
Pentru asigurarea pe piaţa internă dar şi pentru export 
a unor produse agroalimentare de cea mai bună calitate, 
sigure pentru consumul uman,  în  România, începând cu 
data de 1 ianuarie 2020, va funcţiona o nouă agenţie 

guvernamentală, respectiv  Agenţia pentru Calitatea şi 
Marketingul Produselor Agroalimentare. Înfiinţarea noii 
Agenţii este prevăzută în legea adoptată de Camera 
Deputaţilor, în data de 12 iunie a.c.

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul Produselor 
Agroalimentare se va afla în subordinea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, fiind o instituţie publică 
cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi 

subvenţii acordate de la bugetul de stat, după cum 
precizează Agerpres. 

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7228 lei

($) 1 USD
4.1899 lei

1 XAU 
182.3449 lei

(£) 1 GBP 
5.3006 lei

(Gramul
de aur)

S u b  s e m n ă t u r a  
binecunoscutului ziarist 
alexăndrean Stan Ştefan, în 
anul  2015,  la  edi tura 
Tipoalex, din Alexandria, a 
apărut volumul  “Jurnalist în 
meandre le actual i tă ţ i i .  
Oameni, locuri, evenimente”. 
O carte eveniment, tipărită în 
condiţii grafice deosebite, în 
care jurnalistul de excepţie, 

Stan Ştefan, a înmănuncheat câteva zeci de consemnări şi articole realizate pe 
parcursul întregii sale cariere jurnalistice, precum şi note de călătorie rezultate în 
urma peregrinărilor sale jurnalistice în numeroase ţări ale Europei. 

(Continuare  în  pagina  2)

7

2

CAS Teleorman:

Utilizare eCard 
în aplicaţia de 

raportare 
pentru medicii 

de dializă

De la 1 ianuarie 2020

Se înfiinţează Agenţia pentru Calitatea 
şi Marketingul Produselor Agroalimentare 

Tânărul care a căzut în 
apele râului Câlniștea a 
fost găsit. Din păcate 
acesta era mort.

Un tânăr de 26 de ani a 
fost căutat vreme de 2 zile 
în apele râului Câlniştea. 
Dispariţia acestuia a fost 
semnalată de un pescar. 
A c e s t a  a  p o v e s t i t  
p o l i ţ i ş t i l o r  c ă  î n t r e  
local i tă ț i le  Tunar i  ș i  
Târnava din comuna 
Botoroaga, “o persoană a 
căzut în apă și a dispărut”.

(Continuare  în  
pagina  2)

Tânărul căutat de pompieri 
a fost găsit mort

Publicistul Stan Ştefan şi-a lansat volumul 
“Jurnalist în meandrele actualităţii” (II) 

în templul cărţilor din Alexandria

Zeci de proiectile 
anti grindină au fost

 lansate în județul 
Teleorman



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Materiale al căror conţinut reflectă în esenţă activitatea pe 

tărâmul presei desfăşurată de Stan Ştefan pe parcursul a peste 
40 de ani de activitate neîntreruptă, preocuparea sa de a 
consemna, cu fidelitate, pentru publicul larg,  evenimentele 
semnificative din viaţa socială, economică, culturală, de 
învăţământ, sportivă, religioasă, politică din judeţele Teleorman 
şi Giurgiu. Activitate în care Stan Ştefan, un iscusit istoric al 
clipei, a realizat peste 30.000 de articole, informaţii şi alte 
materiale jurnalistice, publicate în cotidianul Teleormanul, unde 
şi-a început cariera de jurnalist, în cotidienele centrale Scânteia 
şi Adevărul, la Agerpres, unde a profesat în calitate de 
corespondent pentru judeţele Teleorman şi Giurgiu, la Radio 
România Actualităţi şi Antena Satelor, unde a fost, timp de 20 de 
ani, un colaborator de mare succes.

De asemenea, în volumul deosebit de relevant pentru 
întreaga activitate a jurnalistului teleormănean, au fost înserate 
premiile şi diplomele acordate, de-a lungul anilor, de instituţiile 
judeţene de cultură, administrative şi din domeniile sportului şi 
cultelor, dovezi de apreciere ale carierei de excepţie a 
jurnalistului Stan Ştefan.  

Cartea s-a bucurat de aprecierea tuturor celor care au avut 
prilejul să o parcurgă, pentru prima sa carte Stan Ştefan primind 
“Premiul pentru publicistică”.  

La 4 ani distanţă de prima sa apariţie editorială, în aceste zile 
Stan Ştefan surprinde cititorii cu un nou volum de publicistică din 
seria “Jurnalist în meandrele actualităţii”. Volum a cărui lansare 
a avut loc ieri, 14 iunie, La Biblioteca Judeţeană “Marin Preda”, 
în locul numit de teleormănenii de spirit ca fiind templul cărţilor 
din Alexandria. Volumul cuprinde o serie de articole, informaţii 
de presă şi alte materiale jurnalistice publicate de autor în ultimii 
săi ani de activitate ca jurnalist, precum şi mai multe consemnări 
publicate în revista de cultură Caligraf, revistă unde este 
colaborator permanent. 

Lansarea noului volum de carte a avut loc în prezenţa unui 
numeros public  scriitori şi publicişti, jurnalişti din presa 
teleormăneană, conducători de instituţii judeţene, slujitori ai 
cultelor religioase, prieteni ai jurnalistului Stan Ştefan, iubitori de 
cultură.  

Cuvinte de apreciere asupra noului volum din seria  
“Jurnalist în meandrele actualităţii”, dar şi despre personalitatea 
jurnalistului şi publicistului Stan Ştefan, unul dintre cei mai 
redutabili ziarişti din presa scrisă şi audio din ultimii 50 de ani,  
şi-au exprimat profesorul şi publicistul Nicolae Dina, care a făcut 
o deosebit de interesantă prezentare a cărţii, primarul 
municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, publicistul Paul 
Şchiopu, părintele paroh Gelu Popa, jurnalistul, scriitorul şi 
publicistul Florin Burtan şi alţii. Aprecieri la adresa unui Om 
adevărat, pătruns de setea de adevăr şi de o necesară stare de 
normalitate în societatea românească, un alexăndrean care a 
slujit timp îndelungat, cu o dăruire exemplară, jurnalismul 
cotidian. 

În semn de aleasă preţuire, conducerea Bibliotecii Judeţene 
“Marin Preda” i-a atribuit domnului Stan Ştefan “Diploma de 
excelenţă pentru întreaga activitate jurnalistică şi publicistică, 
cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de ani”. 

După câteva zeci de minute rezervate acordării de autografe 
pe noul volum de carte, Stan Ştefan şi cei care au participat la 
acest eveniment cultural au degustat din preparatele şi vinul de 
colecţie oferit de jurnalist, publicistul 

primind de la oaspeţii săi cele mai calde şi sincere felicitări 
pentru întreaga-i activitate jurnalistică şi publicistică, urări de 
viaţă îndelungată, în deplină sănătate, alături de familie, de copii 
şi de viitorii nepoţi ! 

Din acest colţ de pagină, redactorii coditianului “Mara” îi 
transmit domnului Stan Ştefan sincera lor apreciere pentru tot 
ce a realizat pe tărâm jurnalistic şi publicistic, urările lor de 
sănătate şi fericire alături de cei dragi!

George ZAVERA 

(urmare  din  pagina  1)
La fața locului s-au deplasat rapid mai 

multe echipaje de intervenție, cu o 
autospecială de lucru cu apă și spumă, un 
autocamion, cu două bărci pneumatice și o 
barcă de aluminiu și o ambulanță SMURD.

Cu toată mobilizarea de forţe bărbatul a 
fost de negăsit în prima zi. Din păcate, odată 
cu lăsarea întunericului operaţiunea de 
căutare a fost sistată, dar reluată a doua zi. 

După alte 12 ore de căutari trupul acestuia a 
fost găsit.

”Persoana înecată a fost găsită de 
pompieri la ora 19:15 (13 iunie) pe raza 
localității Tunari”, a declarat purtătorul de 
cuvânt al ISU Teleorman.

Cazul a fost preluat de poliție pentru 
cercetări.

