
Î n  a c e a s t ă  
p e r i o a d ă ,  1 2  
v o l u n t a r i  
teleormăneni, cu 
vârste cuprinse 
între 16 și 50 de 
ani, înscriși în 
c a d r u l  
programului de 
v o l u n t a r i a t  
„ S a l v a t o r  d i n  
pasiune”, parcurg 
în cadrul ISU 
Teleorman primele două etape de pregătire cu scopul de a deveni adevărați 
„salvatori” ai comunității din care fac parte.

(Continuare  în  pagina  2)

Pr ima ru l  
V a l e r i c ă  
G h e o r g h e  
Cîrciumaru și 
omologul său 
Ali Suluk au 
s e m n a t  
protocolul de 
c o l a b o r a r e  
î n t r e  
p r i m ă r i i l e  
o r a ș e l o r  
Roșiori i  de 
Vede și Iskilip 

din Turcia, protocol în urma căruia cele două localități vor începe demersurile de 
înfrățire.

(Continuare  în  pagina  4)

Stadionul Municipal din Alexandria a fost demolat. În 
mai puțin de o săptămână ”istoria” fotbalului 
alexăndrinean a fost culcat la pământ de buldozere și 
excavatoare.

În 18 luni, acesta va putea găzdui meciuri din prima 
ligă şi asta pentru că va fi modernizat radical. De la 
gazon, la tribune, de la vestiare moderne şi până la 
copertine şi nocturnă. De toate acestea, dar şi multe alte 
facilităţi vor beneficia atât jucătorii, cât şi suporterii care 
vor asista la meciurile disputate pe Stadionul Municipal.

Potrivit proiectului, terenul de fotbal va fi refăcut, 
dimensiunile acestuia urmând să fie 105×68 metri. Mai 
mult decât atât, gazonul va fi înierbat şi dotat cu sisteme 
de drenare şi de degivrare pentru a nu îngheţa pe timpul 

iernii. De asemenea, stadionul va fi dotat cu sistem de 
nocturnă, dispus pe copertinele celor două tribune, cu 
nivel de iluminare pentru transmiterea în direct a 
meciurilor televizate, sistem de sonorizare şi adresare 
public, dar şi tabele multimedia.

(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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(€) 1 EUR 
4.7340 lei

($) 1 USD
4.2129 lei

1 XAU 
191.7344 lei

(£) 1 GBP 
5.2448 lei

(Gramul
de aur)
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Studenții cer coaliției
 de guvernare să nu 
le limiteze dreptul 

la transportul gratuit
 cu trenul și să nu
 limiteze bursele

Stadionul municipal a fost demolat!
 Începe construcția unui nou complex sportiv

Protocol de colaborare între Roșiorii 
de Vede și Iskilip (Turcia)

„Un viitor mai
 bun prin eforturi 

comune în municipiul
 Roșiorii de Vede”

12 voluntari teleormăneni, pe drumul 
de a deveni salvatori



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

La 20 iulie, în fiecare an, Biserica 

Ortodoxă îl  prăznuieşte cu mare evlavie pe 

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, unul dintre 

cei mai însemnaţi profeţi ai Vechiului 

Testament.

Slăvitul Prooroc a trăit cu aproape 800 

de ani înainte de venirea pe pământ a 

Domnului Iisus Hristos, pe vremea păgânului 

rege evreu Ahab din Samaria.

Era fiul unui preot al Legii vechi, pe nume 

Sovac, care locuia în cetatea Tesve din 

Galaad (Israel), situată dincolo de răul 

Iordan, de aici având şi numele de 

Tesviteanul.

Potrivit tradiţiei Bisericii creştine, la 

îndemnul soţiei sale, Izabela, care era tot de 

neam păgân, nelegiuitul rege Ahab a 

introdus în Regatul israelit cultul zeului 

Baal, ridicandu –se 

astfel un mare 

templu la care 

slujeau 450 de 

p r e o ţ i  f a l ş i ,  

ceilalţi preoţi ai 

a d e v ă r a t u l u i  

Dumnezeu fiind 

omorâţi.

Ca pedeapsă 

pentru închinarea 

la idoli, la porunca 

lui Dumnezeu, Sfântul Ilie a ajuns la curtea 

regelui şi i-a vestit acestuia că Dumnezeu va 

pedepsi poporul prin secetă şi cerurile vor fi 

închise timp de trei ani şi jumătate.

Osândit pentru acest mesaj, Ilie s-a 

ascuns pe valea pârâului Cherit, unde va fi 

hrănit în chip minunat de un corb, apoi la o 

văduvă săraca din Sarepta Sidonului.

În gospodăria milostivei femei, Proorocul 

Ilie face minuni : îl va învia pe fiul acesteia 

mort de foame şi îi va înmulţi faina şi 

untdelemnul din casă.

Spre sfârşitul anilor de secetă, pentru 

cunoaşterea adevăratului Dumnezeu, 

Sfântul i-a propus împăratului să ridice un 

jertfelnic pe Muntele Carmel şi să se roage 

Domnului.

Acesta a fost momentul în care Marele 

Prooroc a înlăturat cultul zeului Baal.

El a reuşit să coboare foc din cer peste 

jertfa sa, ceea ce 450 de preoţi şi vrăjitori 

ai lui Baal nu au reuşit să facă.

Uimiţi de cele întâmplate, atunci, evreii 

au ştiut care este Dumnezeu cel adevărat  şi 

s-au întors la credinţa în El. 

Ilie s-a rugat pentru ploaie, iar Bunul 

Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, salvând 

poporul de foamete.

Prin puterea credinţei şi a rugăciunilor 

sale, Sfântul Ilie a readus credinţa cea 

dreaptă în mijlocul poporului ales.

La sfârşitul vieţii, printr o minune, 

Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie cu trupul la cer, 

într-un car cu cai de foc. 

P e  s e a m a  

Sfântului circula 

multe legende, 

c r e d i n ţ e  ş i  

superstiţii ,prin 

toate ţinuturile 

româneşti.

Se zice că Ilie 

nu ştie când e ziua 

lui, că de-ar şti, de 

bucurie, ar face un 

mare chef de s-ar 

prăpădi lumea.

Astfel, în preajma zilei sale, vine la 

Dumnezeu şi-L întreabă: “Când e ziua mea, 

Doamne?“ la care El îi răspunde: “Mai este 

Ilie, mai este“. 

După o vreme, când îl întreabă din nou, 

Domnul îi spune că abia a trecut ziua lui. 

Fireşte, de ciudă şi necaz, Proorocul  Ilie 

porneşte tunete şi fulgere care răscolesc 

pământul, venind de obicei cu ploi puternice.

În această sfântă zi nu se munceşte de 

teamă pietrei şi a grindinii, dar şi a focului 

iscat din trăsnete.

Pentru credinţa şi faptele sale, în semn 

de respect, mulţi romani îi poartă numele şi 

multe biserici au hramul “Sfântul Prooroc 

Ilie“.

Leon Armeanca 

(urmare  din  pagina  1)
Cursul introductiv, care a constat în parcurgerea unor teme 

cu rol de prezentare a situațiilor de urgență, a profesiei de 
pompier profesionist, a tehnicii de intervenție și a misiunilor 
specifice, a fost parcurs cu succes de către aceștia, dorința lor 
de a-și continua drumul către voluntariat fiind acum și mai mare.

În perioada 15 – 19 iulie urmează etapa a II-a de pregătire, pe 
timpul căreia ei își vor însuși atât noțiunile teoretice de bază, cât 
și deprinderile practice privind acordarea primului ajutor, 
programul elaborat în acest sens de formatorii SMURD 
Teleorman fiind unul foarte solicitant, dar și interesant pentru cei 
care vor să fie de ajutor semenilor.

