
Î n  c a d r u l  
p r o g r a m u l u i   d e  
combatere a sărăciei și 
d e  p r o m o v a r e  a  
inc luz iun i i  soc ia le  
asigurarea venitului 
m i n i m  g a r a n t a t   
reprezintă o prioritate 
pentru guvernanț i .  
P r o g r a m u l  e s t e  
reglementat de Legea 
4 1 6 / 2 0 0 1  p r i v i n d  
venitul minim garantat, 
cu completări le și 
modificările ulterioare. 

(Continuare  în  
pagina  4)

283 locuri de 
m u n c ă  s u n t  
vacante în această 
perioadă în țările 
d i n  U n i u n e a  
E u r o p e a n ă .  Î n  
Olanda sunt 125 
locuri de muncă 
pentru: muncitor în 
s e r a  d e  f l o r i ,  
m u n c i t o r  î n  
producția de roșii, 
muncitor necalificat 

în grădinărit şi horticultură, operator la mașini și utilaje pentru fabricarea 
produselor alimentare, procesor bulbi de flori, procesor de flori și plante în seră.

(Continuare  în  pagina  4)

Un accident deosebit de grav a avut loc pe E70, la 
ieșire din județul Teleorman, între localitățile Prunaru și 
Naipu. În urma accidentului cinci persoane au fost rănite.

Pe numărul unic pentru apeluri de urgență 112 s-a 
solicitat intervenția salvatorilor la un accident rutier 

produs pe drumul european E70, între localitățile Prunaru 
și Naipu, la ieșirea din județul Teleorman, cu patru 
autoturisme implicate și posibil cinci victime.

La locul evenimentului, din cadrul I.S.U. Teleorman au 
ajuns rapid două ambulanțe SMURD și o autospecială de 
lucru cu apă și spumă, de la Seviciul de Ambulanță 

Teleorman au acționat trei echipaje medicale, de la I.S.U. 
Giurgiu o autospecială de stingere și o ambulanță de la 
S.A.J. Giurgiu.

După evaluarea victimelor și acordarea primului ajutor 
la fața locului, două dintre cele cinci persoane rănite au 

fost preluate de echipajele SMURD Teleorman și 
transportate la Spitalul Județean din municipiul 
Alexandria pentru investigații amănunțite și îngrijiri de 
specialitate.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7204 lei

($) 1 USD
4.2231 lei

1 XAU 
192.5647 lei

(£) 1 GBP 
5.2539 lei

(Gramul
de aur)
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Îți dorești o țară ca afară? Muncește
 în străinătate!

În Teleorman, 7.914 persoane beneficiază
 de ajutor social 

Fermierii pot 
cumpăra tractorul 
românesc TAGRO 

la prețul de  34.500 
euro, plus TVA 

Liberalii vor 
revizuirea Constituției

Un accident deosebit de grav și 
un incendiu puternic
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Cazul a fost preluat pentru 

cercetări de către poliție, în 
timp ce pompierii au asigurat 
măsurile de prevenire și 
stingere a incendiilor și au 
e l iberat  carosabi lu l  de 
resturile provenite de la 
autoturisme.

Și  to t  pompier i i  d in  
Teleorman au intervenit în 
cursul zilei de ieri pentru 
stingerea unui incendiu în 
orașul Videle. Două echipaje 
de intervenție din cadrul 
Detașamentului Videle au 
acționat cu ajutorul unei 
autospeciale de lucru cu apă 
ș i  s p u m ă  ș i  a  u n e i  
autocisterne de 5000 litri 
pentru stingerea focului 
izbucnit într-o gospodărie, cu 
pericol de propagare la casa 
de locuit și la mai multe 
anexe.

Militarii au reușit să 
lichideze incendiul în limitele 
găsite, focul distrugând o 
magazie realizată din lemn pe 
o suprafață de circa 10 metri 
pătrați, aproximativ 350 
kilograme de paie, o tonă de 
scânduri și 8 anvelope de 
a u t o t u r i s m .  Va l o a r e a  
pagubelor a fost estimată la 
suma de 3000 de lei, iar cea a 
b u n u r i l o r  s a l v a t e ,  

reprezentând casa de locuit, 
la peste 80000 de lei.

Din primele cercetări 
efectuate pentru stabilirea 
cauzei probabile de incendiu, 
a reieșit faptul că evenimentul 
a izbucnit de la efectul termic 
rezultat de la căldura solară 
acumulată, concentrată ori 
reflectată.

Claudiu DUMITRACHE

De la 1 iulie, colectarea deșeurilor pe patru fracții a devenit 
obligatorie. Platforma Declic a lansat un mini-site cu regulile 
pentru separarea corectă a deșeurilor, dar a și lansat invitația 
tuturor românilor de a sesiza Garda de Mediu atunci când 
operatorii de salubritate sau primăriile nu pun legea în aplicare.

Anual, locuitorii și firmele din România trimit aproape 270 
milioane de tone de gunoi la depozitele de deșeuri, din care doar 
13% sunt reciclate (deși procentul ar putea fi de 80), spun cei de 
la Declic.

Potrivit ordonanței de urgență nr. 74/2018 pentru modificarea 
și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, de la 
1 iulie a devenit obligatorie sortarea separată a deșeurilor, pe 
patru fracții: resturi menajere, hârtie, sticlă şi plastic.

Platforma Declic a afișat pe mini-site-ul reciclare.declic.ro 
informații detaliate despre colectarea selectivă făcută corect, cu 
exemple de „așa da”, „așa nu”, inclusiv din categoria de deșeuri 
speciale, cum ar fi deșeurile vegetale, cele voluminoase 
(mobilier), din construcții sau deșeuri de echipamente electrice și 
electronice (DEEE).

„Majoritatea primăriilor au adoptat noile regulamente pe 
hârtie, dar în realitate firmele de salubritate nu au pus la 
dispoziția oamenilor mijloacele necesare colectării selective a 
deșeurilor (pubele sau saci colorați, materiale informative, 
regulamente). Orașele, comunele și satele țării sunt de-a dreptul 
calamitate de gunoaie. Albiile râurilor și pârâurilor sunt 
transformate în gropi de gunoi, marginile localităților au munți de 
deșeuri de toate felurile, de la PET-uri, până la animale moarte, 
excremente, uleiuri, îngrășăminte agricole expirate”, au transmis 
aceștia într-un comunicat.

Amenzile pentru firmele de salubritate și persoanele juridice 
care nu se adaptează noilor reglementări sunt între 20.000 și 
40.000 lei. Cetățenii care nu respectă legea vor fi amendați cu 
până la 2.000 de lei și vor avea de plătit şi o taxă de salubritate 
mai mare cu 25%.

„Sesizează Garda de Mediu din județul tău dacă ai observat 
că, la blocul sau pe strada ta, firmele de salubritate nu au pus la 
dispoziție cele necesare pentru ca oamenii să poată colecta 
separat deșeurile”, au mai spus ei.

Platforma Declic mai pune la dispoziția utilizatorilor și un 
model de sesizare adresată Comisariatului Gărzii de Mediu din 
fiecare județ.

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 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

Un accident deosebit de grav și un 
incendiu puternic

Pentru că bugetul de 320 de milioane de lei, 
alocat celor două programe, a fost epuizat 
de ja ,  M in i s te ru l  Med iu lu i  a  ce ru t  
suplimentarea sumelor alocate la următoarea 
rectificare bugetară. Interesant este că, de 
ceva zile, ministrul Finanțelor nu știe de unde 
să mai taie fonduri, din lipsă de bani.

Bugetul pe 2019 al programului Rabla 
pentru autovehicule, în valoare de 320 de 
milioane de lei, reprezentând circa 35.000 de 
prime de casare, a fost epuizat la începutul 

lunii iunie, existând în prezent discuţii în 
guvern în vederea suplimentării programului 
la următoarea rectificare bugetară, a declarat 
luni, cu prilejul prezentării, la Braşov, a 
bilanţului pe şase luni al activităţii Ministerului 
Mediului, ministrul Graţiela Gavrilescu.

Potrivit acesteia, şi programul Rabla plus, 
destinat vehiculelor ecologice, a înregistrat o 
premieră, bugetul de 15 milioane de lei fiind 
consumat pentru prima dată de la lansarea 
programului.

Ea a menţionat că a fost lansat programul 
de finanţare a staţiilor de încărcare pentru 
reşedinţele de judeţ, cu un buget de 90 de 
milioane de lei şi a subliniat că "va sta pe capul 
primarilor" cu adrese să realizeze aceste 
obiective, în caz contrar urmând "să-i dea de 
exemplu" negativ.

