
T o ț i  m a r i i  
economiști susțin că în 
activitatea de control 
f i s ca l  t r ebu ie  să  
primeze PREVENȚIA. 
Agentul  economic 
trebuie îndrumat să ia 
măsur i le  pot r iv i te  
pent ru  a  avea o  
activitate corectă din 
punct de vedere fiscal 
și numai dacă pesistă 
în greșeală va f i  
sancționat.

Acesta ar fi trebuit să fie principiul călăuzitor al întregii legislații fiscale care a 
fost adoptată de-a lungul celor 30 de ani de economie de piață în România. 

(Continuare  în  pagina  4)

C o n f o r m  
M i n i s t e r u l u i  
A g r i c u l t u r i i  ș i  
Dezvoltării Rurale, 
inspectorii din acest 
minister și  cei ai 
D i rec ț i i lo r  pent ru  
Agricultură Județene 
(DAJ) efectuează 
controale permanente 
î n  t o a t e  p i e ț e l e  
agroalimentare  din 
țară.

(Continuare  în  
pagina  4) 

Un bărbat din Teleorman, angajat al ISU Teleorman, 
este eroul zilei. În jurul orei 08.40, în timp ce se întorcea 
acasă de la serviciu, a observat un incendiu izbucnit la o 
locuință și a sărit imediat în ajutorul cetățenilor.

Experiența sa, curajul și responsabilitatea față de 
semeni au fost cu siguranță punctele tari ale salvatorului, 

acesta intervenind fără ezitare pentru localizarea și 
lichidarea focului cu mijloacele găsite la fața locului, până 
la sosirea colegilor săi, cu două autospeciale de lucru cu 
apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Incendiul, ce se manifesta cu flacără deschisă la un 
pantofar aflat la intrarea în locuință, cu pericol de 

propagare la bunurile materiale din imediata apropiere și 
chiar la întregul imobil, a fost stins de salvatorul roșiorean 
cu ajutorul a câtorva găleți cu apă, aduse rapid la 
solicitarea sa de către vecini.

Intervenția s-a derulat ca „la carte”, deoarece focul nu 
putea fi stins fără a se lua măsurile de siguranță, 

respectiv oprirea alimentării locuinței cu energie 
electrică, cauza probabilă a evenimentului fiind un 
scurtcircuit produs la tabloul electric aflat deasupra 
pantofarului.

(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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Controale în piețe și depozitele
 en-gros privind proveniența și calitatea

 legumelor și fructelor 

Fiscul își face datoria, omoară 
lent economia

Ultimele zile! 
Absolvenţii promoţiei 

2019 mai au o 
săptămână pentru 

a se înscrie
 la șomaj

Șase posturi de
 asistent medical, 

disponibile la Spitalul
 Județean de Urgență

 Alexandria 

Omul potrivit la locul potrivit
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(urmare  din  pagina  1)
Intervenția promptă a pompierului a 

condus la salvarea casei, în care locuiau o 
bătrână de aproape 80 de ani și o femeie de 
circa 40 de ani, valoarea acesteia fiind 
estimată la suma de 30000 de lei.

Plt. adj. Șerban Adrian, absolvent al Școlii 
de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 
„Pavel Zăgănescu” din Boldești, promoția 
2003, este genul de om „bun la toate”, în 
sensul în care el a reușit prin pregătirea sa 
temeinică să acumuleze cunoștințele și 
deprinderile necesare derulării și conducerii 
intervențiilor în cele mai dificile situații de 
urgență.

În cadrul subunității sale îndeplinește cu 
succes misiunile încredințate, atât din funcția 
de conducător autospeciale, comandant 
echipaj și paramedic, cât și din cea de Șef 
Gardă de Intervenție și Stingere, fiind unul 
dintre cei mai apreciați profesioniști ai 
Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede.

El este cunoscut de către toți colegii ca un 
om cu calități personale deosebite, cum ar fi 
responsabilitatea, curajul, devotamentul și 
spiritul de sacrificiu, un om care a transformat 
meseria de salvator într-o pasiune, ghidat de 
sentimentul de solidaritate față de semeni.

Claudiu DUMITRACHE

Tempera tur i le ,  
deja ridicate, vor 
continua să urce în 
vestul Europei, unde 
acest nou val de 
căldură a determinat 
autorităţile din mai 
m u l t e  ţ ă r i  s ă  
declanşeze cod roşu 
d e  c a n i c u l ă ,  
relatează AFP, preluată de Agerpres.

În Franţa, aproape toate regiunile sunt sub alertă de 
caniculă. Un nou record de temperatură a fost atins marţi la 
Bordeaux, cu 41,2 grade Celsius, iar Meteo France prezice 
temperaturi care nu au fost înregistrate de peste 70 de ani la 
Paris – mercurul termometrelor urmând să atingă joi 41 de 
grade Celsius. Recordul actual datează din 1947, cu 40,4 grade 
Celsius.

Belgia a declanşat pentru prima dată alertă roşie de caniculă. 
„Temperaturile vor urca până aproape de recordurile absolute”, 
a anunţat Meteo Belgique, care se aşteaptă, spre exemplu, la 
38 de grade Celsius la Seraing, în nord-estul ţării. Astfel, 
majoritatea serviciilor din oraşul Bruxelles se vor închide 
începând cu ora 13:00 miercuri, joi şi vineri, au anunţat 
autorităţile locale. În Flandra de Vest, guvernatorul a decretat 
marţi interdicţia de a fuma şi de a face focul în spaţii deschise 
pentru a evita incendiile.

Italia este la rândul său afectată de caniculă, iar autorităţile 
au ridicat alerta la nivelul 3 în cinci oraşe – la Bolzano, Brescia, 
Florenţa, Perugia şi Torino.

Alerta de nivel 3 este declanşată în condiţiile unor „situaţii de 
urgenţă care pot afecta sănătatea persoanelor active şi 
sănătoase, nu doar a subgrupurilor cu risc, precum vârstnicii, 
copiii foarte mici şi persoanele cu boli cronice”, au afirmat 
autorităţile italiene.

Circa zece oraşe, inclusiv Roma, sunt vizate de alerta roşie 
de caniculă joi, care se aşteaptă a fi ziua cea mai fierbinte.

La rândul său, Marea Britanie ar putea avea şi ea cea mai 
fierbinte zi din istoria sa: „Probabil vom depăşi recordul de 
căldură pentru luna iulie, de 36,7 grade Celsius, şi există chiar 
posibilitatea de a depăşi recordul absolut de 38,5 grade 
Celsius”, a anunţat serviciul de meteorologie britanic (Met 
Office).

Olanda se află, de asemenea, sub alertă „portocalie”, cu 
excepţia insulelor din nord, iar în Germania mercurul va ajunge 
în zilele următoare la 41 de grade Celsius în regiunea Köln. În 
landul Saarland se aşteaptă să fie depăşit recordul absolut de 
40,3 grade Celsius, datând din 2015, a anunţat agenţia meteo 
germană DWD.

În cele din urmă, jumătate din Elveţia se află sub alertă 
portocalie de caniculă, iar serviciul naţional de meteorologie 
anunţă o „dezgheţare majoră în munţii înalţi”, urmând să se 
înregistreze miercuri 0 grade Celsius la altitudinea de 4.800 de 
metri.

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

Omul potrivit la locul potrivit

UNTRR a inițiat o acțiune 
juridică la Curtea Europeană 
de Justiție împotriva Comisiei 
Europene. UNTRR solicită 
intervenția fermă, cât mai 
urgentă a Guvernului și 
Parlamentului României 
pentru ca legislația RCA să nu 
fie modificată, dar și pentru 
desecret izarea scr isor i i  
primite de la CE în data de 19 
iulie 2018.

U n i u n e a  
N a ț i o n a l ă  a  
Transportatorilor 
R u t i e r i  d i n  
R o m â n i a  
(UNTRR) solicită 
s u p o r t u l  
eurodeputaț i lor  
r omân i  pen t ru  
desecre t i za rea  
scrisorii primite de 
autoritățile române 
de la Comisia Europeană 
(CE) în data de 19 iulie 2018, 
de punere în întârziere cu 
privire la normele referitoare 
la asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto (RCA), 
a v â n d  î n  v e d e r e  c ă  
Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) susține 
modificarea legislației RCA, 
în condițiile în care legea 

actuală a avut efecte pozitive 
determinante în piață, iar 
tarifele RCA practicate în 
prezent de asigurători se 
situează sub tariful de 
referință.

