
Lupta cea oarbă cu corupția 
este precum campania de 
combatere a pestei porcine, 
unde în loc să fie anihilată 
cauza, este exterminat efectul, 
în masă. Un mod de acțiune 
ilogic și iresponsabil. 

Pentru a nu extermina zeci 
de mistrețice transmit virusul 
bolii, autoritățile preferă să 
extermine în masă mii de porci 
domestici infestați. 

În mod similar, CCR a acționat și cu ceea ce milioane de români au votat la 
referendumul din 26 mai, suprimând, astfel, voința propriei nații prin a respinge, 
în unanimitate, proiectul de revizuire a Constituției, privind interzicerea grațierii și 
a amnistiei.

(Continuare  în  pagina  3)

 Centrul Local de 
Combatere a Bolilor 
Teleorman- ULD, întrunit 
în ședință extraordinară 
l a  c o n v o c a r e a  
prefectului, a aprobat 
Planul de măsuri pentru 
combaterea Focarului de 
Pestă Porcină Africană 
din orașul Zimnicea, 
județul Teleorman, prin 
ucidere preventivă.

(Continuare  în  
pagina  2)

Proprietarii de terenuri agricole  care și-au înstrăinat 
sau arendat terenurile din extravilanul localităților, până 
la data de 31.12.2009, conform prevederilor legale au 
primit calitatea de rentier agricol, statul acordându-le 
venituri anuale sub forma rentei viagere. Adică, 

proprietarii de terenuri care au devenit rentieri agricoli vor 
primi de la stat sume de bani anuale până la sfârșitul vieții 
acestora. 

Renta  v iageră  agr ico lă  es te  persona lă ,  
netransmisibilă și încetează la data decesului rentierului 
agricol. La această dată, la nivel național sunt în plată 

44.000 de rentieri agricoli.
In cazul arendării, renta viageră agricolă se plătește 

dacă terenul ce face obiectul rentei este arendat pentru 
tot anul calendaristic. In situația în care contractul de 
arendare încetează pe parcursul anului, renta viageră 

agricolă se va plăti în anul următor doar dacă rentierul 
încheie, în maximum 30 de zile de la încetare, un nou 
contract, considerandu-se astfel continuitate în 
arendare.

(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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CCR cu o mână validează, iar cu 
cealaltă anulează

Carnetele de rentier agricol pot fi vizate la APIA
 până la finele lunii august 2019

Planul de măsuri pentru combaterea 
Focarului de Pestă Porcină Africană 

din orașul Zimnicea
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(urmare  din  pagina  1)
Prefectul județului Teleorman va emite un 

ordin de ucidere preventivă a suinelor din 
exploatațiile populației orașului Zimnicea, iar 
reprezentanții instituțiilor nominalizate, 
autoritățile publice locale și proprietarii 
exploatațiilor de suine vor duce la îndeplinire 
măsurile stabilite de acest plan.

La încheierea acțiunii, Direcția Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
Teleorman va întocmi un raport privind 
acțiunea de ucidere a suinelor de pe raza 
orașului Zimnicea, pe care îl va înainta 
prefectului județului Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

Ministrul Apărării, Gabriel 
Leş, susţine că o problemă 
identificată la nivelul Armatei 
este cea a deficitului de 
personal, astfel că se vor lua 
măsuri pentru ca haina militară 
să devină atractivă, printre 
care se numără modificarea 
ghidului carierei militare şi a 
baremurilor la probele fizice.

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat, joi, la 
Garnizoana Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă, că deficitul 
de personal se răsfrânge asupra tuturor categoriilor de forţe din 
Armata României.

„O problemă cu care se confruntă cam toate unităţile militare 
este cea a deficitului de personal. (…) Este nevoie de investiţii 
importante care, în perspectiva celor 2% din PIB pentru 
următorii ani, sunt perfect realizabile, capabile să consolideze 
capabilităţile de apărare ale ţării şi să ridice capacitatea de a 
acţiona a armatei la nivelul provocărilor, astfel încât să facem 
cât mai atractivă haina militară încât să nu mai existe aceste 
deficienţe la resursa umană care, din păcate, se resfrâng 
asupra tuturor categoriilor de forţe din armata României”, a spus 
Leş.

Întrebat care este deficitul de personal la nivel naţional, 
ministrul Apărării a subliniat că media de acoperire este în jur de 
70%, dar din păcate se înregistrează discrepanţe destul de 
mari, în condiţiile în care în unele microstructuri militare 
acoperirea ajunge doar la 31-35%.

„Scopul vizitelor pe care le fac este să ajungem la nivelul 
militarilor, să vedem cu ce anume se confruntă şi cum putem să 
îmbunătăţim şi să facem atractivă haina militară, să modificăm 
ghidul carierei militare astfel încât să vină persoane spre Armata 
României. Am şi găsit anumite soluţii, lucrăm să le transpunem 
în norme legislative sau ordine de ministru. Am găsit o situaţie 
de genul că am avut peste 1.000 de persoane venite la examen 
şi foarte multe au căzut proba fizică. Baremurile pentru proba 
fizică sunt foarte stricte la acest moment şi cred că putem să le 
facem diferenţiat. Pentru că una este militarul combatant, alta 
este un medic sau un psiholog. Cred că astfel de baremuri pot fi 
mai lejere, astfel încât pregătirea fizică să continue şi după 
încadrarea în structurile militare”, a explicat Leş.

Ministrul Apărării a efectuat, joi, o vizită de lucru în 
Garnizoana Cluj-Napoca, ocazie cu care s-a întâlnit cu 
personalul Regimentului 317 ISR „Vlădeasa”, Batalionului 55 
Comunicaţii şi Informatică „Napoca”, Centrului 88 Mentenanţă 
„Ardealul” şi Spitalului Militar de Urgenţă Cluj „Dr. Constantin 
Papilian”. De asemenea, Gabriel Leş a vizitat Comandamentul 
Diviziei 4 Infanterie „Gemina” şi facilităţile acestuia, având o 
întâlnire cu militarii şi conducerea unităţii.

SC Mara Prod Com SRL angajează personal supermarket. 
Relații la sediul societății din Alexandria, Str. Abatorului, Nr. 1 
Bis. Telefon: 0247/314.575

***
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

Planul de măsuri pentru combaterea Focarului de 
Pestă Porcină Africană din orașul Zimnicea

Conform legislației în vigoare, Primăria 
municipiului Turnu Măgurele informează 
chiriașii locuințelor ANL că se impune 
recalcularea cuantumului anual al chiriei, în 
funcție de valoarea de înlocuire a construcției.

Datorită acestui fapt, chiriașii locuințelor 
ANL trebuie să depună la sediul Primăriei 
municipiului Turnu Măgurele adeverințe cu 
venitul net realizat pe ultimele 12 luni de către 
titularul de contract, soțul sau soția acestuia 
sau alte persoane care locuiesc la adresa 
respectivă (salariu, alocație, ajutor social, 
ajutor de șomaj, pensii pentru limită de vârstă, 
boală, invaliditate, indemnizație pentru 
îngrijire copil etc.) până la data de 16 august 
2019.

În caz contrar, conform Legii 152/1998 
republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, chiria va fi calculată fără a se aplica 
coeficientul de ponderare în funcție de venitul 
mediu net pe membru de familie, ceea ce va 
duce la majorarea acesteia.

Cornelia RĂDULESCU

Vremea in weekend 19 - 
21 iu l ie  2019.  Potr iv i t  
meteorologilor, weekendul 

astea o să ne bucurăm de 
vreme caldă și frumoasă in 
majoritatea regiunilor.

Prognoza meteo pentru 

intervalul 19 - 21 iulie anunță 
temperaturi de până la 31 de 
grade Celsius duminică. 

Vremea în instervalul 19 - 
21 iulie va fi una în general 
frumoasă, însă nu scăpăm de 
precipitațiile de scurtă durată. 

Cele mai frecvente instabilități 
atmosferice se vor semnala în 
nordul țării. Aici se pot 
î n r e g i s t r a  c a n t i t ă ț i  
semnificative de precipitații în 
special duminică. Vântul va 
sufla în general cu 36 Km/h, 
iar șansele de precipitații de 
98% din zonele populate ale 
ţării.

