
Multe locuri de 
muncă vacante la 
nivelul județului 
Te l e o r m a n  î n  
această perioadă. 
În baza de date a 
A J O F M  
Teleorman sunt 
înregist rate în 
această perioadă 
411 de locuri de 
muncă vacante. 
Dintre acestea, 13 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 133 pentru 
persoanele calificate în diverse meserii, 116 pentru persoanele cu studii liceale, 
iar 149 de posturi se adresează muncitorilor necalificaţi.

(Continuare  în  pagina  4)

Sistem RO-ALERT 
dă rateuri. În urma 
transmiterii mesajelor de 
avertizare RO-ALERT 
către populație, în mai 
multe zone din țară, au 
fost sesizate atât cazuri 
de primire multiplă a 
respectivului mesaj, cât 
și de modif icare a 
t e x t u l u i  t r a n s m i s  
( sepa ra re  cuv in te ,  
introducerea literelor 
„ro” în corpul textului).

(Continuare  în  
pagina  2)

Conform Agenției Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA, la această dată  
Pesta Porcină Africană (PPA) evoluează în 140 de 
localitați din 20 de județe, fiind înregistrate 416 focare, din 
care un focar într-o exploatație comercială, de tip A, iar în 
alte 4 județe există doar cazuri de PPA la mistreți.

Cele mai multe focare active de Pestă Porcină 
Africană sunt înregistrate în județul Teleorman, respectiv 
169 de focare în gospodăriile populației și 515 cazuri la 

porcii mistreți. În județul Dolj sunt înregistrate 81 de 
focare în gospodăriile populației și 8 cazuri la mistreți, iar 
în județul Giurgiu 36 de focare în gospodăriile populației 
și 28 de cazuri la mistreți. În Teleorman,focare de PPA au 
fost înregistrate în localitățile Bujoru, Năsturelu și sat 
Zimnicele, Zimnicea, Seaca, Fântânele, Suhaia, 

Pietroșani, Năvodari, Islaz, Frăsinet, Turnu Măgurele, 
Vânători.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7273 lei

($) 1 USD
4.2407 lei

1 XAU 
193.3986 lei

(£) 1 GBP 
5.2769 lei

(Gramul
de aur)
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IȘJ Teleorman:

Concursul național 
de referate şi comunicări 

ştiinţifice ale elevilor 
din învăţământul liceal,

 pentru disciplina istorie

Teleormanul, județul în care se înregistrează cele 
mai multe cazuri de Pestă Porcină Africană

411 locuri de muncă vacante la nivelul 
judeţului Teleorman

Subvenție 
dublată pentru lâna

 valorificată de 
crescătorii de ovine 

Nu intrați în panică! Până pe 30 iulie 
se testează sistemul RO-ALERT



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Departamentul pentru Situații de Urgență și 

Inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență dau asigurări că aceste teste au rolul 
de a identifica eventualele erori ale sistemului 
care nu pot fi remediate pe timpul producerii 
unei situații de urgență reală.Perioada alocată 
testelor este până la data de 30 iulie, iar în 
cazul persistenței unor erori aceasta ar putea 
fi prelungită, urmând a comunica public 
intervalul alocat verificării Sistemului RO-
ALERT.

”Suntem conștienți de disconfortul creat și 
ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri, 
însă derularea acestor teste este obligatorie 
având în vedere scopul pentru care a fost 

conceput Sistemul de avertizare RO-ALERT!
Dezactivarea opțiuni de primire a 

mesajelor pe terminalele mobile nu este 
recomandată, având în vedere efectele ce pot 
fi generate asupra vieții comunităților în cazul 
producerii situațiilor de urgență reale. 

Totodată, vă adresăm rugămintea de a nu 
apela numărul unic de urgență 112 pentru a 
semnala eventuale deficiențe ale Sistemului 
RO-ALERT”, spun pompierii din Teleorman.

Aceștia dau asigurări că toate aspectele 
sesizate vor fi analizate de specialiștii 
angrenați în tot acest proces, urmând ca 
disfuncționalitățile să fie remediate în timpul 
cel mai scurt posibil!

Claudiu DUMITRACHE

Comisia Europeană a lansat joi trei proceduri de 
sancționare (infringement) în legătură cu incapacitatea 
guvernului României de a-și respecta angajamentele asumate 
pentru combaterea poluării, potrivit unor comunicate oficiale.

Prima procedură de infringement e legată de incapacitatea 
de monitorizare a calității aerului, caz în care Comisia 
Europeană vorbește de un ”eșec sistemic”. Comisia 
Europeană acuză că ”deși România și-a revizuit întreaga rețea 
de monitorizare a calității aerului, persistă numeroase lacune 
în ceea ce privește numărul și tipul corespunzător de puncte de 
prelevare pentru măsurarea calității aerului”.

Deficiențele în transpunerea Directivei 2004/107/CE și 
Directivei 2008/50/CE constituie ”o nerespectare sistemică a 
obligațiilor de monitorizare a poluării atmosferice”, arată 
Comisia Europeană în comunicatul citat. Probleme similare 
are și Croația, potrivit sursei citate.

O a doua scrisoare suplimentară de punere în întârziere 
transmisă de Comisia Europeană României vizează 
nerespectarea normelor UE privind autorizațiile acordate 
instalațiilor care funcționează în temeiul Directivei privind 
emisiile industriale (Directiva 2010/75/UE).

Directiva reglementează emisiile, inclusiv dioxidul de sulf, 
oxizii de azot și praful din aer, în scopul reducerii emisiilor 
respective și a riscurilor pentru sănătatea umană și mediu pe 
care acestea le pot cauza.

Al treilea avertisment transmis de Comisia Europeană 
vizează neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile 
naționale privind sancțiunile pentru încălcarea normelor UE 
privind gazele fluorurate cu efect de seră [Regulamentul (UE) 
nr. 517/2014].

Gazele fluorurate cu efect de seră, cunoscute și sub 
denumirea de „gaze fluorurate”, sunt o familie de gaze 
fluorurate generate de activitățile umane utilizate în 
numeroase aplicații industriale. Regulamentul urmărește să 
contribuie la combaterea schimbărilor climatice prin reducerea 
cu două treimi a emisiilor de gaze fluorurate în UE până în 
2030. Gazele fluorurate au un efect puternic de încălzire 
globală (de până la 23 de mii de ori mai mare decât dioxidul de 
carbon, CO2).

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

Nu intrați în panică! Până pe 30 iulie 
se testează sistemul RO-ALERT

Luni ,  29 iul ie 2019, 
începând cu ora 10:00, suntem 
invitați să participăm la 
ceremonia militară organizată 
cu ocazia Zilei Imnului 
Național al României, care va 
avea loc în fața Palatului 
Administrativ al Județului 
Teleorman. 

Organizatorii, Instituția 
P r e f e c t u l u i - J u d e ț u l  
T e l e o r m a n ,  C o n s i l i u l  
J u d e ț e a n  T e l e o r m a n ,  
Consiliul Local al municipiului 
A l e x a n d r i a ,  P r i m ă r i a  
Municipiului Alexandria, 
Garnizoana Alexandria și 
Episcopia Alexandriei și 
Teleormanului, invită să 

participe la ceremonial 
reprezentanții autorităților 
publice județene și locale, 
parlamentarii județului și 
reprezentanții filialelor 
p a r t i d e l o r  p o l i t i c e ,  
reprezentanții serviciilor 
publice deconcentrate ale 
ministerelor, ai operatorilor 

economici, ai sindicatelor și 
o r g a n i z a ț i i l o r  
n o n g u v e r n a m e n t a l e ,  
reprezentanții filialelor 
veteranilor de război, ai 
filialei cadrelor militare în 
rezervă și în retragere și ai 
revoluționarilor, alături de 
cetățenii județului.