Totodată, UNTRR a inițiat 
o acțiune juridică la Curtea 
Europeană de  Jus t i ț ie  
împotriva Comisiei Europene, 
după ce instituția europeană a 

refuzat să desecretizeze 
s c r i s o a r e a  t r a n s m i s ă  
autorităților române, deși 
modificarea legislației RCA 
are un impact financiar uriaș 
pentru posesorii celor 8 
m i l i o a n e  d e  v e h i c u l e  
înmatriculate în România.

UNTRR se opune ferm 
modificării Legii 132/2017 în 
sensul eliminării tarifului de 

referință cât și a limitei de 25% 
a cheltuielilor administrative și 
de vânzare ale poliței de 
asigurare, incluse în tariful de 
primă și solicită intervenția 
fermă, cât mai urgentă a 
Guvernului și Parlamentului 
României pentru ca legislația 
RCA să nu fie modificată, dar 
și pentru desecretizarea 
scrisorii primite de la CE în 

data de 19 iulie 
2018.

UNTRR ma i  
solicită Consiliului 
C o n c u r e n ț e i  
p u b l i c a r e a  
raportului  f inal  
privind investigația 
asupra sectorului 
pieței de asigurări, 
în condițiile în care 
9 companii de 
as igu ră r i  ș i  o  

asociație au fost sancționate 
cu o amendă de 53 milioane 
euro pentru încălcarea 
reglementărilor naționale și 
europene din domeniul 
concurenței prin coordonarea 
comportamentelor pe piață în 
vederea majorării tarifelor la 
asigurările obligatorii de 
răspundere civilă (RCA).

Transportatorii români,
 în război cu ASF și Comisia Europeană 

privind legislația RCA

Noi temperaturi record 
şi alertă roşie de caniculă 

în vestul Europei
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Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
reînceput sarabanda îndatorărilor, în debutul 
acestei săptămâni, cu un nou împrumut, în 
valoare de 706,5 milioane de lei, de la bănci, 
printr-o emisiune de obligaţiuni de stat, tip 
benchmark, cu o maturitate reziduală de 50 de 
luni, potrivit datelor transmise de Banca 
Naţională a României (BNR).

Valoarea nominală a emisiunii de luni a fost 
de 600 de milioane de lei, iar băncile au 
subscris 1,294 miliarde de lei.

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a 
planificat, în iulie 2019, împrumuturi de la 
băncile comerciale de 4,21 miliarde de lei, din 
care 300 milioane de lei printr-o emisiune de 
certificate de trezorerie cu discount şi 3,4 
miliarde de lei prin noi emisiuni de obligaţiuni de 
stat, la care se poate adăuga suma de 510 de 
milioane de lei prin sesiuni suplimentare de 
oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de 

obligaţiuni.
Întrebarea logică și firească este cât va mai 

dura pofta împrumuturilor care e departe de a 
se reflecta în creșterea reală a economiei, ci 
doar în stimularea artificială a consumului, pe 
fondul deprecierii monedei naționale și a 
scăderii puterii de cumpărare cauzată, în 
principal, de rata inflației.

Iată de ce trebuie să punem punct acestui jaf 
prin îndatorarea nesăbuită a statului, pe termen 
mediu, și implicit, prin îndatorarea românilor.

Încă o dată această coaliție a risipei PSD-
ALDE confirmă, de fapt, că singura sa politică 
de dezvoltare economică este bazată pe zicala 
„după noi, potopul!”, la umbra echității sociale 
susținute prin măsuri populiste, care doar vor 
distruge economia țării, pe termen lung.

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu

În goana sa pentru maximizarea șanselor de la alegerile 

prezidențiale din noiembrie, acest an, președintele 

Partidului Social Democrat Viorica Vasilica Dăncilă, primul 

ministru al României, caută sprijin pentru susținerea 

candidatului PSD la prezidențiale, atât la ALDE condus de 

Călin Popescu Tăriceanu, ”inimă zburdalnică”, care însă a 

declarat că va candida pentru Palatul Cotroceni, cât și la 

Partidul Pro România, condus de Victor Viorel Ponta, fost 

premier și președinte al PSD-ului.

După întâlnirea cu Victor Ponta și după ce i-a cerut 

sprijinul, Viorica Dăncilă a declarat că așteaptă un răspuns 

de la Ponta până pe data de 3 august 2019. ”Am avut o 

întâlnire la Vila Lac cu Victor Ponta și Călin Popescu 

Tăriceanu. Am discutat despre acordul de cooperare în 

vederea alegerilor prezidențiale din toamna acestui an, am 

discutat despre guvernare și despre modul în care vede un 

parcurs comun în următoarea perioadă. Din partea lui 

Ponta nu am avut încă un răspuns. Domnul Călin Popescu 

Tăriceanu vrea să candideze din partea ALDE.” a declarat 

președintele PSD Viorica Dăncilă. Se pare că negocierile 

pentru un candidat unic din partea PSD-Pro România-ALDE 

au eșuat.

La rândul său, Dumitru Goldbach, coordonatorul 

Organizației județene Teleorman a Partidului Pro 

România, cel care nu știe sigur câte organizații are partidul 

în Teleorman, aproximând că sunt în jur de 46 și mai multe 

grupuri de inițiativă, are o părere un pic diferită de a lui 

Victor Ponta. După ce în urmă cu ceva timp Dumitru 

Goldbach afirma că Victor Ponta va candida la 

prezidențialele de peste cinci ani, acum coordonatorul 

Organizației Pro România Teleorman crede că la 

prezidențialele din acest an din partea formațiunii sale 

politice va candida pentru Palatul Cotroceni Sorin 

Câmpeanu sau Victor Ponta, chiar dacă acesta nu și-a 

manifestat intenția de a candida sau disponibilitatea 

pentru Palatul Cotroceni.

Cert este că din dorința Vioricăi Dăncilă de a avea un 

candidat la prezidențialele de anul acesta susținut de PSD, 

ALDE și Pro România, se alege praful, iar candidatul PSD va 

rămâne singur și cu mai puține voturi. În schimb se pare că 

Partidul Pro România se apropie tot mai mult de PSD.

Ioan DUMITRESCU

Klaus Iohannis a declarat 
marți că PSD și ALDE continuă 
s ă  s e  î n d e p ă r t e z e  d e  
interesele cetățenilor. 

Klaus Iohannis a organizat, 
la Palatul  Cotroceni,  o 
c e r e m o n i e  p u b l i c ă  d e  
semnare a Acordului Politic 
Național pentru consolidarea 
parcursului european al 
României de către Uniunea 
Democrată Maghiară din 
R o m â n i a  ș i  G r u p u l  
parlamentar al minorităților 
naționale. Cu această ocazie, 
președintele nu a ratat ocazia 
de a critica, din nou, PSD și 
ALDE, singurele partide care 
nu au semnat pactul propus.

”Pe 13 iunie, am semnat, 
alături de liderii a patru partide, 
Acordul Politic Național pentru 
pa r cu r su l  eu ropean  a l  
României. Am anunțat atunci 

că lista semnatarilor rămâne 
deschisă. Iată că UDMR și 
g r u p u l  p a r l a m e n t a r  a l  
minorităților naționale se 

a lă tură .  Acordu l  po l i t i c  
răspunde cerințelor românilor.

Singurele partide care au 
decis să nu semneze acest 
acord sunt PSD și ALDE, care 
continuă să se îndepărteze de 
interesele cetățenilor. Se 
poziționează împotriva voinței 
românilor. Cetățenii și-au 
exprimat voința suverană într-
un anumit sens, iar politicianul 
trebuie să acționeze în acord 
cu această dorință. Românii 
așteaptă să fie transpuse în 
măsuri concrete.

E nevoie ca răul produs în 
ultimii doi ani să fie reparat”, a 
declarat Klaus Iohannis.