Î n  Te l e o r m a n  s u n t  
așteptate averse de scurtă 
durată, cu probabilitate mai 
mare după-amiaza. Cerul va fi 
variabil și va prezenta unele 
înnorări după orele prânzului, 
atunci când sunt așteptate și 
ploile. Vestea bună este că 
temperaturile vor mai urca 
puțin în comparație cu zillele 
trecute.

Se recalculează chiria pentru locuințele ANL

Temperaturile cresc treptat! Este weekend
 de ”bălăceală”

Veşti bune pentru cei care 
vor să intre în Armată. Probe 

fizice mai uşoare
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(urmare  din  pagina  1)
Președintele PNL, Ludovic Orban, a criticat 

într-un comunicat de presă, deciziaCCR, 
considerând-o nefirească, prin a declara: „În 
urmă cu nici o lună,Curtea Constituţională a 
validat referendumul pe justiţie. Pe cale de 
consecinţă, este inexplicabil că judecătorii 
Curţii au decis să respingă proiectul de 
revizuire a Constituţieiiniţiat de PNL alături de 
partenerii din opoziţie, în condiţiile în care 
acesta a transpus întocmai întrebările 
formulate la referendum.  La ora actuală, 
Constituţia României nu prevede dreptul 
fundamental de a fi graţiatşi amnistiat. Mai mult, 
decizia CCR poate fi interpretată de cei care 
sunt obişnuiţi să comită fapte de corupţie drept 
un cadou nesperat”.

Așadar, este evident că o atare decizie nu 
face altceva decât să dea aripi celor cu 
probleme penale și nu poate decât să-i bucure 

pe cei din Coaliția de guvernare, PSD-ALDE, 
cărora CCR le oferă, indirect, suportul de a 
acționa împotriva voinței majoritare a 
populației, prin măsuri politicianiste de 
prespălare a dosarelor penale deschise pe 
numele unor oameni politici, tocmai pentru 
fapte de corupție. 

Pe de-o parte, CCR se consideră apărătorul 
statului de drept, dar când e pus să arate acest 
fapt, alege să arunce la coș voința propriului 
popor, sacrificând dorința a milioane de 
români,exprimată într-un referendum validat, în 
favoarea unor găști politice. 

Consider că România nu merită o 
asemenea înjosire, ci are nevoie de 
însănătoșire, cât mai grabnic, pentru binele 
românilor.

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu

În timp ce Partidul Național Liberal merge la sigur la 

alegerile prezidențiale din noiembrie cu actualul 

președinte Klaus Werner Iohannis, în timp ce Partidul 

Social Democrat se bâlbâie pe cine să riște la 

prezidențiale, pe Eugen Teodorovici sau pe Viorica 

Vasilica Dăncilă, și tocmai de aceea vor avea un congres 

pe 3 august, ca să-și stabilească prezidențiabilul, în timp 

ce la Alianța Liberalilor și Democraților președintele 

partidului, Călin Popescu Tăriceanu, se cramponează să 

fie el prezidențiabilul ALDE sau chiar al alianței de 

guvernare, iar la Uniunea Salvați România, aflată în 

parteneriat cu Partidul PLUS se pare că va fi candidat 

Dan Barna, o nouă formațiune politică și-a lansat 

candidatul la alegerile prezidențiale: Partidul Poporului 

Umanist, apărut de nicăieri, dar cu candidat la alegerile 

prezidențiale o femeie. Este vorba de Ramona Ioana 

Bruynseels.

Și fiindcă este deja plecată în campania electorală 

pentru prezidențiale, Ramona Ioana Bruynseels (al cărei 

nume probabil, românii cu greu îl vor putea pronunța), 

ajunsă la Tulcea a declarat că este nevoie de un aeroport 

funcțional în Deltă, dar și de o infrastructură rutieră, ca 

și când președintele României construiește aeroporturi 

și șosele sau autostrăzi. ”Trebuie să ne gândim la 

proiecte inteligente prin care să creștem această zonă, 

prin care să-i susținem pe oamenii de afaceri locali în 

demersurile lor de a atrage mai mulți turiști, pentru că în 

final vom beneficia cu toții” a menționat candidata 

umaniștilor.

Ramona Ioana Bruynseels, candidata la alegerile 

prezidențiale este consilier de stat pentru mediu de 

afaceri în aparatul de lucru al premierului Viorica 

Dăncilă. Doamna Bruynseels este absolventă a 

Universității Harvard, Școala de Guvern John F. 

Kennedy, specialitatea Management în Administrație 

Publică. Are o experiență financiară de peste 10 ani în 

piețe financiare în domeniul băncilor. A primit diploma 

specială onorifică pentru bună guvernare. Iar acum vrea 

să candideze pentru președinția României, chiar și 

împotriva candidatului PSD pentru Palatul Cotroceni, 

care s-ar putea să fie tocmai Viorica Vasilica Dăncilă. 

Așa este în politică: nu ai mama, nu ai tată.

Ioan DUMITRESCU

CCR cu o mână validează, iar cu 
cealaltă anulează

La solicitarea Conferinţei 
Preşedinţilor a Parlamentului 
European, preşedintele David 
S a s s o l i  v a  t r i m i t e  î n  
următoarele ore o scrisoare 
către Consiliul UE în care va 
reitera susţinerea faţă de 
Codruţa Kovesi pentru funcţia 
de procuror-şef european, 
anunţă instituţia, într-un 
comunicat de presă.

Înaintea unei reuniuni 
informale a miniştrilor Justiţiei 
şi Afacerilor Interne de la 
Helsinki, Parlamentul vrea să 
reitereze angajamentul pentru 
Laura  Codru ţa  Koves i ,  
c a n d i d a t  s u s ţ i n u t  d e  
Parlamentul European, pentru 
funcţ ia de procuror-şef  
european. Este esenţial să se 
asigure cât mai curând posibil 
anchetarea şi judecarea 
presupuselor  inf racţ iuni  
asupra bugetului UE, precum 
fraude, acte de corupţie sau 
fraudele transfontaliere la 
plata TVA”, a afirmat David 
S a s s o l i ,  p o t r i v i t  u n u i  
comunicat  de presă al  
Parlamentului European.

Conform articolului 14 din 

Regulamentul  inst i tuţ ie i  
P a r c h e t u l u i  E u r o p e a n :  
„Parlamentul European şi 
Consil iul vor numi prin 
consens  p rocuroru l -şe f  
european pentru un singur 
mandat de 7 ani. Consiliul va 
acţ iona pr in  major i ta te  
s i m p l ă ” .  N u m i r e a  
procurorului-şef european 
este o co-decizie între PE şi 
Consiliu.

În legislatura anterioară, 
comisiile LIBE şi CONT au 
audiat trei candidat aflaţi pe 
lista scurtă. Jean-François 
Bohnert din Franţa, Laura 
Codruţa Kovesi din România 
şi Andres Ritter din Germania. 
Ulterior, ambele comisii 
parlamentare au ales-o pe 
Laura Codruţa Kovesi.

Franţa a acceptat să o 
susţină pe Laura Codruta 
Kovesi pentru conducerea 
Parchetului European, în locul 
propriului candidat, Jean-
François Bohnert, au declarat 
surse franceze şi române, 
citate de Financial Times.

Decizia a fost luată după ce 
p r e ş e d i n t e l e  F r a n ţ e i ,  

Emmanuel Macron, a ieşit 
învingător luna trecută în 
negocierile cu Germania şi 
alte state UE pentru alocarea 
funcţiilor de conducere în 
cadrul Uniunii Europene, 
inclusiv prin desemnarea 
Christinei Lagarde, din Franţa, 
pentru postul de preşedinte al 
Băncii Centrale Europene.

Totodată, Jean-François 
Bohnert, procurorul francez 
susţinut de Consiliul UE 
pentru conducerea Pachetului 
UE, a afirmat, într-un interviu 
acordat site-ului Politico.eu, 
că sarcina procurorului-şef 
european nu va fi doar să 
combată corupţia, subliniind 
că se pune prea mult accent 
pe experienţa anticorupţie a 
Laurei Codruţa Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi a 
declarat, duminică, într-un 
interviu acordat BBC referitor 
la candidatura sa la Parchetul 
european,  că Guvernul  
României nu a susţinut-o la 
Bruxelles, precizând însă că 
acest lucru nu a contat în 
demersul său pentru că „nu a 
aşteptat niciodată ajutorul lor”.