Totodată, Gavrilescu a menţionat că au fost 
finalizate şi procedurile de finanţare a staţiilor 
de încărcare care urmează să fie montate pe 
drumurile naţionale, europene şi pe 
autostrăzi, programul aşteptând acordul 
Comisiei Europene pe schema de ajutor de 
stat, după care poate demara.

Programele Rabla şi Rabla plus vor
 fi suplimentate

Sesizează Garda de Mediu 
dacă nu ai unde să duci 
deșeurile reciclabile!
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Ceea ce nu face CCR, va face PNL. 
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a apreciat 
luni că decizia CCR cu privire la proiectul de 
revizuire a Legii fundamentale este ''stranie''. 
Drept pentru care acesta a anunţat că liberalii 
vor elabora un proiect de modificare a legii 
penale pentru interzicerea amnistiei şi graţierii 
pentru fapte de corupţie.

"Am analizat situaţia creată în urma deciziei 
stranii a Curţii Constituţionale, care nu a 
acceptat ca decizia luată de cetăţeni în cadrul 
referendumului din 26 mai de a interzice 
amnistia şi graţierea să fie cuprinsă în proiectul 
de revizuire a Constituţiei. Aşteptăm motivarea. 
Decizia pe care am luat-o este foarte simplă: 
pentru noi voinţa cetăţenilor este literă de lege 
şi proiectul de revizuire a Constituţiei va merge 

mai departe în dezbaterea parlamentară, fără 
articolele respective, urmând ca după apariţia 
motivării CCR să elaborăm un proiect de lege 
de modificare a legii penale, astfel încât în 
legea penală să includem această decizie pe 
care au luat-o cetăţenii români de a interzice 
amnistia şi graţierea pentru faptele de 
corupţie", a declarat Orban, luni, după şedinţa 
Biroului Executiv al PNL.

Pentru normalitate, PNL decide să se 
implice, astfel, direct pentru că votul românilor 
este mai presus de interesele meschine 
politice, ceea ce implică revizuirea de îndată a 
Constituției. Respectând votul românilor, 
respectăm România.

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu

Partidul Mișcarea Populară, apărut la inițiativa fostului 
președinte Traian Băsescu, nu are deocamdată candidat la 
alegerile prezidențiale, susține Adrian Florescu, 
președintele Organizației județene Teleorman a PMP: Dar 
foarte curând și Partidul Mișcarea Populară își va anunța 
candidatul pentru președinția României. Deja și-au arătat 
disponibilitatea de a candida atât Robert Turcescu, cât și 
Mihai Neamțu, dar și alți membri ai partidului. Adrian 
Florescu spune că se vor face niște sondaje pentru 
desemnarea celui mai bun prezidențiabi, dar Adrian 
Florescu crede că cel mai bun ar fi Robert Turcescu.

Referitor la faptul că Curtea Constituțională a 
României a declarat că referendumul național propus de 
președintele Klaus Werner Iohannis o data cu alegerile 
europarlamentare, președintele PMP Teleorman, Adrian 
Florescu consideră că în România se poate întâmpla orice. 
Despre întrebările de la referendumul din 26 mai Adrian 
Florescu susține că erau neclare și ambigue. Președintele 
Florescu afirmă că întrebările erau asemănătoare unui 
slogan electoral.

Încercând să-și spună punctul de vedere vizavi de 
câțiva politicieni care par a fi prezidențiabili la alegerile 
din 10 și 24 noiembrie, Adrian Florescu crede că actualul 
președinte Klaus Werner Iohannis va câștiga 
prezidențialele, având multe atuuri, dacă nu chiar pe toate. 
Ce șanse îi mai dă Adrian Florescu lui Robert Turcescu, 
posibilul candidat la prezidențiale din partea PMP-ului, 
atâta timp cât crede că Klaus Werner Iohannis va câștiga 
prezidențiabilele, nimeni nu știe și nu mai înțelege nimeni 
nimic.Despre Dan Barna, președintele PMP Teleorman 
afirmă că este subțire, la fel ca și partidul său, Uniunea 
Salvați România. Amintind despre Viorica Vasilica Dăncilă, 
președintele PSD și premier al României, Adrian Florescu 
declară că speră ca aceasta să ajungă în turul doi, undeva fi 
înfrântă de Klaus Werner Iohannis. În ce o privește pe 
Gabriela Firea, actualul primar al capitalei, Adrian 
Florescu afirmă că în ciuda faptului că stă mai bine în 
sondaje decât Viorica Dăncilă, aceasta va fi eliminată 
chiar de Dăncilă și de susținătorii ei.

Vorbind și despre alegerile locale de anul viitor, Adrian 
Florescu declară că este obligat în calitatea sa de 
președinte al Organizației județene Teleorman a PMP să 
candideze. Optează între candidatura pentru primăria 
Alexandriei și președinția Consiliului județean.

Ioan DUMITRESCU

Colapsul sistemului care 
gestionează cardurile de 
sănătate nu este o surpriză. 
„Disfucţionalităţile severe" au 
f o s t  s e m n a l a t e  ş i  d e  
parlamentarii. Aleşii din 
Opoziţie i-au cerut de luni de 
zile ministrului Sănătăţii să ia 
m ă s u r i .  A s t a  a r a t ă  
interpelările semnate de 
parlamentări care au ajuns pe 
masa Sorinei Pintea. 

Parlamentarii au atras 
atenţia de luni bune că 
sistemul cardului de sănătate 
n u  f u n c ţ i o n e a z ă  
corespunzător. În interpelările 
pe care le-au adresat Sorinei 
Pintea au cerut explicaţii şi au 
somat Ministerul Sănătăţii să 
remedieze situaţia.

Deputatul PNL Cătălin 
Predoiu este unul dintre aleşii 
care au semnalat neregulile 
sistemului informatic şi  
di f icultăţ i le cu care se 
confruntă atât medicii, cât şi 
pacienţii. Încă de luna trecută, 
Catălin Predoiu atragea 
atenţia Ministerului Sănătăţii 
că sunt zile întregi în care 
sistemul nu funcţionează. 
Predoiu îi cerea Sorinei Pintea 
să precizeze care sunt 
măsurile care au fost luate 
p e n t r u  î m b u n ă t ă ţ i r e a  
Platformei informatice a 
asigurărilor medicale.

Ministerul Sănătăţii i-a 
răspuns lui Cătălin Predoiu. 
Răspunsul însă nu a fost cel 
dorit. Ministerul a pasat 

mingea în terenul Casei 
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate. Casa Naţională de 
Asigurări de Sănătate este 
cea care trebuie să dea 
explicaţii, se arată în răspunul 
primit de deputatul liberal.

Un alt deputat care a 
reclamat disfuncţionalităţi 
majore ale sistemului este 

liberalul Dănuţ Bica. Dănuţ 
Bica reclama că au fost 
perioade  în care sistemul 
informatic nu a funcţionat 
online mai mult de 2-3 ore într-
o săptămână. Liberalul îi 
cerea ministrului să precizeze 
c a r e  s u n t  c a u z e l e  
disfuncţionalităţilor şi de ce nu 
s-a făcut reconfigurarea 
sistemului pe cheltuiala 
operatorului ec care l-a 
realizat.

Nemulţumiri a avut şi 
deputatul PMP Petru Movilă. 

Încă din luna martie, Petru 
Movilă cerea explicatii pt 
disfuncţionalităţile sistemului 
informatic al Casei Naţionale 
de Asigurări de Sănătate. Lui 
Petru Movi lă ,  min is t ru l  
Sănătății   i-a transmis că la 
nivelul Casei de Asigurări de 
S ă n ă t a t e  e x i s t ă  "  o  
permamentă preocupare pt 

optimizarea utilizării cardului 
naţ de sănătate. Ministerul 
transmitea ca a întăr i t  
capacitatea de lucru a 
personalului propriu CNAS in 
acest domeniu şi s-au făcut 
d e m e r s u r i  p e n t r u  
contractarea de servicii de 
asistenţă tehnică cu acţiuni 
preventive.

Patru luni mai târziu, 
vedem însă că sistemul 
informatic trece prin cea mai 
gravă avarie de la darea sa în 
folosinţă.

