
6 persoane au ajuns la spital 
după ce două autoturisme s-au 
cionit. Mai mult decât atât, în 
urma accidentului au avut de 
suferit și pietonii.

Grav accidenrt rutier produs 
în municipiul Alexandria, în 
dreptul Judecătoriei. Două 
autotur isme s-au ciocnit .  
Nefericitul accident s-a soldat cu 
6 victime (3 barbati, 2 femei, 1 
minor-17 ani) conștiente, 
cooperante, transportate la 
Spitalul Județean.

(Continuare  în  pagina  2)

Unii pleacă în 
concedii, alți i își 
caută un loc de 
muncă. Și din fericire 
au de unde alege. În 
această perioadă în 
baza de date a 
AJOFM Teleorman 
sunt înregistrate 334 
de locuri de muncă 

vacante. Dintre acestea 9 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 102 
pentru persoanele calificate în diverse meserii, 125 pentru persoanele cu studii 
liceale iar 98 de posturi se adresează muncitorilor necalificaţi.

(Continuare  în  pagina  4)

CEC Bank  este instituția financiară selectată de 
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat ca bancă parteneră pentru distribuția 
Alocației Financiare Nerambursabile (AFN) în vederea 

implementării și gestionării fondurilor în cadrul 
Programului Start-Up Nation. Banca acordă credite 
punte la solicitarea IMM-urilor beneficiare, în vederea 
acoperirii cheltuielilor eligibile aferente planurilor de 

afaceri până la eliberarea tranșelor din ajutorul de 
minimis de până la 200.000 de lei.

Astfel, CEC Bank și-a reafirmat continuarea politicii de 
susținere a sectorului IMM, anunțând acordarea de 

credite punte în cadrul Programului Start-Up Nation cu 
garanția COSME, la un nivel de maximum 50% din 
valoarea finanțării. 

(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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Rezultatele repartizării 
computerizate

 în licee

Roșiorii de Vede:

Proiectul 
„Simplificarea și 

eficientizarea procedurilor 
administrative”

CEC Bank acordă credite pentru IMM-urile 
înscrise în Programul Start-Up Nation

În plin sezon al vacanțelor, 
la nivelul judeţului Teleorman sunt 

vacante 334 locuri de muncă

Șase persoane au ajuns
 la spital în urma unui accident rutier

 produs în Alexandria
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(urmare  din  pagina  1)
Una dintre victime, care inițial a refuzat 

transportarea la spital, s-a deplasat singură la 
Unitatea de Primiri Urgențe.

”Polițiștii din Alexandria au fost sesizați prin 
apel la numărul unic de urgență 112 cu privire 
la faptul că pe strada Independenței din 
localitate s-a produs un accident rutier soldat 
cu victime omenești.

În timp ce un tânăr în vârstă de 21 de ani, 
domiciliat în orașul Darabani, județul 
Botoșani, conducea un autoturism pe strada 
Independenței, din direcția str. București către 
str. Av. Colfescu, la intersecția cu strada 
Gheorghe Doja nu a acordat prioritate de 
trecere unui auto condus regulamentar de 
către un tânăr în vârstă de 20 de ani, din 
comuna Plosca, jud. Teleorman”, spun polițiștii 
din Teleorman.

Ambii conducători auto au fost testați cu 
aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru 
vătămare corporală din culpă. În urma 
evenimentului rutier a rezultat și rănirea unui 
pieton, un tânăr în vârstă de 20 de ani, 
domiciliat în Alexandria.

Claudiu DUMITRACHE

Un nou val de ploi torențiale 
va lovi aproape toată țara. În 
weekend vor reveni treptat 
furtunile, care vor cuprinde 
încet-încet aproape toată țara. 
Temperaturile vor scădea 
dramatic.

Odată cu weekendul, se 
înmulțesc și furtunile. Acestea 
vor afecta la început vestul, sud-vestul, centrul și nordul țării 
precum și zona montană, după care se vor extinde în cea mai 
mare parte a țării.

Cantitățile cele mai mari de apă se vor acumula în sud și în 
est, duminică, iar luni, și în regiunile nordice și centrale.

Vântul va sufla cu putere și izolat, va cădea grindina. 
Temperaturile vor fi anormal de mici duminică și luni.

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 
buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.

***
SC Recond Com Impex SRL (Siloz Brînceni) achiziționează 

grâu panificație la prețul de 0,700 lei/Kg (700 lei/tona) și grâu 
furajer la prețul de 0,655 lei/Kg (655 lei/tona). Telefon 
0767/475.625.

***
Silozul Salcia achiziționează grâu panificație la prețul de 0,700 

lei/Kg (700 lei/tona) și grâu furajer la prețul de 0,655 lei/Kg (655 
lei/tona). Telefon 0767/475.625.

***
SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de pază. 

Telefon: 0247/312.854.
***

Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

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

0766.279773.
***

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel și 
spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Șase persoane au ajuns la spital în urma unui 
accident rutier produs în Alexandria

O nouă ses iune de  
înscrieri în Programul Rabla 
p e n t r u  e l e c t r o c a s n i c e  
debutează luni, 15 iulie, la ora 
10:00, în cadrul căruia 
Administraţia Fondului pentru 
Mediu (AFM) va pune la 
dispoziţia persoanelor fizice 
aproximativ 20 de milioane de 
lei.

Suma provine 
din neutilizarea 
vouchere lor  în  
t e r m e n u l  d e  
v a l a b i l i t a t e ,  
p r e c u m  ș i  
d i f e r e n ț e l e  
p r o v e n i t e  d i n  
m o d i f i c a r e a  
e f i c i e n ț e i  
e n e r g e t i c e  a  
ech ipamente lor  
aprobate de la o 
clasă superioară la 
o clasă inferioară, la cererea 
beneficiarului.

Suma inițială alocată 
pentru anul 2019 a fost de 40 
milioane lei, în cadrul celor 
două ediții desfășurate în data 
de 24 mai și 18 iunie fiind 
acordate vouchere în valoare 
de 20 milioane lei.

Finanţarea din cadrul 
Programului “Rabla pentru 
electrocasnice” se acordă sub 
formă de vouchere, în 
vederea achiziţionării de 
echipamente electrice şi 
electronice de uz casnic.

Astfel, sunt acordate 200 
de lei pentru maşini de spălat 

rufe cu eficienţa energetică 
A++, 300 lei pentru maşini de 
spălat rufe cu eficienţa 
energetică A+++, 300 lei 
pentru maşini de spălat vase 
cu eficienţa energetică A++, 
400 lei pentru maşini de 
spălat vase cu eficienţa 
energetică A+++, 400 lei 

pentru aparate de aer 
condiţionat, inclusiv aparate 
de aer condiţionat portabile, 
cu eficienţa energetică la 
răcire (A+++/ A++), 300 lei 
p e n t r u  c a t e g o r i a  
f r i g i d e r e / c o m b i n e  
f r i g o r i f i c e / l ă z i  
frigorifice/congelatoare cu 

e f i c i e n ţ a  
energetică A++, 
400 lei pentru 
c a t e g o r i a  
frigidere/combine 
f r i go r i f i ce / l ăz i  
frigorifice/congel
a t o a r e  c u  
e f i c i e n ţ a  
energetică A+++.

De asemenea, 
î n  s c h i m b u l  
p r e d ă r i i  u n u i  
echipament vechi 
şi pentru achiziţia 

unui televizor cu eficienţa 
e n e r g e t i c ă  A  ş i  A + ,  
consumatorul primeşte un 
voucher în valoare de 200 de 
lei, iar pentru un aparat 
similar, dar cu eficienţă 
energetică A++ şi A+++, suma 
creşte la 400 de lei.

Proiect: Cererea pentru 
un nou paşaport sau buletin va 

putea fi depusă online
Circa 20 de milioane de lei pentru noi înscrieri în 

programul Rabla pentru electrocasnice
Românii vor putea în curând să rezolve de acasă, de la birou 

sau chiar din parc problema reînnoirii actelor de orice fel - 
buletin, pașaport sau permis de conducere.