Claudiu DUMITRACHE 

Tânărul căutat de pompieri 
a fost găsit mort

Publicistul Stan Ştefan 
şi-a lansat volumul “Jurnalist 

în meandrele actualităţii” (II) în 
templul cărţilor din Alexandria

Peste 100 de proiectile au 
fost lansate în 4 puncte din 
judeţul Teleorman pentru 
comba te rea  g r i nd ine i .  
P o t r i v i t  P r e f e c t u r i i  
Teleorman, în județul nostru 
există 4 puncte de lansare 
funcționale, în localitățile 
Furcu leș t i ,  Ca lmățu iu ,  
Troianu (acestea 3 au fost 
înființate în 2018) și Dracea 
(înființat în 2019), urmând a 
se da în folosință alte 2 
puncte, pe raza localităților 
Plopii Slăvitești și Segarcea 
Vale (sat Olteanca).

Peste 100 de proiectile au 
fost lansate în Teleorman 

pentru combaterea grindinei
D i n  c e l e  4  p u n c t e  

funcționale au fost lansate, în 
acest an, 108 rachete pentru 
combaterea grindinei. Astfel, 
Furculesti – 21, Calmatuiu – 
21, Troianu – 36 și Dracea- 
30.

To a t e  a c ț i u n i l e  d e  
combatere a căderilor de 
grindină prin intervenții active 
în atmosferă au avut efectul 
scontat. Punctele de lansare 
antigrindină de pe teritoriul 
județului Teleorman aparțin 
Unității de Combatere a 
Căder i lo r  de Gr ind ină 
Oltenia, Prahova.

Comanda pentru lansarea 
rachetelor se dă din punctul 
de comandă de la Ploiești, al 
Unității de Combatere a 
Căderilor de Grindină, în 
baza atenționărilor primite de 
la Administrația Națională de 
Meteorologie, în funcție de 
imaginile furnizate de radare.

Aprobarea pentru lansare 
se obține de la Statul Major al 
Forțelor Armate și Romatsa 
(aviația militară și civilă).

Raza de acțiune a unui 
punct de lansare este de 10 
km, înălțimea de lansare fiind 
de 7500-8000 metri.

Claudiu DUMITRACHE 

Atenție mare pentru toți care dețin această 
marcă de mașină. Este vorba de peste un 
milion de autoturisme care sunt chemate în 
service.

Ford Motor a anunţat miercuri că recheamă 
1,2 milioane de SUV-uri Explorer de pe piaţa 
americană, pentru un posibil defect la 
suspensie, care ar putea conduce la un control 
limitat al direcţiei, transmite Reuters citat de 
News.ro.

Al doilea mare producător auto american 
va rechema SUV-uri Explorer fabricate în 
perioada 2011-2017.

Rechemarea va costa divizia Ford din 
regiunea Americii de Nord 180 de milioane de 
dolari, sumă care va fi bugetat în trimestrul al 
doilea. Compania anticipează în continuare 
un profit ajustat înainte de dobânzi şi taxe mai 
mare decât în 2018. 

Zeci de proiectile anti grindină au fost lansate
 în județul Teleorman

Toți șoferii care dețin această marcă de
 mașină sunt chemați în service
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Asociația Orașelor din România(AOR) i-a 
trimis, vineri, o scrisoare deschisă premierului 
Viorica Dăncilă în care îi solicită o întâlnire de 
urgență pentru a preveni falimentul primăriilor.

AOR cer soluții pentru rectificarea bugetului 
de venituri si cheltuieli pe anul 2019 și 
realizarea  unei construcției bugetare care să 
asigure resursele financiare necesare 
îndeplinirii tuturor atribuţiilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare, pentru toate unitățile 
administrativ-teritoriale cu statut de oraș, în 
vederea evitării falimentului multora dintre 
aceste U.A.T.-uri.

Primarii mai cer aprobarea de urgență a 

Codului Administrativ, act normativ necesar 
gradului de dezvoltare actual al administrației 
publice locale românești, menit să răspundă 
nevoii crescute de a oferi tuturor cetățenilor 
servicii diversificate şi de calitate și crearea 
unei administrații performante.

AOR solicită și suplimentarea sumelor din a 
POR pentru orașe, singura șansă reală pentru 
dezvoltarea infrastructurii din localități; aceasta 
a fost extrem de bine primită de administrațiile 
locale de la nivelul orașelor, dovadă stând și 
numărul mare de proiecte depuse spre 
finanțare.

,,Constatând că, nici până la această dată, 
deși am încercat în nenumărate rânduri, nu v-
ați făcut timp să stați de vorbă cu conducerea 
A s o c i a ț i e i  O r a ș e l o r  d i n  R o m â n i a ,  
reprezentanta legitimă a intereselor celor 216 
unităţi administrativ-teritoriale cu statut de oraş, 
vă cerem în mod public o întrevedere de 
urgență pentru discutarea rezolvăr i i  
problemelor stringente cu care ne confruntăm, 
aceasta fiind un pas împortant pentru 
detensionarea stării de încordare în care se află 
admin is t ra ț ia  pub l ică  loca lă , ”  sc r iu  
reprezentanții AOR.

Primul ministru Viorica Vasilica Dăncilă a anunțat că va 
candida la șefia Partidului Social Democrat din 29 iunie și 
respinge o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale. 
Viorica Dăncilă a declarat: ”Nu candidez la prezidențiale. 
Candidatul trebuie să se bucure de popularitate. De aceea 
am creat acest congres mai devreme, pentru ca toate 
eforturile noastre să fie axate pe candidatul la prezidențiale”. 
Dancilă a declarat că se bucură dacă la prezidențiale va 
candida Gabriela Firea. Cu toate astea, social-democrații nu 
au încă un candidat sigur la alegerile prezidențiale, iar 
Gabriela Firea nu vrea să candideze pentru Palatul 
Cotroceni. Și totuși, și fără un candidat la alegerile 
prezidențiale de la iarnă, premierul Viorica Dăncilă declară că 
PSD le va câștiga.

Despre apropiatul congres al social-democraților, 
deputatul Valentin Gabriel Boboc, aflat la cel de-al doilea 
mandat consecutiv, declară că și la acest congres al PSD-ului 
lucrurile vor merge bine. Va fi ales președintele partidului, 
funcție la care premierul Viorica Dăncilă și-a anunțat 
candidatura. Deputatul Valentin Boboc nu știe dacă Viorica 
Dăncilă va avea și alți contracandidați, dar apreciază că în 
urma unei confruntări va fi ales cel mai bun. De altfel Valentin 
Boboc declară că la congresul PSD-ului vor fi aleși și 
vicepreședinții partidului și ceilalți membri din conducerea 
respectivei formațiuni politice. Deputatul Valentin Boboc nu 
știe dacă după ispășirea condamnării de trei ani și jumătate a 
fostului președinte Liviu Nicolae Dragnea acesta va reveni la 
conducerea partidului.

În altă ordine de idei, deputatul Boboc apreciază că la 
alegerile europarlamentare cumulate cu referendumul 
național pe temele Justiției solicitat de președintele Klaus 
Werner Iohannis PSD nu a pierdut; Valentin Boboc, care nu 
recunoaște victoria Partidului Național Liberal, declară că 
alegerile europarlamentare au fost pierdute de formațiunile 
politice care nu au reușit să câștige nici un fotoliu de 
europarlamentar, făcând aluzie la aliații de la guvernare, 
Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE).

Referindu-se și la moțiunea de cenzură la adresa 
Guvernului Dăncilă, deputatul Boboc consideră că aceasta 
nu are nici o șansă, PSD și ALDE având majoritatea în 
Parlament.

Ioan DUMITRESCU

Klaus Iohannis a semnat, joi, 13 iunie, Acordul Politic 
Naţional pentru consolidarea parcursului european al 
României. La ceremonia de la Palatul Cotroceni au venit 
partidele din opoziție, iar șeful statului nu a ratat ocazia să mai 
trimită niște „săgeți” la adresa PSD, despre care a spus că „a 
rămas doar cu aparența schimbării.”

Șeful statului i-a 
primit joi, la Palatul 
Cotroceni, pe Ludovic 
Orban (PNL), Dan 
Barna (USR), Victor 
Ponta (PRO România) 
și Eugen Tomac (PMP), 
pentru a semna pactul 
prin care semnatarii se 

angajează să transpună în legislaţie în cel mai scurt timp 
măsurile necesare asigurării respectării rezultatului votului 
de la referendumul pentru Justiție din data de 26 mai.

