti un 
program riguros, ca sa 
nu va risipiti energia. 

Aveti parte de 
schimbari importante 
pe plan profesional si 
in relatiile sociale. Va 
vin in vizita cativa 
prieteni. Va sfatuim 
sa fiti cumpatat, ca sa 
nu aveti probleme cu 
sanatatea. 

D i m i n e a t a  
descope r i t i  ca  o  
afacere in care nu v-ati 
pus sperante va aduce 
beneficii importante. 
Este posibil sa vi se 
propuna o colaborare. 
Va recomandam sa nu 
acceptati!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Las fierbinți 21:30 Hot 
Pursuit: Urmărire periculoasă 
23:15 Ştirile Pro Tv 23:30 O luptă 
personală 2 01:30 Hot Pursuit: 
Urmărire periculoasă 03:00 
Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Fetita mea 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Fructul 
oprit 23:00 Xtra Night Show 
01:00 Fetita mea 02:45 Acces 
direct 04:15 Fetita mea 06:00 
Observator 

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Pretul fericirii 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului

07:20 Chirița în Iași 10:00 
Starea naţiei 11:30 Happy 
News 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Orgolii 
18:00 Focus 18 19:30 Mama 
mea gătește mai bine 20:30 
Cronica cârcotaşilor 22:30 
Starea naţiei 23:30 Betman 
23 :35  Focus  d in  in ima 
României 00:00 Alo, aterizează 
străbunica!

08:15 A fost odată Curly 
10:30 La bloc 12:45 Nouă 
luni 14:45 Pantera Roz 
16:45 Doamna din viața mea 
18:15 La bloc 20:30 Cronici 
22:15 Legenda luptătorului 
kung-fu 00:15 Cronici 02:00 
Legenda luptătorului kung-
fu 03:30 La Maruţă 05:00 La 
bloc 06:30 La Maruţă

07:00 Oanapp 08:55 O singură 
inimă 10:00 Câştigă România! 
11:00 Drag de Romania mea 
12:00 Telejurnal TVR 2 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Cap 
compas 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Oanapp 18:00 Vara 
amintirilor 19:00 Telejurnal TVR 2  
20:00 Câştigă România! 21:10 
Întoarcerea din iad 22:55 Poate 
nu ştiai 23:10 Caracatița

0 7 : 4 0  A v e n t u r i l e  
extraordinare ale Adelei 09:20 
Yes Man - Un cuvânt poate 
schimba totul 11:00 Banii 12:45 
V de la Vendetta 14:50 O iubire 
perfectă 16:20 Pirații din 
Caraibe: Cufărul Omului Mort 
18:40 Noiembrie criminal 20:00 
Peppermint: Gustul răzbunării 
21:35 Arta războiului 23:30 
Virgina Americană

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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 

12 Iunie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 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
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Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 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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Reprezentativa României a 
câştigat fără emoţii în Malta, 
după un meci dominat de 
tricolori de la un capăt la altul, 
scor 0-4! George Puşcaş, cu o 
”dublă”, Chipciu şi Dennis Man 
au marcat în victoria care ne 
readuce în calcule pentru 

calificarea la Euro 2020.
Naţionala României a dat 

recital în Malta. Selecționerul 
Cosmin Contra a schimbat 
şapte jucatori în formula de 
start, față de meciul cu 
Norvegia, scor 2-2. George 
Puşcaş a avut nevoie de şapte 
minute pentru a marca. 
Atacantul de 23 de ani putea 

reusi dubla din pasa lui Ianis 
Hagi, dar bara s-a opus. 

Puşcaş a răzbunat ratarea 
după o jumătate de oră de joc.

Pâna la pauză a înscris și 
Alexandru Chipciu, cu o 
executie de senzatie. Contra l-
a introdus şi pe Dennis Man, 
care a irosit o mare ocazie. Şi 
Răzvan Marin l-a iertat pe 
portarul Maltei - a luat la ţintă 
transversala.

Pe final, Alexandru Chipciu 
a văzut cel de-al doilea 
cartonas galben si a fost 
eliminat, astfel că va rata 
meciul cu Spania, de la 
B u c u r e ș t i ,  d e  j o i ,  5  
septembrie. Până la final a mai 
fost timp pentru un gol. Dennis 
Man a dat primul său gol la 
naţionala mare şi a stabilit 
rezultatul final.

A fost cea mai clară victorie 
a României de la venirea lui 
Cosmin Contra pe bancă, dar 
și prima în deplasare în 
preliminariile pentru Euro 
2020.

SPORT

Ricardo Grigore a fost convocat la naționala de tineret 
după accidentarea lui Ionuț Nedelcearu, din partida Malta – 
România 0-4. Fundașul dinamovist era pe lista preliminară, 
iar acum va pleca în cantonamentul din Italia, unde tricolorii 
mici pregătesc startul de la Euro 2019.