Printre principalele teme propuse a se desfășura în etapa a 
doua, se regăsesc noțiuni de anatomie și fiziologie a căilor 
aeriene și aparatului circulator, anatomia topografică, anatomia 
și fiziologia aparatului locomotor, lanțul supraviețuirii, suportul 
vital de bază la adult, suportul vital de bază la copil, sugar și nou-
născut, situații speciale în resuscitarea cardio-pulmonară, 
recunoașterea și tratarea dezobstrucției căilor respiratorii la 
adult, copil, sugar și nou-născut, traumatismele părților moi, 
victima cu eviscerație, traumatisme osteo-articulare, arsuri, 
conduita de urgență în accidentele de motocicletă și mașină, 
defibrilarea semiautomată și resuscitarea cardio-pulmonară în 
echipă cu echipament specific.

După parcurgerea acestei perioade de pregătire, cei 12 
participanți vor fi testați atât din punct de vedere teoretic, cât și 
practic, urmând a se elibera o diplomă de absolvire necesară în 
desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul ISU 
Teleorman. Aceștia vor putea participa la intervenții în funcție de 
competențele dobândite, în cadrul echipajelor de prim ajutor 
calificat sau în cadrul altor echipaje de intervenție în situații de 
urgență.

Programul de voluntariat „SALVATOR DIN PASIUNE”, 
derulat la nivelul județului nostru de către pompierii militari 
profesioniști, reprezintă o oportunitate pentru tinerii 
teleormăneni de a-și însuși cunoștințele și forma deprinderile 
necesare acordării primului ajutor, de a fi un sprijin real 
cetățenilor aflați în dificultate, în situații de urgență.

Claudiu DUMITRACHE

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

12 voluntari teleormăneni, 
pe drumul de a deveni salvatori

O mare sărbătoare în lumea creştină

Ziua Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul
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Premierul Viorica Dăncilă a 
anunțat luni, la finalul ședinței 
CEX, că PSD va avea 
candidat propriu la alegerile 
prezidențiale și că vor fi 
demarate negocieri pentru 
încheierea unei alianțe cu Pro 

Românie și ALDE. Dăncilă mai 
declarat că va demisiona de la 
conducerea partidului în cazul 
în care candidatul social-
democraţilor la alegerile 
prezidenţiale nu va ajunge în 
turul al doilea.

„Dacă candidatul PSD nu 
ajunge în turul II la alegeri 
(prezidenţiale – n.r.), cu 
siguranţă se impune o demisie 
a mea din conducerea PSD”, a 
afirmat Dăncilă la finalul 
şedinţei Comitetului Executiv 
Naţional al PSD.

Social-democraţii vor avea 
candidat propriu la alegerile 
p r e z i d e n ţ i a l e  d i n  l u n a  
noiembrie, iar Congresul care 
îl va valida este programat 
pentru 3 august, conform 
deciziilor luate în şedinţa 
conducerii PSD.

Șefa Guvernului a anunțat 

și decizia privind remanierea: 
înlocuirea lui Carmen Dan cu 
senatorul PSD Nicolae Moga 
și lui Teodor Meleșcanu cu 
fosta europarlamentară PNL 
Ramona Mănescu.

Demiterea lui Carmen Dan 

de la Interne și a lui teodor 
Melșecanu de la Externe a fost 
s o l i c i t a t ă  i n s i s t e n t  d e  
președintele Klaus Iohannis 
pentru modul în care cei doi au 
o r g a n i z a t  a l e g e r i l e  
e u r o p a r l a m e n t a r e  ș i  
referendumul din 26 mai.

Ce le  mai  impor tante  
declarații ale Vioricăi Dăncilă:

- Un alt punct e referitor la 
c o n g r e s u l  P S D  p e n t r u  
validarea cnadidatului la 
prezidnețiale din 3 august

- Am supus atenției CEX 
varianta susținerii unui candiat 
din ALDE, Tăriceanu. La vot a 
reieșit faptul că PSD își 
dorește candidat propriu și 
vom avea discuții pentru 
susținerea lui de către ALDE și 
Pro România

- Remanierea: am spus 
colegilor că avem două 

portofolii de vicepremier la 
care  t rebu ie  să  facem 
nominalizări, am evaluat încă 
6 ministere

- Am propus schimbarea 
doamnei Carmen Dan cu 
senatorul Nicolae Moga

- Am luat act de dorința 
ALDE de schimbare la Externe 
– Ramona Mănescu

- Am propus pentru funcția 
de vicepremier pe parteneriate 
strategice pe Mihai Fifor

- Pentru vicepremier pe 
p r o b l e m e  e c o n o m i c e  
interimatul se finalizează la 
jumătatea lunii august, vom 
avea atunci o nouă discuție, ca 
și despre evaluarea restului 
ministerelor

- A apărut informația că am 
schimbat miniștrii de la MAI și 
MAE ca urmare a solicitării 
președintelui Iohannis. Dacă 
era să mergem după această 
gândire, nu aș mai fi avut 
atâtea blocaje la președinte, 
nu mai aveam nevoie să 
modific candidații

- Nu am luat această 
decizie pentru că așa vrea 
Iohannis, ci pentru că așa cred 
eu că acest guvern va avea 
mai multă credibilitate

- Noi suntem în luptă cu 
președintele Iohannis pentru 
prezidențiale. Dacă îmi asum 
ca președinte al PSD, nu 
t r e b u i e  s ă  f a c  j o c u l  
adversarului în campanie. 
Aceste lucruri sunt total 
neadevărate

- Îmi doresc o eficiență mai 
m a r e  î n  a c t i v i t a t e a  
guvernamentală, un guvern în 
care miniștrii să aibă mai multă 
implicare și să dea un grad de 
încredere mult mai mare

Pe măsură ce se apropie alegerile prezidențiale și 

desemnarea candidaților care vor intra în luptă pentru 

Palatul Cotroceni, deținut acum de liberalul Klaus Werner 

Iohannis și care rămâne în continuare candidatul susținut 

de Partidul Național Liberal, în coaliția de guvernare PSD-

ALDE apar disensiuni. 

Astfel Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului 

României, al doilea om în stat, președintele Partidului 

Alianța Liberală Democrată, formațiune politică care nu a 

reușit obținerea nici unui fotoliu de eurodeputat la 

alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, declară încă o 

data că vrea să se facă președinte, chiar și fără sprijinul 

PSD, ca și când social-democrații i-ar fi de mare ajutor, și 

eventual cu sprijinul altei formațiuni politice, (și aceasta 

de buzunar), Partidul Pro România, formațiune politică 

condusă de fostul premier și președinte al PSD, Victor 

Viorel Ponta.

”Fără doar și poate împreună cu colegii mei am analizat 

acest lucru și mă îndrept către candidatură. Dar ar fi mult 

mai util să aibă și o susținere cât mai largă. Din partea 

coaliției PSD-ALDE sau chiar mai mult. Dacă nu vom reuși 

acest lucru vom vedea dacă împreună cu colegii mei să 

găsim altă formula de alianță care să ne crească șansele. 

Poate să însemne Pro România”, a declarat Călin Popescu 

Tăriceanu.

La rândul său președintele Partidului Social Democrat  

Viorica Vasilica Dăncilă a declarat duminică la Alexandria, 

că în ultimul timp a făcut mai multe vizite în mai multe 

județe ale țării, pentru a vedea ce își doresc social-

democrații. Viorica Dăncilă a declarat că pesediștii își 

doresc propriul candidat la alegerile prezidențiale, 

motivând că nu este posibil ca cel mai mare partid din 

România să nu aibă propriul prezidențiabil, iar acesta va fi 

desemnat în urma unor studii sociologice.