Reprezentanții PSD au lipsit de la ceremonie, iar 
președintele României a lansat un nou atac în direcția social-
democraților, pe care îi acuză că se prefac că se schimbă.

„Pe mine nu m-a anunțat că este interesat PSD-ul (de 
semnarea pactului – n.r.), PSD-ul care aparent din 27 mai se 
schimbase, dar nu este așa, PSD-ul nu s-a schimbat, nu se 
schimbă, a rămas doar cu aparența schimbării, urmărește 
aceleași obiective și răspunsul lor – pe care mi l-au dat prin 
media – a fost un refuz, aveau mai multe amendamente decât 
obiective în acest Acord.

Aceste alegeri din 26 mai reprezintă o victorie a românilor 
împotriva incompetenței PSD-iste, dar este doar primul pas 
dintr-o serie mai lungă, urmează încă trei ocazii pentru 
români de a da o lecție PSD-ului, pentru că PSD-ul nu a 
înțeles, a simulat.

Iarăși și-au bătut joc de românii din diaspora, trebuie să 
revenim la o normalitate românescă, europeană, 
democratică, care se bazează pe respectarea statului de 
drept”, a declarat Klaus Iohannis, care a precizat că pentru a 
face aceste modificări, este nevoie de un altfel de parlament.

Klaus Iohannis a semnat
 Acordul Politic Naţional

 cu opoziția

PSD fierbe

Liderul Pro România, Victor 
Ponta, a scris pe Facebook că 
a notificat vineri Autoritatea 
Electorală Permanentă că 
renunță la mandatul 
de europarlamentar, 
așa cum a anunțat 
că va proceda când 
a candidat cap de 
l i s t ă .  Î n  u r m a  
retragerii sale, cele 
două posturi  de 
europar lamenta r  
care revin partidului 
vor fi ocupate de 
f o s t u l  c o m i s a r  
european, Corina 
Crețu, și de fostul 
p r e m i e r ,  M i h a i  
Tudose.

Redăm mai jos postarea lui 
Victor Ponta pe Facebook:

”Asa cum am promis de la 
inceput eu voi ramane acasa ( 
in Parlamentul de la Bucuresti) 

– pentru ca de aici pot sa fac 
mai mult si mai repede 
lucrurile pe care romanii le 
asteapta de la noi!

Am informat azi AEP 
referitor la cei doi colegi din 
ProRomania care vor prelua 
m a n d a t e l e  d e  
europarlamentar.

Sunt convins de faptul ca, si 

Corina Cretu si Mihai Tudose, 
ne vor reprezenta cu onoare si 
eficienta in Parlamentul 
E u r o p e a n /  i a r  E c h i p a  

P r o R o m a n i a  
ramane unita si 
profesionista ( cu 
t o t i  c e i  d i n  
B u c u r e s t i ,  
Bruxelles si de 
peste tot din tara si 
in afara tarii) !

N u  a m  p u s  
niciodata interesul 
m e u  p e r s o n a l  
inaintea interesului 
Echipei pe care o 
conduc / nu m-am 
tinut niciodata cu 

lanturi de o functie sau un 
scaun caldut / ProRomania 
are nevoie de mine aici si nu 
am ezitat niciun minut.

Suntem ProRomania- si 
tinem cu Romania!”

Încă o victorie pentru Viorica Dăncilă: 
Congresul PSD în care partidul își va alege 
conducerea va avea loc pe 29 iunie, cu toate că 
unii membrii au cerut amânarea acestuia. 

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, după 
CEX, că s-au luat anumite decizii privind 
congresul PSD din data 29 iunie. 

De asemenea, Viorica Dăncilă a mai spus că 
ea este hotărâtă să candideze la președinția 
PSD. ”Fiecare coleg este liber să candideze, eu 
nu voi veni cu o echipă, această abordare mi se 
pare incorectă. Lista este deschisă. Eu am 
vorbit în numele meu, iar cei care vor candida 
sunt oameni de valoare”, a precizat prim-
ministrul.  

În ceea ce îl privește pe Paul Stănescu, 
Dăncilă a afirmat că nu trebuie sancționat 
niciun membru de partid pentru o opinie 
personală. ”Nu putem să sancționăm pe cineva 
dacă nu e de acord cu părerea liderului”, a spus 
acesta. 

Viorica Dăncilă a mai anunțat că la moțiune 
se va asigura cvorumul, însă nu se va vota.

Viorica Dăncilă a afirmat că recunoaște că a 
spus că cei care votează moțiunea vor fi excluși 
din PSD: ”Am spus acest lucru și nu neg, însă 
nu președintele partidului îi exclude, ci 
grupurile din care ei fac parte”, a spus 
premierul.

Premierul a mai spus că în ședința de astăzi 
nu s-a discutat despre un candidat comun la 
prezidențiale cu ALDE. ”Trebuie să avem o 
abordare echilibrată, bazată pe anumite 
sondaje, discuții în organizații. Cred că pentru 
candidatul la prezidențiale trebuie să avem un 
alt congres. Dacă am fi fcut acum și 
desemnarea, mesajele PSD erau diluate. 
Acum trebuie să vorbim despre programul de 
Guvernare. Într-un congres a cărei dată o vom 
decide în CEX vom veni cu platforma 
candidatului. Cred că la sfârșitul lunii iulie”, a 
mai spus aceasta.

Primarii localităților aflate în pragul falimentului 
solicită întâlnire de urgență cu Dăncilă

Victor Ponta a notificat AEP că renunță la 
mandatul de europarlamentar

Congresul PSD va avea loc pe 29 iunie
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Personalul Agenţiei va fi format din 

funcţionari publici şi personal contractual, 
angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Salarizarea personalului Agenţiei se va face în 
conformitate cu prevederile legale aplicabile 
fiecărei categorii de personal. Conducerea 
executivă a Agenţiei va fi exercitată de către un 
director general, numit prin ordin al ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

Agenţia pentru Calitatea şi Marketingul 
Produselor Agroalimentare va avea ca obiectiv 
punerea în aplicare a sistemelor de calitate 
recunoscute la nivel european pentru 
produsele agroalimentare româneşti şi de 
certificare a produselor conform sistemelor de 
calitate facultative instituite la nivel naţional şi 
european. 

Specialiştii Agenţiei vor aplica prevederile 
legale ast fe l  încât  toate produsele 
agroalimentare ce vor fi introduse pe piaţă să 
fie certificate conform sistemelor de calitate  
instituite la nivl naţional şi european şi pentru a 
se asigura un marketing corespunzător acestor 
produse. Agenţia va exercita funcţii de 
autoritate de stat în domeniul calităţii şi 
marketingului produselor agroalimentare; de 
strategie, prin care asigură întocmirea şi 
propunerea spre aprobare a strategiei pentru 
dezvoltarea sectorului produselor de calitate; 
de reprezentare, prin care asigură, în numele 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 
reprezentarea pe plan intern şi extern, în 
domeniul său de activitate şi în limitele stabilite 
de lege. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

CFR Călători anunţă că, începând de vineri, a lansat 
programul estival de transport Trenurile Soarelui. Astfel, timp 
de aproape trei luni, până în 9 septembrie, peste 40 de trenuri 
vor asigura zilnic legături directe din toată ţara cu staţiunile de 
la Marea Neagră şi Delta Dunării.

"22 trenuri directe (11 tur/11 retur) şi ramurile aferente 
care pornesc din principalele oraşe vor avea ca destinaţie 
Constanţa/ Mangalia şi retur. Numai 6 dintre acestea (3 tur/3 
reutr) nu vor tranzita Bucureştiul", se arată într-un comunicat 
al companiei.

În plus, 32 de trenuri (16 tur/16 retur) vor asigura legătura 
Capitalei cu litoralul şi retur, 14 din ele (7 tur/7 retur) ajungând 
până la Mangalia şi retur, restul oprindu-se la Constanţa. 
Durata de parcurs între Bucureşti şi Constanţa, pentru 
trenurile IR fără oprire, este de 1 oră şi 58 de minute.

Totodată, 2 trenuri directe (1 tur/1 retur) vor asigura zilnic 
legătura Bucureşti Nord - Tulcea Oraş şi retur, pentru a facilita 
accesul turiştilor la Delta Dunării.

De asemenea, în fiecare zi, 4 trenuri (2 tur/2 retur) vor 
continua să circule între Medgidia şi Tulcea.