Încă un prezidențiabil

Liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu susţine că 
decizia CCR de respingere a iniţiativelor legislative 
de revizuire a Constituţiei, depuse de PSD-ALDE şi 
PNL-USR, este "de o maximă gravitate şi nu poate 
rămâne fără urmări pe măsură", cerând astfel 
demisia "imediat" a preşedintelui Klaus Iohannis.

"În urmă cu puţine ore, Curtea Constituţională a 
invalidat propunerea preşedintelui Klaus Iohannis 
privind interzicerea amnistiei şi a graţierii pentru 
persoane acuzate de corupţie. E important de 
precizat că a existat unanimitate cu un scor de 8-0! 
Asta spune totul despre cât de constituţională a fost 
inţiativa dlui Klaus Werner Iohannis! Decizia CCR 
este de o maximă gravitate şi nu poate rămâne fără 
urmări pe măsură.

Ea denotă că preşedintele Klaus Iohannis a atras 
poporul într-o aventură nesăbuită, momindu-l să facă 
un joc împotriva democraţiei însăşi. Pentru că 
amnistia şi graţierea – însemnând clemenţa faţă de 
oameni aflaţi în situaţii speciale - sunt măsuri care s-
au născut odată cu istoria, acum mii de ani şi nimeni 
nu şi-a permis vreodată, nici chiar comuniştii, să le 
ştirbească", a scris, joi, pe Facebook, preşedintele 
Senatului Călin Popescu Tăriceanu.

Acesta a mai scris că deşi şeful statului a fost 
avertizat că iniţiativele legislative sunt în afara 

Constituţiei, "nimic nu l-a abătut din drumul spre 
satisfacerea egoistă, meschină, a intereselor 
politico-electorale proprii".

"Klaus Iohannis nu are nicio scuză: a fost prevenit. 
După ce şi-a anunţat intenţiile s-au scris nenumărate 
articole şi analize, s-au tras semnale de alarmă de 
către specialişti, a fost tras de mânecă până şi de 
susţinători ai lui. Am făcut-o şi noi în repetate rânduri, 
dar fără să-l înduplecăm. Parlamentul României a 
respectat votul de la 26 mai şi a propus proiecte de 
legi care să pună în practică dorinţele dlui Iohannis, 
chiar dacă a avertizat că iniţiativele sunt în afara legii 
fundamentale. Nimic nu l-a impresionat, nimic nu l-a 
abătut din drumul spre satisfacerea egoistă, 
meschină, a intereselor politico-electorale proprii", 
arată mesajul său.

Tăriceanu a transmis în finalul mesajului că 
"pentru gravele tentative de abatere a României de la 
normele statului de drept universal", preşedintele 
Klaus Iohannis ar trebui să-şi dea demisia imediat din 
funcţie.

"Klaus Iohannis a reuşit să pună voinţa poporului 
român în cea mai delicată, mai gravă poziţie cu 
putinţă, aceea de a se exprima împotriva unor reguli 
aproape sacre ale statului de drept, întâlnite în toate 
ţările civilizate ale lumii. Klaus Iohannis nici măcar nu 

a lăsat poporul să aleagă cum crede de cuviinţă, ci a 
cerut răspicat şi neîncetat poporului să aleagă aşa 
cum vrea preşedintele: cine nu e cu mine, e împotriva 
mea! Klaus Iohannis a târât în aventura lui şi 
Parlamentul României, nevoit să se implice în 
transpunerea în viaţă a ideilor Marelui Cârmaci. 
Pentru gravele tentative de abatere a României de la 
normele statului de drept universal, anihilate azi de 
Curtea Constituţională, preşedintele Klaus Iohannis 
trebuie să demisioneze necondiţionat şi imediat din 
funcţie. Imediat însemnând imediat!", conchide 
mesajul lui Călin Popescu Tăriceanu de pe 
Facebook.

CCR a respins iniţiativele legislative ale PNL-USR 
şi PSD-ALDE de revizuire a Constituţiei. Magistraţii 
au decis acest lucru deoarece interzicerea amnistiei 
şi graţierii faptelor de corupţie, prevederi în iniţiativele 
legislative depuse, depăşeşte limitele de revizuire a 
Constituţiei.

Judecătorii Curţii Constituţionale au avut, joi, în 
dezbatere proiectele legislative de modificare a 
Constituţiei României şi au declarat că prevederile 
privind interzicerea amnistiei şi graţierii persoanelor 
care au comis fapte de corupţie încalcă limitele de 
revizuire a Legii fundamentale.

Tăriceanu îi cere DEMISIA lui Iohannis: Decizia CCR este de o maximă gravitate

Parlamentul European o susţine în continuare pe 
Laura Codruţa Kovesi la şefia Parchetului UE



(urmare  din  pagina  1)
Carnetele de rentier agricol 

se vizează anual, de către 
centrele județene ale APIA. 
Solicitarea vizării carnetului se 
face personal de către 
rentierul agricol sau prin 
m a n d a t a r  c u  p r o c u r ă  
autentică, în intervalul 1 
martie–31 august al fiecărui 
an. 

Renta viageră agricolă se 
plătește într-o singură rată 
anuală, până la data de 30 

noiembrie a anului următor 
celui pentru care este datorată 
renta. 

Renta viagera agricolă 
p l a t i t ă  d e  A P I A ,  c u  
respec ta rea  te rmenu lu i  
prevăzut la alin. (1), care nu a 
fost încasată de beneficiari, va 
fi utilizată pentru reluarea 
procesului de plată către 
aceștia sau, în caz de deces, 
către moștenitorii acestora și 
d u p ă  t e r m e n u l  d e  3 0  
noiembrie al anului următor 

celui pentru care acesta este 
datorată. 

I n  c a z u l  d e c e s u l u i  
rentierului, moștenitorii vor 
încasa renta până la data de 
30 noiembrie a anului următor 
celui pentru care aceasta se 
datorează, pe baza actelor 
doveditoare privind calitatea 
de moștenitor, a certificatului 
de deces în original, precum și 
a carnetului de rentier agricol 
al defunctului. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministerul Culturii anunţă 
că va fi creat un complex din 
Muzeul Ţăranului, Muzeul 
Antipa, Muzeul Satului, 
Muzeul Holocaustului, iar 
pentru acesta din urmă se 
are în vedere spaţiul existent 
între Muzeul Naţional de 
Istorie Naturală "Grigore 
Antipa" şi Muzeul Naţional al 
Ţăranului Român.

Ministerul Culturii arată 
că pentru viitorul Muzeu 
Naţional de Istorie a Evreilor 
şi al Holocaustului din 
România este luată în 
considerare spaţiul existent 
între Muzeul Naţional de 
Istorie Naturală "Grigore 
Antipa" şi Muzeul Naţional al 
Ţ ă r a n u l u i  R o m â n .  
Declaraţia vine după ce 
ministrul a declarat că nu a 
spus nimeni "acolo se va 
face muzeul respectiv (al 
Holocaustului, n.r.)".

" A v â n d  î n  v e d e r e  
articolele apărute în presa 
de astăzi, 18.07.2019, 
referitoare la înfiinţarea 
Muzeului Holocaustului, 
M in i s te ru l  Cu l t u r i i  ş i  
Identităţii Naţionale face 
următoarele precizări: va fi 
creat un complex muzeal 
care să cuprindă Muzeul 
Naţional al Satului «Dimitrie 
Gusti», Muzeul Naţional al 
Ţăranului Român, Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală 
«Grigore Antipa» şi viitorul 
Muzeu Naţional de Istorie a 
Evreilor şi al Holocaustului 
din România, pentru care se 
are în vedere locaţ ia 
existentă între Muzeul 
Naţional de Istorie Naturală 
«Grigore Antipa» şi Muzeul 
Naţ iona l  a l  Ţăranu lu i  
Român", arată un comunicat 
p u b l i c a t  p e  s i t e - u l  
Ministerului Culturii.

