
Anu l  t recu t ,  p r in  
hotărâre de Guvern a fost 
înființată Casa de Comerț 
”Unirea”, care are drept 
obiectiv crearea unui lanț 
de depozite en-gross și 
magazine de tip Aprozar 
î n  c a r e  v o r  f i  
comercializate  legumele, 
fructele și produsele 
ag r i co le  p rocesa te ,  
provenite de la fermierii 
români. În data de  24 
aprilie 2019, Guvernul a aprobat majorarea capitalului social al Casei de Comerț 
Agroalimentar  ”Unirea” la 93 de milioane de lei. 

(Continuare  în  pagina  4)

 Pe rsoane le  cu  
dizabilităţi din România 
primesc, la cerere, un 
card european prin care 
li se va facilita accesul 
gratuit sau cu reducere 
l a  e v e n i m e n t e l e  
culturale şi sportive.

P e r s o a n e l e  c u  
dizabilităţi din România 
c a r e  d o r e s c  s ă  
beneficieze de acces 
gratuit sau subvenţionat 
parţial la evenimente 

culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, organizate şi în alte state membre 
ale Uniunii Europene, pot solicita direcţiilor generale de asistenţă socială şi 
protecţia copilului de care aparţin eliberarea unui card european pentru dizabilitate. 

(Continuare  în  pagina  4)

* Gestionarea Registrului Agricol în format 
electronic se va face din bugetele ANCPI și 
primăriilor.

Introducerea Registrului Agricol electronic, în locul 
Registrului Agricol pe format  de hârtie   trebuia făcută  de 
către primării,  conform legii,  începând din  luna ianuarie  
2018. Urmare a unor probleme legate de asigurarea 
finanțării și a softului necesar,  implementarea acestei 
prevederi legale nu a avut loc,  introducerea Registrului 
Agricol electronic  fiind amânată pe termen nelimitat.  

Potrivit legii, fiecare imobil situat în intravilanul 
localităților se identifică, potrivit nomenclaturii stradale, 

prin adresa acestuia, individualizată prin denumirea 
străzii și numărul administrativ, atribuite de către 
autoritățile administrației publice locale și, după caz, 

după numărul cadastral. Fiecare proprietate situată în 
extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și în cel 
al terenurilor, cu sau fără construcții, se identifică prin 
denumirea parce le i ,  număru l  topograf ic  a l  
parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, potrivit 
toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel 
cum este cunoscută de localnici. 

(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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4.2441 lei
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(Gramul
de aur)
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Repere teleormănene:

Iliescu I. Ion, 
teleormăneanul premiat

 de Academia Română

Registrul Agricol în format electronic va fi
 introdus începând cu anul  2020 !

Beneficii naționale ale Cardului European 
pentru Dizabilitate

Casa de Comerț “Unirea” va deschide
 60 de magazine, în care vor fi vândute legumele 

produse de fermierii români  

Proiect pentru 
educație nonformală 
în rândul tinerilor din 

mediul rural din
 județul Teleorman



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

La inceputul lunii iulie,  
ASOCIATIA PRO MEDIU 
TELEORMAN a  lansa t  
proiectul: „Implica un sat, 
dezvolta un GAL”,  finantat  in 
cadrul programului Corpul 
european de Solidaritate 
–Proiecte de solidaritate.

Proiectul va fi implementat 
in perioada 01.07.2019-
30.06.2020.

S c o p u l  p r o i e c t u l u i :  
Promovarea conceptului de 
antreprenoriat prin metode de 
educatie nonformala in radul 
tinerilor din mediul rural din 
judetul Teleorman in vederea 
infiintarii si dezvoltarii firmelor 
d e  a n t r e p r e n o r i a t ,  o  
alternativa pentru a crea 
locuri de munca si incluziune 
sociala.

Obiectivele proiectului: 
Pregatirea/ instruirea unui 
grup de 8 tineri din mediul 

rural, inclusiv de etnie rroma 
(jud.Teleorman) in domeniul 
antreprenoriatului , in vederea 
dezvoltarii abil itati lor si 
competentelor pentru a 
infiinta si dezvolta firme de 
antreprenoriat; Informarea si 
constientizarea unui numar 
de 500 de tineri din mediul 
ru ra l  ( j ud .  Te leorman)  
cuprivire la dezvoltarea 
c o n c e p t u l u i  d e  
antreprenoriat, ca alternativa 
la crearea de locuri de munca; 
Dezvoltarea parteneriatului 
cu auoritat i le locale si 
responsabilizarea acestora, 
in ceea ce priveste sustinerea 
tinerilor pentru initiative de 
antreprenoriat in comunitatile 
rurale; Elaborarea unei 
strategii cu scopul infiintarii si 
a modului de functionare a 
unui Comitet de consultanta 
antreprenoriala pentru tinerii 

din mediul rural din judetul 
Teleorman.