De la 1 ianuarie 2020

Se înfiinţează Agenţia pentru Calitatea 
şi Marketingul Produselor Agroalimentare 

 Pentru istoria locală, cel 
mai important membru al 
familiei Racottă este Nicolae 
Racottă (1872-1953).

Fiu al lui Vasile Racottă și al 
Eca te r ine i  Romanescu ,  
Nicolae s-a căsătorit pe 17 
i u n i e  1 9 0 1  c u  M a r i a  
Magdalena Bengescu (1884-
1939), la conacul moșiei 
Ștorobăneasa.

Au avut împreună trei copii: 
Vasile (1902-1954), Alexandru 
(1904-1970) și Nicolae (1907-
1955).

Nicolae Racottă s-a stabilit 
la conacul Ștorobăneasa în 
anul 1899, unde a locuit până 
în martie 1949, când l-au 
ridicat comuniștii și i-au stabilit 
domiciliul obligatoriu la Sibiu 
(unde a murit).

Inginer de comunicații, 
Nicolae Racottă își luase 
doctoratul la Oxford. A fost de 
două ori prefectul județului 
Teleorman,  „d i rector  în  
Ministerul Comunicațiilor și s-a 
implicat în mod deosebit în 
viața localității Ștorobăneasa, 
implicare ale cărei urme se 
mai văd și astăzi, datorită 
acestui fapt fiind, poate, cel 
mai iubit de săteni” (Steluța 
Chefani-Pătrașcu, „Moșieri 
teleormăneni (1864-1949). 
Mărire și decădere”).

Moșia Ștorobăneasa îi 
revine lui Nicolae Racottă în 

anul 1904, pe 23 martie, ca 
moștenire, sora lui, Zoe, 
pr imind moși i le  Ioneșt i  
(Vâlcea), Budești (Vâlcea), 
Moțăței (Dolj) și cele două 
case din București (de pe 
Strada Verde, nr. 20 și 32).

N ico lae  Raco t tă  s -a  
implicat activ în administrarea 
moșiei, iar „Conacul unde 
familia își petrecea cea mai 
mare parte din timp este mărit, 
i se ridică un etaj, iar cele două 
corpuri se unesc. Aproape de 
conac este amenajat un iaz 
pentru colectarea apei care 
inunda grădina de zarzavat, 
iar accesul se face printr-o 
alee cu castani care se 
păstrează și azi. În fața 
conacului se amenajează un 
frumos foișor, unde se lua 
cafeaua și se stă la taifas.”

Nicolae Racottă a ridicat în 
sat o școală spațioasă, 
urmând indicațiile Ministrului 
Educației, Spiru Haret: „Pentru 
școală s-a prevăzut un sistem 
modern de ventilație și apă 
curentă. Aceasta oferea 

condiții mai bune decât unele 
d i n t r e  ș c o l i l e  d e  l a  
oraș”.Nicolae Racottă a trimis 
la studii, pe banii lui, cei mai 
buni copii din localitate, 
„urmând ca aceștia, după 
terminarea studiilor, să revină 
în localitate ca învățători”.

El a construit pentru 
local i tate un sistem de 
canalizare și un castel de apă, 
de la acesta, prin cădere 
liberă, alimentându-se cu apă 
întreaga localitate.

Cornelia RĂDULESCU

Investițiile străine directe au scăzut cu 17% 
în perioada ianuarie-aprilie comparativ cu 
același interval din 
2018, arată datele 
băncii centrale.

Investiţiile directe 
ale nerezidenţilor în 
România au însumat 
în primele patru luni 
1,32 miliarde de euro, 
comparativ cu 1,59 
miliarde de euro în 
aceeași perioadă a 
a n u l u i  t r e c u t ,  a  
transmis joi BNR.

Participaţiile la capital (inclusiv profitul 
reinvestit net estimat) au însumat 938 milioane 
de euro, iar creditele intragrup au înregistrat 

valoarea netă de 385 milioane de euro.
Deficitul de cont curent s-a adâncit cu 

aproape 40%, pe 
fondul creșterii mult 
m a i  r a p i d e  a  
importurilor decât a 
exporturilor. Astfel, în 
perioada ianuarie-
aprilie 2019, contul 
curent al balanţei de 
plăţi a înregistrat un 
deficit de 2,3 miliarde 
de euro, comparativ cu 
1,66 milioarde de euro 
în perioada ianuarie-

aprilie 2018.
Datele BNR arată și că datoria externă totală 

a crescut cu 3,66 miliarde de euro.

Repere teleormănene: Nicolae Racottă 
(1872-1953)

Investiții străine mai mici în primele patru luni

Lucrările de construcţii au crescut cu 33,4% în aprilie, pe 
serie brută, faţă de aceeaşi lună a anului anterior, nivel 
crescut faţă de cel din luna precedentă, potrivit datelor 
publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În martie, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, volumul 
lucrărilor de construcţii a crescut, atât ca serie brută, cât şi ca 
serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de 
sezonalitate, cu 23,4%, respectiv cu 18,7%.

În aprilie, faţă de luna corespunzătoare a anului 
precedent, volumul lucrărilor de construcţii a crescut, atât ca 
serie brută, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de 
zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 33,4%, respectiv cu 
25,5%.

Pe elemente de structură au fost înregistrate creşteri la 
volumul lucrărilor de construcţii noi (+40,8%), al lucrărilor de 
întreţinere şi reparaţii curente (+20,4%) şi al celor de reparaţii 
capitale (+11,4%).

Pe obiecte de construcţii, seria brută evidenţiază creşteri 
ale volumului lucrărilor de construcţii astfel: construcţii 
inginereşti, cu 36,6%, clădiri nerezidenţiale, cu 32,9% şi 
clădiri rezidenţiale, cu 27,5%.

În primele 4 luni, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, 
volumul total al lucrărilor de construcţii, ca serie brută, a 
crescut cu 17,8%. Pe elemente de structură au avut loc 
creşteri la construcţiile noi (+25,6%), lucrările de reparaţii 
capitale (+1%) şi la lucrările de întreţinere şi reparaţii 
(+0,4%).

În 2018, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut pe total, 
ca serie brută, cu 4,1%.

Programul estival 
Trenurile Soarelui a intrat 

în vigoare

În aprilie, sectorul 
construcţiilor a accelerat cu

 un avans de 33,4%
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Pentru activare, terminalul de 
citire eCard este conectat la 
calculator. Se introduce cardul 
electronic în terminal. În aplicatia 
de raportare se deschide o 
fereastra cu mesajul: „Cardul 
curent este inactiv. Doriți să 
activați Cardul?.” Se apasă 
butonul „Acceptă”, terminalul 
afișează mesajul „PIN transport 
?”. Asiguratul introduce corect 
codul PIN de transport, cod unic : 
000(trei de zero), apoi apasă 
tasta verde „OK”. Pe terminal va 
apărea mesajul „PIN nou?”. 
Asiguratul va introduce un PIN 
personalizat format din 4 cifre. 
Pe terminal va apărea mesajul 
„PIN confirmat?”, unde pacientul 
va trebui să introducă din nou 
PIN-ul ales de el. În aplicația de 
raportare va apărea mesajul 
„Cardul a fost activat cu succes”.  

Opţiunile din acest meniu 
sunt: Acceptă– cardul se va 
activa, iar aplicația de raportare 
v a  î n t o a r c e  m e s a j u l  d e  
confirmare „Cardul a fost activat 
cu succes”; Renunță– cardul nu 
se va activa, iar aplicația va 
întoarce mesajul de notificare 
„Operatia a eșuat. Cardul este 
inactiv”.

În urma introducerii cardului 
în terminal, aplicația de raportare 

va afișa notificarea „Autentificare 
terminal. Vă rugăm introduceți 
PIN-ul în terminal”.

Se apasă butonul „Acceptă”, 
terminalul afișează mesajul 
„PIN-ul  dvs.?”  Asiguratu l  
introduce corect codul PIN de 
acces al cardului la terminal, apoi 
apasă tasta verde „OK”.

Dacă asiguratul este deja 
introdus în baza de date, se 
realizează identificarea acestuia 
prin apăsarea butonului „Citeşte 
eCard?”. Pacientul este filtrat 
automat din baza de date.

Dacă asiguratul nu există în 
baza de date, aplicația de 
raportare va intoarce un mesaj în 
care va cere confirmarea 
utilizatorului dacă dorește să 
adauge pacientul în baza de 
date.