Liberalii vor revizuirea Constituției

Premierul Viorica Dăncilă a respins marți informațiile 
despre o eventuală ieșire de la guvernare a ALDE, ipoteză 
enunțată voalat de Varujan Vosganian.

”Nu cred că ALDE iese de la guvernare, sunt oameni 
responsabili”, a spus Dăncilă înaintea ședinței conducerii 
PSD.

Vosganian a spus în urmă cu o săptămână că ALDE 
trebuie să discute de viitorul alianței cu PSD după ce social-
democrații au decis să aibă candidat propriu la prezidențiale, 
ceea ce exclude posibilitatea de a-l susține pe Călin Popescu 
Tăriceanu, liderul ALDE, în cursa pentru Cotroceni.

PMP nu are prezidențiabil

Dăncilă: ”Nu cred că ALDE 
iese de la guvernare, sunt 

oameni responsabili”

Secția pentru procurori a CSM a decis, 
marți, prelungirea mandatului lui Călin Nistor în 
funcția de șef al DNA, a anunțat ministrul 

Justiției, Ana Birchall, la finalul ședinței.
Călin Nistor va ocupa funcția de șef al 

Direcției Naționale Anticorupție, după ce 
procurorii CSM au prelungit, marți, delegarea.

Nistor a ocupat funcția de adjunct al DNA din 
luna mai 2013.

De altfel, procurorii CSM au decis, la şedinţa 
din februarie 2019, delegarea lui Călin Nistor în 
funcţia de procuror-şef în cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, iar de la acel moment 
Secția a mai prelungit o dată mandatul lui. 
Acesta a mai fost delegat în funcția de șef al 
DNA în 2013, vreme de două luni.

Călin Nistor este cel care asigură 
conducerea interimară a DNA în condiţiile în 
care, după plecarea Ancăi Jurma de la şefia 
instituţiei, fostul procurorul general Augustin 
Lazăr nu a mai făcut o propunere de interimar.

Opoziția o mitraliză pe Pintea: Știa de 4 luni despre
 colapsul sistemului informatic de la CNAS

CSM a prelungit delegarea lui Călin Nistor 
ca șef interimar al DNA
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Potrivit acestei legi, venitul 

minim garantat se asigură prin 
acordarea unui ajutor social 
lunar, care se calculează ca 
diferență între venitul minim 
garantat prevăzut de lege și 
venitul lunar al familiei sau 
persoanei singure. Pentru a 
beneficia de venitul minim 
garantat, persoanele care nu 
sunt încadrate în muncă, din 
cauze obiective, trebuie să se 
înscrie în evidența primăriei 
din localitatea în care trăiesc și 
să efectueze anumite lucrări, 

în zilele stabilite de edili, în 
folosul comunității locale. 

Cei mai mulți beneficiari de 
ajutoare sociale sunt în 
județele Dolj, Bacău, Buzău și 
Teleorman. În luna iunie 2019, 
la nivel național au beneficiat 
de ajutor social 173.201 
persoane, dintre acestea 
11.410 beneficiari fiind din 
județul Dolj, 9.331 din județul 
Bacău, 9.269 din județul 
Buzău, iar 7.914 persoane din 
județul Teleorman. Conform 
datelor Agenției Naționale de 
Plăți și Inspecție Socială, 

suma totală plătită de la 
bugetul statului în luna iunie 
a.c. în cadrul programului de 
asigurare a venitului minim 
garantat s-a ridicat  la 
45.592.691 lei, valoarea 
medie a ajutorului social fiind 
de 263,24 lei.

În luna iunie a.c., au fost 
efectuate și alte plăți : 
restanțe, reluări în plată, plăți 
neachitate, corecții în contul 
ajutorului social, suma plătită 
beneficiarilor ridicându-se la 
89.867 lei. 

   George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC
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În Germania sunt 54 locuri de muncă pentru: ajutor la 

curățenie, bucătar, bufetier, cameristă, chef de pârtie, chef de 
rang, commis de rang, consultant IT, demichef de rang, 
dezvoltator software, electrician,îngrijitor persoane vârstnice 
în azil, instalator instalații sanitare, de încălzire și gaz, junior 
sous chef, lăcătuș, manager recepție, mecanic de proces 
–mașini producție muluri, mecanic –mașini de prelucrare a 
plasticului, ospătar, parchetar, personal în domeniul 
gastronomiei de sistem, preparator de înghețată, 
recepționer, șef de echipă, specialist IT, sudor, tâmplar, 
tehnician electrician/electronist, zidar.

Multe locuri de muncă disponibile sunt și în Austria, 32. 
aceștia cauză montator de mobilă. În Norvegia –18 locuri de 
muncăpentru: antrenor de gimnastică ritmică, mecanic auto, 
ospătar, tinichigiu auto, vopsitor auto. În Spania sunt 15 locuri 
de muncă pentru: tehnician mecanic și electric la întreținere 
echipamente. 

Alte locuri de muncă mai sunt în Slovacia –12 locuri de 
muncă pentru: sticlar; Ungaria –10 locuri de muncă pentru: 
montator structuri metalice, sudor; Finlanda –10 locuri de 
muncă pentru: instalator de schele; Belgia –5 locuri de 
muncă pentru: lucrător în agricultură; Franța –2 locuri de 
muncă: bucătar, șef de sală.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot 
prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă Teleorman, unde consilierul EURES îi poate 
îndruma.

Claudiu DUMITRACHE

Îți dorești o țară ca afară? 
Muncește în străinătate!

În Teleorman, 7.914 persoane beneficiază
 de ajutor social 

Guvernul vrea să stimuleze adopţia internă, iar în 
Parlament este depus un proiect de lege în acest sens şi se 
doreşte ca acesta să fie adoptat până la finalul următoarei 
sesiuni parlamentare, a declarat ministrul Muncii şi Justiţiei 
Sociale, Marius Budăi.

"Vrem să stimulăm 
a d o p ţ i a  i n t e r n ă ,  
uşurarea procedurilor 
şi clarificarea lor mult 
mai bine. Este un 
proiect depus de anul 
trecut din septembrie, 
discutăm pe marginea 
lui şi ne dorim ca la 
sfârşit de sesiune să 
adoptăm un proiect 
dezbătut larg", a spus 
Budăi la un post TV.

Acesta a subliniat că sunt măsuri foarte bune de 
încurajare a adopţiei, inclusiv sprijin financiar şi a precizat că 
luni a fost lansat pe site-ul ministerului, la Transparenţă 
decizională, proiectul de Hotărâre privind aprobarea Notei de 
fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea 
efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Sistem Informatic 
Naţional pentru Adopţie".

"Avem măsuri foarte bune de încurajare a adopţiei, 
inclusiv sprijin financiar. Vrem să uşurăm procedurile, să 
mărim de la 2 la 5 ani valabilitatea unei familii de a fi familie ce 
are drept de a adopta, să uşurăm un pic procedurile. Azi am 
băgat în Transparenţă decizională, pentru că a trebuit să 
reactualizez indicatorii tehnico economici, acest sistem 
informatic pentru adopţie. Este un program pe care dorim să-l 
implementăm, în colaborare, Ministerul Muncii cu Ministerul 
Comunicaţiilor, în beneficiul Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Copilului şi Adopţie, astfel încât transparentizarea 
deciziei de la momentul prevenirii abandonului până la 
momentul măsurii pe care o iei de protecţie şi până la 
deschiderea adopţiei, şi ulterior după deschiderea adopţiei şi 
ulterior după adopţie, monitorizarea, să fie toate într-un 
sistem informatic astfel încât şi Ministerul Muncii, şi Ministerul 
Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei şi alte instituţii cu care 
vom face protocoale de colaborare să aibă acces 
instantaneu la aceste date", a explicat Marius Budăi.

El a mai menţionat că proiectul de lege prevede, de 
exemplu, decontări în cazul deplasării dintr-un judeţ în altul 
pentru şedinţe de acomodare cu copilul de până la 200 de lei 
pe zi sau deconturi de 1.500 lei pe an pentru cheltuieli cu 
acomodarea copilului în noua familie, vizite la psiholog etc.

Pe de altă parte, şeful de la muncă a afirmat că i se pare 
anormal ca la asistenţii maternali să stea atât de mult copii 
"cu vârstă fragedă", iar cei mai mari să rămână în centrele de 
plasament" şi că asta ar trebui să se schimbe.