Ricardo Grigore a venit recent din vacanță. "Da, sunt 
pregătit, pentru că în vacanță, am stat pe joc de glezne", a 
declarat jucătorul la vizita medicală pe care a făcut-o alături 
de fotbaliștii de la FCSB.

Ricardo Grigore a regretat accidentarea suferită de Ionuț 
Nedelcearu. "Îmi pare rău de Nede, dar mă bucur ca domnul 
Rădoi s-a gândit la mine să fac parte din lotul național de 
tineret și, să zic așa, să fiu sunt prima opțiune", a mai spus 
tânărul jucător.

Ricardo Grigore a visat să fie la Euro 2019. "Un vis 
împlinit, pentru că asta mi-am dorit de la începutul sezonului. 
Îmi doresc foarte mult să fiu acolo", a mărturist fundașul de la 
Dinamo.

Ricardo Grigore a spus că își cunoaște adversarii de la 
Euro 2019. "Sunt pregătit, știu și adversarii, dar cel mai 
important cred că va fi primul meci, cu Croația. Dacă din 
primul meci vom scoate cele trei puncte, cred ca vom avea 
sanse să ne calificăm mai departe", a mai spus jucătorul.

România a obţinut o victorie facilă în Malta, scor 4-0, iar 
rezultatul meciului serii în grupa noastră ne-a ajutat: Spania a 
învins Suedia, 3-0, scorul pe care îl aşteptam. Norvegia, care 
e pe locul 4 în grupa tricolorilor, a obţinut o victorie 
neconvingătoare în Insulele Feroe, scor 2-0.

Plecând de la premisa că Spania, fosta campioană 
mondială, va câştiga la pas grupa, tricolorii şi-au făcut încă de 
la început calculele pentru locul secund. Eşecul din Suedia şi 
egalul din Norvegia au mai micşorat şansele la locul secund, 
însă prima reprezentativă încă speră.

În acest moment, echipa lui Contra e pe locul trei în grupă, 
la egalitate cu Suedia, pe care o vom întâlni în "retur" pe teren 
propriu. Astfel, Tătăruşanu&Co îşi păstrează intacte şansele 
la calificarea la turneul final al Euro 2020.

Ricardo Grigore și-a 
îndeplinit visul de a fi la 
turneul final. "Am stat în

 joc de glezne"

România, la egalitate 
cu Suedia, în preliminariile

 Euro 2020

Simona Halep a fost ironizată de jurnaliştii 
Eurosport, după parcursul sub aşteptări de la 
Roland Garros. Românca a ajuns doar până în 
sferturile de finală, deşi a avut unul dintre cele 
mai favorabile culoare din cariera sa.

Roland Garros 2019 s-a terminat, cu uriaşul 
Rafael Nadal câştigând competiţia la masculin. 
La feminin, a fost o competiţie a surprizelor, 
Asleigh Barty ridicând în premieră un trof de 
Mare Şlem deasupra capului. În semifinale, au 
ajuns două adolescente (Anisimova şi 
Vondrousova), principala favorită, Simona 
Halep, nereuşind să treacă de sportiva din SUA 
cu origini în Rusia.

Simona Halep a dezamăgit
Jurnaliştii de la Eurosport în versiunea 

italiană i-au acordat campioanei noastre doar 
nota 6,5, lăsând de înţeles că atitudinea şi 
comportamentul avut nu au fost pe măsura unei 
deţinătoare a titlului la Paris.

"A stat o săptămână şi a repetat cât de 
frumos era trofeul. A făcut-o la tragerea la sorţi, 
pe reţelele de socializare, probabil şi în 
discutiile cu rudele şi prietenii. A fost o mare 
dorinţă să repete parcursul din 2018. Atât de 
mult şi-a dorit încât a intrat pe teren şi în primele 
tururi a muncit mai greu decât se aştepta, ca 

atunci când ştii că ai toată presiunea pe umerii 
tăi.

Apoi, când tot răul părea sfârşit şi tabloul 
părea că-i zâmbeşte, i-a apărut în faţă ciclonul 
Amanda. Pufff! A pulverizat-o! Săraca Simona, 
un singur trofeu nu este niciodată suficient 
pentru ea", au scris jurnaliştii EuroSport, în 

versiunea în limba italiană, potrivit ziare.com.
Halep este acum într-o scurtă vacanţă, 

urmând a pregăti turneul de la Wimbledon, al 
treilea de Grand Slam al anului. La All England 
Club, Simo are o singură semifinală, în 2014.

Malta - România 0-4. 
Iar în grafic pentru Euro 2020! Pușcaș,

 ”dublă”, Chipciu și Man, eroii serii

Simona Halep,
 ironizată de jurnaliştii Eurosport
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