Aplicația SIUI-DIaliza va 
deschide o fereast ră  de 
adăugare pacient, unde datele 
obligatorii vor fi precompletate ca 
urmare a datelor luate de pe 
card, cu exceptia CNP-ului, care 
va fi completat de medicul-
utilizator. 

În urma completării CNP-ului, 
dacă aplicația este conectată 
online la serverul de SIUI, va 
trimite o cerere către SIUI pentru 
verificarea stării de asigurat a 

pacientului, iar SIUI îi va trimite 
un răspuns automat. În dreptul 
CNP-ului va apărea un câmp în 
care va fi descrisă calitatea de 
asigurat a pacientului nou 
adăugat.

Pentru adăugarea serviciilor, 
utilizatorul va merge în meniul 
Fișe Pacienți (Fișier -> Fișe 
Pacienți). Va apăsa butonul 
„Adaugă”, iar pentru selectarea 
pac ien tu lu i  de  pe  ca rd ,  
utilizatorul va apăsa butonul 
„Citește eCard” din fereastra 
„Selectare Pacienți”. Aplicația va 
face o prefiltrare a datelor și va 
afișa persoana aferentă cardului 
din terminal.

Aplicația va deschide o 
fereastră de adăugare date 
pentru „Fișa de pacient”.

Se poate observa numărul 
cardului în partea de jos a 
ferestrei. Utilizatorul va completa 
d a t e l e  o b l i g a t o r i  ș i / s a u  
neobligatorii și va apasa butonul 
„Acceptă”.

În  urma exportu lu i  de 
raportare, serviciile se vor regăsi 
in SIUI, validate sau respinse, 
după caz. În raportare se va 
regăsi și numărul cardului atașat 
la fiecare serviciu.

Cornelia RĂDULESCU
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Motto: ,,Scoala este un torent vesnic ale carui ape se 
rostogolesc necontenit catre marile adevaruri”. 

( Nicolae Iorga )
La fiecare final de an scolar gandurile mi se indreapta 

catre fostii mei invatatori si profesori, catre cei care cu 
migala si rabdare slefuiesc suflete umane.

Cum as putea vorbi despre dascalii mei, ca si despre 
toti dascalii de ieri si de azi, ai mei sau ai altora, decat 
chemand cu flori de suflet, emotia, recunostinta si 
respectul, care nu pot fi lesne exprimate!

Cum as putea evoca acele rare clipe ale copilariei si 
ale biruintei de mai tarziu spre lumina cugetului decat, 
pentru toti care au cunoscut binefacerea cartii, mugurul 
cel tanar si datator de roade, care leaga o generatie de 
alta, care inseamna acumulare si continuitate, alese 
valente sufletesti si neostoita chemare spre lumina si 
peste toate datoria noastra, spusa deschis, de a 
recunoaste oricand ca ceea ce suntem astazi datoram 
altora si, mai ales, scolii si dascalilor nostril!

Cum as putea omagia mai sincer invatatoarea mea din 
acei primi ani dramatici si infiorati ai intalnirii cu tainele 
cartilor, fara a chema acea stare launtrica de incordare si 
imensa bucurie, care m-a stapanit sincer decenii de-a 
randul?

As putea oare gasi cuvintele potrivite, care se cuvin 
pentru dascalii mei?  Nu cred, findca adevarurile mari se 
lipsesc de cuvinte, iar sentimentele inalte nu cunosc 
forma exprimarii verbale.

Pot doar sa rechem, sincer si emotional, amintirile 
insotite de veneratie si respect.

N-am sa uit niciodata ca trandafirii recunostintei 
infloresc in toate anotimpurile pentru toti dascalii scolii 
romanesti.

Leon Armeanca

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

Ştiai că te privesc
precum soarele
scuturându-se de
căldură.

Dar nu-ţi păsa:

a câta oară
mă învăluia
noaptea?

DORINŢĂ
M-aş face copac,
să-mi curgă toamna prin
crengi.
Şi m-aş face clipă
pe retina vremii,
să văd cuvintele cum îţi
tulbură surâsul.
Şi m-aş face amurg,
să-ţi înfior cărarea.

Un meşter priceput
m-aş face, să cioplesc
piatra cu lumina cărţii.

Un sărut m-aş face în
lacrima ta...

SCRISOARE
Scrisoarea aceea,
în ale cărei cuvinte
îmi găsisem alinare,
s-a îngălbenit
sub nepăsarea
uitării tale...

Lacrimile mele,
ciudat de obossite,
au spălat amintirile:
mai ţin minte doar
chipul tău îmbujorat...

FATA MORGANA
E ca şi cum ai jura
că mijesc zorile
pe când soarele abia
apune.
Şi totuşi, eu ştiu
că tu alergi întruna
prin valuri de rouă şi
prin nisipuri arzătoare.
Rătăcit,
mi-am părăsit obişnuitele
drumuri, căutându-te,
dar tu ai rămas ascunsă
şi tăcută...

ATUNCI
Îţi voi recunoaşte sufletul
după uşorul zâmbet ce-l
uiţi mereu în colţul gurii,
voi şti că tu eşti după
melancolia umbrelor
lăsate pe cuvintele rănite...

Ploaia sufletelor odihneşte

clocotul drumului
în aşteptarea ta...
 
AŞTEPTARE
Voi aştepta
până când
primăverile senine
ale inimii tale
vor veni să se adape
din suspinul
ce-mi curge
prin amintiri...

Mihail ĂNASE

CAS Teleorman:

Utilizare eCard în aplicaţia de raportare 
pentru medicii de dializă

La sfârșit de an școlar

Venerație și recunoștință 
pentru dascălii școlii

Un donator de sânge poate salva 2 vieți. Pentru a fi 
donator, o persoană trebuie să aibă o vârstă cuprinsă 
între 18 și 60 de ani, greutate peste 50 de kilograme, puls 
regulat – 60-100 de bătăi pe minut, o tensiune arterială 
sistolică între 100 şi 180 mmHg, să nu fi suferit în ultimele 
6 luni intervenţii chirurgicale, să nu fi consumat grăsimi 
sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înainte de 
donare și să nu fie sub tratament pentru: hipertensiune, 
boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli 
endocrine. În cazul femeilor, este nevoie să nu fie 
însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada 
menstruală.

De asemenea, donatorii nu trebuie să sufere sau să fi 
suferit de afecțiuni precum hepatită, TBC, sifilis, malarie, 
epilepsie sau alte boli neurologice, bruceloză, ulcer, 
diabet zaharat, boli de inimă, miopie forte sau cancer.

O donare înseamnă o unitate de 450 de ml de sânge 
total – cantitate ce se reface, ca volum, în 60 de minute, 
iar celular – în 2-3 săptămâni. 1 oră durează parcurgerea 
tuturor procedurilor de donare.

Înainte de donare, sfatul medicilor este să se consume 
un mic dejun puțin consistent, cu legume și fructe și să se 
evite fumatul. De asemenea, odihna în noaptea de 
dinainte de donare este foarte importantă. În următoarele 
12 ore după donare, este de evitat efortul fizic intens, 
conducerea autovehiculelor și consumul de alcool. În 
schimb, este recomandat consumul sporit de lichide și un 
regim alimentar bogat în proteine animale (ouă, carne 
etc.).

Ghidul donatorului de sânge.
 Un donator de sânge poate

 salva 2 vieți
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În prezent, sarcina de a căuta viaţă extraterestră este un 
efort care încă nu a produs rezultate.

A v i  L e o b ,  
p r o f e s o r  a l  
U n i v e r s i t ă ţ i i  
H a r v a r d ,  a  
declarat recent în 
c a d r u l  u n e i  
p rezen tă r i  d in  
c a d r u l  
e v e n i m e n t u l u i  
„The Humans to 
Mars  Summi t ”  

(Oamenii spre Marte) că eforturile cercetătorilor de a descoperi 
viaţă extraterestră ar trebui concentrate atât pe descoperirea 
unor forme de viaţă / civilizaţii vii, dar şi asupra celor care au 
încetat să mai existe, notează Futurism.