Ziua de 29 iulie a fost 

proclamată, prin Legea nr. 
99/1998,  Ziua Imnulu i  
N a ţ i o n a l  a l  R o m â n i e i ,  
„Deşteaptă-te, române!” fiind 
simbolul unităţii Revoluţiei 
Române de la 1848.

Imnul „Deşteaptă-te, 
române!” a fost intonat pentru 
prima dată în 29 iulie 1848 în 
Parcul Zăvoi din Râmnicu 
Vâlcea.

La originea compoziţiei stă 
poemul patriotic „Un răsunet” 
al lui Andrei Mureşanu, 
publicat în numărul iunie-iulie 
1848 al suplimentului „Foaie 
pentru minte, inimă şi  
literatură”, pe o melodie 
selectată de Anton Pann.

Interzis în perioada 
regimurilor totalitare, a fost 
ales după decembrie 1989 
Imnul Naţional al României, 
consfinţit prin Constituţia din 
1991.

Imnul Naţional este simbol 
naţional, alături de drapelul 
tricolor, stema ţării şi sigiliul 
statului.

Cornelia RĂDULESCU

29 iulie,  
Ziua Imnului Național al României

România, ”eșec sistemic”
 în combaterea poluării



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Așa cum a învățat-o mentorul ei de partid, 
așa a aplicat și Viorica Dăncilă regula 
șmecherească de preamărire, prin ghiontire și 
intimidare, dând coate că să răzbată mai 
departe,pentru a-și face loc, precum era 
cândva în „rata” cu care circula de la Videle, la 
Roșiori, și retur.

Altfel spus, Viorica Dăncilă a făcut în Biroul 
permanental partidului, exact ceea ce știa, și-
a n u m e  s ă - i  d e t e r m i n e  p e  c e i l a l ț i  
contracandidați la calitatea de prezidențiabil să 
renunțe în favoarea ei. 

Pentru că ea nu-și va rupe gâtul, precum 
Ponta sau Geoană, ci doar își va turti cocul și va 
pleoști de tot partidul la 10 la sută. 

Asemenea practici și metehne comuniste nu 
sunt deloc străine partidului care a dat țării cei 
mai mulți condamnați penal. Deloc întâmplător, 
la fel s-a procedat și la conferința județeană a 

PSD Teleorman, girată tot de Viorica 
Dăncilă,ajungându-se și aici la varianta 
agreată în PSD, și-anume „candidatul unic” 
pentru funcțiile de președinte și președinte 
executiv de filială județeană, satisfăcând 
poftele lui Gâdea și Drăgușin.

Le priește acest gen tovărășesc de alegere 
a candidatului unic, întrucât competiția internă 
deranjează pe cei josnici sau pe cei care n-au 
nimic bun de spus.

Este tot mai evident că așa vor să conducă 
România. Ca partid unic, prezidențiabil unic și 
un regim unic, tovărășesc, cu împliniri mărețe 
doar în imaginația bogată a candidaților PSD, 
dar păguboase pentru români și pentru 
România.

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu

Președintele Organizației municipale  Alexandria a 
Partidului Național Liberal, Mihai Murar, consideră că 
președintele Klaus Werner Iohannis nu este singur 
împotriva tuturor, nici măcar a partidelor politice. Mihai 
Murar consideră că președintele Iohannis este sprijinit de 
toți românii, poate de unii români și din alte partide 
politice.

Vorbind despre starea președintelui României de la 
Palatul Cotroceni, Mihai Murar amintește de doar câteva 
din atribuțiile șefului de stat, printre care cea de 
mediator între partidele politice, de comandant suprem al 
armatei, de reprezentant al statului, de coordonator al 
politicilor externe.

Întrebat dacă îl încurcă pe președintele Klaus Werner 
Iohannis candidatura Vioricăi Dăncilă, președintele 
Partidului Social Democrat, la prezidențiale, Mihai Murar 
susține că Viorica Vasilica Dăncilă este ca aghiasma, nu 
face nici bine nici rău. Doamna Dăncilă poate încurca doar 
candidatura lui Călin Popescu Tăriceanu; și, oricum, orice 
candidatură trebuie respectată, susține liberalul Mihai 
Murar.

Întrebat ce prezidențiabil va ajunge în turul doi, Mihai 
Murar a declarat că este posibil să nu existe un tur doi, 
fiindcă se poate ca președintele Klaus Werner Iohannis să 
câștige alegerile din primul tur. Dacă va exista însă un al 
doilea tur de scrutin la alegerile prezidențiale, 
președintele Organizației PNL Alexandria crede că 
aceasta va fi Viorica Dăncilă, nu Dan Barna de la USR-PLUS 
sau altul.

Referitor la faptul că Curtea Constituțională a 
României a declarat că întrebările de la referendum sunt 
neconstituționale, Mihai Murar declară că CCR a fost 
sesizată de Partidul Social Democrat. Despre întrebările 
respective Mihai Murar declară că acestea au avut mai 
degrabă un caracter politic și nu unul juridic.

Vorbind despre faptul că unul dintre consilierii liberali 
din Consiliul Local Turnu Măgurele care a solicitat 
ridicarea titlului de cetățean de onoare lui Liviu Nicolae 
Dragnea, initiativă care a fost respinsă la vot de 
majoritatea consilierilor puterii PSD-ALDE, și de primarul 
Dănuț Cuclea, liberalul Mihai Murar declară că în 
continuare frica este mare. Referindu-se la fostul 
președinte al PSD-ului, Liviu Nicolae Dragnea, liberalul 
Mihai Murar îi dorește acestuia multă sănătate, să poată 
să-și ispășească pedeapsa.

Ioan DUMITRESCU

Dan Barna, candidatul alianței USR PLUS la 
prezidențiale, a anunțat la Ziare.com că dacă va ajunge 
președinte va încerca să determine alegeri parlamentare 
anticipate odată cu alegerile locale din vara anului viitor.

”Eu nu vreau sa ma bat cu pumnii in piept si nici sa fac 
glume lingvistice ca voi rasturna Guvernul, pentru ca 
instrumentele sunt limitate: motiune de cenzura sau acord 
politic pentru anticipate. Presedintele poate sa incerce o 
coalizare antiPSD si voi incerca sa obtin un acord politic 
asumat pentru alegeri anticipate care sa fie facute odata cu 
localele”, a declarat Barna într-un interviu pentru Ziare.com.

El a mai spus că vrea și modificarea Constituției pentru a 
decide că România e o republică semiprezidențială, după 
modelul Franței.

Ministrul  de Externe, 
Ramona Mănescu, a afirmat, 
joi, la Antena 3, că țara noastră 
ar  putea f i  nevoi tă să  
desemneze o femeie pentru 
postul de comisar european 
pentru ca egalitatea numerică 
între bărbați și femei să fie 
r espec ta tă  î n  Com is i a  
Europeană. Întrebată dacă 
această femeie ar putea fi 
L u m i n i ț a  O d o b e s c u ,  
ambasadorul României la 
U n i u n e a  E u r o p e a n ă ,  
Mănescu nu a exclus această 
posibilitate.

”La cum s-au așezat 
lucrurile. România ar trebui să 
nominalizeze o femeie”, a 
spus Ramona Mănescu, 
precizând că mai sunt 13 țări 
care nu au făcut propuneri  de 
c o m i s a r ,  i a r  p e n t r u  
respectarea cotei de 50% 
pentru femei, este nevoie ca 
zece state să desemneze 
femei.