Comunicatul Ministerului 
Culturii pare să contrazică 
afirmaţiile făcute joi de 
ministrul Daniel Breaz, dar 
n u  f a c e  d e c â t  s ă  
reformuleze declaraţia vagă 
a oficialului.

Ministrul Daniel Breaz a 

afirmat joi, la prezentarea 
b i lan ţu lu i  M in is te ru lu i  
C u l t u r i i  ş i  I d e n t i t ă ţ i i  
Naţionale pentru primele 
şase luni din anul 2019, că 
"Nu există nicio dispută cu 
M u z e u l  A n t i p a .  S u n t  
subiecte de presă, e o 
scrisoare deschisă şi chiar 
le-am mulţumit celor care au 
scris acea scrisoare în care 

au prezentat o anumită 
situaţie, pentru eleganţa... şi 
sincer vorbesc aici, nu sunt 
nici ironic... chiar au fost 
eleganţi în acea scrisoare 
deschisă. Clar, Guvernul 
României are în programul 
de guvernare înfiinţarea 
a c e s t u i  M u z e u  a l  
Holocaustului (...). Avem 
susţinerea, după cum aţi 
văzut în acea scrisoare 
deschisă, inclusiv din partea 
Academiei Române. Deci, 
toţi spun că este necesară 
construirea unui astfel de 
muzeu. În momentul de faţă, 
suntem şi elaborăm o 
hotărâre de guvern de 
înfiinţare a acestui muzeu. 
Nimeni nu a spus «acolo se 
va face muzeul respectiv».

După ce se va înfiinţa 
muzeul, vom decide şi, de 
comun acord, poate şi cu o 
consultare publică, vom 
vedea unde vom înfiinţa 
muzeul respectiv. Vom 
vedea după ce vom încheia 
toate aceste demersuri 
l e g a t e  d e  h o t ă r â r e a  
guvernamentală. Acolo 
unde ne permite legea, 
acolo unde ne permite PUZ-
ul, PUD-ul municipiului 
Bucureşti vom găsi o soluţie 
astfel încât să putem înfiinţa 
acest muzeu. Mă repet, 
locaţia nu a fost stabilită pe 
terenul dintre Muzeul Antipa 
şi Muzeul Ţăranului Român, 
ca să exclud din start orice 
speculaţie".

Imaginea ar t ico lu lu i  
Ministerul Culturii: Va fi creat 
un complex din Muzeul 
Ţăranului, Antipa, Muzeul 
S a t u l u i ,  M u z e u l  
Holocaustului.

Carnetele de rentier agricol pot fi vizate la APIA
 până la finele lunii august 2019

Ministerul Culturii:

 Va fi creat un complex din 
Muzeul Ţăranului, Antipa,

 Muzeul Satului, Muzeul 
Holocaustului

Au mai rămas doar câteva zile până la data 
când persoanele fizice care realizează, 
individual sau într-o formă de asociere, venituri 
din activitățile prestate în România și/sau  
străinătate, pot depune la ANAF declația unică, 
data limită fiind 31 iulie 2019.  Declarația se 
completează și se depune de către persoanele 
fizice care realizează venituri în țară și/sau 
străinătate pentru care datorează, conform 
prevederilor Codului fiscal, impozit pe venit și 
contribuții sociale obligatorii. Pot depune 
decarație unică și persoanele fizice care nu 
realizează venituri și care optează pentru plata 
contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Declarația unică se poate depune online 
prin intermediul serviciului “Spațiu privat 
virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe 
baza credențialelor și prin intermediul 
serviciului “Depunere declarațíi” disponibil pe 
portalul www. e-guvernare, pe baza 
certificatului digital calificat.  

Conform ANAF, datele cuprinse în 

declarația unică pot fi corectate de contribuabili 
din proprie inițiativă ori de câte ori informațiile 
actuale nu corespund datelor din declarația 
depusă  anterior, prin depunerea unei declarații 
rectificative, în condițiile prevăzute în Codul de 
procedură fiscală, cu modificări le și 
completările ulterioare.   

George ZAVERA

Gigantul Coca-Cola aduce 
în România brandul Costa 
Coffee pentru care a plătit 5,1 
mld. dolari. Decizia vine după 
ce Coca-Cola HBC a renunţat 
la distribuţia brandului italian 
Lavazza.

Coca-Cola HBC, unul 
d i n t r e  c e i  m a i  m a r i  

îmbuteliatori de băuturi sub 
brandurile The Coca-Cola 
Company, va aduce pe piaţa 
românească brandul Costa 
Coffee în 2020. Îmbuteliatorul 
va lansa băuturile pe alte nouă 
pieţe din cele 28 de pieţe pe 
care este prezent anul 
următor, pe listă fiind incluse 

Bulgaria, Grecia, Ungaria, 
Polonia, Rusia şi Elveţia.

The Coca-Cola Company a 
cumpărat Costa Coffee în 
ianuarie 2019 pentru 5,1 
miliarde de dolari şi a dezvoltat 
businessul, concentrându-se 
pe extinderea în vending şi 
produse ready-to-drink.

Gigantul Coca-Cola aduce în România brandul 
Costa Coffee

Contribuabilii persoane fizice 
pot depune declarația unică la ANAF până 

pe data de 31 iulie 2019 

Asociaţia Naţională a Scafandrilor 
Profesionişti şi Salvamarilor din România 
(ANSPSR) a lansat vineri, într-o conferinţă de 
presă organizată pe plaja din Constanţa, 
aplicaţia mobilă SEASTATUS prin care turiştii 
pot primi informaţii în timp real despre gradul de 
periculozitate pentru îmbăiere şi înotul în 
marea deschisă.

În cadrul conferinţei de presă susţinută de 
Gabriel Bălan, preşedintele ANSPSR şi 
reprezentantul Evonomix, dezvoltatorul de 
software care a creat SEASTATUS, au fost 
prezentate informaţiile pe care le pot obţine 
utilizatorii aplicaţiei, despre culoarea steagului 
arborat pe plajă în funcţie de condiţiile 
meteorologice şi gradul de agitaţie al mării, dar 
şi diferite alerte pentru a semnala starea de 
siguranţă sau de pericol sau posibilitatea de 
localizare a persoanelor ce folosesc această 
aplicaţie, ori interconectarea directă cu 
Serviciul 112.

"Aplicaţia SEASTATUS este, în primul rând, 
un instrument de ajutor şi, pe lângă serviciile de 
salvamar, aplicaţia pune la dispoziţia tuturor 
celor care vor să se bucure de plajă şi mare un 
instrument rapid de informare şi raportare a 
situaţiilor critice din zonă. Dacă permiteţi ca 
aplicaţia să vă localizeze, veţi primi informaţii în 
timp real despre semnificaţia steagului arborat 
de salvamari în zona în care vă aflaţi, dar şi 
diferite alerte pentru a semnala starea de 
siguranţă sau de pericol. De asemenea, prin 
intermediul aplicaţiei, se poate apela la 112 în 
momentul în care utilizatorul este martorul unui 
incident ce necesită prezenţa salvamarilor, a 
paramedicilor SMURD şi a scafandrilor de la 
ISU Dobrogea", a declarat Gabriel Bălan.

Potrivit ANSPSR, în acest sezon, aplicaţia 
SEASTATUS poate fi accesată de pe plajele din 
Constanţa şi Mamaia, urmând a fi extinsă pe tot 
litoralul românesc, şi poate fi descărcată atât pe 
IOS, cât şi pe Android.