Profesorul este de părere că descoperirea unor civilizaţii 
extraterestre care au încetat să mai existe se poate dovedi o 
şansă de a învăţa pentru omenire. Pe lângă realizarea faptului, 
evident din acel moment, că nu mai suntem singuri în Univers, 
Leob este de părere că modul în care o civilizaţie extraterestră 
a ajuns la ruină ne poate servi drept semnal de alarmă  asupra 
pericolelor care ar putea la dispariţia noastră din Univers.

„Sunt de părere că am putea învăţa ceva de pe urma acestui 
proces (n.r. de identificare a unor civilizaţii extraterestre), 
explică profesorul Leob. „Am putea învăţa să ne comportăm 
mai bine între noi, să nu pornim un război nuclear sau să ne 
monitorizăm planeta şi să ne asigurăm că rămâne locuibilă 
pentru o perioadă îndelungată de timp.

Identificarea unor civilizaţii extraterestre se poate dovedi a fi 
„arheologie spaţială”, în cuvintele profesorului Avi Leob. El 
argumentează că am putea găsi în aceste cazuri, forme de 
tehnologie necunoscute nouă, urme ale unor conflicte nucleare 
sau chiar suprafeţe planetare pârjolite de aceste conflicte.

În ceea ce priveşte cauzele care ar putea duce la dispariţia 
unei civilizaţii, fie a noastră sau extraterestră, Avi Leob este de 
părere că, extrapolând comportamentele pe care le-a 
identificat la rasa umană, civilizaţiile ajung la extincţie din 
cauza modului în care indivizii îşi gândesc existenţa. Astfel, 
planificarea şi luarea în calcul doar a consecinţelor pe termen 
scurt poate conduce spre apariţia şi alimentarea fenomenelor 
care distrug o civilizaţie.

O blondă gonea pe străzi cu o viteză incontrolabilă şi, la o 

intersecţie, accidentează un pieton.

Blonda coboară imediat, ridică victima, o instalează pe 

bancheta din spate şi continuă drumul spre spital.

La un moment dat, se întoarce zâmbind spre accidentat şi 

îi spune:

– Ce noroc formidabil aţi avut că treceam pe aici!

***

Un scoțian le spune copiilor săi: dacă sunteți cuminți, 

duminica va duc la cofetărie să vedeți cum mănâncă lumea 

prăjituri!

Pastila de râs

Serialul Cernobîl produs 
de către HBO s-a dovedit a fi 
un succes, o dovedesc 
audienţele, cât şi notele 
criticilor şi ale publicului.

Mini-seria produsă de 
către HBO, care recreează 
evenimentele din anul 1986, 
este un real succes. Serialul a 
fost primit cu entuziasm de 
către critici, primind unele 
dintre cele mai bune note din 
istorie, dar şi de către publicul 
larg. Parte din succes se 
datorează modului în care a 
fost spusă povestea, în timp 
ce altă parte se datorează 
munci i  de documentare 
depuse de către echipa care a 
lucrat la acest proiect. 
Business Insider a compilat o 
listă de fapte şi mituri care au 
ieşit în evidenţă în acest serial.

Mit :  Dezastrul  de la 
Cernobîl a produs o cantitate 
dublă de radiaţii faţă de 
bomba nuc leară  de la  
Hiroshima

Jan Haverkamp, expert în 
tehnologii nucleare care 
lucrează pentru Greenpeace, 
explică faptul că natura total 
d i f e r i t ă  a  c e l o r  d o u ă  
evenimente face imposibilă 
compararea acestora. În cazul 
bombei nucleare de la 
Hiroshima, efectele radiaţiilor 
a s u p r a  s ă n ă t ă ţ i i  s u n t  
influenţate de poziţia unui 
individ faţă de punctul central 
al deflagraţiei, expunerea 
făcându-se într-o perioadă de 
timp extrem de limitată.

În cazul Cernobîlului, 
defecţiunile de la reactorul 
numărul 4 au condus spre 
eliberarea în atmosferă a unei 
cantităţi mari de material 
radiocativ. Expunând astfel 
populaţia la radiaţi i  pe 
parcursul unei perioade mult 
mai lungi.

Fapt real: autorităţi le 
sovietice au încercat să 
folosească roboţi pentru a 
limita contaminarea nucleară

În cadrul unei conferinţe 
din anul 1990, oficialul sovietic 
care s-a ocupat de eforturile 
de izolare a deşeuri lor 
nucleare a declarat că, iniţial, 
au fost folosiţi roboţi controlaţi 
de la distanţă, dar, din cauza 
faptului că mediul toxic a 
condus spre defectarea 
acestora, s-a recurs la munca 
manuală.

Folosirea unor roboţi 
contruiţi în Statele Unite ale 

Americii ar fi fost o alternativă 
teoretică, ea nu a fost 
niciodată adusă în discuţie din 
cauza Războiului Rece în care 
cele două super-puteri erau 
implicate.

Mit:  Ulana Khomyuk, 
expertă în fizică nucleară, a 
condus lucrările de colectare a 
deşeurilor nucleare

Unul din personajele 
centrale ale episoadelor mini-
seriei este Ulana Khomoyuk. 
Ea nu este un personaj real şi, 
d e  f a p t ,  r e p r e z i n t ă  
amalgamarea mai multor 

persoane reale care au fost 
implicate în acest proiect.

P e n t r u  s c e n a r i ş t i i  
ser ia lu lu i ,  in t roducerea 
acestui personaj are sens, pe 
d e  o  p a r t e ,  a j u t ă  l a  
dinamizarea acţiunii, pe de 
altă parte, ideea unei femei cu 
doctroat în fizica nucleară nu 
r e p r e z e n t a  o  s i t u a ţ i a  
excepţională în Uniunea 
Sovietică.

Fapt real: Animalele din 
jurul reactorului au fost 
exterminate de către soldaţi

La 36 de ore de la 
p roducerea dezas t ru lu i  
nuclear, locuitorilor din Pripyat 
li se ordonă ca în 50 de minute 
să îşi strângă cât de multe 
bunuri pot pentru a evacua 
zona afectată. 

Relatările istorice arată că 
locuitorilor nu le-a fost permis 
să îşi ia animalele domestice 
cu ei şi că acestea au fost 
exterminate pentru a limita 
extinderea contaminării. De 
asemenea, s-a constat că un 
număr de 300 de câini au 
r ă m a s  î n  p e r i m e t r u l  
reactorului, dar din cauza 
radiaţiilor şi-au găsit sfârşitul 
destul de repede.

Mit: O a doua explozie a 
reactorului ar fi putut lăsa 
mare parte din Europa de 

nelocuit
În cel de al doilea episod al 

seriei, Khomyuk raportează 
autorităţilor sovietice centrale 
că o a doua explozie a 
reactorului se va solda cu 
transformarea Europei de Est 
într-un pustiu inhabitabil. 
Experţii sunt de părere că o 
astfel de proiecţie ia în calcul 
mult prea mulţi factori ipotetici 
şi, în general, se dovedeşte a 
fi o exagerare.

Fapt real: Povestea tragică 
a unuia dintre pompieri

Serialul portretizează şi 

povestea unui pompier, Vasili 
Ignatenko şi a soţiei sale, 
L u d m i l a ,  c a r e  î ş i  
programaseră o călătorie spre 
Belarus în ziua producerii 
accidentului. Povestea celor 
doi devine tragică atunci când 
Vasili trebuie să se ducă la 
centrala nucleară, unde este 
expus la o doză de radiaţii 
care după 14 zile i se va 
dovedi fatală acestuia.

Pentru a-şi putea vedea 
soţul, Ludmila i-a minţit pe 
medicii acestuia că nu este 
însărcinată. Serialul arată că 
Vasili a fost înmormântat într-
un sicriu făcut din zinc. În ceea 
ce o  priveşte pe Ludmila, ea a 
dat naştere unui bebeluş, dar, 
d in  păcate ,  d in  cauza 
radiaţiilor, acesta a murit la 
doar patru ore de la naştere.

Mit: Un elicopter s-a 
prăbuşit la scurt timp după 
explozie

În cel de al doilea episod 
este arătat un elicopeter care 
se prăbuşeşte la scurt timp 
după explozie. Realitatea 
istorică este că, de fapt, acest 
eveniment a avut loc la două 
săptămâni. Astfel, această 
rearanjare a unora dintre 
evenimente a fost făcută 
pentru a sublinia gravitatea 
evenimentelor de la Cernobîl.