O prima activitate din 
cad ru l  p ro i ec tu l u i  s - a  
implementat in perioada 10-
14 iulie 2019, care a constat in 
organizarea unui training- 
Curs antreprenoriat si s-a 
adresat celor opt tineri care 
fac parte din echipa de 
management a proiectului.

Urmatoarele activitati vor 
consta in organizarea unei 
caravane denumita Caravana 
tinerilot antreprenori din 
mediu l  ru ra l  s i  se  va  
implementa in 10 scoli din 
mediul rural din judetul 
Teleorman. Scopul acestei 
activitati va fi acela de a 
informa elevii din ciclul 
gimnazial cu privire la 
conceptul de antreprenoriat.

B.P.

Deși numărul bicicletelor electrice nu e foarte mare, nici 
măcar în țările dezvoltate, experții în siguranță avertizează că 
acestea deja fac un număr mult mai mare de victime decât 
bicicletele clasice.

Potrivit unui studiu al Ministerului Transportului din 
Germania, din cele 77 de milioane de biciclete, câte sunt folosite 
în această țară, doar 4 milioane sunt electrice, adică 5%. Totuși, 
procentul bicicliștilor care conduc astfel de vehicule motorizate, 
uciși în accidente, este de 18.

„Riscul de deces calculat pe cinci ani este de trei ori mai mare 
pe o bicicletă electrică decât pe una convențională, la toate 
categoriile de vârstă”, a explicat Joerg Kubitzki, cercetător de 
siguranță la compania europeană de asigurări Allianz, potrivit 
dpa.

Cel mai des întâlnite biciclete electrice sunt cele cunoscute 
ca „pedelec”. Acest tip de sistem îi oferă un ajutor biciclistului, 
dar acesta tot trebuie să pedaleze. În majoritatea țărilor, puterea 
motorului este reglementată și limitată la 250 W, iar viteza 
maximă este de până la 25 km/h. Când se ajunge la această 
viteză, motorul se oprește automat.

„Cele pedelec sunt mai periculoase decât bicicletele 
nemotorizate chiar dacă se ia în calcul distanța parcursă, în 
ambele cazuri. Un kilometru parcurs pe pedelec va fi mult mai 
periculos decât unul pe o bicicletă normală”, a mai spus 
Kubitzki.

Statisticile arată că, în medie 11,64 de bicicliști care au 
condus biciclete electrice mor la fiecare miliard de kilometri 
conduși, comparativ cu 8,96, în cazul bicicletelor clasice.

De data aceasta, statisticile s-au uitat la toate categoriile de 
vârstă, pentru că, într-o analiză anterioară, din 2015, au luat în 
calcul doar persoanele peste 64 de ani.

Potrivit Biroului German de Statistică, în 2014 au murit, în 
această țară, 39 de persoane în urma accidentelor în care au 
fost implicate bicicletele electrice. Dintre acestea, 22 aveau 74 
de ani, iar 10 până în această vârstă, dar peste 64 de ani.

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

Cu toate ca multi producatori de masini 
stau departe de Romania cand este vorba de a 
mai construi o fabrica, din cauza lipsei 
infrastructurii si a mediului economic 
i m p r e v i z i b i l ,  
Romania este in top 
5 cei  mai mari  
a n g a j a t o r i  i n  
industria auto dintre 
tarile membre UE, 
potrivit ACEA.

Sectorul auto din 
Uniunea Europeana 
ofera peste 2,6 
milioane de locuri de 
munca directe in 
fabrici de masini, 
cele mai importante 
5 tari fiind Romania, 
Polonia, Germania, Franta si Marea Britanie. 
Aceste joburi din industria auto reprezinta 
8,5% din totalul fortei de munca in unitati de 
productie din UE.