Invitată să comenteze 
speculațiile legate de numirea 
în postul de comisar a 
Luminiței Odobescu, Mănescu 
a spus: ”Este un  ambasador 
cu foarte multă experiență și a 

dovedit că poate gestiona 
lucruri foarte complicate (…) 
Este important să fie un om 
care este  respecta t  la  
Bruxelles, iar Luminița este 
foarte respectată”.

În ce privește recenta 
numire a lui Mircea Geoană în 
postul de secretar general 
adjunct al NATO, Mănescu a 
precizat că numirea acestuia 
s-a făcut cu implicarea 

președintelui  Iohannis. ”Și 
domnul președinte a susținut 
și a fost alături de acest 
proiect, numirea domnului 
Geoană”, a declarat șefa 
diplomației românești.

Singurică, singurea pe loc, Viorica vrea
 să fie ultima

Un liberal încrezător 
în victorie

Dan Barna: 

Dacă ajung președinte 
voi încerca să determin alegeri 

anticipate odată cu localele
Preşedintele Klaus Iohannis a convocat 

şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării 
(CSAT) pentru ziua de marţi, 30 iulie, la ora 
13.00.

Pe ordinea de zi a ședinței CSAT ar urma să 
se afle avizul pentru rectificarea bugetară. 
Totodată, ar 
p u t e a  f i  
d i s c u t a t ă  
i n i ţ i a t i v a  
premierului 
Dăncilă de a 
d e c l a r a  
Autostrada 
Comarn i c -
Braşov ca 
obiectiv de 
i n t e r e s  
naţional.

Guvernul 
lucrează la 
rectificarea 
bugetară şi 
aşteaptă avizul CSAT pentru a fi aprobată, a 
declarat, joi, 24 iulie, prim-ministrul Viorica 
Dăncilă.

"Lucrăm la rectificarea bugetară, domnul 
ministru Teodorovici va da toate detaliile. Deja 

aşteptăm CSAT-ul pentru a aproba rectificarea 
bugetară prima dată în CSAT, pentru a avea 
avizul CSAT-ului", a afirmat Viorica Dăncilă la 
plecarea de la lansarea Cartei Albe a IMM-
urilor.

Întrebată dacă vor fi alocaţi bani în plus 
serviciilor de 
i n fo rma ţ i i ,  
premierul a 
arătat: "O să 
s p u n ă  
d o m n u l  
Teodorovici, 
ne vom uita 
pe urmă pe 
toate cifrele, 
astfel încât 
să avem un 
bilanţ foarte 
bun".

P e  2 1  
i u l i e ,  
p r e m i e r u l  

Viorica Dăncilă anunță că Autostrada 
Comarnic-Brașov nu se va construi în 
parteneriat public-privat, ci va fi declarată în 
prima ședință CSAT de importanță națională și 
va fi construită din fonduri guvernamentale.

Ministrul Ramona Mănescu spune 
că viitorul comisar din partea României

 ar putea fi o femeie

Klaus Iohannis a convocat şedinţa CSAT



(urmare  din  pagina  1)
Prezența virusului PPA în România a fost 

semnalată pentru prima oară pe data de 31 iulie 
2017, în județul Satu-Mare.

Până la această dată, au fost eliminați, prin 
ucidere și îngropare în locuri special 
amenajate, 372.325 de porci afectați de boală 
și s-au înregistrat 1.660 de cazuri la mistreți. Au 
fost stinse 1.246 de focare, cele mai multe în 
județele Tulcea (568), Brăila (140) și Ialomița 
(132).Numărul proprietarilor despăgubiți se 
ridică la 8.778, iar valoarea totală a plăților este 
de 252,287 milioane de lei.

Este de știut faptul că Pesta Porcină 
Africană nu afectează oamenii, neexistând nici 
cel mai mic risc de îmbolnavire pentru oameni, 
virusul PPA având, însă, impact major din punct 
de vedere nivel economic și social.

Specialiștii sanitari veterinari precizează 
faptul că împiedicarea răspândirii și eradicarea 
acestei boli nu se poate face decât prin 
sacrificarea și neutralizarea animalelor la care 
s-a depistat boala, proprietarii fiind despăgubiți 
de către stat, în condițiile prevăzute de 
legislație. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Pentru a determina crescătorii de ovine să valorice  
întreaga cantitate de  lână, obținută prin tunderea oilor,  la 
centrele pentru colectarea lânii , Guvernul României a 
hotărât, în ședința din 24 iulie 2019, creșterea ajutorului de 
minimis acordat ciobanilor de la un leu la doi lei pe kilogramul 
de lână. Hotarârea adoptată de Guvern modifică și 
completează HG nr.500/2017 privind  aprobarea schemei 
”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere 
a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”. 

Prin acest  act normativ se reglementează valoarea 
sprijinului financiar acordat crescătorilor de ovine pentru anul 
2019, reprezentând ajutor de minimis, aceasta crescând de 
la 1 leu până la maximum 2 lei/kg lână comercializată. 
Conform motivației care a condus la adoptarea acestei 
măsuri, acordarea schemei de minimis vizează menținerea 
activității de creștere a ovinelor, stabilizarea veniturilor și 
evitarea depopulării satelor și conduce la diversificarea 
producțiilor obținute în acest sector, prin valorificarea lânii. 

Banii necesari pentru aplicarea schemei de ajutor de 
minimis, respectiv 30.000 mii lei, prevăzute de prezenta 
hotărâre, se asigură din bugetul repartizat Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinație, cu 
încadrarea în bugetul aprobat Direcțiilor pentru agricultură 
județene şi a municipiului București pe anul 2019. În județul 
Teleorman, crescătorii de ovine dețin peste 100.000 de 
ovine, dintre acestea  pentru 95.306 ovine  proprietarii 
depunând  la Centrul Județean Teleorman al APIA cereri 
unice pentru accesarea sprijinului financiar asigurat de la 
bugetul de stat. 

George ZAVERA 

Teleormanul, județul în care se înregistrează cele 
mai multe cazuri de Pestă Porcină Africană

411 locuri de muncă vacante la nivelul 
judeţului Teleorman

(urmare  din  pagina  1)
Meseriile în care au fost 

comunicate locurile vacante 
sunt : inginer mecanic, 
consilier cadastru, laborant 
chimist, asistent analist, 
r e s p o n s a b i l  p r o d u s ,  
economist ,  contabi l -sef ,  
s p e c i a l i s t  i n  d o m e n i u l  
securitatii si sanatatii in 
munca,  mecanic utilaj, agent 
vanzari, agent de securitate, 
electrician de întreţinere şi 
reparaţii, lucrător comercial, 
sudor, tamplar, zidar, lăcătuș 

mecanic, stivuitorist, tipograf-
t i p a r i t o r,  r e g l o r,  s o f e r  
autocamion/masina de mare 
tonaj, muncitor necalificat.

Agenţi i  economici au 
o b l i g a ţ i a  s ă  c o m u n i c e  
agenţiilor judeţene pentru 
ocuparea forţei de muncă în a 
căror rază teritorială îşi au 
sediul, respectiv domiciliul, 
locurile de muncă vacante, în 
termen de 5 zile lucrătoare de 
la vacantarea acestora. 

Pentru  a comunica locurile 
de muncă vacante, agenţii 

e c o n o m i c i  p o t  d e p u n e  
formularul ANEXA 1A, la 
s e d i u l  a g e n ţ i i l o r  
locale/punctelor de lucru.