Astfel coaliția de guvernare PSD-ALDE nu mai 

funcționează, fiecare partid va avea propriul candidat la 

alegerile prezidențiale și nu vor merge pe liste commune, 

cum își doreau inițial. Acum ținta Vioricăi Dăncilă și a lui 

Călin Popescu Tăriceanu este să ajungă măcar în turul doi al 

alegerilor prezidențiale. Ce se va întâmpla rămâne de văzut 

după alegerile prezidențiale. Ceea ce este clar este că 

există deja un conflict  între PSD și ALDE. 

Ioan DUMITRESCU

Propunerile de remaniere au ajuns la preşedintele Klaus 
Iohannis. Spre deosebire de alte remanieri, preşedintele 
Klaus Iohannis are la dispoziţie doar 10 zile să dea un  
răspuns cu privire la cele trei propuneri formulate de Guvern. 
Acest termen de 10 zile a fost fixat de Guvern prin Codul 
Administrativ, ordonanţă de urgenţă aspru criticată de 
preşedintele Klaus Iohannis.

În cazul remanierilor precedente, deşi Curtea 
Constituţională a intervenit şi a decis că preşedintele tr să 
răspundă „de îndată, în scris şi motivat" propunerilor făcute 
de Guvern, Klaus Iohannis nu s-a grabit, iar remanierile au 
durat chiar şi câteva luni.

Dacă preşedintele are la dispoziţie 10 zile să accepte sau 
să respingă propunerile înainte de Guvern, premierul are la 
dispoziţie un termen de 5 zile să transmită la Palatul 
Cotroceni propunerile în caz de remaniere.

Potrivit Consituţiei, preşedintele poate respinge o singură 
dată propunerile înaintate de Guvern.

Conflicte în alianță

D e p u t a t u l  P N L O v i d i u  R a e ţ c h i ,  
vicepreşedintele Comisiei de Apărare, a 
declarat, luni, că demisia ministrului de Interne, 
Carmen Dan, reprezintă primul pas către 
aflarea adevărului despre evenimentele din 10 
august 2018. El a afirmat că vinovaţii vor trebui 
identificaţi şi traşi la răspundere.

 „ D e m i s i a  
ministrului Carmen 
Dan reprez in tă  
doar primul pas 
c ă t r e  a f l a r e a  
adevărului despre 
10 august. Toate 
d o c u m e n t e l e  
t r e b u i e  
d e s e c r e t i z a t e ,  
toate pract ic i le  
îndoielnice trebuie 
verificate, toţi cei 
v inovaţ i  pent ru  
blocarea violentă a 
dreptului de a protesta trebuie identificaţi şi traşi 
la răspundere. Umflarea aparatului de 
represiune politică în dauna poliţiei care 
asigură siguranţa de zi cu zi a cetăţenilor 
trebuie oprită”, a scris Ovidiu Raeţchi, pe 

Facebook.
Deputatul liberal a adăugat că PSD e un 

partid tot mai mic şi speriat de nemulţumirea 
exprimată public.

„Avem nevoie de o viziune civică, liberală 
asupra modului în care tratăm drepturile 
cetăţenilor, nu de una militaristă şi violentă de 

factură sovietică. 
Dar nu PSD va face 
t o a t e  a c e s t e  
schimbări - e un 
partid tot mai mic, 
tot mai speriat de 
n e m u l ţ u m i r e a  
publică, care va 
continua să se 
ascundă în spatele 
b a s t o a n e l o r  ş i  
scuturilor. Această 
m o d i f i c a r e  d e  
f i l o s o f i e  v a  f i  
realizată numai de 

o guvernare de dreapta”, a mai scris Raeţchi.
Ministrul de Interne Carmen Dan şi-a depus, 

luni, demisia. Ea a anunţat înainte de şedinţa 
Comitetului Executiv a PSD că pleacă cu 
fruntea sus din minister.

Viorica Dăncilă:

PSD vrea să aibă candidat propriu 
la prezidențiale. Remaniere: Moga la Interne, 

Mănescu la Externe

Deputat PNL: Demisia lui Carmen Dan 
reprezintă primul pas către aflarea adevărului 

despre 10 august

Propunerile de remaniere 
au ajuns la Cotroceni



(urmare  din  pagina  1)
Şi pista de atletism va fi 

modernizată. Aceasta va avea 
cinci culoare regulamentare. 
Nici spectatorii nu vor mai trăi 
meciurile în mizerie. Proiectul 
presupune o schimbare 
rad i ca lă  ş i  î n  p r i v i n ţa  
tribunelor. Deşi la meciurile 
echipei alexăndrene de fotbal 
publicul spectator poate fi 
n u m ă r a t  p e  d e g e t e ,  
municipalitatea doreşte să 
crească simţitor numărul 
locurilor.

P o t r i v i t  p r o i e c t u l u i ,  
capacitatea tribunelor va avea 
5496 de locuri. 

Jucătorii, oficialii, dar şi 
c e i l a l ţ i  p a r t i c i p a n ţ i  l a  
organizarea evenimentelor se 
vor bucura de un adevărat 
confort. Pentru ei vor fi 
amenajate două vestiare 
complet echipate, două săli de 
încălzire indoor, vestiar pentru 
arbitri şi cameră pentru oficiali, 
vestiare pentru alţi participanţi 

la organizarea evenimentelor, 
cameră de control cu vedere 
directă asupra tribunelor, 
c a m e r ă  c o m a n d a m e n t  
securitate.

O altă serie de investiţii va fi 
realizată pentru odihna şi 
recreerea fotbaliştilor. Pentru 
aceştia, dar şi pentru oaspeţii 
lor, va fi construit un hotel cu 
36 de camere. Fiecare cameră 
va avea paturi duble şi dotată 

cu baie proprie.
Tot în incinta hotelului, 

jucătorii vor putea să şi 
mănânce la restaurantul 
acestuia. Nu în ultimul rând, 
după un meci stresant sau 
chiar înaintea acestuia, 
jucătorii se vor putea relaxa la 
SPA sau în spaţi i le de 
recuperare.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Asocierea formată din Asociația de prietenie Româno-
Franceză ROMFRA Alexandria, împreună cu Power Net 
Consulting S.R.L. Bucuresti, SC Kalymed Impex S.R.L. 
Roșiorii de Vede, Școala Gimnazială „Alexandru 
Depărățeanu” Roșiorii de Vede, SC BIQ Consulting S.R.L. 
Alexandria, Școala Gimnazială „Dan Berindei” Roșiorii de 
Vede și Municipiul Roșiorii de Vede au încheiat etapa de 
verificare tehnică a aplicațiilor primite pentru Concursul de 
planuri de afaceri în cadrul proiectului POCU/20/4/2/102081 
„Un viitor mai bun prin eforturi comune in municipiul Rosiorii 
de Vede”– sesiunea 2. 

Prin acest proiect, persoanele interesate din grupul țintă 
pot obține finanțare de maxim 20.000 lei pentru înființarea 
unei afaceri. 

Fiecare candidat a primit rezultatele personale pe e-mail, 
în cursul zilei de 11.07.2019.

Cornelia RĂDULESCU

Stadionul municipal a fost demolat!
 Începe construcția unui nou complex sportiv

Protocol de colaborare între Roșiorii 
de Vede și Iskilip (Turcia)

(urmare  din  pagina  1)
Orașul Iskilip se află în provincia Corum și 

are o populație de aproximativ 40.000 locuitori.
Evenimentul s-a desfășurat vineri, 12 iulie 

2019, în stațiunea Jupiter din județul 
Constanța, prin coordonarea Patronatului din 

Serviciile Publice din Administrația Publică și a 
Camerei de Comerț Bilaterale România– 
Turcia.