Cu referire la decizia CCR, 
Klaus Iohannis a declarat că 

românii așteaptă cât mai 
repede ca voința exprimată în 
26 mai să fie transpusă în 
măsuri concrete.

”În urmă cu câteva zile, 
CCR a stabilit că nu e nevoie 
de modificarea Constituției 
pentru amnistie și grațiere.

Pentru implementarea 
rezultatelor referendumului e 
nevoie de voință politică.

Acordul politic reprezintă 
cu atât mai mult voința 
c e t ă ț e n i l o r ,  e x p r i m a t ă  
categoric și fără echivoc prin 
votul DA, trebuie respectată în 
mod obligatoriu. Acest lucru 
este incontestabil.

CCR a validat de luna 
t r e c u t ă  r e z u l t a t e l e  
referendumului.

Este datoria partidelor de a 
găsi forma cea mai potrivită de 
a transmite în legislație voința 
cetățenilor.

Cele mai multe dintre 
soluțiile cuprinse au trecut 
testul constituțional așa că își 
vor urma mai departe cursul 
firesc

Nu este nicio tragedie că 
anumite propuneri au fost 
invalidate.

Partidele vor trebui să vina 
acum cu alte variante de 
schimbare a legislației care să 
ducă la același rezultat.

Decizia CCR nu schimbă 
cu nimic realitatea”, a declarat 
Klaus Iohannis.

Cursa împrumuturilor continuă

Președintele Pro România, Victor Ponta, a declarat la 
Realitatea TV, că partidul său ar putea să susțină  pe viitor 
cabinetul condus de către Viorica Dăncilă dacă va fi adoptat 
un nou program de guvernare odată cu restructurarea 
Guvernului.

”Un moment zero, o resetare totală, cu cenușă în cap”, a 
spus Ponta precizând că acest lucru ar trebui să aibă loc în 
luna  septembrie, după încheierea vacanței parlamentare. 
Liderul Pro România a spus că este obligatorie adoptarea 
unui program de guvernare. ”Cu programul din 2016 am făcut 
Venezuela din România”, a spus liderul Pro România care a 
respins însă ideea intrării partidului său la guvernare.

De  altfel, vicepreședintele Adrian Țuțuianu a infirmat și el, 
tot la Realitatea TV, intrarea la guvernare. ”Ce ministere să 
primim? Ce ne-ar aduce nouă?”, a spus Țuțuianu adăugând 
că scorul Pro România de la europarlamentare îi permite 
partidului  să meargă pe propriile picioare.

Ponta s-a văzut cu Dăncilă

Ponta pune 
condiții pentru susținerea 

cabinetului Dăncilă

PSD se află pe locul 3, cu 26%, după PNL 
(31%) și Alianța USR PLUS (28%), potrivit unui 
sondaj Avangarde făcut public de Marius 
Pieleanu la Antena 3 și care fusese prezentat în 
ședința conducerii PSD în care Viorica Dăncilă 
a fost desemnată candidata partidului la 
prezidențiale.

Reamintim că la alegerile europarlamentare 
PSD s-a clasat pe locul doi, la o diferență de 
câteva zeci de mii de voturi față de Alianța USR 
PLUS, în condițiile în care zeci de mii de români 
nu au putut vota în străinătate.

Sondajul confirmă faptul că PSD se află pe 
un trend descrescător, tendință indicată și de un 
sondaj IMAS comandat de USR în luna iunie.

Klaus Iohannis, atac la PSD-ALDE:

”E nevoie ca răul produs în ultimii doi ani 
să fie reparat”

Sondaj Avangarde: 
PSD, pe locul trei după PNL și Alianța USR-PLUS
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Acțiunile MADR și Direcțiilor Agricole 

Județene realizate până la jumătatea lunii iulie 
în toate județele din țară au constat în 
verificarea piețelor agroalimentare, precum și a 
majorității hypermarket-urilor și  a depozitelor  
en-gros de legume și fructe și s-au concretizat 
în aplicarea de amenzi contravenționale în 
valoare totală  de 91.340 lei, pentru abaterile 
constatate și a unui număr de 302 avertismente 
cu planuri de remediere, conform Legii 
nr.270/2017.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și ai 
Direcțiilor Agricole județene  colaborează în 
permanență cu administrațiile piețelor 
agroalimentare, precum și cu organele de 
ordine astfel încât producătorii agricoli 
autohtoni să-și comercializeze producția în 
cele mai bune condiții, iar consumatorii să 
beneficieze de produse proaspete și de 
calitate, la prețuri avantajoase. Controale vor fi 
efectuate și în perioada următoare. Inspectorii 
vor avea în vedere : 

- asigurarea unui spațiu distinct și 

semnalizat vizibil de minim 40 % din numărul 
total de tarabe din piețele agroalimentare 
pentru producătorii agricoli autohtoni, 
persoane fizice, în special,  sau producători 
agricoli organizaţi conform Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008;

- depistarea și sancționarea fenomenului de 
substituire a legumelor și fructelor autohtone cu 
cele provenite din import sau comerț 
intracomunitar;

- etichetarea corectă a produselor, legume și 
fructe, expuse la comercializare prin indicarea 
locului de producție, a denumirii cultivatorului, a 
datei recoltării și a prețului, pentru a se distinge 
producția autohtonă de cea provenită din 
import sau spațiul intracomunitar;

- trasabilitatea loturilor de legume și fructe 
provenite din import sau comerț intracomunitar 
prin indicarea corectă pe documentele 
însoțitoare (facturi fiscale) a țării de origine, 
documente ce sunt emise de depozitari către 
comercianții de legume și fructe cu amănuntul.

 
George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Numai că acesta a rămas un simplu deziderat. 

Modificările legislației fiscale, mai ales cele ale cuplului 
Dragnea-Vîlcov, mai degrabă au îngropat inițiativa privată 
decât s-o stimuleze. Statul român contemporan e, din punct 
de vedere fiscal, prădalnic și hapsân, și-i tratează pe agenții 
economici ca pe niște slugi, nu ca pe niște parteneri.

Hoarde de zapcii invadează mai cu seamă afacerile mici și 
mijlocii, de unde nu pleacă până nu încasează birul către stat 
sau zeciuiala personală și chiar când totul este în regulă tot 
găsesc ei un motiv pentru o amendă. În vreme ce marii 
afaceriști din piață, care sunt și cei mai mari datornici la 
buget, sunt ocoliți, pentru că sunt protejați fie de politicienii 
aflați la butoane, fie de ambasadele țărilor din care provin.

Acolo sunt banii care lipsesc din buget și nu la cei care fac 
sacrificii imense pentru a evita să aibă datorii la buget. Pentru 
că imediat s-ar trezi cu conturile blocate și imposibilitatea de 
a-și duce mai departe afacerea. 

Mulți au sperat că după ieșirea din decor a lui Liviu 
Dragnea și a lui Vîlcov lucrurile vor lua un curs cât de cât 
normal. Dar se pare că s-au înșelat. Jepcarii de la fisc își 
continuă activitatea așa cum au fost învățați s-o facă de-a 
lungul anilor. Ba au mai fost stimulați s-o facă cu 15% din 
încasări, care le rotunjeau conturile, lor și șefilor lor.

Se pare că Dranea și Vîlcov au făcut pui, și ce naște din 
pisică n-o să mănânce niciodată coceni semănați. Și, 
probabil, de aceea sunt tot mai mulți români care vor să 
scape de PSD, de Viorica și Teodorovici cu tot.

Z.M.

Controale în piețe și depozitele en-gros privind 
proveniența și calitatea legumelor și fructelor 

Fiscul își face datoria, omoară
 lent economia

Absolvenţii promoţiei 2019 
pot primi indemnizaţie de 
şomaj. În termen de 60 de zile 
de la absolvire, sunt aşteptaţi 
s ă  s e  î n r e g i s t r e z e  î n  
evidenţele agențiilor pentru 
ocuparea forţei de muncă 
pentru a beneficia de servicii 
personalizate în vederea 
integrării pe piaţa forţei de 
muncă.