În situaţia în care agenţii 
economici au ocupat locurile 
de muncă declarate vacante, 
au obl igaţ ia să anunţe 
ocuparea acestora în termen 
de o zi, prin depunerea 
formularului ANEXA 1B, la 
datele de contact menţionate 
mai sus.

Claudiu DUMITRACHE

Guvernul ar putea aproba rectificarea 
bugetară în prima săptămână din august.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a 
explicat că nu mai este timp pentru ca aceasta 
să fie adoptată până la 31 iulie, aşa cum era 
planificat, întrucât se aşteaptă mai întâi 
acordurile Consiliului Suprem de Apărare a 
Ţării, Consiliului Fiscal şi a celui Economic şi 
Social, care nu s-au reunit încă. El a precizat că 
proiectul de rectificare bugetară ar putea fi pus 
în dezbatere publică luni şi se va discuta cu 
fiecare ministru în parte despre situaţia din 
domeniul pe care îl conduce.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, 
instituție ce ar trebui să protejeze consumatorii a luat o 
decizie cel puțin controversată. ANPC se pare că nu a vrut să 
„deranjeze” Uniunea Europeană așa că a luat o decizie în 

detrimentul românilor.Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorului (ANPC) a luat decizia de a nu trimite probe 
în cadrul studiului european de evaluare a diferenţelor 
privind compoziţia produselor alimentare, pe considerentul 
neutralităţii în contextul preluării de către România a 
Preşedinţiei Consiliului UE, a declarat joi preşedintele 
ANPC, Marius Pîrvu, la prezentarea bilanţului activităţii 
Ministerului Economiei.

„A fost decizia noastră”, a declarat preşedintele ANPC, 
întrebat despre motivele pentru care România nu a participat 
la studiul european privind dublul standard alimentar, la care 
au participat 19 state europene şi ale cărui rezultate au fost 
publicate de Comisia Europeană la finalul lunii iunie.

„Când a existat acea solicitare, noi am preluat 
Preşedinţia. Am considerat că trebuie să fim neutri faţă de 
acest subiect. Prima etapă a fost numai studierea etichetei”, 
a adăugat Marius Pîrvu.

Ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a declarat că nu a 
fost la curent cu faptul că ANPC a luat decizia de a nu trimite 
probe la studiul european privind dublul standard alimentar.

În ceea ce priveşte legislaţia europeană privind 
compoziţia produselor alimentare din UE, preşedintele 
ANPC a estimat că în cadrul viitoarei directive europene nu 
vor mai conta preferinţele consumatorului.

„Preferinţele consumatorului nu sunt luate în calcul în 
viitoarea directivă europeană”, a susţinut Marius Pîrvu.

Subvenție dublată 
pentru lâna valorificată de

 crescătorii de ovine 

ANPC, decizie 
în detrimentul românilor

Femeile si barbatii vor 
putea iesi mai devreme la 
pensie. Varsta de pensionare 
poate fi redusa la 48 de ani 
pentru femei, respectiv 50 de 

ani pentru barbati.
Modificarea vine dupa o 

decizie a Curtii Constitutionale 
din Romania si vizeaza 
a n u m i t e  c a t e g o r i i  d e  
contribuabili.

Este vorba despre cei cu 

handicap, indi ferent  de 
momentul in care au devenit 

infirmi. Pana in prezent 
beneficiau de reducerea 
varstei de pensionare doar 
persoanele care capatau 
handicapul inainte de a intra in 
sistemul asigurarilor de stat.

Mai exact, varsta de 
pensionare va fi redusa astfel:

- cu 10 ani pentru asiguratii 
cu handicap mediu, daca au 
realizat stagiul complet de 
cotizare;

- cu 10 ani pentru asiguratii 
cu handicap accentuat, daca 
au realizat cel putin doua 
treimi din stagiul complet de 
cotizare;

- cu 15 ani pentru asiguratii 
cu handicap grav, daca au 
realizat cel putin o treime din 
stagiul de cotizare, potrivit 
avocatnet.ro.

V a r s t a  l e g a l a  d e  
pensionare este in prezent de 
63 de ani pentru femei si 65 de 
ani pentru barbati.

Rectificarea bugetară, 
în prima săptămână din august

Persoanele cu handicap vor putea
 ieși mai devreme la pensie
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Ministerul Educației Naționale, în colaborare 
cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 
organizează în perioada 25-28 iulie 2019, la Turnu 
Măgurele, etapa națională a Concursului național 
de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din 
învăţământul liceal, pentru disciplina istorie.

Evenimentul este găzduit de Colegiul Național 
„Unirea” din Turnu Măgurele.

La ediția 2019 a acestui concurs s-au înscris 
72 elevi din învățământul liceal, din 36 de județe 
ale țării și din municipiul București, pentru cele 
două secțiuni, după cum urmează:

- 39 de elevi, la secțiunea Istoria românilor;
- 33 de elevi, la secțiunea Istorie universală.
Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice 

ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina 
istorie, are ca obiective educarea capacităţii de 
comunicare şi dialog, dezvoltarea gândirii critice, 
cultivarea expresivităţii şi dezvoltarea spiritului de 
competiţie şi fair-play.

Această activitate se manifestă prin realizarea 
de referate sau comunicări elaborate pe o temă 
propusă de participanţi, la una din cele două 
secţiuni: a) Istoria Românilor; b) Istorie 

Universală. 
Realizarea acestor proiecte este coordonată 

de profesorul de specialitate (istorie). 
Sesiunea de referate/ comunicări ştiinţifice se 

desfăşoară în două etape:
a)etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti- 

perioada de desfășurare este comunicată la 
începutul fiecărui an școlar și este menționată în 
precizările anuale, elaborate de inspectorul de 
specialitate de MECTS. La acestă etapă 
participarea este deschisă oricărui elev de liceu 
(clasele IX-XII/XIII) din fiecare județ. La sfârşitul 
acestei etape, din fiecare județ sunt selecţionate 
două lucrări, primele în ordinea descrescătoare a 
punctajelor, indiferent de secţiunea la care au 
participat. Pentru municipiul București pot fi 
calificate 6 lucrări, care au obținut cele mai mari 
punctaje, indiferent de secțiunea la care au 
participat. Acestea vor concura la etapa naţională; 

b) etapa naţională- locul și data desfășurării 
sunt comunicate la începutul fiecărui an școlar și 
sunt menționate în precizările anuale, elaborate 
de inspectorul de specialitate din MECTS.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 MĂRTURISIRE
Din pâinea mea
am dat si celui nevoiaș -
dar nu pretind că sunt mai
bun decât ceilalți…
Căci dimineața roua o strâng
sperând să îți stropesc
calea destinului -
cu o lacrimă de sfânt…
În rugăciunea mea
de voi amintesc...
Singur este greu să trăiești…

 INOCENȚĂ
Voiam să ating pământul
nu să zbor,
adevărul meu încărcat era
grăit de-un orb…
Tu, omule! De-ai putea să taci
când plânsul meu are glas...
Cuvinte cu ranchiună,
menite să strivească, nu să aline…
Te-aș scălda în adevărul meu,
te cureți să nu cazi în hău…
Fără o haină, parcă gol
aș fi putut să zbor
dacă aș fi vrut...