Municipiul Roșiorii de Vede mai este înfrățit 
cu orașul bulgăresc Gorna Oriahovytsa.

Cornelia RĂDULESCU

Investițiile străine directe s-
au ridicat la aproape 1,5 
miliarde de euro în perioada 
ianuarie-mai, dar nivelul este 

mai redus decât în perioada 
similară de anul trecut, arată 
datele băncii centrale.

Investiţi i le directe ale 

nerezidenţilor în România au 
însumat 1,491 miliarde de 
euro, cu circa 10% mai puțin 
față de 1,66 miliarde de euro în 
ianuarie-mai 2018, a anunțat 
luni BNR.

Participaţiile la capital 
(inclusiv profitul reinvestit net 
estimat) au însumat 1,476 
miliarde de euro, iar creditele 
intragrup au înregistrat  
valoarea netă de 15 milioane 
euro.

În primele cinci luni, datoria 
externă totală a crescut cu 
peste 4,1 miliarde de euro, 
până la 103,53 miliarde de 
euro.

Diaspora românească este a cincea cea mai numeroasă 
diasporă din lume, raportat la numărul total al populației, se 
arată într-un raport al Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE), comandat de Ministerul de 
Externe al României.

Raportul compară două seturi de date, unul din 2001/2002 
și celălalt din 2015/2016. În intervalul cuprins între cele două 
perioade comparate, numărul emigranților români a crescut 
cu 2,3 milioane, de la 1,1 milioane la 3,4 milioane.

În 2015 – 2016, cel puțin 17% din totalul populației 
născute în România trăia în țările membre OECD.

Italia este țara predilectă pentru emigrația românească, 1 
din 3 români din diaspora locuind acolo (peste 1 milion), 
urmată de Germania (680.000) și Spania (573.000). Cele trei 
țări sunt gazda a 93% din diaspora românească. Aproximativ 
90% dintre românii plecați în afara granițelor se află în 
Europa.

Cei mai mulți emigranți români au locuri de muncă 
necalificate, iar jumătate dintre românii cu studii universitare 
plecați în străinătate au locuri de muncă ce nu cer 
specializare. Cei mai mulți români cu studii universitare se 
află în Canada (77%) și Statele Unite (54%). La polul opus se 
află Italia (7% români cu studii superioare), Germania și 
Spania (ambele cu aproximativ 17%).

Comparativ cu cetățenii din statele vecine stabiliți în afara 
granițelor țărilor de origine, românii plecați în străinătate sunt 
cel mai puțin educați. Doar Serbia – care nu este membră UE 
– are o diasporă mai puțin educată. Aproximativ 24% dintre 
femeile plecate în străinătate au studii superioare, 
comparativ cu 21% dintre bărbați.

În ultimii ani, aproape un sfert dintre românii care trăiesc în 
țară și-au exprimat dorința de a emigra permanent, dacă ar 
avea ocazia să se mute în alt stat. Procentul este unul dintre 
cele mai mari din estul Europei. Aproape jumătate dintre 
tinerii cu vârste între 15-24 de ani au declarat că 
intenționează să părăsească țara.

Dintre românii apți de muncă plecați în străinătate, doar 
76% sunt integrați pe piața muncii. Cu toate că emigranții 
români bine educați au o rată mai mare de angajare, 
cantitatea de locuri de muncă destinate persoanelor 
necalificate este mai mare.

„Un viitor mai bun prin
 eforturi comune în municipiul 

Roșiorii de Vede”

Raport internațional: 

Diaspora românească, 
a cincea cea mai numeroasă 

din lume 

Angajatorii pot beneficia de un stimulent 
financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru 
fiecare elev şi student încadrat în muncă pe 
perioada vacanţei.

"Angajarea elevilor şi studenţilor se poate 
realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul 
financiar se poate acorda pentru o perioadă de 
maximum 60 de zile lucrătoare într-un an 
calendaristic, pentru fiecare elev şi student 
pentru care s-a încheiat contract individual de 
muncă. Diferenţa dintre stimulentul lunar 
acordat şi salariul realizat se suportă de către 
angajator din fonduri proprii", informează 
Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar 
angajatorii care încadrează în muncă elevi şi 

studenţi în baza următoarelor documente: 
contract individual de muncă pe durată 
determinată, egală sau mai mică decât durata 
vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă 
întreagă sau, după caz, cu timp parţial; contract 
de muncă temporară, numai dacă durata 
misiunii de muncă temporară este egală sau 
mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, 
contractul individual de muncă încheiat cu 
durata timpului de muncă de 6 ore pe zi şi de 30 
de ore pe săptămână se consideră încheiat cu 
normă întreagă.

Pentru a benef ic ia de acordarea 
stimulentului financiar, angajatorii trebuie să 
încheie o convenţie cu agenţia pentru ocuparea 
forţei de muncă judeţeană, în termen de 30 de 
zile de la data angajării elevilor şi studenţilor.

Investiții străine, în scădere după primele cinci luni

Câți bani primesc angajatorii, dacă încadrează 
elevi sau studenți pe perioada vacanței
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Alianța Națională a Organizațiilor Studențești 
din România (ANOSR) cere coaliției de 
guvernare să oprească toate demersurile prin 
care limitează drepturile studenților privind 
transportul gratuit cu trenul și acordarea 
burselor. Reacția a venit la câteva minute după 
ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a 
anunțat mai multe măsuri bugetare despre care a 
spus că au fost convenite în ședința CEX a PSD, 
printre care limitarea călătoriilor gratuite cu trenul 
acordate studenților.

Ministrul Finanțelor a propus “limitarea 
numărului de călătorii gratuite în fiecare an, 
limitarea la 26 de ani a vârstei până la care se 
acordă călătoriile și să nu mai primească 

studenții repetenți sau cu restanțe“.
Într-un comunicat remis Edupedu.ro, ANOSR 

anunță că a cerut CFR Călători, în luna ianuarie 
2019, informații referitoare la statusul din ultimul 
an în ceea ce privește numărul de studenți unici 
care au beneficiat cel puțin o dată de gratuitate la 
transportul feroviar. CFR Călători a răspuns că 
“doar 20% din numărul total de bilete vândute îl 
reprezintă biletele emise pentru studenți”., spune 
Alianța organizațiilor studențești.  “Astfel, găsim 
această reacție a reprezentanților guvernului ca 
fiind doar un alt motiv de a nu respecta dreptul 
studenților de a călători gratuit cu trenul, 
reglementat prin Legea nr. 1/2011 a educației 
naționale.“, se mai arată în comunicatul ANOSR.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Lotul olimpic de fizică al României a obținut patru 
medalii de argint și o medalie de bronz la a 50-a ediție a 
Olimpiadei Internaționale de Fizică. Toți olimpicii români 
la Fizică învață la un singur liceu, privat: componenții 
lotului sunt elevi ai Liceului Internațional de Informatică 
din București (ICHB), anunță Ministerul Educației.

Peste 380 de elevi din 82 de țări au concurat la 
Olimpiada Internațională de Fizică 2019, care s-a 
desfăşurat la Tel Aviv (Israel) în perioada 7-15 iulie.

Olimpicii români medaliați cu argint la internaționala 
de fizică: Ariana Dalia Vlad, Iosif Theodor, Ionel Emilian 
Chiosa, Ștefan Dolteanu; medalia de bronz: Sabina 
Drăgoi.