Ministerul de Interne va primi fonduri europene pentru a pune 
pe picioare un sistem informatic care să permită depunerea 
online a cererilor și a actelor necesare pentru eliberarea noilor 
documente. Valoarea investiției, din care 80 la sută este 
acoperită din bugetul Uniunii Europene, se ridică la 90 de 
milioane de lei.

Platforma va 
p e r m i t e  ș i  
achitarea de la 
distanță a taxelor 
și va reduce, pe 
t e r m e n  l u n g ,  
c o s t u r i l e  
s t r u c t u r i l o r  
Ministerului  de 
Interne.

Carmen Dan, 
m i n i s t r u l  d e  

Interne: „Finalitatea acestui proiect va conduce la o simplificare 
a accesului la serviciile electronice oferite de către MAI şi 
completează demersurile în sensul debirocratizării activităţii 
noastre, demersuri care au fost începute anul trecut prin 
lansarea sistemului informatic integrat de emitere a actelor de 
stare civilă, proiect care se află deja în implementare.

Urmărim prin acest proiect să reducem timpii de soluţionare 
a cererilor cetăţenilor şi să îmbunătăţim comunicarea dintre MAI 
şi cetăţeni, acestea fiind aspecte pe care le considerăm absolut 
necesare pentru evoluţia instituţiilor noastre şi pentru 
modernizarea statului român”.

Vremea se schimbă radical
 în acest weekend



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Curtea Constituțională a 
amânat joi, pentru a șaptea 
oară, luarea unei decizii în 
privința modificărilor aduse 
Codurilor penale, un nou 
termen fiind stabilit pentru 29 
iulie.

P o t r i v i t  u n o r  s u r s e  
participante la dezbateri, 
judecătorii au reușit să 
parcurgă aproximativ jumătate 
din materialul realizat de 
raportori, dar au fost nevoiți să 
întrerupă deliberările din 
c a u z a  p r o b l e m e l o r  d e  
sănătate ale președintelui 
CCR, Valer Dorneanu. Acesta 
este și judecător raportor pe 
Codul penal.

Ședința anterioară a avut 
loc ieri, fiind amânată din 
cauza absenței, pe motive 
m e d i c a l e ,  a  l u i  Va l e r  
Dorneanu, au explicat surse 
din cadrul Curții.

Surse din cadrul Curții au 
explicat săptămâna trecută 
p e n t r u  G 4 M e d i a . r o  c ă  
amânarea de pe 4 iulie a fost 
cerută pe motiv că este 
necesară  apro fundarea  
efectelor deciziilor anterioare 
ale CCR prin care au fost 
declarate neconstituționale 
mare parte din modificările 
aduse celor două Coduri de 
către PSD, ALDE și UDMR.

Pe 27 mai, înainte de 
r e î n n o i r e a  C u r ț i i  
Constituționale, surse din 
cadrul CCR declaraseră, de 
asemenea, că cele două 
Coduri ar putea fi trimise din 
nou în Parlament deoarece 
senatorii și deputații din 
Comisia specială condusă de 
Florin Iordache au pus greșit în 
aplicare deciziile Curții, care a 
mai respins o dată modificările 
aduse celor  două acte 
normative.

Concre t ,  unu l  d in t re  
motivele pentru ar putea fi 
retrimis în Parlament Codul 
penal este articolul referitor la 

prescripția faptei penale. În 
decizia de anul trecut prin care 
au respins inițial Codul penal, 
judecătorii constituționali au 
explicat că „întreruperea 
termenului de prescripție, cu 
consecința curgerii unui nou 

termen de prescripție, nu 
poate fi raportată la persoană, 
ci la faptă, acesta din urmă 
fiind criteriul care ține de 
natura prescripției.”

Dar, în urma reexaminării în 
C o m i s i a  I o r d a c h e ,  
Parlamentul a preluat forma în 
vigoare a art. 155 alin. (2) din 
Codu l  Pena l ,  ceea  ce  
înseamnă că nu a fost 
respectată decizia CCR.

Ultima oară când CCR a 
luat în discuție Codurile penale 
a fost pe 26 iunie, dar o decizie 
pe sesizările depuse de PNL, 
USR și președintele Klaus 
Iohannis a fost amânată atunci 
pentru a patra oară.

La termenul precedent, de 
la începutul lunii iunie, 
dezbaterea modif icări lor 
aduse celor  două acte 
normative fusese amânată 
pentru 26 iunie, după venirea 
noilor judecători la CCR. 
”Decizia a fost să se ocupe 
completul reînnoit de această 
speță. Cei care-și termină 
mandatul poate nu mai dau 
dovadă de interes”, au explicat 
sursele citate.

Curtea Constituțională a 
fost înnoită luna trecută cu trei 
no i  j udecă to r i :  S im ina  
Tănăsescu ,  num i tă  de  
președintele Klaus Iohannis, 
Cristian Deliorga, numit de 
Senat la propunerea PSD și 

Gheorghe Stan, numit de 
Camera Deputaților, tot la 
propunerea PSD.

Judecător raportor pe 
Codul penal este președintele 
Curții, Valer Dorneanu, iar pe 
Codul de procedură penală 
este fostul șef al DNA, Daniel 
Morar.

Pe 10 mai, președintele 
Klaus Iohannis a atacat la 
C u r t e a  C o n s t i t u ț i o n a l ă  
modificările aduse la Codul 
Penal și Codul de Procedură 
Penală, făcute pe repede 
înainte de Comisia Iordache și 
care au fost votate după doar 
două săptămâni de simulacru 
de dezbatere. Ambele legi îi 
f u s e s e r ă  t r a n s m i s e  
p r e ș e d i n t e l u i  p e n t r u  
promulgare pe 2 mai.

Anterior, și PNL și USR au 
atacat modificările aduse celor 
două acte normative la Curtea 
Constituțională.

Reamintim că PSD și ALDE 
au introdus în Codurile penale 
modificări majore care ar 
echivala cu o amnist ie 
mascată.

Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale din 
noiembrie, institutele de sondare a opiniei fac tot mai multe 
sondaje, unele mincinoase, altele manipulante, unele pentru 
a da încredere prezidențiabililor, altele pentru a bulversa 
adversarii. Născuți cu pian în casă sau cu pirostriile pe 
bătătură, românii cu drept de vot sunt chemați la urne să își 
aleagă viitorul președinte pentru următorii cinci ani.

În plină perioadă de frământări politice legate de 
anunțarea candidaților la alegerile prezidențiale din toamnă, 
CURS a realizat un sondaj de opinie pentru a vedea în care 
dintre viitorii candidați au românii cea mai mare încredere. 
Conform sondajului CURS, cel mai bine plasat politician la 
nivelul încrederii, este Gabriela Firea, primarul capitalei, care 
se bucură de un grad de favorabilitate de 47 %, în ciuda 
faptului că Firea a declarat în mai multe rânduri că nu 
intenționează să candideze la alegerile prezidențiale pentru 
Palatul Cotroceni.

Pe locul al doilea în acest clasament este președintele în 
exercițiu, Klaus Werner Iohannis, care adună 44 de procente 
și care a anunțat încă de anul trecut că își mai dorește un 
mandat.

Urmează cu 42 de procente Laura CodruțaKovesi, fosta 
șefă a Direcției Naționale Anticorupție, dar care și dânsa a 
anunțat că nu intenționează să intre în politică și vrea să 
candideze pentru Palatul Cotroceni.

Urmează la oarece distanță Victor Viorel Ponta, 
președintele Partidului România Unită, cu 35 %. Acesta este 
urmat în sondaj de liberalul europarlamentar Rareș Bogdan, 
fost om de presă, care adună la încredere 33 %; nici unul 
dintre aceștia nu și-a manifestat însă dorința de a candida la 
alegerile prezidențiale. Urmează Călin Popescu Tăriceanu, 
președintele Senatului, acum al doilea om în stat, 
președintele ALDE, care la alegerile europarlamentare nu a 
reușit să obțină nici un fotoliu de eurodeputat. Urmează cei de 
la USR-PLUS, cu Dacian Cioloș care are 33 de procente și 
Dan Barna, care dorește să candideze, dar care în sondaj  nu 
adună decât  23 %. 