Romania si Slovacia sunt pe primele doua 
locuri in ceea ce priveste ponderea joburilor 
din industria auto in industria prelucratoare, cu 
un procent de peste 15%. Pe urmatoarele 

pozitii sunt Cehia, 
Suedia, Ungaria, 
Germania cu 13,4%, 
13,3%, 12,9% si 
respectiv 11,8%.

In Europa, exista 
3 0 9  u n i t a t i  d e  
a s a m b l a r e  s i  
p r o d u c t i e  d e  
automobi le. 137 
dintre aceste fabrici 
produc autoturisme, 
37 de unitati produc 
vehicule util itare 
usoare, 59 produc 

vehicule grele, 47 produc autobuze si 72 
produc motoare. Membrii ACEA construiesc 
masini, camionete, camioane, autobuze si 
motoare in 21 de tari din Europa.

Proiect pentru educație 
nonformală în rândul tinerilor din mediul 

rural din județul Teleorman

Statistică: Riscul de deces 
este de trei ori mai mare pe o 

bicicletă electrică, decât 
pe una obișnuită

România, în top 5 cei mai mari angajatori 
din UE în industria auto
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Suntem martorii unei tragedii care a zguduit 
întreaga Românie și nu numai. Tragedia din 
Caracal a avut ecou in presa internațională si 
reacții neiertătoare la adresa nepăsării și 
incompetenței autorităților în salvarea unui 
suflet care cerea cu disperare ajutorul.

Un sistem cancerigen aflat in metastază își 
arată adevărata față. Un sistem putred care 
este incapabil să garanteze dreptul la viață și 
care a eșuat în mod evident în misiunea sa 
fundamentală de a proteja cetățenii. Un sistem 
corupt care a acționat în mod sistematic , 
schimbând legislația , doar în favoarea 
infractorilor, areconsecințe criminale. În ciuda 
protestelor și a criticilor Opoziției, politica dusă 
de PSD împreună cu ALDE pentru favorizarea 
infractorului, își culege astăzi roadele.

Dramatica situație devine un prilej numai 
bun pentru a da bine, pentru a câștiga capital de 
imagine, iar Viorica Dăncilă nu ratează această 
ocazie. Cu un cinism greu de digerat, primul 
ministru afișează o falsă empatie publică 
erijându-se în eroina de carton a acestei 
tragedii. Iată cum drama fetelor ucise la 
Caracal, care și-au pus  toată încrederea în 
salvatorii ei capătă nuanțe tot mai politice. Cât 
tupeu să aibă Viorica Dăncilă să propună 
susținerea unui Referendum pentru înăsprirea 
pedepselor, când tocmai tocmai ea a protejat și 
încurajat infractorul...Românii au respins deja 
prin votul pe care l-au dat pe 26 mai ceea ce 
PSD și ALDE au făcut în ultimii ani. Este inutilă 

această acțiune când în Parlament există deja 
inițiative ale PNL care vin să înăsprească 
legislația penală în cazul ucigașilor, pedofililor, 
violatorilor. 

Nu mai este mult până ce vom răzbuna toate 
nedreptățile.  Încă puțin  și va veni ziua când 
Administrația județului Teleorman va trece 
printr-un proces de ,,curățenie''benefică pentru 
o bună funcționare. O administrație locală 
bazată pe oameni pregătiți, competenți și nu pe 
nepotisme .

Urgența cea mai mare care se cere este ca 
absolut toți cei responsabili, din oricare dintre 
instituțiile implicate să  răspundă pentru totala 
neimplicare și neîndeplinirea atribuțiunilor de 
serviciu.

Cetățenii și-au pierdut încrederea în instituții 
și tot așteaptă ca la capătul celălalt șă răspundă 
adevărații salvatori și nu vânzătorii de iluzii, iar 
unii chiar mor cu această speranță în minte și în 
suflet.

Ca tată al unei fiice de 19 ani pot înțelege 
durerea din sufletul părinților și pot simți  
frustrarea că incompetența și nepăsarea au 
ucis un suflet nevinovat care și-a pus toată 
încrederea într-un sistem care a dezamăgit-o.  
E timpul sa spunem STOP!

Apelul de salvare încă se face cu toate 
riscurile asumate. Salvați România este 
strigătul nostru, al tuturor! Să nu ne pierdem 
speranța că România poată fi salvată !!!