Cum vrea Ministerul Muncii să
 stimuleze adopția internă

Compania IRUM  Reghin a scos la vânzare  
tractorul  românesc  pe care în produce 
întegral, în cadrul fabricii din județul Mureș, 
realizată cu o investiție de peste 4 milioane de 
euro. Primele tractoare scoase la vânzare au 
fost expuse la reprezentanța IRUM Reghin din 
comuna Cristești – Mureș, fiind oferite la 
vânzare modelele cu motorizare de 86 CP și 95 
CP la prețurile de 34.500 euro TVA, respectiv 
34.750 de euro, plus TVA. Conform 
producătorului, modelul cu motorizare de 102 
CP va fi scos la vânzare la prețul de 34.950 euro 
TVA. Tagro, primul tractor românesc produs 
astăzi în România a fost conceput  în Centrul 
de Cercetare și Dezvoltare pentru Utilaje 
Agricole și Forestiere – IFOR Reghin, 
proprietate a grupului de firme Maviprod, în 
incinta fabricii IRUM. 

Pentru tractoarele din gama Tagro  
omologarea europeană RAR a fost obținută în 

aprilie 2019, când a început și producția de 
serie. 

Producătorul IRUM va fabrica în acest an și 
va scoate  la vânzare 200 de tractoare, pentru  
anul  2020 se estimează producția și 
comercializarea a 300 de unități Tagro, iar în 
2021 compania  și-a propus să producă și să 
scoată la vânzare 500 de tractoare Tagro. 

Tractorul TAGRO are transmisie mecanică 
cu 12 viteze și inversor, cu posibilitate de 
cuplare 4 x4, este dotat cu aer condiționat 
automat și ventilație cu sistem de filtrare a 
aerului, geam spate cu degivrare și scaun 
operator pneumatic cu încălzire.  Garanția 
motorului  este  pentru o perioadă de 2 ani, 
respectiv  pentru  1.500 de ore de funcționare, 
iar garanția tractorului în ansamblul său este de 
2 ani sau 1.000 de ore de funcționare. 

George ZAVERA

Studenții din Iași îi cer 
demisia ministrului Eugen 
Teodorovici, după ce acesta a 
vorbi t  despre obl igarea 
studenților români să se 
angajeze în  țară  după 
terminarea studiilor. Liga 
ieșeană invocă articole din 
Constituția României și din 
Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului.

„Liga Studenților (LS) Iași îi 
cere demisia ministrului 
Finanțelor, Eugen Orlando 
Teodorovici, și se opune 
propunerii intervenționiste a 
acestuia de <a lega de glie> 
studenții, în sensul obligării 
acestora la a se angaja și a 
lucra în România câțiva ani 
după terminarea studiilor. 
Solicitarea demisiei vine 
inclusiv în contextul în care 
Teodorovici persistă în a limita 
beneficii le studenților la 
transportul pe calea ferată și a 
continua o politică fiscală 
d e z a s t r u o a s ă  ș i  
î m p o v ă r ă t o a r e  p e n t r u  
români”, se arată într-un 
comunicat de presă transmis, 
luni, de Liga Studenților.

R e p r e z e n t a n ț i i  l i g i i  
studențești susțin că o astfel 
de propunere ar fi ilegală și 
invocă articole din Constituția 
României și din Convenția 
Europeană a Drepturilor 

Omului, potrivit Mediafax.
Studenții explică faptul că 

p r in t re  fac to r i i  ca re  î i  
determină pe cei care termină 
o facultate în țară să plece în 
s t r ă i nă ta te  se  numără  
c a l i t a t e a  s c ă z u t ă  a  
învățământului  superior,  
f i s c a l i t a t e a  e x c e s i v ă ,  
birocrația și corupția.

Potrivit acestora, puțin 
p e s t e  j u m ă t a t e  d i n t r e  
absolvenții care rămân în țară 
muncesc în domeniul în care 
au studiat.

Liga Studenților din Iași 
anunță că vrea să participe la 
d i s c u ț i i l e  c u  m i n i s t r u l  
Finanțelor.

„Domnul Teodorovici ori 
este prost consiliat, ori este 
deconectat cu totul de la 
realitate din moment ce își 
permite să lanseze în spațiul 
public propuneri nefondate și 
neargumentate, ba chiar total 

aberante. Tocmai idei și politici 
precum cele propuse de 
domnia sa alungă tinerii 
români din țară. Îi solicităm să 
fim invitați la consultările 
privind limitarea beneficiilor 
pentru studenți la transportul 
pe calea ferată și la toate 
propunerile Executivului care 
î i  p r ivesc  pe s tudenț i .  
Fenomenul de brain-drain 
poate fi stopat numai prin 
transformarea din temelie a 
arhitecturii birocratice a 
statului român, prin reducerea 
intervenționismului și tinderea 
spre un stat minimal, prin 
c l a s i f i c a r e a  r e a l ă  a  
universităților și eliminarea 
statutului lor actual de instituții 
a s i s t a t e  s o c i a l  c a r e  
înregimentează la cursuri 
cifre, nu oameni, precum și 
prin asumarea de către 
studenți a misiunii de a 
r e a ș e z a  s i s t e m u l  d e  
învățământ în special, și țara, 
în general, în rosturile lor 
firești”, au mai scris studenții în 
comunicat.

Eugen Teodorovici a spus 
c ă  v a  a v e a  d i s c u ț i i  
transparente cu studenții în 
privința facilităților acordate și 
că aceștia ar trebui întrebați 
dacă nu ar fi corect ca după 
terminarea facultății să lucreze 
câțiva ani în România.

Fermierii pot cumpăra tractorul românesc TAGRO 
la prețul de  34.500 euro, plus TVA 

Studenții cer demisia ministrului Finanțelor:

„Lansează public propuneri nefondate
 și neargumentate, ba chiar total aberante”
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Ecaterina Andronescu a 
anunțat că Ministerul Educației 
va regândi subiectele de la 
Bacalaureatul viitor și a vorbit 
despre teste grilă, evitând să 
spună dacă subiectele de la 

examenele următoare vor fi 
100% grilă sau numai parțial. 
“La Politehnică, de foarte mulți 
ani, după '89, lucrările scrise 
sunt pe itemi obiectivi. S-ar 
putea să îi supărăm pe unii 
dintre profesori, dar le vom 
explica că este calea pe care 
trebuie să mergem. Sunt mulți 
care spun că nu se poate la 
materia X să mergem pe itemi 
obiectivi. Dar uitați-vă la testele 
Cambridge. Luăm în calcul, 
când o să avem situația exactă o 
să elaborăm metodologia pentru 
examenele viitoare și o să vă 
comun icăm” ,  a  dec la ra t  
Andronescu, într-o conferință de 
presă.

Amintim că precedenta 
tentativă a Ministerului Educației 
de a in t roduce chiar  la  

Evaluarea Națională și BAC-ul 
de anul acesta testele grilă a 
declanșat un scandal major. 
Atunci, instituția plănuia ca 40% 
dintre cerințele de la examene 
să fie itemi obiectivi, adică 

întrebări deschise și tip grilă.
Într-o conferință de presă 

susținută la sediul Ministerului 
E d u c a ț i e i ,  E c a t e r i n a  
Andronescu a mai anunțat că 
“este pregătită noua lege a 
educației, care va avea 3 legi: 
l e g e a  î n v ă ț ă m â n t u l u i  
p r e u n i v e r s i t a r ,  l e g e a  
învățământului universitar și 
statutul cadrului didactic“. 
Ministrul a declarat că va 
supune în curând cele trei legi 
ale educației dezbaterii publice, 
reunite sub forma unui “cod al 
educației“, “pentru ca în toamnă 
să îl supunem spre Parlament în 
dezbatere“.

Oficialul a mai spus că “în 
v i i t oa rea  l ege  ex t i ndem 
au tonomia  ș i  l a  n i ve lu l  
inspectoratelor școlare, dar și la 

nivelul  școl i lor.  Colegi i le 
c e n t e n a r e  ș i  c o l e g i i l e  
pedagogice – trebuie să 
extindem această autonomie 
care astăzi există în universități, 
cu autonomie profesională a 
dascălilor“.

Ana l i za  număru lu i  de  
c o n t e s t a ț i i  d e p u s e  l a  
Bacalaureat a arătat că există 
un număr de lucrări ale elevilor 
cu note modificate la contestații 
“excesiv de mare, ceea ce este 
un mare semnal de alarmă 
pentru noi. Un semnal de alarmă 
care impune automat și măsuri 
pentru a remedia această 
situație“, a declarat Andronescu.