Urmează ca la PSD după congresul apropiat să se decidă 
social-democrații cu cine vor merge la prezidențiale, cu 
ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care are la sondaj 28 %, 
Viorica Vasilica Dăncilă, premierul României, care a adunat  
26 de procente, Eugen Teodorovici cu 22 % și Șerban Nicolae 
cu 14 procente.

Cât adevăr sau neadevăr conțin rezultatele sondajului de 
opinie rămâne de văzut. Cert este că unii dintre cei aflați pe 
lista sondajului își doresc cu ardoare să ajungă la Cotroceni, 
iar alții nici nu iau în calcul acest lucru.

Ioan DUMITRESCU

Președintele Klaus Iohannis, întrebat dacă este dispus 
să negocieze cu PSD remanierile guvernamentale, a 
declarat că nu negociază nimic cu social-democrații, dar 
fără el oricum nu se poate face nicio remaniere.

"Nu sunt dispus să negociez nimic cu PSD-ul, dar, 
evident, fără mine nu se poate face remaniere. Aștept să 
vină cu propunerile", a răspuns președintele.

Întrebat dacă sunt oportune în acest moment 
remanierile, Iohannis a replicat: "Cu siguranță sunt 
oportune și, sincer, mă aștept ca cel puțin cei doi miniștri 
indicați de mine - Interne și Externe - să fie schimbați".

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că a început 
evaluarea tuturor miniștrilor și că pregătește o remaniere 
mai largă. Printre cei vizați să părăsească Palatul Victoria 
se află ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul 
Transporturilor, Răzvan Cuc, dar și ministrul Agriculturii, 
Petre Daea.

Surprize, surprize

Iohannis, despre negocierea remanierilor cu PSD: 

Fără mine nu se poate 
face remaniere

Primarul general al Capitalei, Gabriela 
Firea, afirmă că va sprijini PSD în campania 
pentru alegerile prezidenţiale, dar nu ar fi de 
acord ca social-democraţii să desemneze un 
"iepure" sau un candidat fără șanse în cursă.

"Eu nu am fost certată cu pesediştii sau cu 
PSD-ul (...). Sunt membru PSD, chiar dacă am 

fost dată afară la un moment dat din toate 
funcţiile politice. Sunt membru PSD şi îmi 
doresc un candidat PSD la alegerile 
prezidenţiale, pe care îl voi susţine din tot 
sufletul. Sub nicio formă nu aş fi de acord ca 
PSD să arunce un iepure în cursa prezidenţială 
sau un candidat fără şanse, care să facă 
uşoară lupta candidaţilor de pe dreapta", a 
declarat Gabriela Firea joi, într-o intervenţie 
telefonică la Antena 3, informează Agerpres.

Întrebată dacă intenţionează să-şi anunţe 
candidatura la alegerile prezidenţiale, Firea a 
răspuns: "Nu aş vrea să anticipez, doar vă spun 
că voi face aceste clarificări săptămâna 
viitoare"."Săptămâna viitoare îmi reiau 
activitatea, atât la primărie, cât şi activitatea 
politică, şi voi organiza o întâlnire cu presa (...) 
şi voi comunica intenţiile mele pe toate 
palierele, atât politic, cât şi administrativ", a 
precizat primarul general al Capitalei

Curtea Constituțională a amânat pentru 
a șaptea oară luarea unei decizii în 

privința Codurilor penale

Firea: Sub nicio formă nu aş fi 
de acord ca PSD să arunce un iepure 

în cursa prezidenţială
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Confo rm CEC Bank ,  

COSME Loan Guarantee 
Facility (COSME LGF) este un 
instrument de garantare 
dezvoltat de Fondul European 
d e  I n v e s t i ț i i  ( F E I )  ș i  
implementat prin CEC Bank, 
în vederea acordării de credite 
IMM-urilor care, în condiții 
standard, ar avea acces limitat 
la finanțare.

"Prin acest demers, CEC 
Bank vine în întâmpinarea 
clienților start-up cu un produs 
facil și avantajos, oferit acum 
în condiții mult mai flexibile, 

grație garanției COSME. Un 
alt beneficiu pus la dispoziția 
clienților este reprezentat de 
Pachetul Start-Up IMM, peste 
80% din clienții atrași de bancă 
în cadrul programului Start-Up 
Nation alegând și acest pachet 
operațional", precizezează 
Laurențiu Mitrache, director 
general – Președinte al 
Comitetului de Direcție al CEC 
Bank.

Clienții CEC Bank pot  
benef ic ia  de  in fo rmare  
detaliată privind criteriile de 
eligibilitate, garanțiile solicitate 
ș.a., în vederea alegerii 

produsului optim de finanțare 
și a constituirii dosarului de 
credit la oricare dintre cele 48 
de Birouri de consiliere IMM-
uri și Fonduri Europene 
existente la nivelul rețelei 
teritoriale a băncii. Persoanele 
interesate pot obține informații 
complete despre produsele și 
serviciile băncii în orice unitate 
CEC Bank, apelând gratuit 
Serviciul suport clienți, la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n  
0.800.800.848 sau accesand 
site-ul bancii, www.cec.ro.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

S u b v e n ţ i a  p e  
suprafaţă în România 
va creşte la 215 
e u r o / h e c t a r  î n  
viitoarea programare 
2 0 2 1 - 2 0 2 7 ,  a  
d e c l a r a t ,  m a r ţ i ,  
ministrul Agriculturii, 
Petre Daea, la postul 
public de televiziune.

"La ora actuală România are o subvenţie de 195 de 
euro/hectar. În orizontul nostru până în 2027, subvenţia la 
plăţile directe ajunge în doi ani undeva la 215 euro/hectar, 
asta înseamnă o creştere cu 20 de euro pe unitatea de 
suprafaţă. Dar această subvenţie pe care o avem se 
compune din mai multe elemente, se compune din plăţile 
directe şi prin susţineri pe diverse componente, cum este 
cazul la tineri sau la suprafaţă. Ai această posibilitate şi 
elasticitate naţională pentru a-ţi împinge interesul acolo unde 
statul doreşte şi unde fermierii simt nevoia, iar acest proces 
noi îl facem împreună cu fermierii", a spus Daea.

El a precizat că România a avut trei elemente pe care le-a 
susţinut la Uniunea Europeană şi le va susţine în continuare 
în perspectiva viitoarei Politici Agricole Comune.

"Primul este de a nu scade bugetul pentru agricultură (în 
perspectiva Brexit n.r.). Este o arhitectură nouă şi extrem de 
ambiţioasă din punct de vedere al mediului. În momentul în 
care schimbările climatice au devenit o realitate nu o ficţiune, 
nişte măsuri suplimentare pe care trebuie să le ia fermierii nu 
le pot lua fără bani. Şi atunci toată abordarea noastră în 
Consiliu şi toţi miniştrii care au participat au abordat această 
temă importantă ca bugetul pentru agricultură să se menţină 
cel puţin la nivelul acesta", a explicat şeful MADR.

Întrebat ce alte priorităţi mai are România în afară de 
creşterea subvenţiilor, Daea a răspuns: "Nevoia de a prelua 
producţia şi de a face unităţi de prelucrare la nivelul comunei 
pentru a adăuga plus valoare. Sunt multe de făcut la nivelul 
ruralului".

CEC Bank acordă credite pentru IMM-urile 
înscrise în Programul Start-Up Nation

În plin sezon al vacanțelor, la nivelul judeţului 
Teleorman sunt vacante 334 locuri de muncă
(urmare  din  pagina  1)
Meseriile în care au fost comunicate locurile 

vacante sunt : inginermecanic, consilier 
f i n a n c i a r - c o n t a b i l ,  l a b o r a n t  
chimist,electromecanic, agent vanzari, agent 
de securitate, electrician de întreţinere şi 
reparaţii, lucrător comercial, sudor, tamplar, 
z i d a r ,  l ă c ă t u ș  m e c a n i c ,  s o f e r  
autocamion/masina de mare tonaj, sofer de 
autoturisme si camionete, zidar pietrar, 
muncitor necalificat, etc.