A fost lansată aplicația care salvează 
viața înotătorilor
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Ca urmare a afirmațiilor contradictorii apărute 
în spațiul public referitoare la platforma 
informatică PIAS și la modul de lucru offline al 
furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu 
casele de asigurări de sănătate, CNAS face 
următoarele precizări:

-La ora actuală se desfășoară testele finale 
pentru revenirea la modul de lucru uzual, online, al 
platformei PIAS, urmând ca atunci când acestea 
vor demonstra că sistemul informatic se 
încadrează în parametri normali de funcționare să 
înceteze starea de indisponibilitate declarată 
anterior;

-Starea de indisponibilitate nu înseamnă că 
sistemul informatic nu a funcționat în această 
perioadă, ci faptul că modul de funcționare al 
acestuia nu a corespuns în momentele de vârf de 
activitate standardelor tehnice referitoare la timpul 
de răspuns;

-Declararea stării de indisponibilitate a inclus 
mai multe zile anterioare datei de 10 iulie, 
diferențiat pentru diverse categorii de furnizori de 
servicii medicale, deoarece s-a luat în calcul că 
există posibilitatea ca unii furnizori să nu fi 
transmis în PIAS serviciile efectuate în zilele 
respective, până la momentul declarării 
indisponibilității, având în vedere faptul că, în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, 
această transmitere se poate efectua în interval de 
trei zile lucrătoare după data acordării serviciului 
respectiv;

-Tot conform legislației în vigoare, pentru 
intervalul de timp în care platforma informatică a 
fost declarată indisponibilă se face derogare de la 
regula transmiterii serviciului efectuat în interval 
de trei zile lucrătoare după data acordării 
serviciului respectiv, urmând ca transmiterea către 
PIAS să se poată efectua până la termenul de 
raportare a întregii activități pe lunii iulie 2019, 
după încheierea acestei luni. Acest termen este 
diferențiat pe categorii de furnizori de servicii 
medicale;

-În perioada de declarare a indisponibilității 
platformei PIAS, furnizorii de servicii medicale pot 
transmite online, pe loc, activitatea efectuată sau, 
în cazul în care întâmpină dificultăți de 
transmitere, pot efectua serviciile respective în 
modul de lucru offline, urmând ca serviciul să 
poată fi raportat ulterior. Precizăm că modul de 
lucru offline este utilizabil și în perioadele în care 

platforma informatică funcționează în parametri 
tehnici, dar furnizorii de servicii medicale 
întâmpină dificultăți de comunicare cu PIAS din 
alte cauze (de exemplu, din cauza furnizorului 
local de servicii de internet);

-În modul de lucru offline se efectuează practic 
aceleași operațiuni pe calculator ca și în modul de 
lucru online, singura diferență fiind doar faptul că 
transmiterea operațiunilor efectuate către PIAS nu 
se face în timp real. Reamintim că la introducerea 
cardului de asigurat în cititorul de card se 
înregistrează în calculatorul respectiv amprenta 
de timp a momentului serviciului respectiv. De 
aceea nu se justifică afirmațiile conform cărora 
furnizorii de servicii medicale nu pot acorda aceste 
servicii;

-Referitor la verificarea calității de asigurat, 
precizăm că în majoritatea cazurilor situația de 
persoană asigurată sau neasigurată este deja 
cunoscută medicului de familie sau este ușor 
verificabilă. Astfel, pentru anumite persoane, 
categoria de asigurat este aceeași pentru o 
perioadă lungă de timp, respectiv copii, 
pensionari, veterani de război etc. Pentru alte 
categorii, calitatea de asigurat este cunoscută de 
medicul curant, de exemplu beneficiari de 
programe naționale de sănătate, iar pentru 
persoanele care sunt salariate, calitatea de 
asigurat se menține timp de trei luni după data 
încetării raporturilor de muncă și/sau serviciu. În 
situația în care medicul nu poate stabili calitatea 
de asigurat a unui pacient, are posibilitatea de a 
solicita clarificări (telefonic sau prin e-mail) casei 
de asigurări de sănătate cu care se află în 
contract. Subliniem totodată că serviciile necesare 
în situațiile de urgență medicală sunt incluse în 
pachetul minimal și se acordă atât persoanelor 
asigurate, cât și celor neasigurate. Prin urmare, 
toți pacienții pot și trebuie să fie îngrijiți, oricare ar fi 
situația sistemului informatic;

-Decontarea serviciilor medicale efectuate se 
va face pe baza raportărilor ulterioare, iar în 
situația în care vor exista probleme legate de 
decontarea vreunui serviciu, acestea se pot 
soluționa prin dialog între furnizorul respectiv de 
servicii medicale și casa cu care acesta se află în 
contract,  conform unei proceduri  deja 
reglementate de actele normative în vigoare. 

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 AŞ VREA...

Să fiu o dimineaţă fumurie

să cobor cu ceaţa

peste pleoapa ta

sidefie...

Aş vrea

să fiu legendă peste lume

singuri să rămânem

sub verdele norilor

visând la nemurire...

 

Abia te aud...

Tăcerea scaldă trupurile

noastre într-un izvor de

cuvinte...

 

 SINGURI

Rămăsesem singuri

de atâtea plecări.

Eram singuri –

Lumină din Lmină,

scară înălţată odată

Ruga urcând la cer.

Era tot mai frig şi

atâta departare în

noi că am sădit

Îngeri să

mijlocească drumul

înspre noi...

Dintre stele;

Tu, mireasă,

Eu mire,

În cumpăna timpului

Ucişi de iubire...

 

 FALS EMIGRANT

Visam să emigrez

Prin ferestrele iubirii tale.

Scriam pe ziduri

Amintiri târzii.

Pe un peron pustiu

Mă urmărea

Privirea ta.

 ÎN  NOAPTE

Adormisem,

Culegând în palma stângă

chipul tău

de zeiţă...

Strângând pumnul cu

încăpăţânare –

a nins peste mine

cu pustiul amintirii

până ce am devenit

lacrimă strivită de noapte...

Adormisem

culegând în palma dreaptă

surâsul tău

de Înger...

Strângând pumnul cu

încăpăţânare –

a plouat peste mine

cu speranţa dragostei

şi te-am iubit până

am devenit o rană...

                                 Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

Perioada imediat următoare 
întemeierii statelor feudale 
românești este săracă în mărturii, 
izvoarele documentare existente 
fiind puține și foarte prețioase.

Acestea sunt observații de 
călătorie ale celor care au trecut 
prin țările române. Notându-și 
impresi i le,  călător i i  străini  
medievali ne-au lăsat informații cu 
caracter istoric, geografic, social-
politic și economic, străbătute, 
evident, de subiectivismul celui 
care a consemnat.

Peler in i i  germani  Peter  
Sparnau și Ulrich von Tennstadt 
au fost primii de la care s-au 
păstrat însemnări despre trecerea 
lor prin Muntenia, în anul 1385. 
Întorcându-se din Țara Sfântă, ei 
au intrat în Țara Românească pe 
la Zimnicea, apoi au mers la 
Russenart (Rușii de Vede), la 
Nuwestad (Pitești), la Câmpulung 
și au trecut în Transilvania, 
mergând spre Buda.

P e t r u  B o g d a n  B a k s i c ,  
arhiepiscop catolic al Bulgariei, în 
urma deselor vizite în Pricipatele 
Române, ne-a lăsat informații 
despre istoria acestora. În urma 
călătoriei din anul 1640 în Țara 
Românească, a descris cetățile 
de pe malul stâng al Dunării, iar 
despre cetatea Turnu spune că 
este „bine păzită pentru proviziile 
pe care le depozitează pentru 

soldații din garnizoană”, subliniind 
că se întinde pe 6 mile în lungime, 
iar ținutul este foarte bogat.     

Evl ia Celebi,  apropiatul  
sultanului Murad al IV-lea, a 
călătorit mult în Orient și 
Occident, lăsând o carte de 
călătorii de mii de pagini, cu 
însemnâri  despre locuri le,  
evenimentele și popoarele 
întâlnite. În vremea aceea 
(secolul al XVII-lea), cetatea 
Turnu era „o cetate interioară 
datorită zidului de pământ 
construit în jurul său, prin care se 
pătrundea prin două porți, una 
înspre uscat și alta spre Dunăre”, 
iar orașul „exterior era format din 
trei sute de case”. Datele furnizate 
de acesta au și inexactități, 
subiectivismul determinându-l să 
atribuie otomanilor calități și fapte 
nereale.

Filippo Pigafetta, istoric militar 
și arhitect, „a însoțit în anul 1595 
un corp toscan trimis de marele 
duce Ferdinand în ajutorul lui 
Sigismund Bathoru”, ocazie cu 
c a r e  a  c u n o s c u t  Ț a r a  
Românească și a trimis dări de 
s e a m ă  d e s p r e  c a m p a n i a  
antiotomană. El descrie „unul 
dintre cele patru drumuri spre 
Țara Românească, cel ce 
urmează firul Oltului (...)lângă 
Turnu”.