P r e c i z ă m  c ă  
î n r e g i s t r a r e a  c a  
persoană în căutarea 
unui loc de muncă este 
o etapă prealabilă și 
obligatorie în vederea 
obținerii facilităților 
acordate potrivit Legii 
p r i v i n d  s i s t e m u l  
asigurărilor pentru 
șomaj și stimularea 
ocupări i  forței de 
muncă.

Astfel, absolvenţii 
instituțiilor de învățământ care 
se înregistrează în evidenţele 
agenţiilor pentru ocuparea 
forței de muncă în raza cărora 
își au domiciliul, beneficiază 
de servicii de informare şi 
cons i l ie re  pro fes iona lă ,  
medierea muncii, servicii 
g r a t u i t e  d e  f o r m a r e  
profesională, precum și de 

facilități financiare.
Actele necesare pentru 

înregistrarea absolvenților în 
evidenţele agenţiilor teritoriale 
ca persoane în căutarea unui 
loc de muncă, sunt: actul de 
identitate, în original şi copie; 
actele de studii şi de calificare 
sau adeverinţa din care să 
rezulte data absolvirii, în 
original şi copie; adeverinţa 

medicală din care să rezulte că 
p e r s o a n a  e s t e  c l i n i c  
sănătoasă sau aptă de muncă 
ori că are eventuale restricţii 
medicale.

Prin absolvent al unei 
instituţii de învăţământ se 
înţelege persoana, în vârstă 
de minim 16 ani, care a obţinut 
o diplomă sau un certificat de 

studii, în condiţiile legii, în una 
dintre instituţiile de învăţământ 
g imnaz ia l ,  p ro fes iona l ,  
special, liceal, postliceal sau 
superior, de stat ori particular, 
autorizat sau acreditat în 
condiţiile legii.

Absolvenţ i i  de l iceu,  
indiferent dacă au promovat 
s a u  n u  e x a m e n u l  d e  
Bacalaureat, sunt așteptați să 

se înregistreze în 
evidențele agențiilor 
j u d e ț e n e  p e n t r u  
ocuparea forței de 
m u n c ă .  P o t r i v i t  
prevederilor Ordinului 
nr. 3.220/19 februarie 
2018 al Ministrului 
Educaţiei Naționale 
„cursuri le claselor 
t e r m i n a l e  d i n  
învăţământul liceal se 
încheie în data de 31 
mai 2019”. Elevii care 

nu  au  s i tua ţ ia  șco la ră  
încheiată la toate materiile, se 
pot înregistra în evidențele 
agenției în termen de 60 de 
zile de la data promovării 
examenului de corigență, data 
î n s c r i s ă  î n  a d e v e r i n ţ a  
eliberată de instituţia de 
învăţământ.

Claudiu DUMITRACHE

România stă pe un butoi cu pulbere. Guvernul a băgat 
practice țara în criză, iar economia este aproape de implozie. 
Ultimele cifre sunt de-a dreptul dezatruoase. Datoria 
guvernamentală a urcat cu peste 9 miliarde lei, în primele 
cinci luni, la 339,6 miliarde lei, comparativ cu nivelul din 
decembrie 2018, reiese din datele Ministerului Finanțelor 
Publice. Ca procent din PIB, a urcat cu 0,1 puncte 
procentuale la 35,1%.

Cea mai mare parte a acesteia este pe termen mediu și 
lung: 329,4 miliarde lei.

Mai mult, autoritățile române au transmis celor de la 
Bruxelles că datoria publică va fi de 362,6 miliarde lei, la 
finalul acestui an, adică o creștere de aproape 10%, față de 
anul trecut.

Pașii în care crește datoria sunt îngrijorători. Dacă ne 
uităm la ultimii 4 ani, de exemplu (dar mai jos avem și graficul 
pe o perioadă mai lungă, pe care l-am mai publicat la 
începutul lunii mai) vedem că derapajul mare a început din 
2017. Dacă până atunci creștea cam cu 15 miliarde lei/an 
(mai mult sau mai puțin), din 2018 crește dublu, adică cu 
aproape 30 miliarde lei/an (mai mult sau mai puțin), anunță 
hotnews.ro.

Statul are nevoie în acest să împrumute peste 72 miliarde 
lei, mare parte din această sumă fiind pentru refinanțarea 
datoriei, iar cealaltă parte este reprezentată de deficitul 
bugetar asumat pentru acest an, mai spune sursa citată.

Spitalul Județean de Urgență Alexandria 
organizează concurs pentru ocuparea pe 
perioadă nedeterminată  a șase posturi 
vacante de asistent medical debutant în cadrul 
Laboratorului de Radiologie și Imagistică. 
Concursul va avea loc în data de 13 august 
2019, ora 10,00 – proba scrisă. Data și ora 
pentru susținerea interviului  vor fi comunicate 
ulterior. 

Pentru a ocupa un post contractual vacant 
sau temporar vacant candidații trebuie să 
îndeplinească toate condițiile prevăzute de  art. 
3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 
2011, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru a fi admise la concurs în vederea 

ocupării unui astfel de post persoanele 
interesate trebuie să îndeplinească o serire de 
condiții specifice și anume :

- să fie absolvent al Școlii postliceale – 
specialitatea radiologie sau echivalentă în 
domeniu prin echivalare conform H/G. Nr. 
797/1997.

- să dețină certificat de membru eliberat de 
O.A.M.G.M.A.M.R.;

Nu se impun condiții legate de vechime în 
specialitate. 

Persoanele interesate pot obține relații 
detaliate în legătură cu acest concurs la sediul 
Spitalului Județean de Urgență Alexandria, str. 
Libertății nr. 1, telefon 0247/306.723. 

George ZAVERA

Ultimele zile! Absolvenţii promoţiei 2019 mai au
 o săptămână pentru a se înscrie la șomaj

Șase posturi de asistent medical, disponibile la 
Spitalul Județean de Urgență Alexandria 

Datoria uriașă acumulată 
de România în cinci luni: 

zeci de miliarde
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Rezultatele de la examenul scris de titularizare 
arată că 46,86% dintre profesorii prezenți la 
examen au luat note peste 7 la proba de 
săptămâna trecută. Față de examenul de 
titularizare din 2018, anul acesta au luat note 
peste 7 – deci sunt titularizabili – cu 0,54 puncte 
procentuale mai puțini, anunță Ministerul 
Educației.

La examenul de titularizare 2019 nota 10 a fost 
obținută de 92 de profesori (0,47%), iar 9.072 de 
candidați (46,39%) au obţinut note între 7 şi 9,99.

În Teleorman, 51,6% dintre profesori au luat 

note peste 7.
Rezultate titularizare 2019:
- 23.572 de candidați s-au prezentat la 

examenul scris de titularizare 2019
- au fost evaluate numai 19.556 de lucrări, 

întrucât: 3.960 de candidați s-au retras din 
concurs din motive personale sau medicale, în 
conformitate cu prevederile metodologiei, 24 de 
candidaţi au fost eliminați pentru că au încercat să 
copieze şi lucrările a 32 candidați au fost anulate 
din motive legate de nerespectarea metodologiei.

- din promoţia curentă, 46,79% (46,83% în 
2018, respectiv 43,07% în 2017) din candidați au 
obținut note peste 7.

- per total, rata notelor peste 7 obținute de 
candidații care au participat la proba scrisă este 
de 46,86% (comparativ cu 47,40% în 2018, 
respectiv 45,73% în 2017).

- 92 de candidaţi (0,47%) au obținut nota 10
- 9.072 de candidați (46,39%) au obţinut note 

între 7 şi 9,99
- cele mai ridicate procente de note între 7 și 10 

– ambele promoții – s-au înregistrat în sectorul 6 al 
Capitalei (72,3%) și în județul Prahova (58,5%).

Un studiu realizat recent 
pentru Asociaţia Americană a 
Pensionarilor sugerează că 
suplimentele alimentare nu au 
niciun efect asupra creierului.