“În ce constă măsurile: să 
regândim examenele, din punct 
de vedere al itemilor obiectivi 
[procentul de subiecte sub 
fo rmă de  tes te  g r i lă  la  
Bacalaureat – n.red.], și din 
punct de vedere al formării celor 
care evaluează. Diferențele sunt 
inacceptabi le“,  a anunțat 
ministrul Educației.

Andronescu a anunțat că 
“sunt 27 de licee care au avut pe 
media celor 6 ani rata de 
promovare între 0 și 5%, ceea ce 
este inacceptabil. Elevii care au 
avut asemenea rezultate slabe 
la Bacalaureat sunt cei care au 
intrat în clasa a IX-a cu medii sub 
5, de aceea și insistența noastră 
de anul acesta de a crește 
numărul la școlile profesionale. 
Vom analiza situația și nu exclud 
ca aceste licee să se transforme 
în școli profesionale, având în 
vedere nu numai rezultate din 
anul acesta, ci și pe cele din 
ultimii 6 ani“.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Videoclip “amar” al liceenilor din Târgu Frumos și al 
profesorului Dan Chicoș, “pe versuri” de Ecaterina 
Andronescu și bazat pe statistica prezentată de 
Edupedu.ro cu privire la generația 2007-2019 ajunsă la 
BAC. “Orice evaluare evaluează pe subiectele pe care 
examenul le presupune, în evaluarea respectivă” – fraza 
rostită de ministrul Educației într-o emisiune la TVR 1, în 
contextul Bacalaureatului, a devenit refrenul melodiei 
“Iluzii pierdute”, realizată numai cu și de către elevi de 
clasele a XI-a și a XII-a, de proaspăt absolvenți de liceu și 
de către profesorul lor de științe sociale.

“Am filmat în 2 ore, în spatele Casei de Cultură din 
Târgu Frumos. A filmat Alex Oiță, elev care trece clasa a 
XII-a și care a filmat și clipul 'Under Pressure' dedicat 
tinerilor în emoții înainte de a afla rezultatele la BAC. El 
vrea să urmeze UNATC, regie sau imagine. Vocea și 
parte din versuri îi aparțin lui Dragoș Spatariu, care cântă 
rap underground. El tocmai a terminat clasa a XII-a și a 
dat Bacalaureatul, i-am fost diriginte și s-a înscris acum 
la Facultatea de Geografie, la Iași”, a explicat pentru 
Edupedu.ro profesorul Dan Chicoș.

Profesorul de științe sociale a povestit pentru 
Edupedu.ro că “ideea videoclipului a fost a mea, după ce 
am vazut articolele de la dumneavoastră despre copiii 
născuți în 2000” pe care statisticile nu îi mai regăsesc nici 
la Bacalaureat, nici în școlile profesionale, și răspunsul 
dat de ministrul Educației la întrebarea “Bacalaureatul 
arată cunoștințele pe care le-a acumulat un elev?”.

“Știind că am un băiat care cântă rap underground – 
Dragoș Spatariu, i-am convocat pe copii prin mesaje pe 
messenger, pe whatsapp și face to face, pentru că îi am 
foarte aproape. Majoritatea celor din clip au apărut și în 
clipul Under Pressure, Mădălina Lebădă a fost 
protagonista posterului 'Take the f..ing BAC!', Cristian 

Mănăstireanu care trece clasa a XI-a a fost fotograf și 
editor și la acel proiect, la versuri este o combinație de 
aproape 50-50% cu Dragoș Spatariu”, a declarat 
profesorul Dan Chicoș, pentru Edupedu.ro.

Una dintre strofele melodiei face referire la Soroș, 
spunând următoarele: “Ne-au spus ceva de Soroș c-a 
luat colegii mei. / Suntem bazați din fire, întrecem pe cine 
vrei, / Dar am plâns cu lacrimi grele uitându-ne la ei / Și-
am spus în mintea noastră: nu înțeleg ce vrei”.

Este vorba despre aproape 70.000 de copii născuți în 
2000 în cohorta de 234.000 de copii, pe care statistica îi 
regăsește în clasa I în 2007, dar pe care nu îi mai 
regăsim nici la Bacalaureat și nici în școlile profesionale.

“Unde au dispărut copiii între timp? I-a luat Soroș!”, a 
explicat pentru Edupedu.ro profesorul Dan Chicoș, care 
a precizat că a făcut referire la argumentul servit de 
guvernanți la TV, în timpul protestelor.

“Versul 'Și-am spus în mintea noastră: nu înțeleg ce 
vrei' trimite la analfabetismul funcțional. Este o 
autoironie“, a punctat Chicoș.

Mesajul clipului “Iluzii pierdute” este un mesaj al 
“generației decrețeilor”. “Dacă vă aduceți aminte, ei 
cântau în cor: noi în anul 2000, când nu vom mai fi copii! 
Iată că acești copiii – parte pierduți din statistici, parte 
care au dat anul acesta Bacalaureatul – sunt născuți în 
2000. Ei sunt copiii generației care cânta: 'noi în anul 
2000'. Iluzii pierdute face referire la iluziile lor din anii '70-
'80, pierdute acum în anii 2019”, a declarat Dan Chicoș, 
pentru Edupedu.ro.

Primul mesaj le aparține, însă, elevilor și este despre 
“munca titanică” pe care o presupune Bacalaureatul, “cu 
multe frustrări și adesea o sursă pentru scăderea stimei 
de sine”, a continuat Chicoș.

Piesă Hip-Hop făcută de 
liceeni din Târgu Frumos cu 

refren de Ecaterina Andronescu 
și pe statistica Edupedu.ro

Cafeaua este o băutură recomandată în multe 
cazuri. Beneficiile cafelei au fost intens 
mediatizate și reprezintă băutura nr 1 a dimineții 
pentru mulți.

Există însă cazuri când nu mai poți consuma 
cafea. Cu ce o poți înlocui, pentru a te bucura de 
aceleași efecte și aceeași plăcere pe care ți-o 
oferă cafeluța de dimineață?

Un înlocuitor de nădejde este cafeaua de 
cicoare. Cicoarea conține 20% insulină – un 
polizaharid care nu crește prea mult glicemia, fiind 
d e  a c e e a  
r e c o m a n d a t  
diabeticilor dar și 
celor care vor să 
piardă kilograme. 
D e  a s e m e n e a ,  
menține sănătatea 
inimii, este bogată 
în fibre ceea ce o 
face un adevărat 
p r o b i o t i c  c a r e  
p r o t e j e a z ă  
o r g a n i s m u l  d e  
acumu la rea  de  
colesterol, oferind 
în același t imp 
beneficii metabolice.

Mai poți înlocui cafeaua cu ceai negru sau 
verde. Atenție, ceaiul negru se bea doar 
dimineața, întrucât este foarte puternic și dacă îl 
vei bea seara, s-ar putea să faci o noapte albă.

Ceaiul verde este mai blând și poate fi băut și 
pe parcursul zilei. Poate cel mai indicat și 
inofensiv înlocuitor al cafelei este apa cu lămâie. 
Este o băutură minunată, cu care îți poți da startul 
dimineața în cel mai sănătos mod cu putință.

Matcha Latte. Există cafeaua al cărei 
ingredient de bază este matcha. Matcha latte 
poate fi un substitut de nădejde al cafelei, cu 
beneficii pentru sănătate, nivelul crescut de 
antioxidanţi, de exemplu. Este și aromată, conferă 
și energie pentru o nouă zi.

Laptele poate fi și el o băutură care să 
înlocuiască miraculoasa cafea. Putem alege lapte 
cald sau rece, de vacă sau de capră ori variantele 
vegetale: soia, migdale, cocos.

Însă pentru cei mai mari împătimiți ai cafelei, 
niciun înlocuitor nu-
și poate croi drum.

Pe lângă doza 
d e  e n e r g i e  
g e n e r a t ă  
i n s t a n t a n e u ,  
cafeaua are şi alte 
bene f i c i i ,  spun  
nu t r i ţ ion iş t i i .  E  
esenţial însă de 
unde o cumpărăm 
şi cum e preparată.

S i m o n a  
C a r n i c i u ,  
nu t r i ţ ion is t :  Ne 
gândim la efectul 

antioxidant, la efectul diuretic, ne ajută să 
eliminăm riscul de face aceste pietre la nivelul 
rinichiului sau vezicii biliare. Pentru a beneficia de 
toate elementele pozitive, să alegem cafea 
proaspăt prăjită și să nu treacă mult timp la 
momentul prăjirii, să fie o cafea cât mai de calitate.