Agenţiilor economici au obligaţia, conform 
prevederilor Legii, să comunice agenţiilor 
judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a 
căror rază teritorială îşi au sediul, respectiv 
domiciliul, locurile de muncă vacante, în termen 
de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

În situaţia în care agenţii economici au 
ocupat locurile de muncă declarate vacante, au 
obligaţia să anunţe ocuparea acestora în 
termen de o zi.

Claudiu DUMITRACHE

Pro iec tu l  SEPA „S imp l i f i ca rea  ș i  
eficientizarea procedurilor administrative” are 
ca obiectiv general îmbunătățirea capacității 
administrative, a calității și eficienței serviciilor 
publice furnizate la nivelul UAT Municipiul 
Roșiorii de Vede prin investiții integrate și 
complementare, conform reglementărilor 
europene și naționale și prin mecanisme şi 
proceduri standard implementate la nivel local 
pentru fundamentarea deciziilor şi planificarea 
strategică pe termen lung.

Se vor simplifica procedurile administrative 
și va fi redusă birocrația prin crearea și 
integrarea unui sistem informatic pentru arhivă 
(digitalizarea arhivelor) și administrarea 
electronică a documentelor la nivelul 
municipiului Roșiorii de Vede.

61 de persoane din toate nivelurile ierarhice 
din cadrul UAT Municipiul Roșiorii de Vede își 
vor îmbunătăți competențele profesionale și 
vor fi implementate mecanisme și proceduri 
standard (actualizare Strategie de dezvoltare a 
Municipiului, Plan strategic instituțional, 
proceduri cadru de adoptare a hotărârilor de 
consiliu local) pentru a crește eficiența 
acțiunilor adimintrative la nivelul municipiului 
Roșiorii de Vede.

Astfel, cunoștințele și abilitățile personalului 
vor fi îmbunătățite, vor fi implementate 
mecanisme și proceduri standard la nivel local 
pentru fundamentarea deciziilor și planificarea 
strategică pe termen lung, iar procedurile se vor 
simplifica și se va reduce birocrația. 

Cornelia RĂDULESCU

Compania ADAMA oferă 
fermierilor din toată țara 
posibilitatea de a câștiga, prin 
concurs, un autoturism marca 
Dacia DUSTER. Concursul 
este destinat fermierilor care 
achiziționează produse din 
g a m a  S u l t a n  p e n t r u  
erbicidarea preemergentă a 
culturii de rapiță pentru o 
suprafață de minim 50 
hectare, aceștia urmând să 
participe, dacă doresc,  la 
tragerea la sorți pentru 
câștigarea unui autoturism 
Dacia DUSTER. 

Concursul a fost lansat de  
conducerea  companiei  
A D A M A ,  p r o d u c ă t o r u l  
erbicidelor din gama Sultan. 
Concursul pentru câștigarea 

unu i  au to tu r i sm  Dac ia  
DUSTER este valabil pentru 
promoția referitoare  la  
cumpărarea de către fermieri a 
unuia dintre erbicidele : Sultan 
50 SC, Sultan Complet și 
Sultan Top.

P e n t r u  i n t r a r e a  î n  
concursul pentru câștigarea 
a c e s t u i  p r e m i u ,  d u p ă  
procurarea  pachetelor pentru 
rapiță pentru o suprafață de 
cel puțin 50 de hectare, 

fermierii trebuie să trimită o 
copie de pe factura în baza 
căreia au cumpărat erbicidele 
din gama Sultan pe adresa de 
e-mail concurs@adama.com. 
E-mailul pe are fermierii 
interesați de acest concurs  îl 
vor trimite companiei ADAMA 
trebuie să includă, alături de 
copia de pe factură, numele și 
p renume le  f e rm ie ru l u i ,  
d e n u m i r e a  ș i  a d r e s a  
exploatației agricole, precum 
și numele vânzătorului sau al 
distribuitorului de la care a 
cumpărat produsul Sultan. 
Promoția pentru erbicidele din 
gama Sultan este valabilă 
până pe data de 10 octombrie 
2019.

George ZAVERA

Roșiorii de Vede:

Proiectul „Simplificarea și eficientizarea 
procedurilor administrative”

Fermierii care achiziționează 
erbicidul Sultan, de la ADAMA, pot câștiga un 

autoturism marca Dacia DUSTER ! 

Cu toate ca Romania a obtinut in 2017 cea mai mare 
recolta de porumb din UE, tara noastra si-a sporit importurile 
de porumb cu 17% in primul trimestru din 2018, cumparand 
de la straini peste 170.000 de tone, arata un buletin informativ 
publicat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si 
Antreprenoriat.

Romania a importat peste 173.000 de tone de porumb, in 
valoare de peste 68 de milioane de euro, in timp ce in primul 
trimestru al anului trecut a importat 149.143 de tone de 
porumb, in valoare de 57,8 milioane euro.

De asemenea, si importurile de grau au crescut cu 89,9%, 
la 197.183 de tone, in valoare de 40,8 de milioane de euro.

Alte importuri de produse agricole sau alimentare de 
evidentiat sunt cresterile inregistrate la cartofi, cu o crestere 
de 132%, la 65.564 tone, carne de porc, cu 4,73%, la 64.243 
de tone, ceapa si usturoi, in crestere cu 141%, la 21.015 tone, 
ciocolata, cu 20,29% (import de 21.415 tone), branzeturi si 
casuri, in crestere cu 12,9%, la 21.535 tone, alte legume 
proaspete sau congelate, cu o crestere de 21%, la 25.101 
tone, in valoare de 36,9 milioane euro, tomate proaspete sau 
refrigerate, cu o crestere de 10,8%, porci vii, cu o crestere de 
20,3%.

Daea: Subvenția la plățile 
directe ajunge undeva la 

215 euro/hectar în viitoarea
 programare

MMACA: România, import
 masiv de porumb, grâu, ceapă, 

cartofi și usturoi



5



6



Au fost publicate rezultatele repartizării 
computerizate, iar în județul Teleorman situația 
elevilor admiși, pe licee, se prezintă astfel:

Colegiul Național „Al.I.Cuza” Alexandria- 196 
candidați admiși;

Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de 
Vede-168 candidați admiși;

Colegiul Național Pedagogic „Mircea Scarlat” 
Alexandria- 140 candidați admiși;

Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele- 
128 candidați admiși;

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de 
Vede- 61 candidați admiși;

Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca- 26 
candidați admiși;

Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiorii de 
Vede- 4 candidați admiși;

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu 
Alexandria- 80 candidați admiși;

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria- 51 candidați 
admiși;

Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu 
Măgurele- 40 candidați admiși;

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de 
Vede-139 candidați admiși;

Liceul Teoretic „Alexandru Ghica” Alexandria- 
140 candidați admiși;

Liceul Teoretic „Constantin Nouca” Alexandria- 
139 candidați admiși;

Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele- 
100 candidați admiși;

Liceul Teoretic Olteni- 24 candidați admiși;
Liceul Teoretic Piatra-18 candidați admiși;
Liceul Teoretic Videle- 224 candidați admiși;
Liceul Teoretic Zimnicea- 106 candidați admiși.
 Lista locurilor libere din liceele din Teleorman 

este următoarea:
Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele- 12 

locuri (specialiarea Matematică- Informatică);   

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de 
Vede”- 10 locuri (specializarea Electromecanică);

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de 
Vede-13 locuri (specializarea Protecţia mediului);

Liceul Tehnologic Drăgănești Vlașca- 2 locuri 
(Matematică- Informatică);

Liceul Tehnologic „Emil Racoviță” Roșiorii de 
Vede- 24 locuri (specializarea Mecanică);