Anual, pensionarii americani 
cheltuie miliarde de dolari pe 
suplimente despre care cred că 
ajută la menţinerea 
sănătăţii creierului. 
Experţii sugerează că 
mineralele, mixturile 
din ierburi şi alte 
p r o d u s e  
asemănătoare nu au 
n i c i u n  e f e c t ,  i a r  
persoanele vârstnice 
ar trebui să cheltuie 
mai mult pe fructe şi 
legume proaspete 
pentru a avea un creier 
sănătos.

Neurologul Steven 
DeKosky, de la Universitatea din 
Florida, care studiază sănătatea 
creierului şi cauzele apariţiei 
demenţei, Alzheimer-ului şi altor 
boli ale creierului, a explicat care 
este adevărul despre aceste 
suplimente.

“Administraţia Federală a 

Medicamentelor (FDA) nu 
tratează aceste suplimente la fel 
ca pe medicamente sau ca pe 
alte dispozitive medicale. 
Suplimentele alimentare nu sunt 
t e s t a t e  î n  l a b o r a t o a r e  
independente, care să certifice 
eficienţa lor. FDA se bazează pe 

cei care le produc să respecte 
standardele de siguranţă şi 
calitate în ceea ce priveşte 
conţinutul, nu şi eficacitatea lor. 
Cu toate că FDA a interzis 
producătorilor de suplimente să 
facă refer i r i  speci f ice la 
sănătate, companiile au găsit o 

c a l e  d e  a  l e  p r o m o v a .  
Producătorii folosesc formulări 
de genul <<cercetările au 
arătat>> sau <<produs testat în 
laborator>> , care pot păcăli”, a 
spus dr. DeKosky. El a mai 
afirmat că un astfel de exemplu îl 
constituie produsul Ginko 

biloba, foarte popular 
în rândul persoanelor 
în vârstă şi pe a cărui 
cutie scrie că “susţine 
f u n c ţ i o n a r e a  
s ă n ă t o a s ă  a  
creierului.”

“Dar pe cutie mai 
este şi un asterix  sub 
care scrie, foarte mic, 
faptul că această 
afirmaţie nu a fost 
evaluată şi aprobată 
de FDA, iar produsul 
nu diagnostichează, 

previne sau vindecă nicio 
boală,”, a adăugat neurologul.

Recent, FDA a trimis o 
scrisoare către  mai multe 
companii producătoare de 
suplimente prin care li se cere să 
nu mai exagereze beneficiile 
produselor lor.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Elevii din ţara noastră au obţinut o medalie de aur, 
două de argint şi trei de bronz la a 60-a ediţie a Olimpiadei 
Internaţionale de Matematică (OIM), desfăşurată la Bath 
(Marea Britanie), informează Ministerul Educaţiei 
Naţionale (MEN). Medalia de aur a fost cucerită de Edis 
Memiş (Liceul Internaţional de Informatică din 
Constanţa), rezultat care îi asigură clasarea între cei mai 
buni 15 elevi-matematicieni din lume.

Medaliile de argint au fost obţinute de Sergiu-Ionuţ 
Novac (Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" din Lugoj) şi 
Sebastian-Mihai Şimon (Liceul Internaţional de 
Informatică din Bucureşti). Tudor-Darius Cardaş 
(Colegiul Naţional "A.T. Laurian" din Botoşani), Andrei-
Theodore Mărginean şi Nguyen Tran-Bach (ambii de la 
Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti) au fost 
recompensaţi cu medalii de bronz.

Delegaţia noastră a fost condusă de conf. univ. dr. 
Cătălin-Liviu Gherghe (Facultatea de Matematică şi 
Informatică a Universităţii din Bucureşti - leader) şi 
însoţită de conf. univ. dr. Mihai Chiş (Facultatea de 

Matematică şi Informatică a Universităţii de Vest din 
Timişoara - deputy leader), prof. univ. dr. Radu Gologan 
(preşedintele Societăţii de Ştiinţe Matematice din 
România - observator şi membru al Consiliului de 
Conducere OIM) şi Lucian Ţurea (Facultatea de 
Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti - 
observator). "Acest palmares excelent a fost reuşit în 
condiţiile în care echipa României din acest an este una 
dintre cele mai «tinere» din istoria participării ţării noastre, 
patru dintre olimpici fiind la prima prezenţă într-un 
concurs internaţional de seniori de un asemenea nivel", 
precizează MEN.

Olimpiada Internaţională de Matematică este cea mai 
prestigioasă competiţie dintre olimpiadele internaţionale 
consacrate ştiinţelor. A fost lansată în 1959 la iniţiativa 
Societăţii de Ştiinţe Matematice din ţara noastră, fiind 
organizată la Braşov, într-o formulă ce a inclus şapte 
state. În total, ţara noastră a găzduit Olimpiada 
Internaţională de Matematică de şase ori, ultima oară 
anul trecut, la Cluj-Napoca.

Titularizare 2019: mai puțin de jumătate dintre
 profesori au luat note peste 7

Studiu: 

Suplimentele pentru creier nu funcţionează

Suntem in plina vara, iar termometrul indica valori 
ridicate. Grija oricarui parinte este sa isi protejeze 
copilul de gradele caniculare si soarele torid de afara. 
Acest lucru poate insemna ca opteaza pentru camere 
intunecate, cu jaluzele trase sau pornesc aparaturul 
de aer conditionat.

Totusi cat de periculoase sunt pentru copii 
trecerile de la 20 de grade la 40 de grade?

Schimbarile bruste de temperatura aduc cu sine o 
serie de  probleme de sanatate. Daca in mod normal 
organismul poate sa asimileze o schimbare de 
temperatura mare in termen de 14 zile, noi uneori 
facem aceasta schimbare in termen de cateva 
secunde. Trecerea de la canicula la ploaie si vreme 
innorata afecteaza in special copiii, batranii si 
bolnavii cronici.

Daca te afl in masina, impreuna cu puiul tau, si ai 
aerul conditionat pornit iar afara termometrul indica 
valori ce depasesc 35 de grade Celsius ai deja o 
diferenta de peste 10 grade. In momentul in care 
organismul este fortat sa treaca brusc de la o 
temperatura ridica la una scazuta sau viceversa 

organismul este slabit instantaneu. In cazul copiilor 
acest lucru inseamna o slabire a sistemului imunitar 
si o sensibilitate in fata virozelor.

Schimbarea brusca a temperaturii poate aduce 
simptome de oboseala cronica, dureri de cap si chiar 
ameteli. Acest lucru se poate intampla si in momentul 
in care vremea se schimba brusc iar diferenta de 
temperatura de la o zi la alta este mare. Afectati 

raman copii, batranii dar si bolnavii cronici.  Il poti 
ajuta pe cel mic sa isi intareasca sistemul imunitar 
consumand, multe legume si fructe, deoarece contin 
vitamine si minerale. Astfel, putem preveni afectiunile 
provocate de aceste oscilatii de temperatura.

Cum sa ne protejam?
In primul rand trebuie sa folosesti in mod 

corespunzator aparatul de aer conditionat. In camera 
unde acesta functioneaza e bine ca cel mic sa nu fie 
prezent. Incearca sa racesti camera inainte ca puiul 
tau sa stea inauntru. Spre exemplu poti porni aerul 
conditionat inainte ca puiul tau sa se pregateasca  de 
somnul de amiaza. Trage draperiile si inainte ca cel 
mic sa fie pus in patut inchide aerul conditionat. Puiul 
tau va dormi linistit si in siguranta.

Evita plimbarile cu micutul tau in timpul orelor de 
amiaza, atunci cand soarele este puternic. Daca 
trebuie neaparat sa iesiti din casa trebuie sa te asiguri 
ca nu vei schimba brusc temperatura de afara cu cea 
din interiorul unui magazin care are aerul conditionat 
pornit. Incearca sa gasesti o zona neutra unde 
diferenta sa nu depaseasca 10 grade Celsius.