Ionel Emilian Chiosa a primit și premiul special Best 
Creative Solution.

Delegația României a fost coordonată și însoțită de 
profesorii Delia Davidescu (Liceul Internațțional de 
Informatică din București), Adrian Dafinei și Virgil Băran 
(Facultatea de Fizică a Universității Bucureşti).

Busuiocul este utilizat pentru 
proprietățile sale terapeutice 
încă de pe vremea dacilor. 
Semințele, frunzele, florile de la 
busuioc sunt recunoscute 
pentru efectele antispastice, 
expectorante, antifungice. În 
plus, este o extraordinară sursă 
de calciu, fosfor, vitaminele A și 
C,  ant iox idanț i ,  a jută la  
menținerea sistemului osos.

Planta poate fi utilizată sub 
formă de infuzie, pulbere, 
tinctură, ceai, suc, ulei volatil 
sau băi terapeutice. Specialiștii 
în fitoterapie consideră că 
busuiocul este ideal pentru 
prevenirea unor afecțiuni 
precum sunt: astmul, infarctul, 
ateroscleroză, anumite infecții. 

Nu în ultimul rând, aroma de 
busuioc este un adjuvant pentru 
cei diagnosticați cu anxietate 
sau depresie. Trebuie să 
reținem că busuiocul este o 
componentă  esenț ia lă  a  
s i ropur i l o r  pen t ru  tusea  
expectorantă.

Principalele beneficii ale 
busuiocului sunt: 

- Ameliorează faringita și 

amigdalita.
- Contribuie la stimularea 

lactației și este bun pentru 
femeile care au născut.

- Combate durerea de cap și 
pe cea de stomac.

- Tratează afecțiunile pielii, 
însă trebuie să utilizezi o cremă 
de busuioc.

-  Amel iorează durer i le 
menstruale.

- Ajută în cazul tulburărilor de 
trac intestinal.

- Răceala, gripa, astmul, 
bronșita și tusea sunt ameliorate 
dacă faci un decot de busuioc în 
care adaugi puțină miere.

- Reduce riscul pentru boli 
cardiovasculare. Sunt studii 
care spun că băut zilnic sau 
măcar de câteva or i  pe 
săptămână ceaiul de busuioc 
s c a d e  r i s c u l  d e  b o l i  
cardiovasculare. În plus, scade 
nivelul de colesterol rău – LDL.

-  A v â n d  p r o p r i e t ă ț i  
ant i in f lamator i i  poate să 
contr ibu ie la  d iminuarea 
durerilor articulare.

- Combate insomnia și 
înlătură sau ameliorează 
cefaleea.

- Este un adjuvant de 
nădejde în infecțiile bucale – 
frunzele de busuioc sunt 
renumite pentru eficiența lor în 
tratarea ulcerațiilor sau a aftelor 
bucale. Trebuie să mesteci 
câteva frunze de busuioc.

- Dacă te doare gâtul poți 
face gargară cu apa în care ai 
fiert busuioc.

- Dacă este aplicat extern, 
busuiocul poate să amelioreze: 
aftele bucale, negii, probleme 
pielii, ulcerațiile. Mai mult, dacă 
este aplicat pe piele poate ține 
țânțarii la distanță.

Studenții cer coaliției de guvernare
 să nu le limiteze dreptul la transportul gratuit cu 

trenul și să nu limiteze bursele

Echipa României a obținut opt premii și locul I în 
clasamentul pe medalii la Olimpiada Internaţională 
Pluridisciplinară Tuymaada – Yakuția (2019), anunţă 
Ministerul Educaţiei. Membrii lotului olimpic al României au 
cucerit opt premii: trei medalii de aur dintre care una cu 
punctaj maxim, patru medalii de argint și o medalie de 
bronz.

Elevii din echipa națională a României au fost premiaţi 
la toate cele patru discipline din concurs (chimie, 
matematică, informatică şi fizică), performanță care a 
plasat țara noastră pe locul I în clasamentul pe medalii.

În funcţie de probele la care au luat parte, olimpicii 
români au obținut următoarele rezultate:

- fizică: Antonia Alma Ghiță și Eduard-Florin Burlacu 
(elevi în clasa a X-a la Liceul Internaţional de Informatică 
din Bucureşti) – medalii de aur;

- informatică: Matei Tinca (clasa a XI-a/ Colegiul 
Naţional de Informatică „Tudor Vianu” din Bucureşti) – 
medalie de aur cu punctaj maxim și Mircea Danciu (clasa a 
X-a/Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti) – 
medalie de argint;

- chimie: Eugen Marian Piron (clasa a XI-a/Colegiul 
Naţional „B.P. Hasdeu” din Buzău) și Emeric Claudiu 
Ardelean (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Gheorghe 
Șincai” din Baia Mare) – medalii de argint;

- matematică: Diana Țolu (clasa a IX-a/Liceul 
Internaţional de Informatică din București) – medalie de 
argint și Darius Lazea (clasa a IX-a/Colegiul Naţional 
„Gheorghe Șincai” din Baia Mare) – medalie de bronz.

Lotul a fost coordonat și însoțit de Dumitru-Flavius 
Boian, profesor la Colegiul Național „Spiru Haret” din Târgu 
Jiu. Olimpiada a  avut loc în perioada 8 – 14 iulie, în 
Yakutsk, Republica Saha din Federaţia Rusă.

Patru medalii de argint și o 
medalie de bronz, pentru 

lotul României, la Olimpiada
 Internațională de Fizică 

România, locul I la 
Olimpiada Internațională 

pluridisciplinară

Osteoporoza este o boala in care 
slabiciunea crescuta a oselor creste riscuri de 
fracturi.

Femeile sunt afectate de obicei de 
aceasta boala, iar predispozitia genetica este 
unul dintre cei mai importanti factori de risc. 

Iata ce masuri de preventie poti lua:
1. Consuma mai multe alimente bogata in 

calciu si nu uita ca acest mineral se absoarbe 
in corp doar impreuna cu vitamina D. 

2. Nu fuma. Acest obicei reduce 
capacitatea corpului tau de a absorbi calciul si 
influenteaza densitatea minerala a oaselor.

3. Nu bea sucuri acidulate. Consumul 
regulat este asociat cu un risc cu 14% mai 
mare de fracturi. 

4. Controleaza-ti greutatea si fa sport. 
Este recomandat sa faci miscare 150 de 
minute pe saptamana.

Busuiocul 
și incredibilele sale proprietăți 

Cum previi osteoporoza
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După ce au cercetat 
mostre de sol şi plante care 
au stat sub gheaţă timp de 
milenii, cercetătorii canadieni 
au descoperit că acestea au 
potenţialul de a reveni la viaţă 
dacă au condiţiile necesare.

Adesea, ştirile legate de 
încălzirea globală subliniază 
fragilitatea ecosistemelor din 
întreaga lume în faţa de 
schimbările climatice, totuşi, 
de data asta, cercetătorii ne 
o f e r ă  o  d e s c o p e r i r e  
interesantă, care ne arată şi 
capacitatea vieţii de a 
supravieţui în unele dintre 
cele mai neprietenoase medii 
de pe Terra, notează Science 
Alert.

Oamenii de ştiinţă au 
prelevat mostre din zona 
gheţarului Teardrop, situat pe 
i n s u l a  E l l e s m e r e  d i n  
Arhipelagul Arctic Canadian), 
ale unor plante care s-au aflat 
timp de milenii sub gheţari. 
Ce este interesant la aceste 
resturi de plante este că, în 
mod uzual, sunt considerate 
a fi moarte deoarece au o 
culoare neagră şi au fost 
ţinute timp de mii de ani în 
condiţii de îngheţ.