L i c e u l  Te h n o l o g i c  „ G e n e r a l  D a v i d  
Praporgescu”- 28 locuri (specializarea Ştiinţe 
Sociale);

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 
Alexandria- 9 locuri (specializarea Agricultură);

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 
Alexandria-15 locuri (specializarea Economic);

Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” 
Alexandria- 8 locuri (specializarea Protecţia 
mediului);

Liceul Tehnologic nr. 1 Alexandria- 5 locuri 
(specializarea Mecanică);

Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu 
Măgurele- 14 locuri (specializarea Mecanică);

Liceul Tehnologic „Sf. Haralambie” Turnu 
Măgurele- 2 locuri (specializarea Turism şi 
alimentaţie);

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roșiorii de 
Vede- 1 loc (specializarea Economic);

Liceul Teoretic „Constantin Noica” Alexandria- 
1 loc (specializarea Matematică- Informatică);

Liceul Teoretic „Marin Preda” Turnu Măgurele- 
12 locuri (specializarea Ştiinţe ale Naturii);

Liceul Teoretic Olteni- 4 locuri (specializarea 
Ştiinţe ale Naturii);

Liceul Teoretic Piatra- 10 locuri (specializarea 
Matematică- Informatică);

Liceul Teoret ic Zimnicea- 10 locur i  
(specializarea Ştiinţe ale Naturii).

 Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

PROMISIUNE

Într-o altă lume

mă logodesc cu tine,

chip Angelic, pe tine te visam,

casă din temelie de piatră,

grinda din aur și argint -

mireasmă din iasomie

va fi martor la cununie,

într-o noapte târzie

la lumina galben-arămie

ne contopim

zbuciumul și lacrima rece

departe de noi.

DORINȚĂ

Cenușa din foc

spulberă-te departe de mine,

nu îmi aduci noroc.

Nu ești magie -

doar freamăt lăuntric,

mă macini ca bobul,

mă sufli ca vântul,

maleficul gând apare

când crispat, când cu avânt.

Ai ieșit din foc

dă fiu muritor, să sufăr,

Tu, mână cerească

fă-mă un ÎNGER.. .

DIMINEAȚA

Îmi adun gândurile;

Pe cel bun îl lipesc de inima mea,

cel întunecat îl înnec în cafeaua amară.

Invoc neputința ca un copil,

să completez cu inima,

să fim mai viclene ca ea.

Îmi pun o armură să nu mă cuprindă,

ea moare de ciudă

nici să-mi șopteasca nu vrea…

DURERE

Îți potolesti setea cu lacrima mea,

privirea o prinzi, o vrei,

nu vei ști încotro se îndreaptă ea.

Vorbele îmi sunt taine,

temerile stâncă,

gândul îl încui

noaptea îl suflu în vis de se plimbă.

Eu zbor, mă ascund

printre stele, astfel

rămân inertă, ca durere.

Am să cobor pe pământ,

prezenta lor îmi picură vraja...

                                          Lili BLEJAN

Casa de Asigurăr i  de 
S ă n ă t a t e  Te l e o r m a n  a  
înregistrat în luna mai 2019 
cereri pentru eliberare 
de noi carduri de 
sănătate în locul celor 
pierdute sau furate și 
pentru schimbarea 
numelui, a eliberat 
adeverințe pentru 
persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 
ani, pentru a putea 
beneficia de servicii 
medicale și a evaluat 
15 furnizori de servicii 
medicale care au 
solicitat încheierea de 
contracte cu CJAS, cât și pentru 
cei care au deja încheiate 

contracte.
Pentru materiale și prestări 

servicii cu caracter medical au 

fost efectuate plăți în valoare de 
24.757,54 mii lei.

Au fost înregistrate 295 cereri 
pentru eliberarea Cardului 
European de Asigurări de 

Sănătate și au fost 
eliberate 8 formulare 
e u r o p e n e  
persoanelor  care 
necesită asistență 
medicală pe teritoriul 
unui stat membru al 
UE.

Au fost emise 317 
d e c i z i i  p e n t r u  
p r o c u r a r e a  d e  
dispozitive medicale 
destinate recuperării 
u n o r  d e f i c i e n ț e  
o r g a n i c e  s a u  

fiziologice.
Cornelia RĂDULESCU

Rezultatele repartizării computerizate în licee

Cei care beau mai rar, dar 
mult deodată – de exemplu în 
weekend - au un risc de deces 
dublu faţă de aceia care beau 
aceeaşi cantitate totală de 
alcool, dar în porţii mai mici de-
a lungul unei săptămâni, arată 
un studiu recent.

Studiul a fost efectuat de 
specialişti americani de la mai 
multe instituţii de cercetare şi 
urmează să apară în luna mai 
în jurnalul Alcoholism: Clinical 
& Experimental Research.

Rezu l t a te le  a ra tă  că  
e p i s o a d e l e  d e  c o n s u m  
ocazional masiv de alcool 
(binge drinking, în limba 
engleză) au un impact nociv 
puternic asupra sănătăţii, 
reprezintă o problemă de 

sănătate publică a cărei 
importanţă a fost neglijată până 
acum şi sunt dăunătoare la 
orice vârstă, dar mai ales în 
cazul adulţilor mai vârstnici.

Cercetătorii au studiat 446 
de adulţi cu vârste între 55 şi 65 
d e  a n i ,  c u  d i f e r i t e  
comportamente legate de 
alcool, care au fost urmăriţi timp 
de 20 de ani.

74 dintre aceştia consumau 
alcool în cantităţi totale 
modera te ,  dar  mai  ra r,  
angajându-se în episoade de 
consum ocazional masiv 
(definit drept consumul a 4 
pahare de băuturi alcoolice la 
rând, de către femei, şi a 5 
pahare, în cazul bărbaţilor), iar 
372 consumau regulat alcool în 

cantităţi moderate. 
Într-o perioadă de 20 de ani, 

printre participanţii din primul 

grup au survenit 54 de decese 
(61%), iar printre cei din al 
doilea grup – 137 de decese 
(37%). 

C o n c l u z i a  a  f o s t  c ă  
persoanele care beau mai rar, 
dar mult dintr-odată, au un risc 

de deces de două ori mai mare 
decât cele care beau aceeaşi 
cant i tate de alcool,  dar 
repratizată pe o perioadă mai 

lungă (câte puţin odată şi mai 
des).

Consumul ocazional masiv 
de alcool este, aşadar, mai 
d ă u n ă t o r  o r g a n i s m u l u i .  
Cercetătorii au explicat că un 
astfel de consum masic 
de te rm ină  concen t ra rea  
efecteler toxice ale alcoolului şi 
este asociată cu o mortalitate 
crescută datorită leziunilor 
produse la nivelul unor organe 
şi creşterii riscului de accident.

Aceste efecte sunt şi mai 
periculoase la adulţii mai în 
vârstă, din cauza asocierii cu 
une le  a fec ţ i un i  c ron ice  
specifice vârstei şi interacţiunii 
alcoolului cu medicamentele 
utilizate curent de aceste 
persoane.

CAS Teleorman:

Eliberarea cardurilor și efectuarea plăților

Cum e mai rău să bei alcool: puţin şi des sau rar şi mult?

Constelaţia Lirei
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Cea mai bună modalitate pentru a ţine schimbările 
climatice sub control este replantarea de copaci în zonele 
forestiere distruse care au o suprafaţă egală cu cea a Statelor 
Unite, spun oamenii de ştiinţă, citaţi de Reuters.

Aceasta este modalitatea prin care s-ar putea capta două 
treimi din emisiile produse în urma activităţilor umane, una 
dintre cauzele încălzirii globale.

Studiul, publicat în revista Science, a analizat cantitatea 
maximă de carbon care poate fi captată dacă toate 
suprafeţele forestiere degradate ar fi replantate, iar copacilor 
li s-ar permite să ajungă la maturitate. 