Cum îi afectează pe copii diferențele de temperatură

Performanţă remarcabilă la 
Olimpiada Internaţională

 de Matematică
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Omul a fost singura specie cu rațiune, lăsată de Dumnezeu 
pe pământ. Singura specie stăpână pe multe știute sau cu 
bănuiala știutului până la apariția unui alt gânditor știutor. Un 
om gândeşte de la începutul lumii cam după acelaşi model. 
Problema este: cum va fi obligat să gândească. Pentru că şi cei 
din trecut, şi noi, şi cei ce vor veni după noi sunt obligaţi să 
gândească după anumite modele. Sunt foarte puţini cei care 
izbutesc să păstreze un coeficient mai mare de libertate, cu 
preţuri destul de consistente. Şi cu jeretfiri. Unii au fost arşi pe 
rug, alţii excomunicaţi. Spinoza a fost excomunicat  din 
comunitatea evreiască şi nu a fost acceptat nici de cea 
creştină, sau alţii au stat în închisoare: Voltaire, Dostoievski 
etc. Dar şi o mulţime a căror nume au rămas necunoscute sau 
pur şi simplu au murit undeva în chinuri.... Dacă s-ar putea 
ameliora cel puţin ura între oameni. Freud a spus că omul 
poate ajunge la o cruzime de nercrezut… Și aşa este.

Mihail TĂNASE

Doi electricieni pe un stalp de inalta tensiune. Unul din ei 

vede o batranica trecand pe acolo si i se adreseaza:

- Ne dati, va rog frumos, sarma aia rosie?

Batranica ridica sirma si le-o da, la care electricianul ii 

spune celuilalt:

- Vezi, ti-am zis eu ca aia rosie e nulul?!?

***

Sotia isi intreaba sotul:

- Dragule, ce-ti place mai mult la mine: trupul meu perfect 

sau fața mea foarte frumoasa?

Sotul raspunde:

- Simtul umorului!

Pastila de râs

Vulcanul Ciomatu, din 
Munţii Harghitei, care a erupt 
acum 30.000 de ani, nu pare 
stins cu totul. O echipă 
internaţională de cercetători, 
din care a făcut parte şi un 
român, a descoperit între 8 şi 
24 de kilometri cubi de magmă 
care încă clocoteşte, potrivit 
studiului publicat de aceştia în 
„Earth and Planetary Science 
Letters”.

Aceste descoperiri nu arată 
că Masivul Ciomatu – Puturosu 
este în pragul unei erupţii 
iminente, potrivit Smithsonian.

Mickael Laumonier, din 
cadrul Universităţii Clermont 
Auvergne (Franţa) şi unul dintre 
autorii studiului, a declarat 
pentru National Geographic că 
c e r c e t a r e a  l o r  i n d i c ă  
importanţa evaluării vulcanilor 
activi şi a celor inactvi. 

Potrivit unui articol din 
Enc ic loped ia  Br i t tan ica ,  
vulcanii sunt consideraţi activi 
dacă au erupt în ultimii 10.000 
de ani, în stare latentă dacă au 
potenţialul de a erupe din nou şi 
stinşi dacă nu au mai erupt de 
mai bine de 10.000 de ani şi 
es te  pu ţ i n  p robab i l  să  
izbucnească din nou.

S t u d i u l  r e a l i z a t  d e  
Laumonier şi colegii săi din 
Elveţia, Ungaria şi România 
(din ţara noastră a participat dr. 
Ioan Seghedi, din cadrul 
Institutului de Geodinamică 
"Sabba S. Ştefănescu" al 
Academiei Române) a avut la 
bază analize geofizice şi 
geochimice, precum şi simulări 
numerice ale evoluţiei termale 
ale vulcanului Ciomatu, pentru 
a estima cantitatea de magmă 
existentă sub acesta. 

Surpriza a fost pe măsură, 
rezultatele indicând că Ciomatu 
ar putea depozita magmă cu un 

volum mai mare decât spaţiul 
ocupat de 20.000 de Mari 
Piramide din Giza. 

Potrivit lui Janine Krippner, 
vulcanolog în programul 
Smithsonian Global Volcanism, 
care nu a fost implicată în 
studiu, cercetătorii nu afirmă că 
vulcanul poate erupe, ci „ne 
indică că avem multe date care 
ne arată că ar putea fi aşa”. 

N o u l  s t u d i u  e s t e  o  
continuare a unor cercetări mai 
vechi. Un articol din februarie 
2018, publicat în Journal of 
Volcanology and Geothermal 
Research, propunea folosirea 
termenului „vulcani cu depozite 
de magmă potenţial activă” 
pentru a demonstra „potenţialul 
de întinerire” al unor sisteme 
inactive de multă vreme. Un alt 
studiu din 2010, publicat în 
jurnalul Radiocarbon, a punctat 
neces i ta tea  unor  s tud i i  
suplimentare mai detaliate 
despre acest vulcan aparent 
inactiv, pentru a evalua dacă 
acesta poate redeveni cândva 
activ”.

Cercetarea realizată de 
echipa lui Laumonier arată că 
rocile din partea de sus a 
crustei vulcanului Ciomatu sunt 
15% topite, în medie, iar în 

unele zone partea lichidă 
ajunge la 45%, acesta fiind 
punctul de vârf la care 
cercetătorii sunt de părere că 
pot să apară erupţii, după cum 
afirmă Michale Ackerson, 
specialist din cadrul Muzeului 
Naţional al Istoriei Naturale al 
Smithsonian. Sub acest nivel, 
sistemele vulcanice sunt 
„blocate de cristale” şi nu pot 

erupe, a adăugat el. 
Explicaţia lui Ackerson, care 

nu a fost implicat în studiu, este 
că imaginea tradiţională a unei 
camere magmatice este a unei 
gigantice şi înfricoşătoare 
mase de magmă încinse din 
crustă care „este pe cale să 
erupo şi să ne ucidă pe toţi”. 

În realitate, potrivit lui Wei-
H a a s  d e  l a  N a t i o n a l  
Geographic, rezervoarele de 
magmă „îşi petrec cea mai 
mare parte a existenţei lor 
fierbând în interiorul crustei… 
formând un fel de supă 
pietroasă ce conţine proporţii 
variate de cristale”. Mecanica 
exactă a acestui fenomen, 
inclusiv felul în care variază de 
la un vulcan la altul şi cum se 
poate ajunge la o clasificare 
mai exactă a vulcanilor în activi 
şi inactivi, rămâne însă neclară.

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
STZ GLOBAL WASH SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de amitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „Construire spălătorie auto- self service”, propus a fi 
amplasat în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului, nr. Cadastral 20983, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului  Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până 
joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul Primăriei municipiului 
Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului  
Teleorman.

Anunţ public

Comuna RĂSMIREȘTI, titular al proiectului „Actualizare a Planului Urbanistic General 
și a RLU al comunei Răsmirești, județul Teleorman”, anunță publicul interesat asupra 
finalizării raportului de mediu pentru planul/proiectul mai sus menționat și organizarea ședinței 
de dezbatere publică.

Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. 
Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 
08:00-14:00

Documentația se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conform HG nr. 
1076/2007.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate 
la sediul APM  Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni 
până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic, sub semnătură și cu date de identificare la  sediul 
APM  Teleorman.

Ședința de dezbatere publică va avea loc în data de 12.09.2019, ora 10:00, la sediul APM 
Teleorman.

Anunţ public

Zilnic peste 4 tone de plastic ajung în valuri doar aduse de 
Dunăre. La întreg dezastrul contribuie şi turiştii care lasă o 
mulţime de resturi pe plajă. Iar peştii şi midiile se hrănesc cu 
ele, informează site-ul știrileprotv.ro

Pe fundul Mării Negre, meduzele şi crabii înoată printre 
pungi, PET-uri, lampioane şi brichete. În fiecare an, o mie cinci 
sute de tone de plastic ajung aici doar din Dunăre – susţin 
ecologiştii de la organizaţia „Mai mult verde”. Iar la această 
cantitate se adaugă resturile lăsate de turişti pe plajă.

Comisia Europeană consideră că, după zona de vest a 
Mediteranei, Marea Neagră conţine cea mai mare densitate de 
deşeuri produse de om. În doar o oră, scafandrii care au 
coborât pe fundul mării în zona plajei de la Costineşti au strâns 
un sac plin.

Florin Ioniță, scafandru amator: „Am găsit lampioane, în 
primul rând foarte multe lampioane, sticle, PET-uri, pahare de 
unică folosinţă.”