Catherine La Farge, de la 
Universitatea Alberta din 
Canada, experta în biologie 
evoluţionară care a condus 
misunea de colectare a 
respectivelor mostre, a decis 
să le testeze în laborator. 
Aceste mostre de muşchi, din 

s p e c i a  A u l a c o m n i u m  
turgidum, au fost plantate în 
soluri pline de nutrienţi şi 
expuse la cantităţi mari de 
lumină solară. Iar rezultatele 
au fost uimitoare, sub 
condiţiile ideale, aceste 
plante care au fost îngheţate 
pentru perioade îndelungate 
au dat semne de viaţă, chiar 
prosperând.

„Am fost uimiţi”, a declarat 
dr. Catherine La Farge atunci 
când  a  vorb i t  despre  
mostrele sale.

Supravieţuirea în gheaţă 
este un fenomen foarte 
complex, existând riscul ca 
cristalele de gheaţă să 
d i s t r u g ă  m e m b r a n e l e  

celulare ale respectivelor 
organisme. În general, 
plantele par să prefere să îşi 
concentreze energia spre 
producerea unor seminţe 
care  să  t reacă  pes te  
perioadele de îngheţ şi care 
să dea naştere unor noi 
generaţii. Muşchii descoperiţi 
de dr. La Farge par să fi ales o 
cale diferită de supravieţuire. 
Astfel, pentru a evita daunele 
produse de către îngheţarea 
apei din celule, Aulacomnium 
turg idum alege să se 
d e h i d r a t e z e ,  i a r  î n  
posibilitatea în care este 
afectat de către îngheţ poate 
să îşi dividă celulele într-un 
mod asemănător celulelor 
stem umane pentru a se 
repara.

Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza 

carora pot prezice cati oameni vor muri anul viitor.

Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa precizeze si 

cateva nume

***

Doi prieteni, un englez si un chinez, se plimbau 

impreuna prin Londra.

– Uita-te la toate steagurile astea! Imi umplu 

sufletul de mandrie patriotica!

– Dar, Chan, tu esti chinez, iar astea sunt steaguri 

britanice!

– Da? Uita-te la etichete…

Pastila de râs

Multe familii consideră că certurile dintre 
părinți trebuie trecute cu vederea deoarece 
reprezintă un lucru normal. Adevărul este însă 
că pot cauza creierului copilului tău probleme 
dintre cele mai neplăcute, începând de la 
instabilitate emoțională și terminând cu 
performanță cognitivă redusă.

Copiii sunt ca niște scale pentru măsurat 
cutremurele, este de părere Mark Cummings, 
psiholog la Universitatea Notre Dame care a 
studiat mult emoțiilor din cadrul familiei. Atunci 
când părinții sunt distructivi, impactul asupra 
copiilor poate dura o viață întreagă. "Conflictul 
este o parte normală din viața fiecăruia, așa că 
nu nu contează dacă se ceartă părinții, ci modul 
în care conflictul este exprimat și rezolvat și în 
special cum se simt copiii." Iată și tacticile 
distructive pe care părinții le folosesc în certuri și 
care pot afecta copiii: agresiunea verbală 
(porecle, insulte, amenințări de abandon), 
agresiune fizică, tactici silențioae precum 
evitarea, plecarea, retragerea sau chiar 
capitularea.

Începând de la cele mai fragede vârste și 
până la adolescență, toți copiii sunt afectați de 
modul în care părinții aleg să își gestioneze 
conflictele. Iată și motivele identificate de 
oamenii de știință cu privire la vulnerabilitatea 
copiilor față de certuri: 

- Se creează un mediu stresant - atunci când 
asistă la certuri repetate sau puternice copilul 
ajunge să se simtă stresat. Iar stresul, la rândul 
său, ajunge să influențeze o dezvoltare normală 
și sănătoasă.

- Sunt instabili emoționali - certurile 
subminează sentimentul de siguranță pe care îl 
resimte copilul cu privire la familie, iar atunci 
când sunt dese ajung să cauzeze îngrijorare cu 
privire la divorț. Sentimentul e normalitate este 
greu de dezvoltat atunci când certurile 
constituie o situație imprevizibilă

- Relația părinte-copil poate fi afectată - 
situațiile conflictuale reprezintă un motiv de 
stres și pentru părinți, care pot ajunge să nu 
petreacă timp de calitate cu copiii lor. În plus, 
calitatea relației poate avea de suferit deoarece 
părinții nu vor manifesta căldură și afecțiune în 
momente de supărare și nervozitate.

În plus față de concluziile menționate 

anterior, mai pot apărea următoarele reacții în 
creierul copilului:

- Probleme relaționale crescute - atunci când 
au fost expuși la părinți care s-au certat, copiii au 
avut șanse mai mari să îi trateze pe cei din jur cu 
ostilitate. Este des întâlnit ca cei mici să înceapă 
să rezolve certurile cu aceleași tactici la care au 
asistat. Și pot să se confrunte cu dificultăți în 
menținerea unor relații sănătoase la maturitate 
dacă s-au obișnuit cu un mediu conflictual, dar și 
în identificarea persoanelor în care pot avea 
încredere.

- Nivel ridicat de probleme comportamentale 
- conflictele dintre părinți sunt asociate unui risc 
crescut de agresivitate, delincvență și probleme 
de conduită în rândul copiilor. În plus, aceștia 
sau șanse mai mari de a prezenta probleme 
sociale și dificultate crescută în acomodarea la 
școală.

- Nivel crescut de tulburări alimentare - 
conform studiilor, certurile familiale pot conduce 
la anorexie și bulimie

- Rate mai mari de abuz de substanțe 
interzise în adolescență - traiul într-o casă cu un 
nivel ridicat de conflict crește șansele de a fuma, 
de a consuma alcool sau droguri în adolescență

- Efecte fiziologice - probleme cu somnul, 
dureri de stomac sau dureri de cap

- Risc crescut de probleme academice - 
atunci când trăiești într-o familie cu un grad 
ridicat de conflict cresc șansele de abandon 
școlar și de rezultate academice reduse

Conform cercetărilor, băieții și fetele răspund 
diferit, fetele fiind predispuse problemelor 
emoționale, iar băieții celor comportamentale.

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

SC ADISOR SRL, J 34/135/1999, CUI 11844730, cu sediul în com. Pietrosani, jud. 
Teleorman, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 396/10.01.2006. Îl declar nul.

Anunţ

SC Macovis Cash Games SRL, J34/91/2014, CUI 32849692, cu sediul în Alexandria, jud. 
Teleorman, pierdut Certificat constatator nr. 3634/20.02.2014 pentru sediu social. Îl declar nul.

Anunţ

SC Agrivillage Farm SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat în comuna Scurtu 
Mare, carte funciară nr. 20696, nr. Cadastral 20696/UAT Scurtu Mare, tarlaua 12, parcela 1, 
județul Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul “Înființare 
unitate de colectare, depozitare, condiționare și comercializare cereale”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, din municipiul 
Alexandria, str. Dunării nr. 1, de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, în termen de 
18 zile de la data apariției anunțului.

Anunţ public nr.1

Ce reacții se declanșează în creierul 
copilului când asistă la certurile părinților

Plante care au stat milenii în
 permafrostul regiunilor arctice 

pot reveni la viaţă



1882 – A murit Pantazi Ghica, publicist și scriitor român (n. 

1831)

1907 – A murit Hector Malot, scriitor francez (n. 1830)

1912 – A murit Henri Poincaré, 

matematician francez (n. 1854)

1918 - A fost executat, alături 

de famila sa, ultimul ţar al Rusiei, 

Nicolae al II-lea Romanov. 