Tom Crowther, profesor în cadrul Crowther Lab, un grup 
de cercetare cu sediul la Universitatea ETH Zurich, a 
îndemnat cele câteva sute de mii de persoane care au 
participat anul acesta la o mişcare amplă pe teme de 
protecţia mediului prin organizarea unor greve şcolare şi la 
locul de muncă să planteze copaci sau să finanţeze iniţiative 
similare. 

”Orice altă soluţie la problema încălzirii globale impune o 
schimbare de comportament la nivel colectiv sau necesitatea 
unei decizii luate la nivel înalt din partea unui politician care 
crede sau nu crede în realitatea schimbărilor climatice sau o 
descoperire ştiinţifică pe care nu o avem încă”, a declarat 
cercetătorul pentru Thomson Reuters Foundation. 

“Aceasta nu este doar cea mai puternică soluţie, ci este 
una în care ne putem implica fiecare dintre noi”, a mai spus el. 

Deşi plantarea unui număr suficient de copaci care să 
asigure captarea unui sfert din emisiile de carbon din 
atmosferă, inclusiv cele provenite în urma activităţilor umane 
sau din surse naturale, este un scop ambiţios, profesorul 
Crowther susţine că obiectivul poate fi atins dacă toţi cei 
îngrijoraţi de fenomenul încălzirii globale acţionează. 

Cercetătorii din cadrul Crowther Lab au publicat joi un 
prim studiu referitor la numărul de copaci care ar putea fi 
plantaţi la nivel global, regiunile în care ar putea creşte şi 
cantitatea de carbon pe care ar putea-o înmagazina. 

Cele mai adecvate regiuni pentru reîmpădurire se află la 
tropice, unde ritmul de creştere a copacilor este mai rapid, 
dar replantarea terenurilor poate fi pusă în aplicare în orice 
ţară şi chiar în grădina proprie, a adăugat Tom Crowther. 

Crowther Lab a publicat pe pagina sa de internet o hartă 
globală cu recomandări referitoare la soiul şi numărul de 
copaci care pot fi plantaţi în grădini. 

Regiunile de la tropice au pierdut 12 milioane de hectare 
de teren împădurit în 2018, în cea mai mare parte din cauza 
incendiilor, defrişărilor pentru agricultură şi minerit. Suprafaţa 
repreyintă cea de-a patra cea mai extinsă suprafaţă 
despădurită în decursul unui an de la începutul colectării 
datelor pe această temă, în 2001, potrivit serviciului de 
monitorizare Global Forest Watch.

Ecologiştii spun că îngrijirea pădurilor existente şi 
reabilitarea celor distruse preîntâmpină inundaţiile, 
înmagazinează dioxidul de carbon, limitează efectele 
schimbărilor climatice şi protejează biodiversitatea. 

La nivel global, există 5,5 miliarde de hectare de pădure. 
Pădurile ar putea fi replantate pe 1,7-1,8 miliarde de 

hectare de terenuri defrişate, care nu mai sunt în folosinţă, la 
care s-ar putea adăuga 1,4 miliarde hectare dacă ar fi incluse 
şi terenuri agricole şi zone urbane, mai precizează studiul. 

Numeroase ţări şi-au luat angajamentul de a se implica în 
iniţiative de replantare a copacilor prin acordul Bonn 
Challenge, semnat în Germania în 2011. 

Iniţiativa face apel la replantarea a 350 de milioane de 
hectare de terenuri degradate la nivel global până în 2030.

Două blonde la facultate:

- Fată, tu în ce an ești?

- În 2019. Dar tu?

***

Soția către soț:

- Dragul meu, hai să cumpărăm o mașină. Eu voi învăța să 

conduc, vom vedea lumea.

- Care? Asta sau cealaltă?

***

El: Altul ca mine nu mai găsești.

Ea: Altul ca tine nu mai caut.

Pastila de râs

Descoperirea că şi gorilele, la fel ca 
oamenii, sunt organizate în structuri sociale 
complexe pune la îndoială teoria conform 
căreia organizarea societăţilor umane 
reprezintă o „adaptare” evolutivă a oamenilor.

Un studiu recent a descoperit că gorlele 
trăiesc în structuri sociale complexe care par 
să reflecte structurile sociale tradiţionale ale 
comunităţilor umane. O astfel de descoperire 
pune la îndoială teoriile „creierului social” al 
oamenilor şi plasează originile sistemelor 
sociale mult mai departe, la strămoşii comuni ai 
oamenilor şi gorilelor, notează Phys.com.

„Studierea vieţii sociale a gorilelor nu este o 
sarcină uşoară”, explică dr. Robin Morrison. 
„Gorilele îşi petrec mare parte din timp în 
mijlocul unor păduri dense şi pot dura ani până 
când ele se pot obişnui cu prezenţa umană”, a 
adăugat aceasta.

Informaţiile folosite în acest studiu au fost 
adunate în timpul unui proiect de la începutul 
anilor 2000, dar, în mare parte ele provin din 
observaţiile pe care oamenii de ştiinţă de la 
Conservation Society le-au realizat asupra 
gorilele rezervaţiei Mbeli Bai în ultimii 20 de ani.

Cercetătorii au aflat că viaţa socială a 
gorilelor este organizată în jurul familiilor, 
formate dintr-un mascul dominant, câteva 
femele şi progeniturile, de asemenea, există şi 
masculi solitari, „burlaci”.

Folosind datele din observarea directă şi 
analiza reţelelor sociale, cercetătorii au 
identificat reţele sociale care se aseamănă cu 
cele umane, fiind formate pe legăturile de 
sânge, o formă de familie extinsă.

Pe lângă familiile extinse, în cazul gorilelor 
s-au observat grupuri extinse de indivizi, în 
medie de 39 de membrii, care se aseamănă, 
după cum explică dr. Morrison, cu triburile 
umane primordiale.

În unele cazuri, tinerii masculi, care 
părăsesc familiile din care provin şi formează, 
temporar, „găşti”, împreună cu alţi tineri 
masculi. Oamenii de ştiinţă teoretizează că, la 
rândul ei, această perioadă ajută la 
consolidarea legăturilor sociale dintre gorile pe 
termen lung.

„Gorilele petrec mare parte din primii ani de 
viaţă în cadrul familiilor pentru a învăţa cum să 
caute hrană. Existenţa unor legături şi reţele 
sociale pe termen lung favorizează cooperarea 
şi ajută menţinerea în memoria colectivă a 
surselor de hrană greu de găsit”.

Teoriile despre evoluţia umană sugerează 
că formarea societăţilor complexe are la bază 
un „creier social” mare şi unul dezvoltat, unic 
speciilor hominide. Dr. Morrison şi colegii 
acesteia au concluzionat că descoperirile 
asupra organizării sociale a gorilelor arată că 
organizarea socială este mai veche.

privind decizia etapei de încadrare
Comuna Brînceni, titular al proiectului „Rețea publică de canalizare și stație de epurare 

în comuna Brînceni, județul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Brînceni, județul 
Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția 
pentru Protecția Mediului Teleorman:

Se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate

Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Rețea 

publică de canalizare și stație de epurare în comuna Brînceni, județul Teleorman”, 
propus a fi amplasat în comuna Brînceni, județul Teleorman.

Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, în zilele de luni până joi între 
orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmtr.anpm.ro

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

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
Comuna Nanov, titular al proiectului „Modernizare străzi în comuna Nanov, județul 

Teleorman”,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Nanov, județul 
Teleorman”, propus a fi amplasat în intravilanul comunei Nanov, județul Teleorman.

Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, în zilele de luni până joi între 
orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmtr.anpm.ro

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

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
Comuna Siliștea, titular al proiectului „Modernizare și reabilitare drumuri de interes 

local în comuna Siliștea județul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei 
etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Modernizare și reabilitare 
drumuri de interes local în comuna Siliștea județul Teleorman”, propus a fi amplasat în 
comuna Siliștea, satele Siliștea, Siliștea Mică și Butești, județul Teleorman.