Ca să oprească acest dezastru, proprietarii a zeci de centre 
de scufundări de pe litoralul românesc au aderat la o campanie 
internaţională de mediu şi oferă gratuit echipamentul celor care 
vor să adune gunoaiele din mare.

Potrivit Comisiei Europene, peste 80 la sută dintre resturile 
care ajung în mare sunt din plastic. PET-urile, tacâmurile şi 
paharele de unică folosinţă şi pungile sunt cel mai des întâlnite. 
Urmează beţişoarele de urechi, mucurile de ţigară şi 
ambalajele de chipsuri.

Din 2021, Uniunea Europeană a decis ca vânzarea acestor 
produse să fie interzisă.

România reală
Ura dintre oameni

Marea de gunoaie. 
Ce fel de deșeuri găsesc 

scafandri în Marea Neagră

Un vulcan stins din România are cantităţi mari 
de magmă care clocoteşte



1822: A murit Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, scriitor, 

compozitor și pictor romantic german (n. 1776).

1858: S-a născut Lovis Corinth, pictor german (d. 1925).

1876: S-a născut Mihai 

Codreanu, poet român, 

membru corespondent al 

Academiei Române (d. 

1957).

1909: Pionierul francez al 

aviației Louis Blériot a 

realizat prima traversare în 

avion a canalului Mânecii (37 

de minute).

1944: Al doilea război 

m o n d i a l :  C u c e r i r e a  

Normandiei de către trupele 

aliate.

1946: Statele Unite au testat prima bombă atomică 

subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.

1964: A murit Cornel Medrea, sculptor român (n. 1888).

1970: A murit Marioara Tănase, interpretă română de 

muzică populară și romanțe (n. 1940).

1978: În Anglia se naște primul copil conceput prin 

fecundare artificială, fetița Louise Brown. Fecundarea a 

fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick 

Steptoe.
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
12:20 Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 13:30 Vizită de lucru 
14:00 Telejurnal 15:10 Akzente 
16:50 Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 18:00 Lumini și umbre: 
Partea II 19:00 Romani care au 
schimbat lumea 20:00 Telejurnal 
22:00 Moştenirea clandestină 
23 :00  Arheo log ia  c r ime lo r  
comunismului 00:00 Telejurnal
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Sunteti ingrijorat 
din cauza problemelor 
financiare. Va puteti 
baza pe ajutorul unei 
persoane mai  in  
varsta. Se iveste 
ocazia sa castigati 
ceva in plus pe langa 
salariu. 

Este posibil sa va 
certati cu un coleg de 
serviciu, despre care 
aflati ca va barfeste. 
Pastrati-va calmul si 
ascultati-va intuitia! 
Stati mai mult in 
mijlocul familiei.

R e v i n e  i n  
actualitate o problema 
sentimentala si s-ar 
putea sa va certati cu 
partenerul. Ganditi-va 
bine inainte de a face 
acuzatii! Nu actionati 
s u b  i m p u l s u l  
momentului! 

Nu va ambitionati 
sa va rezolvati singur 
toate problemele. 
S f a t u r i l e  u n e i  
persoana va ajuta sa 
aplanati un conflict cu 
u n  p a r t e n e r  d e  
afaceri. Seara primiti 
o veste buna.

O ruda mai in varsta 
va atrage atentia ca nu 
va purtati corect. Va 
sfatuim sa fiti prudent, 
ca sa evitati deziluziile 
s i  c e r t u r i l e .  D e  
asemenea, aveti mai 
m u l t a  g r i j a  d e  
sanatate!

Dimineata aveti 
s e n t i m e n t e  
contradictorii in ceea 
ce priveste problemele 
profesionale si de 
familie. Nu promiteti 
nimic daca nu sunteti 
sigur ca puteti sa va 
tineti de cuvant!

S-ar putea sa 
p l e c a t i  i n t r - o  
calatorie. Desi aveti 
tendinta sa cheltuiti 
cam mul t ,  avet i  
sanse sa obtineti 
mari satisfactii. Va 
sfatuim sa respectati 
regulile de circulatie.

Sunteti energic si 
rezolvati o problema 
parteneriala mai 
veche. S-ar putea sa 
va dezamageasca 
un prieten in care ati 
avut incredere. Va 
sfatuim sa nu puneti 
la suflet. 

Va angajati intr-un 
nou proiect care ar 
putea sa va aduca 
avantaje materiale 
substantiale, dar nu 
veti mai avea timp 
liber. Aveti grija sa nu 
va neglijati familia si 
prietenii!

BERBEC

Nu sunteti multumit 
de nimic si va enervati 
r e p e d e .  N u  v a  
descarcati nervii pe cei 
din jur! Va sfatuim sa 
va pastrati cumpatul si 
sa nu exagerati. Cu 
rabdare, toate se vor 
rezolva usor.

In prima parte a 
zilei, aveti tendinta sa 
le cautati tuturor nod 
in papura. Seara 
petreceti momente 
placute alaturi de 
partenerul de viata. 
Va sfatuim sa va 
odihniti mai mult.

S-ar putea ca o 
persoana apropiata 
sa va dezamageasca. 
Sunteti foarte energic 
si imprejurarile va 
s u n t  f a v o r a b i l e .  
Petreceti mai mult 
t i m p  a l a t u r i  d e  
persoana iubita!

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 Noaptea indragostitilor 
16:00 Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:00 Fotbal: 
Alashkert – FCSB 22:00 Garda 
de corp 00:00 Ştirile Pro Tv 
00:15 Paul. Un extraterestru 
fugit de-acasă 02:15 Lecţii de 
viaţă

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 
iUmor 21:30 Un negru pentru 
Casa Alba 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 Se 
strigă darul 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului

08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Casa: 
construcţie şi design 14:00 
Camera de râs 15:05 Draga 
Olteanu Matei in dialog cu Ana 
Ularu 17:00 Elisa 18:00 Focus 
18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 Luptătorii Kung 
Fu 23:00 Focus din inima 
României 23:30 Stela Popescu 
in dialog cu Irina Draganescu

08:45 La bloc 11:15 
Dragoste și alte necazuri 
13:30 Omul-Păian jen 
16:00 Inside Job: Adevărul 
despre criză 18:15 La bloc 
20:30 Liga 22:45 Cabana 
din pădure 00:45 Liga 
02:45 Cabana din pădure 
04:15 La bloc 05:00 La 
Maruţă

08:00 Fram 09:00 Lonesome 
dove: suflet de pistolar 10:00 Câştigă 
România! 11:00 Drag de Romania 
mea 12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţi lor 13:30 Natură şi 
aventură 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 Istoria unei trădări 
21:50 Discover Romania 22:10 
Caracatița 23:15 Câştigă România!

07:50 Furios și iute în viteza 
a 5-a 09:55 Înfruntarea titanilor 
11:30 Maleficent 13:00 Vinerea 
trăsnită 14:35 Medalionul 16:00 
Furios și iute 6 18:00 Greu de 
ucis 3 20:00 Jack 21:55 Nu 
stinge lumina 23:15 A fost odată 
în Mexic - Desperado 2 00:55 
Soţia astronautului 02:40 
Acţiune de recuperare 04:20 
Nu stinge lumina 05:40 Jack

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 

25 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 lui Dinamo este în căutare de 
nou finanțator, dar și de antrenor, după ce 
Eugen Neagoe (51 de ani) s-a retras o perioadă 
din activitate, din cauza unor probleme 
serioase de sănătate. Oficialii roș-albilor vor să-
l numească principal pe Viorel Moldovan (47 de 
ani), fostul mare atacant al României, care 
activează acum la Chindia Târgoviște.

Președintele clubului din Dâmbovița a 
rămas total surprins când a aflat despre 
această mutare chiar de la Digi Sport. 
Chestionat telefonic, în cadrul emisiunii ”Digi 
Sport Special”, Marcel Gherghu a spus că 
Moldovan mai are contract cu Chindia și că, în 
plus, este ”legat” și de o clauză. 

”Am discutat azi (n.r. - marți, 23 iulie 2019) 
cu Viorel, dar despre alte probleme. Nu am 
această informaţie, am rămas surprins!”, a spus 
Gherghu. 