 DAR
Dureau minutele
în ale tale sclipiri,..
Descărcai flori de gheață
în negura nopții pustii… 
Dureau-dureau,
dar tu nu știai...
Pe pământ nu cădeau,
se topeau în sufletul-altar…
Luna cugeta...
Pentru dragoste lăsa de la ea…

Lili BLEJAN

Nu este posibil ca tinerii să fie 
forțați să rămână în țară, ”nici din 
punct de vedere al legislației 
europene” și ”nici nu ar fi corect”, 
a declarat premierul României, 
Viorica Dăncilă, președinte al 
PSD și candidat nominalizat de 
p a r t i d  p e n t r u  a l e g e r i l e  
prezidențiale din 2019, într-un 
interviu pentru Digi24. Ministrul 
Finanțelor, Eugen Teodorovici, a 
afirmat recent, reluând o idee mai 
veche vehiculată tot de el, că 
studenții ar trebui să lucreze un 
număr de ani în țară, dacă statul i-
a susținut în facultate. Dăncilă a 
declarat că are o întâlnire cu 
studenții joi, pentru a afla de la ei 
ce schimbări poate face Guvernul 
astfel încât să îi determine să 
lucreze aici după facultate.

Întrebată dacă i se pare o idee 
bună să fie opriți în țară 
absolvenții facultăților noastre, 
un număr de ani, să muncească 
aici, în schimbul investiției pe 
care statul român o face în 
educarea lor, Viorica Dăncilă a 
declarat:

”Știți foarte bine că acest lucru 
nu se poate face. Mi-aș dori să 

rămân în țară și în acest sens să 
rămână în țară pentru că găsesc 
aici condițiile bune, găsesc aici 
salarii mai bune și cred că acest 
guvern am făcut multe demersuri 
în acest sens.

Să nu uităm că am crescut 
salariile medicilor până la 4000 
de euro, tocmai pentru ca medicii 
să rămână în țară. Am dotat cu 
aparatură performantă aproape 
toate spitalele județene. Am 
investit în spitale, în aparatură. 
Am crescut salariile personalului 
medical. Eu cred că pentru tineri 
trebuie să crem condiții ca să vină 
în țară.

Bineînțeles că nici din punct 
de vedere al legislației europene 
nu putem forța pe cineva să 

rămână în România și nici nu ar fi 
corect. Fiecare trebuie să-și 
creioneze propriul destin. Dar eu 
mi-aș dori să rămână cat mai 
mulți tineri în România și să pot 
face cât mai multe lucruri pentru 
ca ei să rămân aici.

Chiar mâine am o întâlnire cu 
studenț i i ,  pentru că este 
important să schimbăm modul de 
abordare, să vedem ce își doresc 
ei. Care sunt condițiile pentru ca 
ei să rămână în România, cum 
gândesc ei și pe urmă noi să 
venim cu măsuri în întâmpinarea 
dorințelor lor. Că poate bunele 
noastre intenții au existat, dar 
poate de multe ori măsurile 
noastre nu au fost tocmai cele pe 
care și le doreau tineri. Și de 
aceea aș vrea să schimbăm 
acest mod de abordare să ne 
întâlnim cu ei să vorbim și pe 
urmă să luăm măsurile.”

Studenții din Iași i-au cerut 
demisia ministrului Eugen 
Teodorovici, după ce acesta a 
v o r b i t  d e s p r e  o b l i g a r e a  
s tudenț i lor  români  să se 
angajeze în țară după terminarea 
studiilor.

IȘJ Teleorman:
Concursul național de referate şi

 comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul
 liceal, pentru disciplina istorie

Greșeli de acord, de punctuație și de ortografie în 
petiția online lansată de cei care s-au retras din examenul 
de titularizare. Ei au primit interdicție din partea ministrului 
Educației să vină la catedră anul acesta, ca suplinitor sau 
la plata cu ora, așa cum era practica până acum, cu toate 
că se retrăseseră din examen. Deși are un singur 
paragraf, format dintr-o frază continuă, petiția conține 
numeroase greșeli gramaticale.

Petiția plină de greșeli a fost semnalată inițial de 
jurnalista Oana Dobre-Dimofte – Educatieprivata.ro

Amintim că petiția a fost lansată și semnată de 
persoane care s-au retras din examenul de angajare în 
școală, ca profesor. Pentru a se titulariza – adică pentru a 
se angaja pe o perioadă nedeterminată într-o școală – un 
candidat trebuie să obțină minimum nota 7 la examen. 
Pentru a deveni suplinitor, candidatul la titularizare 
trebuie să obțină minimum nota 5.

Regulile examenului de titularizare le-au permis ani de 
zile candidaților să se retragă din examen, fără să fie 
considerați picați. Ei puteau să predea pur și simplu foile 
de examen goale, după cel puțin o oră de la împărțirea 
subiectelor, iar lucrările nu le erau notate și nici nu erau 
considerați eliminați.

Dispăruți din examen ca și când n-ar fi participat, 
retrașii puteau apoi să se angajeze în același an 
suplinitori – adică exact la fel ca cei care susținuseră 
examenul și luaseră note între 5 și 7 sau chiar la fel cu 
profesorii cu note de 8 sau 9 la titularizare care nu găsesc, 
însă, posturi pentru a se angaja pe o perioadă 
nedeterminată și dau an de an examenul, practicând între 
timp meseria de profesor ca suplinitor.

Între timp, ministrul Educației, Ecaterina Andronescu a 
declarat că profesorii care nu au rămas în sală la 
examenul de Titularizare și au ieșit fără să rezolve 
subiectele vor fi tratați la fel ca cei care au luat sub nota 5 
și nu vor mai putea preda anul școlar viitor.

3.960 de candidați s-au retras din concursul de 
titularizare din 17 iulie 2019, din motive personale sau 
medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, a 
anunțat atunci Ministerul Educației.

Constelaţia Lirei

Petiție plină de greșeli a celor
 care vor să fie profesori, deși

 s-au retras din examenul 
de titularizare

Oamenii de știință încearcă, în mod constant, 
să găsească un leac împotriva cancerului și se 
pare că l-au găsit. Este vorba de o plantă care se 
găsește și în România și care, potrivit unui studiu 
publicat în "Life Science", poate distruge până la 
98% din celulele canceroase, în doar 16 de ore.

Planta se numește pelinita (Artemisia annua) 
sau pelinul dulce și singură distruge până la 28% 
dintre celulele canceroase, dar, în combinație cu 
fierul, le distruge aproape în totalitate și asta fără 
să afecteze celulele sănătoase.

Artemisinina, substanță activă din această 
plantă, a fost folosit, în trecut, ca remediu 
împotriva malariei.

Fierul se acumulează în celulele canceroase, 
datorită receptorilor de transferină care le ajută în 
procesul de diviziune celulară. Și celulele normale 
au, de asemenea, acești receptori, dar celulele 
canceroase pot fi vizate de combinația de fier și 
artemisinina.

Există numeroase experimente realizate, până 
în prezent, și toate dovedesc că, în combinație cu 
fierul, artemisinina poate distruge în mod eficient 
cancerul.

Artemisinina a fost izolată, pentru prima dată, 
în anul 1972, de către savanții chinezi Henry Lai și 
Narendra Singh de la Universitatea din 
Washington, care au utilizat-o pentru tratamentul 
malariei, în timpul Războiului din Vietnam. 
Artemisinina este antimalaric recunoscut, fiind 
eficientă în lupta împotriva tulpinilor de 
Plasmodium cu rezistență medicamentoasă. 

În ansamblu, pelinita a fost testată pe 55 de 
tipuri de celule canceroase. După cele mai noi 
cercetări științifice, reiese că leucemia, cancerul 
de colon, melanomul (cancer de piele), cancerul 
la sân, cancerul la prostată, tumorile cerebrale și 
cancerul la rinichi răspund bine la tratament. 
Planta este eficientă și în tratarea cancerului la 
pancreas.