Asasinat de către bolşevici la 

ordinul lui Lenin, ultimul ţar a fost 

canonizat, pe data de 4 august 

2000, drept sfânt al bisericii 

ortodoxe ruse

1923 – A murit Theodor 

Rosetti, publicist și politician 

român (n. 1837)

1945 - A avut loc Conferinţa de la Potsdam: Şefii de stat şi 

de guvern ai SUA, Marii Britanii şi URSS s-au întâlnit pentru 

a reglementa situaţia postbelică în Europa

1947 - Parlamentul hotărăşte ridicarea imunităţii 

parlamentare unui număr de 6 deputaţi ai PNŢ: Iuliu Maniu, 

Aurel Leucutia, Emil Ghilezan, Vasile Serdici, Ilie Lazar si Gr. 

Niculescu-Buzesti, care sunt arestaţi, fiind acuzaţi de o 

încercare de răsturnarea regimului

2003 - A încetat din viaţă "Regina Salsa", cântăreaţa de 

orgine cubaneză Celia Cruz
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07:00 Matinal 10:00  Ca'n 
viaţă 12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 13:30 
Cooltura 14:00 Telejurnal 15:10 
Convieţuiri 16:50 Legendele 
palatului: Regele Geunchogo 
18:00 Fan de vară 19:40 Sport 
Meteo 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:10 Fantomele din 
Pacific 00:00 Telejurnal 00:30 
Fan de vară

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 17 Iulie

Î n c e r c i  s ă  t e  
relaxezi în compania 
celor dragi, însă esti 
preocupat de noi 
metode de a progresa 
pe plan profesional. 
Bine ar fi dacă ai avea 
o discuţie sinceră cu 
ei.

O idee de afacere 
inspirată din natură îţi 
vine în minte. Eşti 
nehotărât şi nu o pui în 
ap l icare  câ t  mai  
repede, deoarece ai 
impresia că-ţi va veni 
mâine o idee mai 
bună.

La locul de muncă 
se impune o mai bună 
gestionare a relaţiilor, 
atmosfera pare să fie 
destul de tensionată. 
Însă sunt şanse mari 
de a rezolva această 
problemă.

Dacă nu vei fi 
încăpăţânat şi vei 
avea urechi să auzi 
ceea ce Universul 
d o r e ş t e  s ă  î ţ i  
transmită, vei avea 
numai de câştigat pe 
partea profesională.

Se pare că astrele 
vin să pună paie pe 
foc la locul de muncă, 
într-un conflict mai 
vechi. Chiar dacă te 
c o n f r u n ţ i  c u  
probleme în relaţie, 
nu este cazul să îţi 
înşeli partenerul.

S-ar putea să ai 
mai multe întâlniri ce 
ţ i n  d e  p l a n u l  
profesional. În relaţie, 
nu deveni arogant, 
chiar dacă partenerul 
nu are cum să te ajute 
din punct de vedere 
financiar.

Propunerea de a 
te  asoc ia  în t r -o  
a f a c e r e  t r e b u i e  
studiată atent. Sunt 
şanse de reuşită, dar 
se  impun  une le  
îmbună tă ţ i r i  a l e  
contractului, pentru a 
minimiza riscurile.

Fidelitatea îţi este 
pusă la încercare de 
către astre. Cineva 
d i n  t r e c u t  t e  
contactează şi îţi 
propune să reînnozi 
legăturile, dar ai tăria 
de caracter să spui 
nu.

Îndrăzneşte să-ţi 
pui în aplicare ideile 
i n o v a t i v e ,  d o a r  
riscând vei câştiga. 
Totuşi se recomandă 
şi prudenţă pentru a 
evita problemele de 
ordin financiar.

BERBEC

Se pare că astăzi 
Universul te ajută să 
iei decizii înţelepte, să 
intri în noi structuri 
sociale, de pe urma 
cărora vei avea de 
câştigat social şi 
profesional în viitorul 
apropiat. 

Astrele aduc în 
prim plan dorinţa de a 
p a r t i c i p a  l a  u n  
eveniment social, 
unde vei face o 
i m p r e s i e  b u n ă .  
Profită de contextul 
favorabil al zilei de 
astăzi.

O zi  cu multă 
agitaţie, o stare de 
irascibilitate te pune în 
faţa unor situaţii limită. 
Totul se datorează 
m o m e n t u l u i  d e  
r e v e n i r e  a  u n e i  
probleme pe plan 
amoros.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Taken 2: Teroare 
în Istanbul 23:15 Ştirile Pro Tv 
23:30 O moarte mai bună 
01:30 Lecţii de viaţă 02:30 
Arena bucătarilor

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Surorile 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Poftiţi pe la 
noi! 23:30 Xtra Night Show 
01:00 Surorile 02:45 Acces 
direct 04:15 Surorile 06:00 
Observator 

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

07:20 Focus 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Happy News 14:00 
C a m e r a  d e  r â s  1 5 : 0 5  
Declarație de dragoste 17:00 
Elisa 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Săracele dive 22:30 
Focus din inima României 
23:00 Liceenii 01:00 Săracele 
dive 

07:00 Arestat la domiciliu 
09:00 La bloc 11:30 Inside Job: 
Adevărul despre criză 13:45 
Harry Potter și Talismanele 
Morții: Partea 2 16:15 Ești 
numai a mea 18:15 La bloc 
20:30 Operațiunea Valkyrie 
22:45 Căminul ororilor 3 00:30 
Operațiunea Valkyrie 02:45 
Căminul ororilor 3 04:15 La 
bloc 05:15 La Maruţă

08:00 Cireșarii 09:00 Lonesome 
dove: suflet de pistolar 10:00 
Câştigă România! 11:00 Drag de 
Romania mea 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Cap compass 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Fram 16:00 
Lonesome dove: suflet de pistolar 
16:55 Oanapp 17:55 Primăverii 
19:00 Telejurnal  20:10 Roagă-te 
pentru cei morţi şi ucide-i pe cei vii 
22:10 Caracatița 23:15 Câştigă 
România!

07:20 Cum scăpăm de Coana 
Mare? 09:05 Prințul Persiei: 
Nis ipur i le t impului  10:55 
Minciuni adevărate 13:15 Pirații 
din Caraibe: Cufărul Omului 
Mort 15:35 Curierul 2 16:55 
Invidia 18:30 Experimentul 
20:00 Jackie Chan, pilot de 
curse 21:50 Winchester: Casa 
spiritelor 23:40 Aici și acum 
01:10 I se spunea Zodiac

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

17 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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Olympique Marseille a fost 
echipa care l-a dorit foarte 
mult pe Ianis Hagi (20 de ani), 
însă problemele financiare de 
la formația din Franța au stat 
în calea realizării transferului, 

au scris cei de la L'Equipe.
Francezii sunt nevoiți să 

vândă unii dintre jucători 
înainte de a achiziționa unii 
noi, din cauza problemelor cu 
banii. Se pare că Marseille era 
foarte bine poziționată în 
cursa pentru semnătura lui 
Ianis, însă a trebuit să renunțe 
la tentativa de a-l cumpăra pe 

mijlocașul Viitorului, din cauza 
lipsei de fonduri.

Ianis Hagi a semnat cu 
Genk 

În cele din urmă, Ianis Hagi 
a  s e m n a t  c u  G e n k ,  

campioana Belgiei. Mijlocașul 
va avea ocazia să joace în 
grupele UEFA Champions 
League.

Ianis Hagi a semnat un 
contract valabil până în 2024 
și, potrivit jurnaliștilor din 
Belgia, Genk a plătit pentru 
Ianis Hagi 8 milioane de euro, 
cu bonusuri incluse.