Românii au băut anul trecut, în medie 3,29 
kilograme de cafea fiecare, iar valoarea pieței 
locale de cafea a ajuns, în 2017, la 1,4 miliarde de 
lei, potrivit ANPC.

Andronescu ia în calcul ca BAC-ul viitor 
să fie cu teste grilă

Cu ce băuturi poți înlocui cafeaua
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O echipă de cercetători propune pomparea apei din 
adâncuri pentru a fi îngheţată la suprafaţă ca soluţie pentru 
topirea gheţarilor antarctici.

Încălzirea globală ne pune şi ne va pune faţă în faţă cu o 
întreagă suită de fenomene care, încet dar sigur, vor transforma 
profund lumea în care trăim. Dintre acestea, topirea calotelor 
glaciare şi creşterea nivelului oceanelor şi mărilor cauzate de 
acest fenomen se vor dovedi a fi o problemă reală şi presantă 
pentru o parte importantă a planetei.

Într-un efort de a minimiza aceste efecte, o echipă de 
cercetători a propus o soluţie îndrăzneaţă prin care să poată fi 
oprită topirea calotei glaciare din Antarctica. Astfel, oamenii de 
ştiinţă au propus ca soluţie pentru această situaţie pomparea 
apei din adâncuri, pentru ca ulterior să fie îngheţate, un fel de 
zăpadă artificială”, notează Reuters.

„Deja am trezit gigantul (n.r metaforă pentru dezintegrarea 
calotei)de la polul sud!”, explică Anders Levermann, profesor al 
Institutului de Studiu al Impactului Climei din Postdam.

Soluţia propusă de către dr. Levermann şi echipa acestuia 
implică folosirea a 12.000 turbine eoliene pentru a pompa apă 
de la 1.500 de metri adâncime spre suprafaţă. Acolo aceasta va 
fi îngheţată pentru a putea contribui la stoparea procesului de 
topire şi destrămare a calotei glaciare.

„Deja am trecut de un punct fără întoarcere dacă nu facem 
nimic”, a declarat dr. Levermann. „Putem să o aducem 
(n.r.calota) la o stare de de stabilitate cu o intervenţie minoră 
acum sau putem să o aducem la un punct de stabilitate cu o 
intervenţie foarte mare în viitor”, a mai adăugat acesta.

Dr. Levermann, precum şi multe alte voci din lumea ştiinţei 
argumetează că, în acest moment, reducerea emisiilor de 
carbon ar trebui să reprezinte o prioritate maximă pentru 
guvernele lumii. Lucrarea în care a fost propusă această soluţie 
estimează că părţii vestice a calotei glaciare antarctice îi vor 
trebui secole pentru a se putea topi complet, totuşi, autorii au 
declarat că au decis să o publice pentru a trage atenţia asupra 
efectelor pe care creşterea nivelului oceanelor îl are asupra 
comunităţilor care sunt trăiesc în apropierea mărilor şi 
oceanelor.

„Creşterea nivelului apei oceanului din cauza topirii calotei 
glaciare din vestul Antarctiii va scufunda oraşe precum 
Hamburg, Shanghai, New York sau Hong Kong”, explică dr. 
Levermann.

Echipa care a scris această lucrare a folosit modele 
computerizate pentru a calcula cantitatea de zăpadă artificială 
necesară pentru a stabiliza situaţia calotei vestice. Simulările 
arată că pentru a ajunge într-un punct de echilibru este 
necesară o cantitate de 7.400 gigatone de zăpadă artificială.

- Marie… vezi stelele?

- Da…

- Atunci scoală ca ne-au furat cortul!

***

– Iubitule, ce ai vrea sa facem impreuna in noul an?

– Pai, draga mea, hai sa facem ceva ce n-am mai facut 

niciodata!

– Ce?

- Eu beau linistit iar tu, taci!

***

M-am băgat astăzi în seamă cu o blondă:

– Ce zici frumoaso, vii cu mine la petrecerea de Revelion?

M-am răzgândit când mi-a răspuns:

– Sigur că da, când?

Pastila de râs

Oamenii şi cimpanzeii au evoluat în specii 
diferite în urmă cu 6-7 milioane de ani.

Evoluţia speciei noastre, Homo sapiens, 
este în mod inevitabil un subiect foarte sensibil, 
indiferent de poziţiile pe care le avem cu privire 
la teoria evoluţiei, o întrebare pare să revină 
mereu atunci când este adusă în discuţie 
această teorie: „De ce nu au evoluat toate 
primatele în oameni?”

Pentru a răspunde la această întrebare, 
trebuie să stabilim nişte informaţii de bază 
despre noi şi rudele 
noastre mai mult sau 
mai puţin apropiate. 
Cea mai apropiată 
specie de a noastră 
este reprezentată de 
către c impanzei ,  
s ă p ă t u r i l e  
arheologice relevă 
că ne-am „despărţit” 
de ei în urmă cu 6-7 
mil ioane de ani, 
acela fiind momentul 
î n  c a r e  a  f o s t  
identificat ultimul stămoş comun.

În ceea ce priveşte speciile noastre, Homo 
sapiens a existat în forma actuală de 300.000 
de ani, în timp ce cimpanzeii au peste 
1.000.000 de ani. De ce nu au evoluat şi 
cimpanzeii odată cu noi?

Cel mai simplu răspuns ar fi că nu au de ce, 
fiind adaptaţi mediului lor de viaţă. Dacă 
trebuie să extindem răspunsul, trebuie să 
înţelegem fundamentele de pe care este pusă 
această întrebare. Astfel, adesea evoluţia vieţii 
este înţeleasă într-un mod greşit. Adesea 

evoluţia unei noi specii este văzută asemenea 
atingerii unui nivel superior, când în realitate ea 
este strâns legată de mediul de viaţă, 
reprezentând adaptarea la acesta, explică dr. 
Lynne Isbel, profesoară de Antropologie a 
Universităţii California, citată de Live Science.

 „În ochii unui om de ştiinţă care studiază 
evoluţia, oamenii nu sunt mai evoluaţi decât 
alte primate şi, în mod sigur, noi nu am câştigat 
jocul evoluţiei. Deşi abilitatea noastră extremă 
de adaptare ne lasă să manipulăm diferite 

medii pentru a servi 
nevoilor noastre, 
aceasta nu este 
îndeajuns pentru a 
ne pune în vârful 
scăr i i  evolut ive”,  
explică dr Lynne 
Isbel.

„Avem această 
preconcepţie că a fi 
adaptat înseamnă să 
fii cel mai puternic 
sau cel mai rapid, 
dar, în realitate tot ce 

trebuie să faci pentru a câştiga la acest joc este 
să supravieţuieşti şi să te reproduci”, a mai 
adăugat dr. Isbel.

Oamenii de ştiinţă sunt de părere că 
evoluţia speciei noastre s-a diferenţiat de cea a 
cimpanzeilor odată cu strămoşii noştri care au 
început să petreacă mai mult timp la sol în 
comparaţie cu strămoşii cimpanzeilor care au 
rămas în copaci.

„Cimpanzeii sunt în continuare alături de noi 
şi câtă vreme nu le vom distruge habitatele ei 
vor continua să fie”, explică dr. Isbel.

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

Dragne A Sabinel Întreprindere Individuală, CUI 22447419, F34/581/2010, localitatea 
Mavrodin, pierdut Certificat constatator care atestă că s-a înregistrat declarația pe propria 
răspundere conform căreia firma îndeplinește condițiile de funcționare, specifice CAEN 
Creșterea altor animale, la sediul profesional din sat Mavrodin, comuna Mavrodin. 

Îl declarăm nul. 