Dăncilă îl contrazice pe Teodorovici în problema
 obligării tinerilor să rămână în țară, după facultate

Oamenii de știință au descoperit planta care poate 
ucide 98% din celulele canceroase în 16 ore
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Insomnia ne poate face, de asemenea, să mâncăm pe fond 
de stres în urma eliminării hormonului cortizol.

Cercetarea a fost condusă de Dr. Robin Tucker de la 
departamentul de ştiinţă a alimentelor şi nutriţie umană. Este 
recomandat ca adulţii din întreaga lume să aibă un somn de 7-9 
ore pe noapte, iar pentru a determina modul în care ne este 
afectată pofta pentru dulce, cercetătorii au analizat bărbaţii 
sănătoşi care pretindeau că dorm bine. Aceştia au purtat 
electrozi pe scalp în timpul somnului, timp de două nopţi 
consective. Electrozii măsurau activitatea creierului pentru a 
determina câte ore de somn au avut şi nivelul de profunzime. 
După cele două nopţi, participanţii au mers în laborator unde au 
testat între 14 şi 18 substanţe dulci, care se încadrau în 
preferinţele lor, potrivit CSID.

Rezultatele, publicate în Jurnalul Preferinţelor şi Calităţii 
Alimentelor, arată că cu cât bărbaţii dormeau mai puţin, cu atât 
era mai mare pofta de dulce. Cercetările anterioare au sugerat 
că lipsa somnului poate fi responsabilă cu 15% de creşterea 
cererilor femeilor pentru dulciuri. Atunci când oamenii de ştiinţă 
au comparat rezultatele, nu au observat deloc diferenţe în 
privinţa poftei de dulce pe care ambele sexe o aveau.

De asemenea, lipsa somnului se află în strânsă legătură cu 
eliminarea cortizolului, un hormon de stres asociat cu mâncatul 
excesiv, în special în cazul femeilor.

Soacra, pe patul de moarte, catre ginere:

- Sa repari pendula aia de pe perete…

- O repar mama soacra, o repar. Dumneata concentreaza-

te acolo!

***

Bunicul il intreaba pe nepotel:

- Cum il cheama pe neamtul ala mic care imi tot ascunde 

lucrurile?

- Alzheimer, bunicule!

***

- Dragul meu, in curand vom fi trei…

- Asta e o veste buna! raspunse el sarutand-o

- Mama a obtinut divortul si va veni sa locuiasca cu noi…

Pastila de râs

Un studiu efectuat de către 
o ehipă de cercetători de la 
Universitatea Cambridge a 
ajuns la concluzia că mucurile 
de ţigară aruncate pe pământ 
sau în iarbă au efecte negative 
asupra germinării sau creşterii 
plantelor din proximitate lor, 
notează Science Alert.

Cercetătorii au aflat că 
atunci când sunt aruncate pe 
jos, mucurile de ţigară pot 
reduce germinaţia plantelor, 
încolţirea unei seminţe, cu 
aproape 10% în cazul ierbii şi 
cu 27% în cazul trifoiului. De 
asemenea, mucurile de ţigară 
aruncate la  în tâmplare 
influenţează negativ mărimea 
pe care aceste plante o pot 
atinge. Astfel, în prezenţa 
acestor poluanţi, iarba poate 
avea un deficit de creştere de 
13%, în timp ce trifoiul de 28%.

Anual sunt produse 5,6 
miliarde de ţigări cu filtru în 
întreaga lume, estimează 
BBC, dintre acestea mucurile 
a 4,5 miliarde sunt aruncate în 
mod iresposabil. Pericolul 
reprezentat de către aceste 
m u c u r u i  d e  ţ i g a r ă  s e  
datorează acetatului de 
c e l u l o z ă ,  u n  c o m p u s  
asemănător plasticului care 
are nevoie de cel puţin un 
d e c e n i u  p e n t r u  a  s e  

descompune.
Studiul a fost desfăşurat în 

Cambridge, Regatul Unit, 
unde oamenii de ştiinţă care 
au lucrat la acest studiu au 
studiat diferit locaţii în care 
mucurile de ţigară erau 
aruncate pe jos, în unele 

dintre acestea putând fi 
identificate chiar şi 128 mucuri 
de ţigară pe metrul pătrat. 
Acelaşi studiu nu a găsit o 
diferenţă importantă din punct 
de vedere statistic între ţigările 
care nu au fost aprinse şi 
mucurile de ţigară în ceea ce 

priveşte daunele produse 
plantelor afate în preajma 
locului unde au fost aruncate.

Din cauza faptului că 
ţigaretele cu filtru nu oferă 
n icun benef ic iu  pent ru  
sănătate în comparaţie cu 
ţigaretele fără filtru, dar şi din 

cauza faptului că mucurile 
reprezintă un  poluator tăcut, 
care este trecut cu vedere, 
activiştii de mediu au cerut 
adesea interzicerea utilizării 
acestora de către industria 
tutunului.

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

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială Beciu, din județul Teleorman, anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 16, începând cu data de 
05.08.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Beciu, județul Teleorman, 
conform art. 14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliare.

Anunţ prealabil

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

Mucurile de ţigară reprezintă un pericol 
pentru creşterea plantelor

Bărbații cheltuie anual pe haine puțin peste 1 miliard de 
euro. Datele arată că, în ultimii ani, vânzările de haine pentru 
bărbați cresc mai repede decât cele pentru femei. În 2018, 
piața a avut o creștere de 10,5% faţă de 2017.

B ă r b a ț i i  
români sunt din 
ce în ce mai 
pas iona ț i  de  
m o d ă  ș i  
trenduri. Potrivit 
Z i a r u l u i  
F i n a n c i a r ,  
bărbaţii câştigă 
mai mult decât 
femeile și sunt 
t o t o d a t ă  c e i  
care cheltuie 

mai mult. Nu cumpără mai multe produse, ci mai scumpe, 
brandul fiind un argument important.

„De câte ori vezi un bărbat care e îmbrăcat frumos, nu zic la 
4 ace neapărat, ochiul meu caută să descopere greșeala și de 
câte ori nu reușesc să găsesc lucrul ăsta, mă bucur foarte mult, 
înseamnă că bărbatul s-a îmbrăcat ca la carte. Ținutele într-
adevăr bine conturate se observă de la 25-30 de ani încolo”, 
spune Alexandru Ciucu, designer.

„Până acum ceva timp, bărbații se îmbrăcau doar ca să nu 
plece dezbrăcați de acasă, nu era o prioritate. Din ce în ce mai 
mult, bărbații se aranjează și pun preț pe cum se îmbracă și cu 
ce se îmbracă, sunt din ce în ce mai atenți la calitate. Unii 
bărbați au reușit să depășească doamnele. Avem bărbați care 
investesc mai mult decât clientele mele femei în ținute pentru 
ei”, arată Maria Simion, designer.

Pentru că bărbații sunt diferiți, designerii au grijă să creeze 
haine pentru toate gusturile.

Și mall-urile sunt din ce în ce mai căutate de bărbații în 
căutare de obiecte vestimentare.

Creşterea în greutate, declanşată 
de insomnie

Femeile din România, 
detronate de bărbați într-un 

domeniu surprinzător



1667: S-a născut Johann Bernoulli, matematician elvețian 

(d. 1748).

1759: A murit Pierre Louis Maupertuis, matematician 

francez (n. 1698).

1824: S-a născut Alexandre 

Dumas–fiul, scriitor francez (d. 

1895).

1841: A murit Mihail Lermontov, 

poet, prozator și dramaturg rus (n. 