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

APM  Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi 
între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

2.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

Oamenii de ştiinţă îi 
îndeamnă pe protestatarii 

ecologişti să planteze copaci 
pentru a salva planeta

Gorilele trăiesc în societăţi complexe, care se 
asemănă cu cele umane



1866 - A fost promulgată Constituţia României, 
alcătuită după modelul celei belgiene, rămasă în 
vigoare, cu unele revizuiri şi modificări, până în 1923

1886 - S-a născut Maria Ventura, celebritate a Comediei 
Franceze, unde a jucat începând din 1919. A fost 
directoare a teatrului bucureştean care avea să-i poarte 
multă vreme numele (m. 2 dec. 1954)
1973 - A murit compozitorul şi pedagogul Marţian 

Negrea (n. 29 ian. 1893).
2000 - Guvernul a decis divizarea CONEL în patru 

societăţi: Transelectrica, Termoelectrica, Hidroelectrica şi 
Electrica.
2011 - A încetat din viaţă compozitorul Cornel Fugaru; a 

fost liderul formaţiei rock româneşti Sincron (n. 2 
decembrie 1940).
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07:35 Politică şi delicateţuri 08:35 
Aventura urbană 09:30 M.A.I. aproape 
de tine10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Constructorii 
de visuri 12:00 Drumul succesului 
12:30 Adevăruri despre trecut 13:00 
Exclusiv în România 14:00 Telejurnal 
14:30 Ora regelui 15:30 Toate pânzele 
sus! 16:30 Vedeta populară 18:30 
Teleenciclopedia 19:30 Moment Art 
20:00 Telejurnal 21:00 Dosar România 
22:00 Aventurile căpitanului Alatriste 
23:00 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 13 Iulie

Dimineață   vă  
simțiți plin de energie 
ș i  a v e ț i  i d e i  
ingenioase. După-
miază este posibil să 
vă confruntați cu o 
p r o b l e m ă  
sentimentală pe care 
a ț i  c o n s i d e r a t - o  
rezolvată.

În prima parte a zilei 
este posibil să fiți 
irascibil și indispus. 
Amânați rezolvarea 
ches t i un i l o r  ca re  
necesită răbdare și 
tact. În familie vă puteți 
aștepta la armonie și 
bună înțelegere.

Se pare că aveți 
tendința să vă lăsați 
dominat de sentimente 
și deveniți melancolic. 
C a p a c i t a t e a  d e  
c o m u n i c a r e  e s t e  
redusă și crește riscul 
de neînțelegeri cu cei 
din jur.

S-ar putea să vă 
simțiți obosit după o 
perioadă de muncă 
intensă și să deveniți 
irascibil, riscând să vă 
certați cu cei dragi. Ar 
fi bine să vă sfătuiți cu 
o persoană apropiată, 
de încredere.

Dimineață sunteti 
indispus din cauza 
neînțelegerilor cu un 
coleg de serviciu. 
Dacă vă gândiți să 
provocați o discuție 
serioasă, ar fi bine să 
mai așteptați câteva 
zile.

Dimineață sunteți 
puțin confuz, ceea ce 
vă afectează relațiile 
s o c i a l e  ș i  c e l e  
sentimentale. Nu este 
indicat să vă lansați în 
proiecte noi, chiar 
dacă vi se pare că 
sunt ușor de rezolvat.

S-ar putea să aveți o 
zi tensionată din cauza 
unor divergențe cu 
partenerul de viață. Vă 
r e c o m a n d ă m  s ă  
a m â n a ț i  d e c i z i i l e  
importante, este posibil 
să fiți confuz și să nu vă 
puteți concentra.

Se pare că resimțiți 
o stare de iritare și 
aveți tendința să 
cr i t icaț i  pe toată 
lumea. Ar fi bine să nu 
spuneți chiar tot ce 
gândiți, sau măcar să 
numărați până la zece 
înainte să vorbiți.

Azi este posibil să 
fiți mai sensibil decât 
d e  o b i c e i .  V ă  
recomandăm să evitați 
deciziile importante, 
s ă  n u  s e m n a ț i  
documente oficiale și 
să nu faceți planuri pe 
termen lung.

BERBEC

Ar fi bine să nu vă 
faceți un plan strict, 
fiindcă este posibil să 
survină evenimente 
neașteptate. Pentru a 
nu tensiona relația cu 
partenerul de viață, va 
trebui să vă străduiți 
să rămâneți calm.

Este posibil să nu 
v ă  s i m ț i ț i  î n  
deplinătatea forțelor 
fizice și intelectuale, 
ceea ce vă indispune. 
Vă sfătuim să nu vă 
asumați nici un risc, 
pentru că șansele de 
reușită sunt minime. 

Ziua de azi nu este 
favorabilă călătoriilor 
ș i  în tâ ln i r i lo r  de 
afaceri. Starea de 
confuzie și simțul 
practic scăzut vă pot 
conduce la eșecuri. 
Fiți foarte atent cum 
vă exprimați.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Spionii în vacanță 12:00 Tipic 
masculin 14:15 Eragon 16:15 
Miss Agent Secret 2: Înarmată 
și seducătoare 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:00 Thor 22:15 Jocurile 
foamei: Sfidarea 01:15 Ai noştri 
02:15 Miss Agent Secret 2: 
Înarmată și seducătoare 04:15 
Spionii în vacanță

07:00 Observator 10:00 Asia 
Express 13:00 Observator 
13:30 Cum să scapi de un tip în 
10 zile 16:00 Poftiţi pe la noi! 
19:00 Observator 20:00 
Misiune: Imposibila 2 22:30 
Războiul stelelor: Atacul 
clonelor 01:30 Regele Arthur 
03:45 Războiul stelelor: Atacul 
clonelor 06:00 Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
Teo Show 11:00 Sport, dietă 
şi o vedetă 12:00 Știrile Kanal 
D 13:30 Roata norocului 
15:30 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 Se 
strigă darul 22:00 Vrei să fii 
milionar 23:30 Drone 01:30 
Știrile Kanal D 02:30 Puterea 
dragostei 05:30 Pastila de râs 

07:20 Flash monden 08:20 
Orgolii 10:30 Secrete de stil 
11:00 Camera de râs 11:30 
Cu lumea-n cap 13:30 
Coroana de foc 15:30 Chef 
Dezbrăcatu' 16:00 Totul se 
plătește 18:00 Focus 18 
19:30 Flash monden 20:00 
B.D. în alertă 22:00 Uraganul 
00:30 Pacha 02:30 Uraganul  
05:30 Focus

08:00 Drumul spre Bali 
10:30 La bloc 12:45 S-a 
întâmplat într-o noapte 
15:00 Insula interzisa 16:15  
Marele Buck Howard 18:15 
La bloc 20:30 Larry Crowne 
22:30  Țapi ispășitori 00:45 
Ea e Monica Velour 02:30 
Țapi ispășitori 04:30 La bloc 
06:45 Ce spun românii

07:40 În inima Africii 08:30 
Generaţia Fit 09:00 Armăsarul 
sălbatic 09:30 Sid, micul savant 
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 În inima Africii 19:00 
Telejurnal  20:10 Jandarmul la New 
York 22:10 Onoare şi respect 00:00 
Zile cu stil

07:15 Cercul 08:55  O buclă 
în timp 10:45 Omul-Păianjen: 
Întoarcerea acasă 12:50 Pearl 
Harbor 15:40 Logan Lucky: 
Cursa norocului 17:35 Cineva 
acolo sus 18:20 Ultimul 
războinic al aerului 20:00 Frați 
în mijlocul naturii 21:35 Robin 
Hood 23:20 Sicario 2: Soldado 
01:20 Afaceri necurate 02:50 
Predator 2
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

13 Iulie

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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Meciul din finala de la Wimbledon va marca 
cea de-a 11-a întâlnire dintre Simona Halep și 
Serena Williams. În precedentele partide, 
românca a reușit o singură victorie, în 2014, la 
Singapore. Halep a învins-o categoric pe 
jucătoarea din America, 6-0, 6-2, iar Williams 
încă are coșmaruri cu meciul respectiv.