Eugen Pîrvulescu, Senator PNL

Dacă până de curând localitatea Caracal era cunoscută 
drept locul unde s-a răsturnat carul cu proști, mai nou orașul 
Caracal este cunoscut drept locul unde s-au petrecut niște 
crime abominabile, unde un scelerat a reușit să întoarcă o 
țară întreagă pe dos, locul care a schimbat agenda publică, i-
a făcut pe politicieni să dea declarații care, în an electoral 
pentru alegerile prezidențiale, se pot iarăși remarca pe 
spatele unor victime nevinovate, interesul politicianist 
primând pentru politicieni.

DIICOT a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre crima de 
la Caracal. Alexandra ”nu a avut nici o șansă”. ”S-a dispus 
extinderea acțiunii penale față de inculpatul Dincă Gheorghe 
sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat constând 
în aceea că la locuința sa din Caracal ar fi ucis-o pe minora de 
15 ani pe care ar fi răpit-o în scopul exploatării sexuale, o 
sechestrase și o violase. Crimele din Caracal de la casa 
groazei sau casa ororilor cum a fost numită, au dat ocazia 
politicienilor să-și mai facă o data campanie electorală în anul 
alegerilor prezidențiale. Astfel președintele Klaus Werner 
Iohannis a fost atacat: ”Iohannis este responsabil politic de 
crimele de la Caracal, este complice la crimă, a transformat 
instituțiile statului, mai ales pe cele care privesc ordinea 
publică și securitatea națională în terenul lui de război politic 
electoral”. Iar președintele Iohannis a declarat: ”Cei 
responsabili să fie aspru pedepsiți. Îmi exprim regretul 
profund față de tragedia de la Caracal, în care instituțiile 
statului nu au reușit să salveze viețile celor două tinere. Sunt 
alături de familiile îndoliate”.

La rândul său, Viorica Vasilica Dăncilă, primul ministru al 
României și președintele Partidului Social Democrat, a 
amânat congresul PSD de pe 3 august și a declarat: 
”Președintele să convoace de urgență ședință CSAT. 
Președintele să își asume că va face o analiză la sânge în 
CSAT referitoare la STS”.

După derularea crimelor de la Caracal, în București, dar și 
în alte localități au avut loc mitinguri de susținere și de regret 
pentru familiile îndoliate de crimele de la Caracal, chiar și în 
Alexandria. Între timp premierul Viorica Dăncilă a declarat că 
analizează declanșarea unui referendum național în care 
poporul să hotărască dacă este de acord cu mărirea 
pedepselor pentru crime, violuri și alte mârșăvii. Cert este că 
în cazul crimelor de la Caracal întreaga societate s-a oripilat 
și este pentru mărirea pedepselor. Se pare că asasinul de la 
Caracal, chiar dacă și-a recunoscut faptele, nu va primi 
condamnare pe viață, fiindcă are 66 de ani, respectiva 
condamnare putând fi pronunțată doar până la 65 de ani. În 
România, în societatea civilă se discută deja despre 
reintroducerea pedepsei cu moartea.

Ioan DUMITRESCU

Comitetul Executiv Naţional al PSD a decis în şedinţa de 
luni amânarea congresului partidului pentru data de 24 de 
august, au precizat pentru AGERPRES surse participante la 
reuniune.

Anterior, preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, anunţase că 
un congres privind validarea candidatului social-democrat la 
prezidenţiale urmează să aibă loc în data de 3 august.

Comitetul Executiv al PSD a decis marți, 23 august, cu 
doar două voturi împotrivă, să o desemneze pe Viorica 
Dăncilă drept candidat al partidului la alegerile prezidențiale.

Dăncilă va trebui validată și de către Congresul PSD, 
programat inițial să aibă loc pe 3 august. Dăncilă a rămas 
singurul candidat pentru desemnarea ca prezidențiabil, după 
ce Gabriela Firea a anunțat că se retrage din cursă, în urma 
lipsei de susținere în rândul baronilor locali.

Crimele de la Caracal

E u g e n  Te o d o r o v i c i ,  
președintele executiv al PSD, 
a  f ă c u t  o  d e c l a r a ț i e  
halucinantă luni seară, la 
ieșirea din CEx. Arătând spre 

un grup de protestatari care îl 
aștepta în fața sediului, 
ministrul de Finanțe a declarat 
jurnaliștilor că episodul din 
Caracal este ”o chestiune care 
se întâmplă în special din 
cauza dânșilor, să știți (a 
protestatarilor, n.red.), a celor 
care țipă și se împotrivesc 

schimbărilor în sistem”.
Jurnaliștii l-au întrebat pe 

ministru de ce ar fi protestatarii 
de vină pentru tragedia din 
Caracal având în vedere că 

sunt doar niște oameni care își 
exprimă nemulțumirile în 
stradă.