1814).

1844: A murit John Dalton, 

fizician și chimist englez (n. 1766).

1917: S-a născut Bourvil (Andre 

Rainbourg), actor francez (d. 1970).

1921:  Cercetător i i  de  l a  

Universitatea din Toronto conduși 

de biochimistul Frederick Banting 

anunță descoperirea insulinei.

1930: S-a născut Gheorghe Scripcă, scriitor român (d. 

2001).

1946: S-a născut Alexandru Tocilescu, regizor român de 

teatru (d. 2011).

1956: România devine membru al Organizatiei Națiunilor 

Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), fondată 

în 1945.

1962: A murit Ion Țuculescu, pictor român (n. 1910).
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08:35 Aventura urbană 09:30 M.A.I. 
aproape de tine 10:00 Vreau să fiu 
sănătos 11:00 Levintza prezintă 11:30 
Constructorii de visuri 12:00 Drumul 
succesului 12:30 Adevăruri despre 
trecut 13:00 Exclusiv în  România 13:45 
Discover Romania 14:00 Telejurnal 
14:30 Ora regelui 15:30 Toate pânzele 
sus! 16:30 Vedeta populară 18:30 
Teleenciclopedia 19:30 Moment Art 
20:00 Telejurnal 21:00 Dosar România 
22:00 Aventurile căpitanului Alatriste 
23:10 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 27 Iulie

O zi foarte buna 
pe plan profesional. 
Este posibil sa fiti 
premiat sau avansat. 
Dupa-amiaza sunteti 
nevoit sa luati o 
decizie in privinta 
relatiilor cu persoana 
iubita. 

Sunteti indispus din 
cauza dif icultati lor 
f inanciare. Nu va 
angajati in activitati 
noi! De asemenea, nu 
v a  p u n e t i  m a r i  
sperante in succesul 
unei afaceri! S-ar 
putea sa fiti dezamagit. 

R e l a t i i l e  c u  
persoana iubita sunt 
excelente. S-ar putea 
sa cunoasteti o femeie 
care va juca un rol 
important in viata dv. Nu 
tratati cu superficialitate 
a c t i v i t a t e a  
profesionala! 

Cumparati un obiect 
de valoare pentru 
camin. Partenerul de 
v i a t a  s e  b u c u r a .  
Sunteti nevoit sa va 
schimbati programul 
din cauza unei situatii 
neprevazute la locul de 
munca. 

Vi se propune sa 
va asociati intr-o 
afacere. Va sfatuim sa 
nu va pripiti in luarea 
unei hotarari. Dupa-
amiaza, vă sfătuim să 
acordati mai multa 
a t e n t i e  r e l a t i i l o r  
sentimentale.

Munca din ultima 
per ioada is i  arata  
rezultatele azi. Totul se 
d a t o r e a z a  
p e r s e v e r e n t e i  s i  
seriozitatii cu care tratati 
problemele. Acordati 
ma i  mu l ta  a ten t ie  
relatiilor sentimentale! 

A s t a z i  s u n t  
favorizate relatiile cu 
rudele si cu prietenii. 
Este momentul sa va 
ocupati de problemele 
de sanatate ale unei 
persoane din familie. 
Seara primiti vizita 
unui prieten.

Sunteti in forma si 
b ine  d i spus ,  i a r  
relatiile cu anturajul 
sunt excelente. Puteti 
a v e a  s u c c e s  i n  
tranzactii comerciale 
si investitii financiare. 
Va sfatuim sa evitati 
speculatiile.

Sunteti irascibil si 
va nemultumeste tot 
ce se petrece. N-ar 
strica sa fiti mai 
conciliant. Membrii 
mai tineri ai familiei va 
fac o mare bucurie in 
cursul dupa-amiezii.

BERBEC

Astazi nu este 
indicat sa va ocupati 
d e  a f a c e r i .  D e  
a s e m e n e a ,  v a  
sfatuim sa evitati 
orice fel de speulatii. 
In schimb, relatiile 
sentimentale va ofera 
mari satisfactii. 

Insuccesul intr-o 
a f a c e r e  v a  
dezamageste. Nu 
este cazul sa va 
pierdeti increderea. 
Pur si simplu, nu e o zi 
favorabila afacerilor 
si comunicarii cu 
persoane importante. 

Incepeti ziua cu un 
s e n t i m e n t  d e  
frustrare, din cauza ca 
vi se anulează o 
ca la to r ie .  Nu va  
revarsati nervii asupra 
colegilor. Acordati mai 
m u l t a  a t e n t i e  
partenerului de viata. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Robbersonii şi poliţia 12:00 Ce 
spun românii 13:00 Odrasla lui 
tata 14:45 Agentul Cody Banks 2: 
Destinatia Londra 16:45 Aurul 
nebunilor 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Răzbunătorii 23:00 Jocurile 
foamei: Revolta - Partea a II-a 
01:30 Ai noştri 02:30 Odrasla lui 
tata 04:15 Robbersonii şi poliţia 
06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00 
A s i a  E x p r e s s  1 3 : 0 0  
Observator 13:15 Poftiţi pe la 
noi! 16:15 Contele de Monte 
Cristo 19:00 Observator 
20:00 iUmor 22:00 John Wick 
2 00:30 Războiul stelelor - 
Episodul IV: O nouă speranță 
03:00 Tutankhamun  06:00 
Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
Teo Show 11:00 Sport, dietă şi 
o vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Roventura 13:30 Roata 
norocului  15:30 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Se strigă darul 22:00 Vrei 
să fii milionar 23:30 Știrile 
Kanal  D 00:30 Puterea 
dragostei 03:30 Teo Show 
05:30 Pastila de râs

07:20 Flash monden 08:20 
Elisa 10:30 Secrete de stil 
11:00 Camera de râs 11:30 Cu 
lumea-n cap 13:30 Tamara 
Buciuceanu în dialog cu 
Cesonia Postelnicu 15:30 Chef 
Dezbrăcatu' 16:00 Mihail, 
câine de circ 18:00 Focus 18 
19:30 Flash monden 20:00 Cu 
mâinile curate 22:00 Lovit de 
fulger 00:00 Cu mâinile curate

07:15 Cum salvezi o 
căsnicie 09:45 La bloc 12:00 
Inside Job: Adevărul despre 
criză 14:15 Modelul 16:30 
Muppets în spațiu 18:15 La 
bloc 20:30 Graba strică 
treaba 22:45 Stanii noptii 
00:45 Mâini ucigașe 02:30 
Stanii noptii 04:00 La bloc 
06:00 Ce spun românii

07:40 În inima Africii 08:30 
Generaţia Fit 09:00 Sid, micul 
savant 10:00 Mic dejun cu un 
campion 11:00 D'ale lu' Mitică 
12:00 Vibe By Ioana Voicu 12:30 
Cap compas 13:00 Memorialul 
Durerii 14:00 Gala Umorului 15:00 
Femei de 10, bărbați de 10 17:00 
Zile cu stil 17:30 MotorVlog 18:00 
În inima Africii 19:00 Telejurnal 
20:10 Jandarmul la plimbare 22:10 
Onoare şi respect 23:45 Zile cu stil

08:20 Astro Boy 09:50 Nu te 
pune cu Zohan 11:45 Hong 
Kong, oraș al crimei 13:20 
Ceva, ceva tot o ieși 15:25 
Uimitorul Om-Păianjen 17:35 
Cineva acolo sus 18:15 
Elysium 20:00 A doua şansă 
21:40 Lunetistul 23:45 V de la 
Vende t ta  01 :50  Moar te  
instantanee 03:35 Elysium 
05:20 Uimitorul Om-Păianjen

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 

27 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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Universitatea Craiova a 
terminat la egalitate cu echipa 
maghiară Honved Budapesta, 
0-0, joi seara, pe stadionul 
ETO Park din Gyor, în prima 
manşă a turului al doilea 

preliminar al Europa League. 
Echipa din Bănie a avut prima 
ocazie, în minutul 3, când 
Bărbuţ a şutat în plasa 
laterală. 