În prima jumătate a secolului al 

XVII-lea, în „Cronica aleasă și 
i n fo rmat i vă ” ,  i s to r iog ra fu l  
Mehmed bin Mehmed spune că 
turcii au reparat cetatea Turnu și 
Isaccea, sultan fiind Mehmed I.

„Letopisețul Cantacuzinesc”, 
considerat a fi redactat de Stoica 
Ludescu, folosește scrieri mai 
vechi, din secolul al XVI-lea și 
începutul secolului al XVII-lea, 
„pornește de la descălecat și se 
termină la 1690”. Domnia lui Mihai 
Viteazul este redată în detaliu, 
inclusiv „prima victorie de la 
începutul anului 1595 împotriva 
detașamentelor de tătari și turci 
de la Putinei, Stănești și 
Șerpătești”. 

Letopisețul ne redă și un alt 
e p i s o d  d i n  c a m p a n i i l e  
antiotomane, cel din iarna anului 
1596 împotriva cetății Nicopole, 
când Mihai Vodă „ocoli cetatea 
Turnul și-l bătură și-l arseră”.

Radu Popescu, cronicarul 
primului domn fanariot, Nicolae 
Mavrocordat, spune că „la 
Nicopole Mihai a obținut o altă 
biruință, multiplicată în nordul 
Bulgariei, unde i se închină 
sârbimea”.

Sursa: Ecaterina Țânțăreanu,, 
„Habitat medieval în sud-vestul 
Munteniei în sec. XIV-XVII-
l e a . Te m e i u r i  i s t o r i c e  ș i  
arheologice”

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman

Platforma informatică PIAS și modul de lucru offline

Repere teleormănene

Localități teleormănene menționate în documente vechi
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Prin decizia Eforiei Școalelor, s-a înființat la 11 decembrie 
1833 Școala Publică (Națională) în Roșiorii de Vede, prima 
școală de acest gen din județul Teleorman.

Primul dascăl a fost ardeleanul Alecsie Popovici, care a 
murit în anul 1838. I-a urmat roșioreanul Grigore 
Constantinescu, iar din anul 1842 a fost numit bănățeanul 
Vasile Urzescu, profesorul lui Alexandru Depărățeanu.

Participarea lui Vasile Urzescu la Revoluția de la 1848 a 
făcut ca școala să se închidă, cursurile fiind reluate din 1851 
până în 1853, când au fost din nou întrerupte.

Școala Națională (Normală) și-a reînceput activitatea în 
anul 1859, iar din 1860 s-a numit Școala Mixtă.

Prin Legea Instrucțiunii Publice, după 1864, învățământul a 
fost structurat pe două cicluri: primar (4 ani) și secundar (7 
ani).

Devenită Școala Mixtă (Școala nr. 2), se mută în 1883 într-
un local închiriat, situat la 200 de metri de locația actuală, unde 
se învăța în două schimburi, din cauza localului 
necorespunzător. Din acel an se numește Școala Primară 
Divizionară Mixtă.

Începând cu anul 1896, Ministerul Instrucțiunii Publice 
decide ca școala să poarte numele de Școala Divizionară 
Mixtă de Băieți nr. 2, coordonând celelalte școli din Plasa 
Roșiorii de Vede.

Nicolae Penescu, directorul școlii, adresează, în noiembrie 
1899, ministrului Instrucțiunii Publice și Cultelor, Take 
Ionescu, cererea ca școala să primească numele lui 
Alexandru Depărățeanu (1834-1865).

Cererea era motivată de faptul că poetul Alexandru 
Depărățeanu, fost elev al școlii, era o personalitate locală, fiind 
deputat și subprefect al Plasei Roșiorii de Vede.

Prin Înaltul Decret Regal nr. 4691 din 20 decembrie 1899, 
semnat de regele Carol I, școala a primit numele de Școala 
Primară de Băieți „Alexandru Depărățeanu”, pe care l-a avut 
până în anul 1951, când a devenit Școala Medie nr. 2.

Construcția actualei clădiri a început în anul 1907 și s-a 
încheiat în 1910. Este vorba de corpul vechi, compus din patru 
săli de clasă și cancelarie, căruia i se adaugă în 1965 alte opt 
săli de clasă, iar în 1972, încă patru săli.

Corpul vechi a fost consolidat în 1991, fiind declarat 
monument arhitectonic- clădire tip Spiru Haret- categoria C. 

De la 20 mai 2000, la 167 de ani de la înființare, școala se 
numește Școala Gimnazială „Alexandru Depărățeanu”.

Sursa: Arhivele Statului 
Cornelia RĂDULESCU

De ce costa un divort foarte multi Bani?

Pentru ca merita

***

Se duce unul sa cumpere tigari. Ia pachetul si citeste: 

'tutunul cauzeaza impotenta'. Speriat ii zice vanzatoarei:

- Nu va suparati, din alea cu cancer nu mai aveti?

***

Sotia catre sot:

- Avem o problema cu masina. Are apa in carburator.

- Dar tu nu stii nici macar care este carburatorul. 

Unde-i masina?

- In piscina.

Pastila de râs

Probabil te numeri printre 
acele persoane care consumă 
în fiecare zi apă minerală şi 
care se întreabă dacă aceasta 
este la fel de hidratantă şi 
sănătoasă ca apa plată. 
Bineînţeles, comparativ cu 
sucurile carbogazoase, care 
conţin cantităţi uriaşe de 
zahăr, apa minerală este o 
alegere ideală, dar hai să 
vedem cum se diferenţiază de 
apa plată şi care dintre cele 
două reprezintă o variantă mai 
bună.

D e p a r t a m e n t u l  d e  
Agricultură din Statele Unite 
recomandă consumul de apă 
minerală şi fără îndulcitori 
d e c â t  c e l  d e  s u c u r i  
carbogazoase şi bogate în 
ca lo r i i ,  menţ ionând că  
această alegere poate reduce 
riscul obezităţii în cazul 
adulţilor americani. Acestea 
fiind spuse, sfatul lor este 
puţin neclar atunci când vine 
vorba de alegeri sănătoase. 
Până la urmă, bem apă plată 
sau minerală?

Brierley Horton, expert 

nutriţionist, a menţionat pentru 
InStyle că apa minerală 
hidratează la fel de bine ca 
oricare alt t ip de apă. 
Cerce tă r i l e  an te r ioa re ,  
publicate în Jurnalul American 

de Nutriţie sugerează că setea 
poate fi redusă la fel de bine 
de apa minerală, aşa cum o 
fac apa plată, cafeaua, ceaiul 
şi alte băuturi. Horton susţine 
că este foarte important ca în 
cazul în care alegi să consumi 
apă minerală, aceasta să nu 

conţină zahăr adăugat sau 
carbohidraţi pentru a evita 
excesul de calorii.

”Atunci când bei apă 
minerală, vei observa că îţi dă 
senzaţia că eşti mult mai 
hidratat”, menţionează Horton 
făcând trimitere la un studiu 
din 2012 cu privire la efectele 
asupra saturării. ”Ambele 
hidratează, dar o cantitate 
mică de apă minerală îţi va 
păcăli setea înainte ca tu să fii 
cu adevărat hidratat. De 
exemplu, dacă o să beau 
jumătate de litru de apă 
minerală, mă voi simţi sătul, în 
timp ce dacă beau aceeaşi 
cantitate de apă plată senzaţia 
nu va fi aceeaşi”, explică 
nutriţionistul.

Acest lucru poate avea loc 
pentru că multe persoane se 
simt balonate după ce 
c o n s u m ă  b ă u t u r i  
carbogazoase, ceea ce îi face 
să bea mai puţin. Mai mult, 
nutriţionistul menţionează că 
apa minerală poate irita vezica 
şi o pot face mai sensibilă sau 
pot apărea spasmele.

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 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 
15 zile de la data apariției anunțului.

Anunţ public nr. 2

Repere teleormănene

Școala Națională din Roșiorii 
de Vede, astăzi Școala Gimnazială

 „Alexandru  Depărățeanu”

Vinetele au foarte puţine calorii, fiind incluse 
în toate regimurile de slăbit şi în dieta de 
purificare o organismului. Cercetătorii au 
analizat diferite soiuri de vinete şi au constatat 
că intensitatea gustului lor amar este direct 
proporţională cu conţinutul de compuşi fenolici, 
cu puternică activitate antioxidantă. Nouă însă, 
occidentalilor, nu ne plac alimentele amare şi 
de aceea specialiştii încearcă să modifice 
genetic vinetele, pentru a fi mai dulci, fără a-şi 
pierde capacităţile antioxidante.