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

privind decizia etapei de încadrare
SC AGROVA PORK FARM SRL, titular al proiectului 

“Modernizare fermă porcine”, anunță publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM 
Teleorman

se supune evaluării impactului asupra mediului 
nu se supune evaluării adecvate și nu se supune 
evaluării impactului asupra corpurilor de apă 

în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului, pentru proiectul “Modernizare fermă porcine”, 
propus a fi amplasat în comuna Lisa, tarlaua 19, parcela 56, nr. 
Cadastral 20131, județul Teleorman.

1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi consultate la sediul APM Teleorman din 
municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în 
zilele de luni-joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 
08:00-14:00,  precum și  la adresa de internet :  
http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data 
publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Miturile şi adevărurile din 
serialul Cernobîl

Profesor de la Harvard:

Identificarea civilizaţiilor 
extraterestre moarte poate fi de 

ajutor civilizaţiei noastre



1502: În timpul ultimei sale expediții Columb descoperă 

insula Martinica.

1 8 3 9 :  C h a r l e s  

Goodyear, inventator, a 

descoperit vulcanizarea 

cauciucului, procedeu prin 

care acesta devine 

insensibil la variațiile de 

temperatură.

1848: A fost sfințit 

drapelul național tricolor, 

adoptat prin decret la 14 iunie de către Guvernul revoluționar 

de la București; drapelul avea culorile albastru, galben, roșu 

și avea înscrisă deviza „Dreptate, Frăție".

1889: A murit Mihai Eminescu, poet, prozator și jurnalist 

român, socotit de cititorii români și de critica literară 

postumă drept cea mai importantă voce poetică din literatura 

română. (n. 1850).

1893: S-a născut Ion Marin Sadoveanu, prozator, poet, 

dramaturg, eseist român (d. 1964).

1909: S-a născut Virgil Teodorescu, poet și eseist român 

(d. 1987).

1929: A murit Traian Lalescu, matematician român (n. 

1882).

1939: A murit Nicolae Matei Condiescu, prozator, general 

român (n. 1880).
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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 11:30 
Constructorii de visuri 12:00 Iubiri 
celebre 12:30 Adevăruri despre trecut 
13:00 Faţa nevăzută a lumii 14:00 
Telejurnal 15:30 Toate pânzele  sus! 
16:30 Exclusiv în România 17:15 
Tezaur folcloric 18:00 Telejurnal 
18:55 Campionatul Mondial FIFA U20 
21:00 Aventurile căpitanului Alatriste 
23:00 Profesioniştii...  00:00 Ora Zero

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 15 Iunie

Sunteti in forma si 
puteti realiza tot ce v-ati 
p r o p u s .  A z i  s u n t  
favorizate in special 
e x a m e n e l e ,  
c o n c u r s u r i l e  s i  
negocier i le.  Nu se 
i n t revad  p rob leme  
deoseb i t e  i n  p l an  
sentimental. 

Un prieten sau un 
coleg v-ar putea da o 
veste surprinzatoare. 
D i f i c u l t a t i l e  
financiare care v-au 
ingrijorat in ultima 
vreme se pot rezolva 
m a i  u s o r  d e c a t  
credeti. 

Simtul practic si 
dorinta de schimbare va 
indeamna sa puneti la 
cale o afacere. S-ar 
putea ca un prieten sa 
va propuna o colaborare 
promitatoare. Nu va 
grabiti sa promiteti 
nimic! 

Puneti la cale o 
schimbare importanta. 
Nu este exclus sa fie 
vorba  despre  un  
proiect ambitios de 
afaceri. Capacitatea 
de comunicare este 
excelenta azi. Fiti 
atent la cheltuieli.

Un pro iect  de 
afaceri mai vechi intra 
azi intr-o noua etapa. 
Colegii si prietenii va 
pot da sfaturi utile. 
Este o zi buna pentru 
a face planuri de viitor 
in ceea ce priveste 
locuinta.

I n  p l a n  
profesional, intuitia si 
p ragmat ismul  va  
ajuta azi sa rezolvati o 
problema complicata. 
Partenerul de viata v-
ar putea surprinde cu 
un gest frumos sau cu 
un cadou. 

In plan profesional, 
colegii si superiorii va 
apreciaza pentru o 
idee originala. Aveti 
mari sanse de reusita 
in tot ce faceti, daca 
va organizati riguros 
si va stabiliti o lista de 
prioritati. 

Capacitatea de 
comun ica re  es te  
foarte buna. Anumite 
probleme casnice par 
s a  n u  s u p o r t e  
amanare. S-ar putea 
sa fiti nevoit sa faceti 
cheltuieli neprevazute 
pentru o reparatie. 

Capacitatea de 
concentrare este 
f o a r t e  b u n a  s i  
rezolvati mai usor 
toate problemele. 
Puteti face planuri de 
viitor, pentru ca aveti 
idei excelente. Aveti 
succes in societate.

BERBEC

Aveti posibilitatea 
s a  r e z o l v a t i  o  
problema financiara 
care va framanta de 
mai mult timp. Este un 
context astral bun 
pentru a consolida 
relatiile profesionale 
si personale. 

Se anunta o zi 
dif ici la, cu multe 
probleme de rezolvat. 
Eventualele dificultati 
ar putea sa fie de 
natura financiara. Va 
sfatuim sa nu va 
ingrijorati, fiindca este 
o situatie trecatoare. 

Sunteti hotarat sa 
f a c e t i  a n u m i t e  
schimbari in camin. 
Puteti realiza tot ce v-
ati propus daca va 
stabiliti clar prioritatile. 
Atentie la tendinta de 
a va sustine opiniile cu 
incapatanare! 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00  
Prima lovitură 12:15 Ce spun 
românii 13:00 Soacra mea e o 
scorpie 15:00 O noapte la 
Muzeu: Secretul Faraonului 
17:00 Vacanță cu familia 
Johnson 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Spioana 22:15 Justitiarul 
00:00 Ai noştri 01:00 O noapte la 
Muzeu: Secretul Faraonului 
02:45 Justitiarul

07:00 Observator 10:00 
Liber ca pasărea cerului 
1 1 : 1 5  M a m a  1 3 : 0 0  
Observator 13:30 Prințul 
Persiei: Nisipurile timpului 
1 6 : 0 0   F r u c t u l  o p r i t  
19:00Observator  20:00 
Sahara 22:30 King Kong 
02:30 Factor de risc 04:15 
Mama 06:00 Observator 

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 11:00 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Roventura 14:00 Asta-i 
România !  15:30 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Se strigă darul 22:00 
Bravo, ai stil! 00:00 Știrile Kanal 
D 01:00 Roventura 02:00 
Puterea dragostei 04:30 În 
căutarea adevărului

07:20 Flash monden 08:20 
Trăsniți 10:30 Secrete de stil 
11:00 Camera de râs 11:30 Cu 
lumea-n cap 13:30 Căsătorie 
cu repet i ț ie 15:30 Chef 
Dezbrăcatu' 16:00 Schimb de 
mame 18:00 Focus 18 19:30 
Flash monden 20:00 Citește și 
arde 22:00 Camino 00:00 
Misterele Bucureștilor 02:00 
Camino

07:30 Doamna judecator 
09:30 La bloc 11:45 Nu 
vrea si pace! 13:30 Anna și  
Regele 16:30 Turbo 18:15 
La bloc 20:30 Rocky III 
2 2 : 3 0  S t o n e  0 0 : 4 5  
Legături suspecte 02:45 
Stone 04:30 La bloc 05:15 
Ce spun românii

07:40 Reţeaua de idoli 08:30 
Generaţia Fit 09:00 Armăsarul 
sălbatic 10:00 Mic  dejun cu un 
campion 11:00 D'ale lu' Mitică 12:00 
Vibe By Ioana Voicu 12:30 Cap 
compas 13:00 Memorialul Durerii 
14:00 Gala Umorului 15:00 Femei 
de 10,  bărbați de 10 17:00 Zile cu 
stil 17:30 MotorVlog 18:00 Reţeaua 
de idoli 19:00 Telejurnal 20:20 
Doamna și Vagabondul 22:10 
Onoare şi respect 00:00 Zile cu stil

07:10 1.000 post Terra 08:45 
E m o j i  F i l m u l .  Av e n t u r a  
zâmbăreților 3D 10:05 Intrigi de 
culise 11:55 Acvila legiunii a IX-a 
13:40 Austenland 15:15 Star 
Wars: Ult imi i  Jedi 17:40 
Excursie cu surprize 19:15 Armă 
mortală 20:00 Copii perfecte 
21:50 Sully: Miracolul de pe râul 
Hudson 23:30 Destinație finală 
2 00:55 Mecanicul

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 

15 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

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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Federația Română de 
Fotbal a decis ca Supercupa 
României dintre CFR Cluj și 
Viitorul să se dispute pe 
stadionul "Ilie Oană" din 
Ploiești, pe data de 6 iulie. 
CFR Cluj este 
c a m p i o a n a  
României, în 
timp ce Viitorul 
e s t e  
de ț ină toarea  
C u p e i  
României.