Anunţ

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman organizează, in data de 27 august 2019 incepand cu 
ora 10 – proba scrisa, la sediul sau din strada Dunarii nr. 1, Alexandria, concurs de recrutare 
pentru ocuparea a 2 funcţii publice de execuţie vacante:

1. 1 funcţie publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul Stabiliri 
Prestaţii, Recalculări, Revizuiri Dosare;

2. 1 funcţie publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciul 
Stabiliri Prestaţii, Recalculări, Revizuiri Dosare;

Conditiile generale de participare la concursul de recrutare a celor 2 functii publice vacante 
sunt cele prevazute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Condiţiile specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de 

lungă  durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniile de licenţă din 
ramura de stiinte economice, stiinte juridice, administratie publica sau: Cibernetică, statistică si 
informatică economică, Contabilitate, Calculatoare si tehnologia informaţiei, Ingineria 
sistemelor, Inginerie electronică, telecomunicaţii si tehnologii informaţionale; 

- vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minim 1 an;
- cunostinţe operare PC – nivel bază - dovedite pe baza unor documente care să ateste 

deţinerea competenţelor respective, emise in conditiile legii;
- cunostinţe limba engleză- nivel bază - dovedite pe baza unor documente care să ateste 

deţinerea competenţelor respective, emise in conditiile legii;.
Candidatii vor depune dosarele de concurs pana la data de 14 august 2019.
Bibliografia si relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Casei Judeţene de Pensii 

Teleorman, situat in Alexandria, strada Dunării nr. 1, telefon 0247310517, fax 0247311609,   e-
mail: secretariat.teleorman@cnpp.ro sau de pe site-ul instituţiei: www.pensiiteleorman.ro

Anunţ

”Zăpada” artificială ar putea
 fi folosită pentru a stopa

 topirea gheţarilor din
 Antarctica

De ce nu au evoluat toate primatele în oameni?



1783 - S-a născut, în 
C o l u m b i a ,  S i m o n  
Bolivar, general şi om 
politic sud-american, 
(m. 17 decembrie 1830)
1803 - S-a născut 

compozitorul Adolphe 
Charles Adam (m. 3 mai 
1856)
1864 - S-a înfiinţat 

Poliţia de Frontieră, actul 
de naştere al instituţiei 
f i i n d  s e m n a t  d e  
domnitorul Alexandru 
Ioan Cuza
1897 - S-a născut 

Amelia Earhart, pioner al 
av ia ţ i e  ş i  mi l i tantă  
angajată pentru drepturile femeii (dispărută la 2 iulie 
1937 în Pacific)
1917 - Are loc Bătălia de la Mărăşeşti, cea mai mare de 

pe Frontul românesc din tot cursul primului război 
mondial
1921 - S-a născut tenorul Italian Giuseppe di Stefano. 

(m. martie 2008
1942 - A început bătălia pentru Caucaz, încheiată prin 

victoria armatelor sovietice la 9 octombrie 1943
1949 - Sunt inaugurate primele Gospodării Agricole de 

stat după model sovietic
1977 - A murit Emil Botta, actor, poet. A activat la 

Teatrul Naţional din Bucureşti şi în Compania Bulandra, 
Teatrul Comedia, SCITA, 13+1 (n. 15 sept 1911)
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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 Lumini și umbre 
19:00 Romani care au schimbat  
lumea 19:30 100 de poveşti 
despre Marea Unire 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:10 
Che: Part Two 00:20 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Iulie

Mintea îți poate 
j u c a  f e s t e ,  î n s ă  
gândurile negative nu 
sunt neapărat fondate. 
Există riscul de a 
cădea în deznădejde 
d i n  c a u z a  u n o r  
probleme minore,  
ceea ce nu se merită. 

Reușita poate să 
apară  pe  par tea  
profesională dacă ai 
de făcut o prezentare 
la locul de muncă. 
Deciziile pe care le vei 
lua vor avea impact 
favorabil asupra vieții 
tale pe viitor.

Veștile bune venite 
din partea șefilor vor fi 
benefice stării de 
b i n e .  A t e n ț i e  l a  
tranzitul digestiv. Pe 
seară s-ar putea să te 
îndrăgostești, șanse 
de a aduce pe lume 
un copil, etc.

Poate că locuitul 
î m p r e u n ă  c u  
partenerul de viață a 
adus o plafonare a 
relației. Totuși, ceea 
ce vei întreprinde 
acum pe plan afectiv 
va fi prost interpretat 
de cel iubit.

Î n  r e l a ț i a  c u  
ceilalți, azi nu se 
manifestă bunul simț. 
Fii cât mai precaut în 
discuții, la schimbul 
de idei. Păstrează-ți 
secretele, pentru a 
nu te trezi că alții le 
găsesc interesante.

Ar fi bine să-ți 
s t ă p â n e ș t i  
impulsivitatea, să dai 
dovadă de autocontrol, 
pentru a evita certurile 
cu superiorii, partenerii 
de afaceri și a nu 
atrage sancțiuni la 
salariu.

Timpur i l e  s -au  
schimbat și trebuie să 
te adaptezi din mers, 
dar acest proces este 
mai greu decât ți-ai 
i m a g i n a t  ș i  f a c i  
eforturi disperate de a 
fi în pas cu noile 
tendințe.

Ai o stare de spirit 
bună, dar cineva din 
familie sau din anturaj 
î ț i  pune  p ied ic i .  
Situația te întristează 
și s-ar putea să vrei 
s ă  p l e c i  î n t r - o  
călătorie, la distanță 
de aceștia.

Suspiciunile vin să 
pună la încercare 
iubirea partenerului 
de viață pentru tine. 
Vei putea observa 
d a c ă  c e l  d r a g  
cedează repede unor 
stimuli, într-o situaie 
tentantă.  

BERBEC

Ai șanse de a te 
transforma radical, 
dar  până a tunc i  
trebuie să treci prin 
zbuciumul interior. 
C a u z a  p o a t e  f i  
așteptarea unei vești 
ce vizează aprobarea 
unui proiect.

Mul tă  energ ie ,  
devotament, reușită 
discursul este bine 
s u s ț i n u t  ș i  
a rgumenta t .  Pr in  
urmare, nu ai de ce 
să-ți faci griji pe plan 
profesional, vei atrage 
reușite și admirație. 

Se pare că vei 
avea de suferit. Nu te 
vei putea abține și vei 
ceda presiunii puse 
de cineva din anturaj, 
dară nu este exclus 
să fii prins pe picior 
greșit de partenerul 
de viață.

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 Elixirul dragostei 16:00 
Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile Pro 
Tv 18:00 Ce spun românii 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:30 Las fierbinți 
21:30 Hitman 23:30 Ştirile Pro 
Tv 23:45 Războiul lui Connors 
01:30 Elixirul dragostei 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

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 Observator 02:00 
Acces direct 04:00 Surorile 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea 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 
Mireasa din Istanbul 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 
Camera de râs 15:05 Acțiunea 
Autobuzul 17:00 Elisa 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea 
gătește mai bine 20:30 Bill 
23:00 Nemuritorii filmului: 
Draga Olteanu Matei in dialog 
cu Ana Ularu 01:00 Bill

07:30 Arestat la domiciliu 
09:30 La bloc 12:00 Agentul 
Cody Banks 14:00 Sejur cu 
surprise 16:00 Modelul 18:15 
La bloc 20:30 Intelegerea 
22:30 Vampirii desertului 
00:30 Intelegerea 02:30 
Vampirii desertului 04:00 La 
bloc 05:00 La Maruţă 06:45 
Arestat la domiciliu

08:00 Fram 09:00 Lonesome 
dove: suflet de pistolar 10:00 
Câştigă România! 11:00 Drag de 
Romania mea 12:00 Telejurna 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 Vine Sartana! 
22:10 Caracatița 23:20 Câştigă 
România! 00:20 Vine Sartana!

07:10 Furios și iute 4: Piese 
originale 08:55 Câinele... sau 
viața! 10:25 Prima lovitură a lui 
Jackie Chan 12:10 Masca 13:45 
Pirații din Caraibe: La capătul 
lumii 16:25 Furios și iute în viteza 
a 5-a 18:30 Experimentul 19:15 
Experimentul 20:00 Înfruntarea 
titanilor 21:35 Air Force One 
23:40 Virgin la 40 de ani 01:35 
Bărbatul cu inima de fier

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

24 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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Conducerea celor de la Hapoel Haifa pare a 
se fi săturat de problemele fără sfârșit ce-l au în 
prim plan pe Gabi Tamaș (35 de ani). După cea 
mai recentă escapadă a acestuia, când a fost 
"dat dispărut" de echipa sa, în cantonamentul 
din România, patronul celor de la Hapoel, Yoav 
Katz, pare a fi ajuns la capătul răbdărilor. Cel 
puțin asta susține presa din Israel, site-ul 
one.co.il, care mereu a prezentat informații 
corecte legate de evoluția românului acolo.

Potrivit unor surse din cadrul clubului, Yoav 
nu-l va mai contrazice pe antrenor, dar nici pe 
unii dintre jucători, care au susținut de mai 
multe timp că Tamaș nu este un exemplu bun și 
că trebuie să plece.