Stimulentă. Vânăta stimulează ficatul, 
vezica biliară, pancreasul, intestinele, splina, 
rinichii şi inima, calmând tulburările acestora.

Antioxidantă. Vânăta este apreciată pentru 
antioxidanţii săi: acizi fenolici (acid clorogenic=, 
pigmenţi antioxidanţi de tipul antocianinelor ( 
aflaţi îndeosebi la coajă) şi nasunină, prezentă 
îm soiurile cu coaja închisă la culoare.

Remineralizantă. Această legumă are un 
conţinut mare de potasiu (260 mg la 100 de g) şi 
puţin sodiu (maximum 3 mg). Concentraţia 
celorlalte minerale este, de asemenea, 
interesantă: magneziu, zinc, mangan, cupru. 
Vânăta conţine şi vitaminele A, B6, C şi E.

Vânăta este antioxidantă,  mai ales dacă nu 
o curăţăm de coajă, şi foarte slab calorică, dar 
are capacitatea puţin dorită de a absorbi uleiul 
ca un burete. Faptul că este săţioasă şi gustul 
ei pronunţat o fac interesantă pentru 
vegetarieni şi pentru orice persoană care vrea 
să mănânce mai puţină carne.

Coaja trebuie să fie netedă şi lucioasă ( 
nuanţa mată sau înceţoşată indică lipsa de 

prospeţime), iar sepalele să aibă culoarea 
verde.

Mature. Indiferent că le mâncaţi crude sau 
gătite, trebuie să fie ajunse la maturitate, bine 
coapte. Altfel, conţin solanină, o substanţă care 
în doză mică este inofensivă, dar în cantităţi 
mari devine toxică.

Vinetele nu se păstrează bine în frigider. 
Mâncaţi-le la scurt timp după recoltare.

Fibre. Fibrele din vinete sunt sunt compuse 
din protopectine, pectine şi celuloză. Solubile 

fiind, pectinele şi protopectinele conferă la copt 
o textură moale. Este cunoscut rolul fibrelor, 
care intensifică activitatea bacteriilor benefice 
din intestinul gros, stimulându-i contracţiile şi 
accelerând astfel tranzitul reziduriilor 
alimentare şi evacuarea scaunelor. Lichidele 
prezente fac ca fibrele (precum celuloza) să 
devină vâscoase, facilitând eliminarea.  
Bogată în fibre, vânăta oferă o puternică 
senzaţie de saţietate graţie volumului crescut, 
cu un aport energetic suplimentar limitat, un atu 
pentru cei preocupaţi de greutatea lor 
corporală.

Apă plată vs apă minerală: 
care este mai sănătoasă şi hidratează intens

Vinetele, ideale în toate regimurile de slăbit



1969 - astronautul 
american Neil Armstrong, 
membru al echipajului 
"Apollo-11", este primul 
pământean care coboară 
pe suprafaţa Lunii, într-o 
zonă a Mării Liniştii
1852  -  S–a născut 

Gr igore  Crăiniceanu,  
g e n e r a l ,  m e m b r u  
corespondent şi membru 
titular al Academiei Române. De numele lui se leaga 
punerea bazelor “Revistei militare” (1883) şi a “Cercului 
publicaţiilor militare”. (1889) (m. 1 octombrie 1935
1919 - S-a născut alpinistul şi exploratorul Edmund 

Hillary, primul om care a ajuns pe Everest
1927 - A încetat din viaţă Ferdinand I, rege al României 

între anii 1914–1927. Nepotul său, Mihai este proclamat 
rege. Până la majoratul acestuia este instituită o regenţă
1930 - S-a născut scriitorul Iuliu Raţiu, cunoscut în 

special ca autor şi promotor al literaturii şi presei pentru 
copii şi tineret din România (m. 18 iul. 2009)
1944 - Atentat eşuat asupra lui Hitler, executat de 

colonelul Claus von Stauffenberg, cu implicarea unui 
grup de ofiţeri superiori germani
1976 - Nava spaţială americană “Viking-1” a atins 

suprafaţa planetei Marte
2011 - A încetat din viaţă pictorul britanic Lucian 

Freud, nepotul celebrului psihanalist Sigmund Freud, 
cunoscut mai ales pentru nudurile şi autoportretele sale; 
a realizat un portret al reginei Elizabeth a II-a pe care i l-a 
oferit cu ocazia jubileului ei din 2001(n. 8 decembrie 
1922)
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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 20 Iulie

Poate că ar fi mai 
bine să eviți, astăzi, 
întâlnirile cu prietenii. 
Se pare că nu vei fi 
bine văzut, deoarece 
nu vei putea renunța 
să afișezi un aer de 
superioritate. 

Astrele vin astăzi cu 
ma i  mu l te  e lemen te  
negative, însă cele mai 
p e r i c u l o a s e  v i z e a z ă  
sănătatea. Evită să-ți 
p rogramez i  as tăz i  o  
intervenție chirurgicală. S-
ar putea ca în zilele 
u r m ă t o a r e  s ă  t e  
râzgândești în ceea ce 
privește acest demers.

P r e z e n ț a  u n u i  
înțelept lângă tine îți 
poate deschide ochii 
și te poate face să îți 
dai seama că ar fi bine 
să renunți la unele 
idei perfecționiste, 
dacă  v re i  să  te  
adaptezi mai ușor.

Bine ar fi dacă ai 
amâna pe altă zi 
activitățile și deciziile 
importante. Se pare că 
astăzi nu îți vei putea 
stăpâni furia, aroganța 
ș i  a c e s t e  e m o ț i i  
n e g a t i v e  t e  v o r  
conduce pe căi greșite. 

O nouă persoană 
își face apariția în 
viața ta. Posibil să 
legați o frumoasă 
relație care are viitor, 
d e o a r e c e  s e  
bazează pe gusturi 
comune și intenții 
serioase.

Se întrevede apariția 
unor situații inopinate a 
căror rezolvare nu suferă 
amânare. Nu te neliniști, 
ai energia necesară 
pentru a găsi soluțiile 
optime. Starea de bine 
va veni și la aflarea unei 
vești despre o situație 
financiară îmbunătățită.

Profesional, dacă vei 
lua acum unele decizii, 
acestea vor avea succes 
î n  s c u r t  t i m p .  
Sentimental,  te poți  
bucura azi de romantism 
și sensibilitate, poate 
chiar vei dori să faci 
schimbări în programul ce 
vizează viața amoroasă.

Curiozitatea este 
amplificată astăzi, ești 
dornic de senzații noi. 
Cineva din familie sau 
din anturaj îți poate 
oferi posibilitatea de a 
începe ceva nou din 
punct  de vedere 
profesional.

Se poate observa 
tendința de a te 
perfecționa pe partea 
profesională, dar s-ar 
putea să rămâi doar la 
s tad iu l  de  i dee ,  
deoarece crezi că 
acest lucru nu îți va 
aduce bani în plus.

BERBEC

Ar fi bine să analizei 
mai atent propunerea 
cuiva de a face o 
activitate parti-time, 
chiar dacă va implica 
și unele cheltuieli 
(investiții). Nu rata 
oportunitatea de a-ți 
redresa bugetul. 

Se pare că acum 
încep să revină în 
a c t u a l i t a t e  u n e l e  
probleme ce au fost 
amânate sau trecute cu 
vederea  în  u l t ima 
perioadă. Încearcă să 
găsești soluțiile cu calm, 
chiar dacă nimeni nu îți 
sare în ajutor.

Cel mai probabil, 
pentru un scop anume, 
veți iniția activități 
financiare. Din această 
cauză, mândria pe 
care o afișezi față de 
cei din familie te poate 
prezenta ca pe o 
persoană arogantă.