Ministrul le-a replicat 
jurnaliștilor: ”Vi se pare 
normal? Vi se pare normal 
lucrul acesta? De ce aici și nu 
la Palatul Cotroceni? STS, știți 
foarte bine, nu ține nici de 

Guvern, nici de PSD”.
C u  a c e a s t ă  o c a z i e ,  

Teodorovici a readus în 
d i s c u ț i e  s u b o r d o n a r e a  
Serviciului de Telecomunicații 
Speciale, prima țintă a PSD 
după pierderea alegerilor din 
26 mai, atunci când liderii 
social-democrați au acuzat că 
alegerile ”au fost fraudate” cu 
ajutorul STS.

Totodată, invocând STS, 
președintele executiv al PSD 
s-a poziționat în chestiunea 
culpei instituțiilor în tragedia 
din Caracal, sugerând că 
protestatarii ar trebui să își 
îndrepte nemulțumirile către 
Serviciul de Telecomunicații 
Speciale.

Întrebat fiind de un jurnalist 
de ce nu vorbește și despre 
culpa Poliției Române, având 
în vedere că un polițist a avut 
nevoie de o oră ca să deschidă 
aplicația de localizare a 
adolescentei, Teodorovici a 
spus că, pentru acest lucru, 
așteaptă finalizarea anchetei.

112... SALVAȚI ROMÂNIA!!

Surse:  Congresul PSD pentru 
validarea candidatului la 

prezidențiale, amânat 
pentru 24 august

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, şi-a dat 
demisia ieri, în urma crimelor de la Caracal.

Nicolae Moga a rezistat la conducerea MAI 
doar 6 zile.

"Am decis să mă retrag din funcţia de 
ministru al Afacerilor Interne. Retragerea din 
această demnitate trebuie să fie văzută ca un 
nou început pentru minister. Am depus toate 
controalele posibile pentru identificarea 
vinovaţilor. Cercetările vor continua", a spus 
Nicolae Moga.

Nicolae Moga depusese miercerea trecută 
jurământul în funcţia de ministru al Afacerilor 
Interne.

Teodorovici, declarație halucinantă despre 
tragedia din Caracal și protestatarii care îl așteptau

 la ieșirea din Cex

Ministrul de Interne, Nicolae Moga, 
şi-a dat demisia!
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Terenurile, cu sau fără construcții, situate 

în intravilanul localităților sau în extravilan, 
care sunt înscrise în cartea funciară, se 
înscriu în registrul agricol, identificându-se 
prin numărul cadastral sau topografic și 
numărul de carte funciară, după caz, potrivit 
prevederilor Legii cadastrului și a publicității 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

 Înscrierea datelor în registrul agricol în a 
cărui rază administrativ-teritorială își are 
domiciliul capul gospodăriei se face pe baza 
declarației date pe propria răspundere sau pe 
bază de documente, de capul gospodăriei 
sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major 
al gospodăriei care dispune de capacitate 
deplină de exercițiu. Pentru persoanele 
juridice datele se înscriu în registrul agricol pe 
baza declarațiilor date de reprezentantul legal 
respect iv,  înso ț i te  de  documente .
Potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern 
aflat în dezbatere publică,  începând cu data 
de 29 iulie 2019, pe site-ul Ministerului 
Agriculturii, va fi  promovată o Hotărâre de 

Guvern prin care se vor face schimbări în 
legislația  referitoare la introducerea 
Registrului Agricol în format electronic. 

Art. 1. − Se aprobă registrul agricol în 
fo rmat  e lec t ron ic  pent ru  per ioada 
2020−2027. Cheltuielile privind gestionarea 
registrului agricol în format electronic vor fi 
suportate din bugetul Agenţiei Naţionale de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară, precum și 
din bugetele locale ale comunelor, orașelor, 
municipiilor și sectoarelor municipiului 
București, după caz. 

Art. 3. − În termen de 60 de zile de la data 
intrării  în vigoare a prezentei hotărâri, prin 
ordin al Directorului general al Agenţiei 
Naţionale de Cadastru şi Publicitate 
Imobiliară se aprobă Ghidul utilizatorului 
pentru aplicația informatică Registrul Agricol 
Național. Art. 4. − Registrele agricole în format 
electronic pentru perioada 2020−2027 se 
elaborează potrivit formularelor aprobate prin 
prezenta hotărâre. 