După meciul în care a învins-o pe Barbora 
Strycova, Serena Williams a vorbit despre 
câștigătoarea de la Roland Garros de anul 
trecut: ”Consider că elementul cheie în 
meciurile dintre noi este înfrângerea pe care 
am suferit-o atunci în fața Simonei. Nu o voi uita 
niciodată. A jucat incredibil. Îmi amintesc mereu 
la ce nivel a jucat și știu că poate ajunge acolo 
din nou. Trebuie să fiu mai bună de atât”.

Simona Halep, în finala de la Wimbledon
Simona Halep, locul 7 WTA şi cap de serie 

numărul 7, s-a calificat pentru prima dată în 
finala turneului de la Wimbledon, după ce a 
învins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-3, în 72 de 
minute, pe jucătoarea ucraineană Elina 
Svitolina, numărul 8 mondial şi cap de serie 
numărul 8.

Halep va juca a cincea finală de Grand 
Slam, a treia în acest an şi cea cu numărul 36 
din carieră, la simplu. Jucătoarea română a 
câştigat un singur grand slam, la Roland 
Garros, anul trecut.

Simona Halep a spus că nu contează cine îi 
va fi adversară în finală la Wimbledon

După meciul excelent în fața Elinei Svitolina, 
Simona a fost foarte mulțumită de prestația ei: 
”E unul dintre cele mai bune meciuri ale mele. 
Vreau să mă bucur de tenis. Nu a fost chiar atît 
de ușor cum o arată scorul, dar am luptat din 
greu ca să câștig acest meci. Am stat bine fizic, 
am avut o tactică bună.

Am mai multă experiență pozitivă pe teren, 
nu mai renunț. Încerc să fiu cea mai bună, să 
lupt până la capăt. Nu contează cu cine voi juca 
în finală, e ultimul meci al turneului”, a spus 
Simona, la finalul meciului, înainte să afle că o 
va înfrunta pe Serena Williams.

SPORT

FCSB a învins echipa moldoveană Milsami Orhei cu 
scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Marin 
Anastasovici'' din Giurgiu, în prima manşă a turului întâi 
preliminar al Europa League.

La primul meci oficial al sezonului, FCSB nu a avut emoţii 
cu Milsami Orhei. La Giurgiu, căpitanul Florin Tănase a 
deschis rapid scorul în întâlnirea cu moldovenii. Mingea 
trimisă de Tănase din colţul careului de 16 metri a prins 
pământul şi l-a păcălit pe portarul advers.

Repriza a doua a început identic: Tănase a dus scorul la 2-
0 după un contraatac al roş-albaştrilor. Seara perfectă a 
echipei lui Bogdan Andone a fost umbrită de eliminarea lui 
Lucian Filip și de accidentarea lui Dennis Man. Trimis pe 
teren în minutul 62, mijlocaşul a primit două cartonaşe 
galbene şi şi-a lăsat echipa în inferioritate numerică după 
numai zece minute.

Hora a fost aproape de golul meciului, dar mingea a ocolit 
poarta. (84). În prelungiri, a fost rândul portarului Vlad să se 
remarce, iar FCSB - Milsami s-a încheiat 2-0.

Dinamo nu va putea conta pe căpitanul ei, Dan Nistor, în 
startul sezonului Ligii 1, care va putea fi urmărit la Digi Sport. 
Mijlocașul dinamovist a suferit o microleziune fibrilară în 
meciul amical cu Chindia Târgoviște, scor 2-2, și va lipsi în 
primele trei etape. Dan Nistor va rata trei meciuri foarte grele, 
conform programului primului eșalon.

Golurile dinamoviștilor pregătiți de Eugen Neagoe în 
partida de verificare cu Chindia au fost înscrise de căpitanul 
Dan Nistor, în minutul 9, dintr-un penalty obținut de Andreas 
Mihaiu, și de atacantul italian Mattia Montini în minutul 70 al 
partidei.

Dan Nistor 
s-a accidentat 
în prima repriză 
a  p a r t i d e i  
amicale și a 
fost schimbat 
în mintul 39 cu 
R o b e r t  
Moldoveanu. 
Deși se spera 
c ă  e s t e  o  
a c c i d e n t a r e  
u ș o a r ă ,  î n  
urma RMN-ului 
efectuat s-a 

aflat că, fotbalistul are o microruptură musculară și va lipsi o 
perioadă de trei săptămâni, a anunțat Radio Dinamo 1948.

Dan Nistor va rata partidele cu Viitorul, în deplasare, cu 
Universitatatea Craiova, pe Arena Națională, și cu CFR, la 
Cluj.

Dinamo a făcut zece achiziții
Dinamo a efectuat zece transferuri în această vară. 

Riccardo Piscitelli (25 de ani, portar), Kevin Bru (30 de ani, 
mijlocaș central), Gabriel Moura (31 de ani, fundaș dreapta), 
Slavko Perovic (30 de ani, atacant), Florin Bejan (28 de ani, 
fundaș central), Andrei Sin (27 de ani, mijlocaș), Alexandru 
Răuță (27 de ani, mijlocaș), Cătălin Straton (29 de ani, 
portar), Armindo Rodrigues Mendes Furtado ("Brito") și Filip 
Mrzljak (26 de ani, mijlocaș) sunt transferurile făcute de câinii 
roșii.

FCSB - Milsami Orhei 2-0! 

Florin Tănase a realizat ”dubla”! 
Filip, eliminat la 11 minute

 după ce-a intrat

Ghinion pentru Dan Nistor, 
căpitanul lui Dinamo. Va rata 

startul noului sezon

Ricardo Farcaș (19 ani) a 
fost promovat la echipa mare a 
lui Spal și se pregătește să 
evolueze în Serie A. Tânărul 
jucător evoluează pentru 
echipa națională de juniori a 
României și a jucat sezonul 
trecut la echipa Primavera a 
italienilor.

Farcaș joacă pe poziția de 
fundaș central și a fost crescut 
de academiile celor de la 
Arsenal și Ajax, înainte de a 
ajunge în Italia. Românul a fost 
remarcat de antrenorul lui 
Spal, Leonardo Semplici, care 
a decis să-l promoveze la 
e c h i p a  m a r e .  C ă t ă l i n  
Sărmășan, agentul jucătorului, 
a fost cel care a făcut anuțul, 
pe Facebook.

Românul a ajucat în 28 de 
meciuri pentru Spal Primavera 
sezonul trecut și a marcat cinci 
goluri Fundașul de 19 ani va 
pleca, alături de colegii de la 
Spal, în cantonamentul de la 
Tarvisio, unde italienii se vor 
pregăti pentru meciurile în care 
îi vor întâlni pe Cristiano 
Ronaldo și Ionuț Radu. 

Ionuț Radu a evoluat deja 

un sezon în Serie A
Ionuț Radu a vorbit cu 

s i n c e r i t a t e  d e s p r e  
ascensiunea sa profesională 
din ultima perioadă. Într-o 
intervenție telefonică în direct, 
găzduită de emisiunea Digi 
Sport Matinal, a recunoscut că 
nu se aștepta să aibă o astfel 

de ascensiune în ultimii doi ani.
Goalkeeperul din Serie A, 

care se gândește pe viitor la o 
carieră strălucită și nu la un 
t ransfer pentru bani ,  a 
dezvăluit care a fost rețeta 
succesului său în Italia ”Acum 

un an și jumătate nu mă 
așteptam să ajung aici, nici nu 
mă gândeam. S-au schimbat 
radical aproape toate lucrurile. 
De la cum stai în poartă, 
mentalitate, de la tot.

Mă antrenez cam trei ore și 
jumătate zilnic. Câteodată mai 
rămân și după antrenament, în 

funcție de programul zilei”, a 
spus Radu. 

Ionuț Radu a evoluat în 34 
de partide de Serie A, în care a 
încasat 46 de goluri și a reușit 
să nu primească niciun gol în 
șapte partide.

Simona Halep a învins-o categoric pe Serena 
Williams în 2014, iar americanca încă are "coşmaruri"

Surpriză mare! Încă un român va evolua în
 Serie A în sezonul următor
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