Dinamo insistă pentru Viorel Moldovan! ”Nu 
aș vrea să discut despre asta”

După câteva clipe, oficialul grupării din 
Târgoviște s-a repliat și a mai spus că nu-i va 
face probleme lui Moldovan, dacă și acesta își 
va dori să facă pasul la Dinamo.

”Nu ştiu dacă Viorel şi-ar dori să plece! Are 

anumite clauze în contract, dar nu aş vrea să 
discut despre asta. Oricum, nu cred că o să ne 
prevalăm de ele, am avut o relaţie foarte bună 
cu Viorel Moldovan.

E o şansă pentru el, înţeleg dacă ar vrea să 
meargă la o echipă mai mare" , a mai spus 
Marcel Gherghu.

Într-un final, Marcel Gherghu a mai spus că 
pentru Chindia plecarea lui Viorel Moldovan ar 
reprezenta o mare lovitură, chiar dacă Chindia 
a acumulat un singur punct din primele două 
etape.

”Pentru Viorel m-aş bucura, pentru noi ar fi 
un moment destul de greu. Da, destul de greu, 
dacă nu chiar foarte greu, pentru că noi avem 
mare încredere în Viorel. Chiar și cu acest 
singur punct, suntem convinși că vom avea 
rezultate bune dacă vom continua în această 
echipă”, a concluzionat Gherghu.

 ”Comisarul Moldovan, cel mai mare 
huligan!” Moldovan știe cum să-și apropie 
vestiarul

Viorel Moldovan este un antrenor în plină 
ascensiune. Practic, mandatul de la Chindia 
Târgoviște l-a adus în prim plan. Dincolo de 
faptul că a reușit readucerea grupării din 
Dâmbovița în Liga 1, fostul mare atacant a creat 
la Chindia un grup unit. Fotbaliștii îl apreciază 
foarte mult ,  atmosfera din vest iarul 
dâmbovițeni lor f i ind mai mareu una 
extraordinară.

Pe acest aspect se bazează și cei de la 
Dinamo. Ei știu că în acest moment la gruparea 
din Ștefan cel Mare este nevoie de un antrenor 
capabil să formeze un grup să readucă liniștea 
atât în vestiar, cât și în tribune. În plus, 
aducerea lui Moldovan ar rezolva și problemele 
legate de scandalul cu galeria.

SPORT

Ionel Dănciulescu s-a declarat dezgustat de atitudinea 
jucătorilor Craiovei, care după meciul cu Dinamo, în care au 
învins cu 2-0, au pus muzică în vestiar şi s-au bucurat 
excesiv. Totul în contextul în care antrenorul rivalei suferise 
un infarct şi se lupta, pe patul de spital, pentru viaţa sa.

Dacă fanii olteni au dat dovadă de un fair-play deosebit, 
strigând numele lui Neagoe, în momentul în care medicii de 
pe ambulanţă îi acordau primul ajutor, jucătorii Craiovei au 
avut o atitudine nepotrivită. "E muzică în vestiar, dar doar în 
seara asta ne bucurăm, pentru că joi ne aşteaptă un meci 
greu în Europa", a spus Cicâldău după meci.

Dănciulescu, oripilat de comportamentul Craiovei
Informat în legătură cu bucuria excesivă a fotbaliştilor din 

Bănie, Ionel Dănciulescu a avut un discurs destul de dur, 
declarându-se dezamăgit de atitudinea oltenilor.

"Nu am fost atent, că nu mă gândeam limpede în 
momentele alea. Dacă au făcut lucrul acesta e grav. Penibil, 
penibil, penibil. E absolut jenant dacă au făcut lucrul acesta", 
a spus Dănciulescu.

Dinamo pare a se fi împărțit în două tabere după cele mai 
recente evenimente. Pe de o parte managerul Florin Prunea 
și legendarul Cornel Dinu, iar pe de altă parte Mircea Rednic 
și galeria ”câinilor”, mai exact ultrașii de la PCH.

După ce Florin Prunea a lansat un atac fără precedent la 
adresa lui Mircea Rednic, la gâtul ”Puriului” a ”sărit” și Cornel 
Dinu. ”Procuroru” susține că el l-a acuzat de mai de mult pe 
Rednic de diverse matrapazlâcuri la gruparea din ”Ștefan 
cel Mare”.

”E foarte interesant că suntem doar câțiva care apărăm 
interesul fotbalului la Dinamo. Eu spun de atâta timp că 
Rednic nu a fost corect, că a făcut tot felul de 
matrapazlâcuri. A plătit galeria să dea cu petarde, s-au dus 
pe 300 de euro acasă la Bălănescu. Mi-e scârbă de lașitate 
și de incompetență”, a spus Dinu.

Fostul mare fotbalist le-a dat o replică și contestatarilor 
săi din galerie. ”Am un conflict, practic, doar cu o parte din 
PCH, vreo 6-7 inși, care fac tâlhărille care le-au făcut cu 
societatea comercială pe moarte a unui amărât de jucător, 
cu beneficii extraordinare de la deconturi false.

De vină sunt cei care i-au băgat în casă. Sunt 5-6 care 
conduc vreo 200 de inconștienți care nu au altă treabă de a-
și arăta personalitatea, decât de a face scandal, de a se 
îmbrăca în negru, dorind moartea și de a face tot felul de 
lucruri care sfidează legea. Tot ce spunem noi se duce în 
neant”, a mai spus Dinu.

Cornel Dinu, despre Mircea Rednic. ”Am spus că este 
inteligent. Dar și hoții fură, pentru că doar dacă ești 
inteligent, furi!”

Cornel Dinu a recunoscut că a fost printre cei care au 
salutat revenirea lui Mircea Rednic la Dinamo, anul trecut, 
dar că a făcut, destul de repede, un pas în spate, după 
aceea. 

”Am avut puține discuții cu Mircea Rednic. Am spus că 
este antrenor bun și inteligent. Dar și hoții fură, pentru că 
doar dacă ești inteligent, furi! Ce-a făcut el cu aducerea de 
jucători și cu transformarea lui Dinamo în Islam-Dinamo!

Eu m-am disociat imediat, pentru că mi-am dat seama 
despre ce este vorba”, a mai spus Dinu.

Dănciulescu, dezgustat de
 atitudinea jucătorilor Craiovei, 

în seara în care Neagoe 
a făcut infarct

Rednic, acuzat din toate părțile!
 ”A plătit galeria cu 300 €, 

ca să dea cu petardeMihai Răduț revine în Liga 
1. Mijlocașul a ajuns la o 
în țe legere  cu  As t ra  ș i  
începând de marți este 
jucătorul giurgiuvenilor. 
În vârstă de 29 de ani, 
Răduț se va prezenta 
sub comanda lui Dan 
Alexa, care a rămas la 
e c h i p ă  d u p ă  c e  
anunțase că-ș i  dă 
demisia, în dimineața 
zilei de miercuri.

” V o r  m a i  v e n i  
jucători, chiar azi am 
semnat cu doi fotbaliști, 
vor fi la antrenament. De 
mâine vor intra în program 
normal. Mihai Rădut e unul 

dintre ei, iar celălalt e un 
atacant venit din Franța", a 
spus Coman pentru sport.ro.

Mihai Răduț a semnat cu 
Astra din postura de jucător 
liber de contract, după ce s-a 

despărțit de Lech Poznan.
Mihai Răduț a fost dorit de 

Dinamo
Mihai Răduț a 

fost foarte aproape 
de a semna cu 
Dinamo. Mijlocașul a 
fost dorit insistent de 
Mircea Rednic, dar 
d u p ă  p l e c a r e a  
a n t r e n o r u l u i ,  
negocier i le s-au 
sistat.

Răduț a mai fost 
legitimat la echipe 
precum Sport ing 

U19, Curtea de Argeș, 
Steaua/FCSB, Pandurii, Hatta 
Club și Lech Poznan.

Dinamo insistă pentru Viorel Moldovan! ”Nu știu
 dacă și-ar dori să plece!”

Mihai Răduț revine în Liga 1! Cu cine 
a semnat mijlocașul
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