"Ianis este un fotbalist 
extrem de tehnic, lovește 
mingea la fel de bine cu 
ambele picioare, are o tehnică 
excelentă de lovire și o 
tehnică unică de executare a 
loviturilor libere. Este creativ, 
mereu dispus să se arate la 
joc”, este caracterizat Ianis 
Hagi pe site-ul oficial al 
campioanei Belgiei. Ianis Hagi 
a efectuat și testele fizice.

Gică Hagi nu s-a înțeles cu 
Spartak Moscova

Se pare că Hagi ar fi primit 
o ofertă de 10 milioane și de la 
Spartak Moscova, însă fostul 
mare jucător român a refuzat-
o. Potrivit presei din Rusia, 
Gică Hagi ar fi solicitat 12 
milioane de euro și un salariu 
de două milioane de euro pe 
an pentru Ianis. În presă au 
mai apărut și variantele 
Barcelona, Sevilla, Anderlecht 
și Ajax. De altfel, presa din 
Olanda l-a acuzat pe Gică 
Hagi că s-a folosit de numele 
lăncierilor pentru a forța 
transferul lui Ianis Hagi la o 
echipă din Europa.

SPORT

Andreea Mitu este cea mai grăbită românca la BRD 
Bucharest Open. A ajuns deja în sferturi la dublu, alături de 
Lara Arruabarena Vecino. Victime în primul meci le-au fost 
Georgia Crăciun și Irina Fetecău.

Andreea Mitu încearcă să repete rezultatul de anul trecut, 
când a devenit campioană la dublu la BRD Bucharest Open, 
alături de Irina Begu. Acum, Mitu face pereche cu iberica Lara 
Arruabarrena-Vecino, iar debutul în competiție a fost perfect, 
victorie în două seturi cu perechea Georgia Crăciun - Irina 
Fetecău. Mitu și Arruabarrena-Vecino au revenit de la 2-4 șsi 
au câștigat primul set în tie-break. Actul secund a fost mai 
ușor, scor 6-3.

Atât Andreea Mitu, cât și Lara Arruabarrena-Vecino se află 
în top 100 mondial la dublu. BRD Bucharest Open este prima 
competiție în care fac pereche.

Dinamo a suferit, în prima etapă din sezonul 2019-2020, 
una dintre cele mai usturătoare înfrângeri din istoria de 71 de 
ani. De cinci ani, "câinii" nu mai fuseseră învinşi în Liga 1 la un 
scor similar.

După ce sezonul trecut a fost cel mai slab din istoria 
clubului, Dinamo terminând pe locul trei din play-out, se spera 
că noua stagiune va aduce un nou început. Şi o împăcare cu 
suporterii, care l-au contestat aspru pe Negoiţă, fiind de partea 
fostului antrenor, Mircea Rednic.

Primul meci a fost un adevărat fiasco pentru Eugen Neagoe, 
noul tehnician din Ştefan cel Mare. "Câinii" au fost demantelaţi 
la Ovidiu, într-o confruntare în care echipa lui Hagi putea să mai 
înscrie lejer alte goluri.

Nemaisuportând umilinţa, fanii lui Dinamo au intrat pe teren, 
meciul fiind întrerupt. La reluare, defenisva formaţiei 
bucureştene a fost şi mai visătoare, în două minute Iancu şi Eric 
ducând scorul la 5-0.

Un scor sinonim cu o înfrângere istorică pentru Dinamo, 
care nu se mai întâlnise cu un asemenea eşec de aproape 5 
ani.

Astra - Dinamo 6-1, în 6 decembrie 2014
Cu Dănciulescu pe banca tehnică, alb-roşiii fuseseră 

conduşi cu 4-0 la pauză, după golurile lui Budescu, Seto, DE 
Amorim şi Oroş. În repriza secundă, au mai punctat, pentru un 
scor de tenis, Alibec şi Ben Youssef. Golul de onoare al 
"câinilor" a purtat semnătura lui Bilinski.

Atunci, Dinamo a terminat sezonul pe locul 7, la 23 de 
puncte de campioana FCSB.

Acum, se anunţă vremuri grele pentru trupa din Ştefan cel 
Mare, mai ales că suporterii sunt la capătul răbdării şi cer 
plecarea tuturor care au dus clubul într-o situaţie fără ieşire.

Viitorul a devenit o adevărată "bestia nera" pentru Dinamo, 
pe care a mai învins-o, în ultimii ani, cu 4-1, 4-0 şi 5-1.

Andreea Mitu s-a calificat 
în sferturi, în proba de dublu, 

la BRD Bucharest Open

Umilinţă istorică pentru Dinamo! 
De când nu mai pierduseră 
"câinii" cu un scor similar

”Câinii” s-au făcut de râs în faţa Viitorului şi 
au încheiat prima etapă pe ultimul loc.

Viitorul a spulberat-o pe Dinamo şi este 
primul lider al Ligii 1. De nouă minute a avut 
nevoie Gabi Iancu pentru a înscrie. Atacantul 
constănţenilor a fost aproape de dublă, după ce 
l-a driblat pe Straton. Iancu şi-a mai trecut în 
cont o ratare, după o fază reuşită de George 
Ganea.

Dorit de FCSB în această vară, olandezul 
De Nooijer a pasat decisiv pentru golul de 2-0 
reuşit de Ganea, imediat după pauză. Şi Măţan 
a fost aproape de gol, iar recitalul 
constănţenilor a continuat. Abia introdus, 
Calcan a dus scorul la 3-0, iar câţiva fani 
dinamovişti nu au mai rezistat şi au intrat pe 
teren.

După mai bine de 20 de minute de 
întrerupere, în care galeria lui Dinamo a fost 
evacuată, Iancu şi Eric au dus scorul la 5-0, 
rezultatul final de la Ovidiu.

De patru ori în istorie mai pierduse Dinamo 
la cinci goluri diferenţă în Liga 1.

Dinamoviştii se gândesc doar la play-off, 
după doi ani la rând în play-out, şi vor să scoată 

maximum din startul sezonului.
Au meciuri de foc în primele trei etape. 

Debutează la Ovidiu, cu Viitorul, apoi primesc 
vizita Craiovei, pe Arena Naţională, şi se 
deplasează în Gruia, pentru duelul cu CFR 
Cluj. Neagoe vrea titlul în primul an petrecut pe 
banca lui Dinamo.

"Cuvântul play-out nu mai există pentru noi, 
obiectivul minim al lui Dinamo în acest an este 
acela de a ajunge în play-off", a declarat 
italianul Mattia Montini.

"Nu există şi nici nu va exista. Eu sunt 
convins că vom ajunge în play-off şi, în 
momentul când vom ajunge acolo, vom putea 
discuta şi despre cupele europene", a spus şi 
antrenorul "câinilor", Eugen Neagoe.

"Sperăm ca şi în continuare să am o echipă 
care are foame să se antreneze şi foame să 
joace fotbal", a afirmat şi managerul tehnic al 
Viitorului, Gică Hagi.

Pentru meciul cu Viitorul, Dinamo nu poate 
conta pe căpitanul Dan Nistor, accidentat. 
Montini va purta banderola "alb-roşiilor" în 
duelul care închide prima etapă a Ligii 1.

O fostă câștigătoare de Champions League 
l-a dorit mult pe Ianis Hagi, dar a ratat transferul 

din cauza lipsei de fonduri

Viitorul - Dinamo 5-0. Hagi l-a făcut K.O. pe Neagoe, 
într-un meci întrerupt peste 20 de minute
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