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 
A s i a  E x p r e s s  1 3 : 0 0  
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 

20 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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Gică Craioveanu a anunțat că Universitatea 
Craiova are o ofertă de cinci milioane de euro 
pe masă pentru Alexandru Cicâldău. Imediat a 
venit și prima reacție oficială a oltenilor, prin 
vocea lui Sorin Cîrțu.

Acesta a anunțat că mijlocașul naționalei 
U21 nu va pleca de pe ”Ion Oblemenco” decât 
dacă un club îi va achita clauza de reziliere a 
contractului, în valoare de 7 milioane de euro.

”Cicâldău se poate transfera singur. 
Plătește clauza și numai el se poate înțelege cu 

respectivii. E singurul mod în care pleacă, cel 
puțin anul ăsta. E singurul mod în care pleacă, 
doar dacă i se plătește clauza”, a spus Cîrțu.

Gică Craioveanu: Craiova are ofertă de 5 
milioane de euro pentru Cicâldău

În ultima perioadă, s-a vorbit de interesul 
mai multor cluburi pentru Cicâldău. Genk, 
Sevilla și Sassuolo sunt echipele care se află 
pe urmele jucătorului de 22 de ani venit pentru 
un milion de euro de la Viitorul.

”Deocamdată, avem o ofertă de 5 milioane 
de euro, este insuficientă pentru mine. Este un 
jucător de top și care face diferența. Cinci 
milioane sunt puțini. Trebuie să pornească de la 
7 milioane de euro.

Eu am spus anul trecut că îl vom vinde pe 7-
8-9 milioane de euro și ați râs de mine. Am avut 
din mai multe campionate, din Italia și Belgia. 
Alex e un jucător de Spania. Cicâldău e jucător 
de Spania, Germania”, a spus Craioveanu.

Alexandru Cicâldău și-a trecut în cont un gol 
și un assist în meciul cu Sabail (3-2), care i-a 
adus Universității Craiova calificarea în turul 2 
preliminar al Europa League.

SPORT

CFR Cluj a decis să-i prelungească contractul lui 
Emmanuel Culio. Bogdan Mara a anunțat că mijlocașul care 
va împlini la finalul lui august a semnat pe încă doi ani cu 
echipa campioană.

”Mai are încă doi ani, i-am prelungit contractul. Eu cred că 
demonstrează că e fotbalist și e unul dintre cei mai buni 
jucători din campionatul nostru. E un jucător de caracter”, a 
anunțat Bogdan Mara.

Culio a ajuns la CFR în 2017, fiind adus liber de contract, 
după despărțirea de Mallorca. Argentinianul a mai evoluat 
pentru CFR și între 2007 și 2011.

Ilie Dumitrescu a criticat jocul lui Culio, Dan Petrescu i-a 
răspuns

Ilie Dumitrescu nu a fost mulțumit de jocul prestat până 
acum de jocul mijlocașului de la CFR și a fost ironic la adresa 
clujenilor. ”Mai făceți-i contract, acolo, la CFR, vreo 4-5 ani”, a 
spus Ilie.

Răspunsul ardelenilor a venit prin Dan Petrescu, care și-a 
atacat fostul său coleg de la Steaua și din echipa națională.

”Culio e cel mai bun jucător din istoria lui CFR. Nu ar trebui 
să vorbească nimeni rău despre el. A făcut un meci mare și e 
un jucător care nu aș vrea să îmbătrânească”, a spus 
”Bursucul”.

550.000 de euro este cota de piață a lui Culio, conform 
transfermarkt.com.

George Pușcas a 
plecat în cantonament 
cu Inter. Revenit la 
formația din Milano, 
d u p ă  p r o b l e m e l e  
financiare pe care le-a 
a v u t  P a l e r m o ,  
internaționalul român 
a primit șansa carierei. 
A t a c a n t u l  a  
i m p r e s i o n a t  l a  
campionatul european 
de tineret din Italia și San Marino, iar noul antrenor al 
nerazzurrilor, Antonio Conte, a decis să-l ia în primul stagiul 
de pregătire din Singapore.

Pușcaș s-a prezentat în cantonamentul celor de la Inter, 
după care a plecat alături de noii săi colegi în Asia. Tânărul 
internațional român a postat pe contul său de Instagram 
imagini din sala de pregătire a celor de la Inter, dar și o poză 
din avion, înainte de a pleca spre Singapore: ”Ne așteaptă un 
drum lung”, a fost mesajul atacantului.

”George Pușcaș a plecat cu echipa în Singapore. Inter are 
probleme în atac după ce tratativele cu Lukaku și Dzeko au 
fost blocate”, notează cei de la inter-news.it.

Șansa carierei pentru George Pușcaș
George Puşcaş are în faţă şansa carierei. Vârful român 

are ocazia să îl impresioneze pe Conte, în amicalele din Asia, 
Gazzetta dello Sport anunţând că atacantul care a 
impresionat la Euro va fi titular în formaţia nerazzurră.

Pentru că Palermo nu a achitat suma restantă din 
transferul lui George Puşcaş, românul de 23 de ani s-a întors 
la Inter. Rămâne de văzut dacă atacantul român va rămâne la 
Inter sau va fi transferat la altă echipă pentru că sunt mai 
multe grupări interesate.

Pușcaș și-a început cariera la Oradea, fiind cumpărat în 
2013 de Inter. Atacantul a mai evoluat la Inter U19, Bari, 
Benevento, Novara și Palermo.

Decizia luată de CFR Cluj 
în privința lui Emmanuel Culio

George Pușcaș a plecat
 în cantonament cu Inter: "Ne 

așteaptă un drum lung"

Gică Hagi ar putea da o 
lovitură financiară. Gigi Becali 
susține că frații Dragoș și 
A d r i a n  P a v ă l ,  p a t r o n i i  
companiei Dedeman, vor 
investi în fotbalul românesc, 
iar Viitorul este o variantă 
pentru aceștia.

"Ăştia de la Dedeman, care 
sunt oameni deştepţi, 
văd că e de câştigat din 
fotbal. Vor veni în fotbal, 
dacă au siguranţa că vor 
avea de câştigat", a spus 
Becali.

G i c ă  P o p e s c u  
dezvăluia la începutul 
acestei luni, pentru 
Gazetă, că Viitorul e 
pregătită să cedeze o 
parte din club, Baciul 
fiind cel care va purta 
t ra ta t i ve le .  Ch ia r  dacă  
președintele dobrogenilor nu a 
pronunțat  n ic iun nume, 
posibila venire a fraților Pavăl 
ar fi așteptată cu brațele 
deschise.

Astfel, Gică Hagi e convins 

că dacă vor mai veni investitori 
la echipă, Viitorul ar putea face 
următorul pas, acela de a lupta 
cu șanse mari și pentru 
grupele cupelor europene.

Cine sunt frații Pavăl? Doar 
Ion Țiriac e mai bogat în 
România

Topul Capital din 2018 

susține că averea fraților 
Dragoș și Adrian Pavăl este de 
1.8 miliarde de euro. În 
România, doar Ion Țiriac se 
poate lăuda cu o cifră mai 
mare.

La finalul lui 2018, s-a vorbit 
despre posibilitatea ca frații 

Pavăl să ridice la Bacău un 
nou stadion, care ar costa 25 
de milioane de euro și ar avea 
25.000 de locuri.

Frații Pavăl au analizat 
foarte multe variante înainte 
de a se decide ce fel de 
stadion vor să construiască. În 
primul rând, cei doi oameni de 

afaceri au căutat un oraș 
care să aibă cam același 
număr de locuitori ca 
Bacăul și așa au ajuns la 
Regensburg, care în 
2016 avea o populație 
estimată la 145.465 de 
locuitori.

Lui Dragoș și Adrian 
Pavăl le-a plăcut și cum 
arată stadionul din 
orașul german, așa că 
au decis ca acesta să fie 

modelul după care se va 
construi stadionul cel nou și la 
Bacău. Arena ar urma să 
găzduiască meciuri de fotbal, 
dar și alte evenimente, de 
genul concertelor sau al 
spectacolelor.

”Cicâldău se poate transfera singur!”. 
Anunțul Craiovei, după ce oltenii au primit

 ofertă de 5 milioane €

Gică Hagi poate da lovitura! 
Anunțul făcut de Becali: miliardarii care ar

 putea investi în fotbalul românesc
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