R ă z v a n  
B u r l e a n u ,  
p reșed in te l e  
FRF, a precizat 
c ă  s - a  
intenționat ca 
S p e r c u p a  
României să se 
dispute la Târgu 
Jiu, pe noul stadion. "Ne-am 
dorit să inaugurăm stadionul 
din Târgu Jiu, dar nu ni s-au 
oferit suficiente garanții ca să 
putem să luăm în considerare 

d i n  p u n c t  d e  v e d e r e  
operațional ca Supercupa 
României să se joace pe 6 iulie 
la Târgu Jiu", a declarat 
Burleanu într-o conferință de 
presă.

Stadionul "Ilie Oană" din 
Ploieşti a găzduit şi finala 
Cupei României, din luna mai, 
când FC Viitorul s-a impus în 
faţa celor de la Astra Giurgiu, 

scor 2-1, după prelungiri.
CFR Clu j  a  câșt igat  

Supercupa României în 2018
CFR Cluj, campioana 

României, este deținătoarea 
Supercupei României, pe care 

a câștigat-o în 
2018, contra 
U n i v e r s i t ă ț i i  
C r a i o v a ,  p e  
stadionul "Ion 
Ob lemenco" ,  
cu 1-0. Ardelenii 
au mai cucerit 
S u p e r c u p a  
României de 
două ori, iar de 
două or i  au 
pierdut-o.

V i i t o r u l ,  
de ț ină toarea  
C u p e i  
Românie i ,  a  

mai jucat o dată pentru 
Supercupa României, în 2017, 
din postura de campioană, dar 
a pierdut partida cu FC 
Voluntari, scor 0-1.

SPORT

România mai are de aşteptat până să ajungă din nou la 
Campionatul European de handbal masculin. Tricolorii au 
cedat cu 19-24 în faţa Portugaliei şi sunt eliminaţi din 
preliminarii.

Naţionala masculină de handbal şi-a luat adio de la Euro. 
Tricolorii aveau nevoie de victorie cu Portugalia pentru a mai 
spera la calificare, dar lusitanii au fost prea puternici în meciul 
disputat în Sala Dinamo.

România a condus la pauză cu 12-11, însă adversarii şi-
au revenit şi s-au impus cu 24-19. În 5 meciuri, tricolorii au 
bifat doar o victorie, cu Lituania. Meciul cu Franţa, din ultima 
etapă, nu mai contează pentru calculele calificării.

23 de ani au trecut de la ultima prezenţă a România la un 
Campionat European.

Ianis Hagi este în atenția clubului Arsenal. Jucătorul de la 
Viitorul a fost monitorizat mai bine de 18 luni, iar ulterior i s-a 
întocmit un portret. Lui Ianis Hagi i s-au punctat punctele 
forte, dar și minusurile.

Englezii i-au făcut o scurtă prezentare lui Ianis Hagi. "Ianis 
Hagi este un mijlocaș deofenisv de 20 de ani, care joacă în 
prezent pentru Viitorul Constanța în prima divizie a României. 
El este fiul faimosului Gheorghe Hagi. Viitorul este clubul lui 
Gheorghe pe care la fondat în 2009. Ianis s-a transferat la 
Fiorentina de la Viitorul în 2016 pentru două milioane de euro.

A jucat pentru Primavera, dar nu a evolaut cu adevărat la 
echipa de seniori. A revenit la Viitorul în 2018 pentru aceeași 
sumă. De atunci, a fost căpitan echipei și a început să joace 
constant în ultimul an și jumătate", au scris britanicii.

Lui Ianis Hagi i s-au găsit puncte forte, dar și minusuri
Lovește mingea cu ambele picioare - O face în mod 

obișnuit cu dreptul, dar nu se ferește să folosească și stângul.
Driblingul - Nu este un jucator rapid, dar nici lent. Se 

descurcă foarte bine pe spațiile mici. Îi place să își izoleze 
adversarul înainte de a pasa în cruce sau de a șuta la poartă.

Viziunea jocului - Impresionează cu pasele sale. Chiar 
dacă nu îi iese tot timpul, poate crea ocazii mari când îi 
reușește.

Luarea deciziilor - Ianis este unul dintre cei mai maturi 
jucători tineri din România de mult timp. Pe teren, poate 
echilibra jocul dacă este necesar sau își poate asuma riscuri. 
În afara terenului a avut un mentor extraodinar în tatăl său și 
nu a fost implicat în scandaluri.

România, adio Euro! 
Tricolorii au fost învinşi pe 

teren propriu, de Portugalia

Arsenal, pe urmele lui Ianis. 
Englezii l-au urmărit pe Hagi jr. 

și au aflat totul despre elCiprian Tătărușanu a semnat cu Lyon, acolo 
unde va avea cel mai mare salariu din carieră. 
Portarul de 33 de ani va primi 1,2 milioane de 
euro pe an net, față de cei 924.000 de euro, cât 
avea la Nantes.

Astfel, titularul din poarta naționalei României 
va avea al șaselea salariu la noua sa echipă. Cel 
mai bine plătit este Memphis Depay, cu 2,3 
milioane de euro pe sezon, urmat de Bertrand 
Traore, Mapou Yanga-Mbiwa și Nabil Fekir, cu 
câte 1,973 de milioane.

Tătărușanu a jucat două sezoane la Nantes, 
acolo unde a fost adus de la Fiorentina, care îi 
dădea un salariu de 800.000 de euro pe sezon. 
În vara lui 2017, la cererea antrenorului de la 
acea vreme, Claudio Ranieri, Nantes a plătit 
Fiorentinei 2,5 milioane de euro în schimbul lui 
Tătărușanu.

La finalul sezonului recent încheiat, portarul 
român a refuzat să-şi prelungească înţelegerea 
cu "canarii" și a pierdut echipa pe finalul 
stagiunii. Românul a apărat în 30 de partide 
pentru Nantes în toate competițiile, în sezonul 
trecut. În total, în cei doi ani petrecuți la "canari", 
Tătărușanu a jucat în 67 de meciuri oficiale.

Tătărușanu va juca în Champions League cu 

Lyon
Ciprian Tătărușanu a semnat un contract pe 

trei sezone cu Lyon și va juca în grupele 
Champions League, chiar din primul an. Lyon a 
ocupat poziţia a treia în Franța şi ar fi trebuit să 
joace în turul 3 preliminar al celei mai importante 
competiții intercluburi din lume. Francezii vor 
juca direct în grupe, ca urmare a faptului că 
Chelsea a câştigat Europa League.

Tătărușanu este primul portar străin de la 
Lyon în ultimii 32 de ani, după iugoslavul 
Slobodan Topalovici și al 528-lea fotbalist din 
istoria francezilor.

În plus, Tătărușanu este primul transfer reușit 
de Sylvinho și Juninho, noii oficiali ai lui Lyon.

Potr iv i t  publ icaț ie i  de specia l i ta te 
Transfermarkt, valoarea de piață a lui 
Tătărușanu este de 2,5 milioae de euro.

Tătărușanu ar putea fi rezervă la Lyon
Anthony Lopes e titularul postului la Lyon. 

Portarul de 28 de ani, care e crescut chiar de 
Lyon, a cerut un salariu colosal pentru a-șu 
prelungi contractul, 400.000 de euro pe lună, 
ceea ce ar însemna 4,8 milioane de euro pe an, 
adică mai mult decât dublu față de cel mai bine 
plătit din lotul actual al ui Lyon.

Federația Română de Fotbal 
a ales stadionul pe care se va juca 

Supercupa României, CFR Cluj – Viitorul

Ciprian Tătărușanu, cel mai 
mare salariu din carieră. Câți bani va primi 

de la Lyon, noua sa echipă. Va juca în UCL
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