În minutul 17, a avut loc o 
ciocnire între Lovric şi Acka, în 

careul echipei craiovene, iar 
ambii jucători s-au ales cu răni 
la  cap.  Honved a fost  
periculoasă în min. 26, dar 
Mateiu a blocat providenţial 
şutul lui Batik, pentru ca un 

minut mai târziu Pigliacelli să 
respingă lovitura de cap a lui 
Ngog, fază la care Bancu s-a 
ales și el cu arcada spartă. 

Universitatea, care a avut o 
posesie net superioară, a 
început bine partea secundă şi 

Vătăjelu a ratat de două ori: 
mai întâi a luftat în 6 metri, la 
centrarea lui Roman, iar apoi 
şutul său de la 20 de metri a 
trecut pe lângă poartă. Bărbuţ 
a ratat şi el o ocazie mare în 
minutul 72, şutând slab în 
braţele portarului, la centrarea 
lui Roman. 

Honved a riscat chiar mai 
puţin decât Universitatea şi a 
avut o singură situaţie notabilă 
în repriza a doua, prin Gazdag, 
în minutul 80. Șutul a trecut 
prin faţa porţii. 

Craioveni i  puteau da 
lovitura în final, dar Kelic a 
reluat peste poartă din 5 metri, 
în ultimul minut.  

Manşa secundă va avea 
loc pe 1 august, la Craiova. 
Universitatea Craiova, în cazul 
în care o va elimina pe Honved 
Budapesta, o va întâlni pe AEK 
Atena în turul al treilea 
preliminar, prima manşă fiind 
programată în Bănie, pe 8 
august.

SPORT

Gent - Viitorul a fost cel mai spectaculos meci din turul doi 
al preliminariilor Europa League, cu numai puţin de 9 goluri 
marcate. Belgienii au înscris de două ori în primul sfert de oră. 
Mladen a redus din diferență în minutul 20 cu un șut fantastic 
de la 25 de metri.

Gazdele au mai inscris de trei ori până la pauză, când 
conduceau cu 5 la 1: ucraineanul Roman Yaremchuk a dat 
gol din penalty, iar japonezul Kubo a reușit dubla. Yaremchuk 
a marcat și el al doilea gol în minutul 50, după o fază de tiki-
taka.

Viitorul a revenit însă puternic, iar căpitanul Bogdan Țîru a 
reușit dubla în mai puțin de 10 minute.

Intrat în locul lui George Ganea, Denis Drăguș putea 
marca al patrulea gol pentru Viitorul, însă meciul s-a terminat 
6 la 3, iar Hagi va încerca să rezolve calificarea acasă, pe 1 
august.

Oltenii nu au reușit să învingă în primul meci din turul doi al 
Europa League, iar Marcel Popescu s-a declarat deranjat 
rezultatul final înregistrat de echipa pregătită de Corneliu 
Papură. Managerul celor de la Craiova a acuzat duritatea cu 
care au jucat maghiarii.

”Jucătorii sunt ok, dar nu este normal să se întâmple așa 
ceva. Nu vreau să fac un titlu de glorie din faptul că am reușit 
să facem 0-0. Trebuie să fim realiști și să ne gândim că 
adversarul care va veni la Craiova are două șanse din trei.

Meciurile astea trebuie să ne călească și să ne facă să 
tratăm meciurile din Europa altfel. Eu sunt nemulțumit și sunt 
consider că eram îndreptățiți să ne întoarcem cu trei puncte, 
după ocaziile pe care le-am avut. Kelic a ratat o ocazie mare în 
final”, a spus Marcel Popescu.

Calificarea în turul trei preliminar din Europa League, se va 
decide în Bănie, iar Marcel Popescu cere sprijinul publicului la 
meciul retur.

”Avem nevoie de sprijinul publicului la meciul returși le 
mulțumim celor care au venit în deplasare cu noi. Ne așteptăm 
la un stadion plin și la o calificare care să ne scoată în fața unui 
nume în Europa, AEK Atena”, a mai spus Popescu.

Gent - Viitorul 6-3. Trupa 
lui Hagi pierde primul set

 cu belgienii. Şanse minime
 de calificare

Marcel Popescu nu e 
mulțumit de rezultatul meciului 

dintre Honved și Craiova!
 ”Am fost nedreptățiți!”

Gică Hagi a avut o primă reacție după 
măcelul din Belgia, acolo unde Viitorul a fost 
învinsă clar de Gent, 6-3, în turul 2 preliminar al 
Europa League. ”Regele” speră încă la 
calificare, după un retur ”perfect”.

"Încep cu lucrurile bune. Chiar dacă am 
suferit o înfrângere grea, cred că ofensiv am 
jucat bine, de asta am şi marcat trei goluri în 
deplasare. Defensiv, părerea mea, am jucat 
foarte slab. Din păcate, le-am dat foarte multe 
spaţii în prima repriză. Ei au calitate, au arătat, 
au jucători foarte buni. Am marcat goluri în 
repriza a doua. E greu să spui, trebuie să 
marcăm goluri multe acasă. În plan defensiv 
nici ei nu au jucat bine, lucru care îmi dă 
speranţe acasă. Putem să facem un meci bun, 
perfect. Trebuie să nu luăm goluri şi să 
marcăm trei goluri.

Totul e posibil în fotbal, important e să 
credem în continuare. După o repriză proastă, 
am făcut o repriză secundă foarte bună. Aşa că 
rămânem cu repriză a doua şi vedem ce facem 
la Constanţa. S-a văzut că ambele echipe au 
făcut greşeli în plan defensiv. Joacă bine 
ofensiv, dar avem de lucrat defensiv. Noi de 
marcat, marcăm, de jucat ştim să jucăm fotbal. 
Fără minge am făcut foarte multe greşeli 
colective, ca şi echipă. Vom vedea. Sperăm 
pentru meciul de acasă.

Am avut ocazii, am dus mingea în careu. 

Am făcut lucruri bune ofensiv, pentru un meci 
în deplasare. Defensiv, din păcate, slab. 
Sperăm ca acasă să facem minunea", a spus 
”Regele”, în conferința de presă.

Viitorul a fost învinsă, joi, în deplasare, cu 
scorul de 6-3 (5-1), de formaţia belgiană KAA 
Gent, în manşa I a turului al doilea preliminar al 
Europa League. Gazdele au condus cu 6-1, 
după 50 de minute de joc.

Bogdan Țîru a reușit dubla, în minutele 56 și 
61, iar Denis Drăguș a avut șansa de a face 6-
4, câteva minute mai târziu. A rămas 6-3, iar 
returul se joacă peste o săptămână, în 
România.

Învingătoarea dintre FC Viitorul şi Gent va 
da piept cu AEK Larnaca (Cipru) sau Levski 
Sofia (Bulgaria) în turul al treilea preliminar. 
Primul meci va fi în deplasare, pe 8 august.

Honved - U Craiova 0-0. Oltenii au obținut un egal ”alb”
 în Ungaria, dar marile ocazii le-au aparținut

Prima reacție a lui Gică Hagi, după eșecul
 usturător cu Gent
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