Tamaș are noroc însă pentru că nu va 
rămâne deloc liber de contract. Potrivit 
aceleiași surse, internaționalul român este 
foarte aproape de o revenire în Liga 1, mai 
exact la Astra Giurgiu. 

Fundașul român nu a fost prezent nici la 
amicalul pe care Hapoel Haifa l-a disputat în 
compania Rapidului, scor 3-3, pentru că se 
relaxa pe Litoral. Tamaș a postat pe Instagram, 
chiar în timpul amicalului cu giuleștenii o 
fotografie de la mare, în care apare alături de 
Anamaria Prodan. Semn că internaționalul 
român își pregătea deja viitorul.

Hapoel Haifa s-a săturat de Gabi Tamaș! 
Nici măcar patronul nu mai poate face nimic 
pentru român

"Ne-am întâlnit astăzi şi am spus că hai să 

mai aşteptăm câteva zile. Fiecare se va gândi 
ce vrea să facă şi vom vorbi din nou peste două-
trei zile. Nu l-am întrebat unde a fost. Îmi place 
mult de el, e la Hapoel de doi ani, ne-a ajutat 
mult, am câştigat Cupa, Supercupa, e un tip 
puternic care face parte din echipă. E un tip 
foarte iubit, un băiat minunat, nu e perfect, dar 
încă cred că e un tip minunat, are nevoie de 
puţin ajutor, dar e un tip minunat.

Nu voi spune ce am discutat cu el, e privat, 
dar singurul lucru pe care pot să vi-l spun este 
că vom vorbi din nou peste două-trei zile şi vom 
lua o decizie. Lăsaţi-mă să mă gândesc câteva 
zile şi să-mi clarific sentimentele, dar mie îmi 
place mult de el, e un tip minunat.

Sunt sigur că se va gândi şi el. Eu mereu l-
am susţinut, da. Astăzi nu va fi aici. Nicio 
decizie nu a fost luată. Nimeni nu vrea să se 
grăbească şi vom merge înainte. Vom vorbi atât 
cu el, cât şi cu agentul lui, ambii vor veni la 
întâlnire", a declarat Yoav Katz.

SPORT

Continuă scandalul între Florin Prunea și Mircea Rednic. 
După ce actualul manager de la Dinamo l-a atacat dur pe 
fostul antrenor al echipei, acum a venit rândul acestuia să-i 
răspundă. Rednic a anunțat că-l va da în judecată pe Prunea.

Rednic a intrat în direct în cadrul emisiunii Digi Sport 
Matinal. Întrebat ce face, tehnicianul a început cu o glumă 
ironică, după ce Prunea a zis că ”a vândut și câinii de la 
Săftica”. ”Întrețin câinii pe care i-am luat de la Dinamo. Unul e 
de pe vremea în care am luat campionatul”, a fost replica lui 
Rednic.

”Am fost atacat nepermis și o să-l dau în judecată. Zicea 
că are probe. Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu 
știam că este și prost! Este chiar prost și-l expun cei de acolo. 
Biroul său este la 10 metri de contabilitate. Să se ducă si să 
vadă. El vorbește de sute de mii, comisioane. La Matic s-au 
dat comisoane în patru tranșe.

Tot la contabilitate să vadă cum am renunțat la salariu. 
Credeți că am împrumutat clubul că-mi era drag Negoiță? 
NU, pentru că nu aveam bani. Și, decât să ne împrumtăm, ca 
alții, pe la Gigi Becali sau pe la bănci, am zis să ajut clubul”, a 
spus Rednic.

Rednic a vorbit și despre relația pe care o are cu suporterii 
”cânilor”.

”Domnul să vină să probeze, să vină cu martori. Legătura 
cu suporterii e una bazată pe respect. Eu pot să cumpăr 
suporterii lui Dinamo? El a trecut de pomană pe la Dinamo.

Ăstia sunt suporteri, nu poți să-i judeci tu. Negoiță, asta 
vrea, Dănciulescu are coloană și l-au găsit pe Prunea, gură 
mare”, a mai spus Rednic.

Mircea Rednic îl va da în judecată pe Florin Prunea
Mircea Rednic susține că Florin Prunea încasează bani 

mulți de la Dinamo și e convins că acesta va plăti pentru 
acuzațiile făcute. Antrenorul îl va da în judecată pe actualul 
manager al ”câinilor”.

”Stai, Florine, adu sponsor. Tu, cât iei pe lună? Atât a luat 
fiica-mea în 8 luni! Pe hârtii, nu cu vrăjeli. Da, domnu' Prunea! 
Și, tu, cei ai făcut? Că doar ieși și acuzi. Îl voi da in judecată.

Să vină cu dovezile alea, abia îl aștept! Plătești, domnul 
Prunea! E prostuț băiatul. Să vină cu dovezi la ce a zis. 
Impostor, căpușar, acuzații care n-au nicio acoperire!”, a 
încheiat Rednic.

Florin Prunea l-a atacat dur pe Mircea Rednic
Florin Prunea a lansat încă un atac dur la adresa lui 

Mircea Rednic după ultimele evenimente de la Dinamo. 
Managerul general din Ştefan cel Mare crede că fostul 
antrenor este vinovat de atât de criza prin care trece clubul 
din Ştefan cel Mare, cât şi războiul dintre suporteri şi şefii 
grupării alb-roşii.

"Rednic este principalul instigator şi am dovezi clare. Cei 
care au venit cu torţe la casa lui Bălănescu, i-au speriat 
familia, au vopsit maşini, au venit de la Rednic de acasă, sunt 
suporteri care au recunoscut asta.

Am avut o discuţie cu Ionuţ Negoiţă şi nu trebuie să mai 
ascundem mizeria sub preş! Acest profitor şi fiica lui au 
căpuşat clubul Dinamo! Au încasat sute de mii de euro din 
comisioane!

Fabbrini a fost îndepărtat de la Dinamo pentru că 
transferul nu s-a făcut prin firma fiică-sii. Aceeaşi regie şi la 
Gnohere şi la Salomao şi au încercat şi cu Montini acum", au 
fost acuzaţiile de o mare gravitate aduse de Prunea.

Mircea Rednic, răspuns
 dur pentru Florin Prunea. ”Nu 

știam că este și prost!”

Bogdan Andone, strigăt de 
disperare după meciul de la 
Sfântu Gheorghe. Tehnicianul 
de 44 de ani îi cere lui Gigi 
Becali jucători și se plânge de 
faptul că nu are 
dubluri pe posturi

Andone regretă 
faptul că doi dintre 
jucătorii pe care i-a 
avut la dispoziție în 
acest început de 
sezon au fost deja 
î m p r u m u t a ț i  l a  
Clinceni. Este vorba 
despre puștii Robert 
I o n  ș i  C r i s t i a n  
Dumitru.

”Da, regret că nu-i am la 
dispoziție. Dacă ar fi fost în lot, 
ar fi jucat titulari. Ambii. E 
normal să fiu îngândurat. E 
foarte dificil, ne trebuie mulți 
jucători, iar băieții sunt foarte 

obosiți. Ne trebuie pe multe 
posturi, ne trebuie dubluri pe 
posturi.

Nu poți juca din trei în trei 
zile cu aceiași jucători! Tănase 

sau ceilalți jucători care au fost 
pe teren au cinci meciuri în 10 
sau 12 zile, e foarte, foarte 
greu pentru noi”, a spus 
Andone la conferința de presă 
de după meci.

Robert Ion și Cristian 
Dumitru au fost împrumutați la 
Clinceni

Tinerii jucători, Robert Ion 
și Cristian Dumitru au fost 

î m p r u m u t a ț i  d e  
FCSB la Academica 
Clinceni, echipă la 
care au evoluat și în 
sezonul precedent. 
Aceștia au fost în 
lotul roș-albaștrilor în 
meciurile de până 
acum.

F C S B  a r e  
infirmeria plină

O altă problemă 
cu care se confruntă 

Andone în acest început de 
sezon este aceea că are foarte 
mulți jucători accidentați. Nu 
mai puțin de șapte jucători 
sunt indisponibil în acest 
moment.

Hapoel Haifa s-a săturat de Gabi Tamaș! 
Israelienii vor să-l dea afară. Fundașul poate

 reveni rapid în Liga 1

Bogdan Andone, strigăt de disperare după meciul
 cu Sepsi. ”Sunt îngândurat, ne trebuie mulți jucători!”
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