Proiectul de hotărâre include și anexa cu 
formularele registrului agricol electronic.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
În legătură cu această inițiativă, ministrul Agriculturii, 

Petre Daea,  a precizat :”Fermierii mici se află în 
imposibilitatea de a-și valorifica produsele. Cooperativele 
agricole nu sunt destul de eficiente, iar micii producători se 
confruntă cu o situație grea și nu se confruntă de ieri, de 
azi, se confruntă de mult timp, situație care înseamnă 
imposibilitatea de a-și valorifica produsele datorită faptului 
că nu există rețele de preluare și de valorificare a acestor 
produse. În această situație,  s-a decis înființarea Casei de 
Comerț “Unirea”,  care va crea un lanț de 60 de magazine, 
pe tot cuprinsul țării, unde se vor vinde doar legume, fructe 
și alte produse livrate de fermierii români”. “Realitatea a 
demonstrat  faptul că e nevoie ca, pe lângă cooperativele 
agricole, să existe și această verigă, o societate 
comercială cu capital de stat, Camera de Comerț Unirea”, a 
adăugat ministrul Petre Daea.  

În legătură cu acest subiect, președintele Casei de 
Comerț “Unirea”, Adrian Izvoranu, a adăugat : “Ne 
propunem să facem 60 de magazine cu fructe şi legume 
româneşti la nivel naţional, produse alimentare proaspete 
şi procesate. Din punct de vedere tehnic putem să 
deschidem primul magazin într-o săptămână, dar avem 
nevoie de avizări, iar birocraţia imensă ne încetineşte''. Pe 
lângă magazine, va funcționa o rețea de centre de 
colectare și depozite pentru produsele livrate de fermieri.

George ZAVERA

Registrul Agricol în format electronic va fi
 introdus începând cu anul  2020 !

Beneficii naționale ale Cardului European 
pentru Dizabilitate

Casa de Comerț 
“Unirea” va deschide 60 de 

magazine, în care vor fi 
vândute legumele produse 

de fermierii români  

(urmare  din  pagina  1)
Cardul este emis în cadrul 

proiectului pilot „Asigurarea 
mobilităţii pentru persoanele 
cu dizabilităţi în România şi 
Europa”, finanţat de Comisia 
Europeană, şi facilitează 
accesul la evenimente care 
se organizează în alte şapte 
state membre, incluse în 
proiect: Cipru, Malta, Estonia, 
Finlanda, Italia, Belgia şi 
Slovenia.  Fiecare ţară 
stabileşte care sunt facilităţile 
pe care le acordă posesorilor 
de card european pentru 
dizabilitate.

Instituții/ organizații de la 
nivel central:

Federația Română de 
Fotba l  (FRF)  pune la  
d ispoz i ț ia  deț ină tor i lo r  
Cardului european și, după 
caz, însoțitorilor, numărul de 
locuri/procent din capacitatea 
s t a d i o a n e l o r  u n d e  s e  
desfășoară evenimentele 
fotbalistice organizate de 
FRF (între 0,3 % și 1 % din 
capacitate) și asigură, în 
condiţiile legii, accesul gratuit 
pentru posesorii Cardului 
european și, după caz, 
însoțitorii lor, la evenimentele 
fotbalistice organizate de 
FRF în țară.

Federația Română de 
Handbal (FRH) pune la 
d ispoz i ț ia  deț ină tor i lo r  
Cardului european și, după 
caz, însoțitorilor numărul de 
locuri/procent din capacitatea 
sălilor unde se desfășoară 
evenimentele handbalistice 
organizate de FRH (între 1 % 
și 5 % din capacitate) și 
asigură accesul gratuit pentru 
posesorii Cardului european 
și, după caz, însoțitorii lor, la 

evenimentele handbalistice 
organizate de FRH în țară.

Ministerul Culturi i  și  
I d e n t i t ă ț i i  N a ț i o n a l e  
fac i l i t ează  accesu l  l a  
instituțiile de cultură din 
subordine (instituții muzeale, 
instituții de spectacole sau 
concerte, centre de cultură, 
biblioteci), pentru persoanele 
cu dizabilităţi care dețin 
Cardul european.

Lista obiectivelor:
F i l a rmon i ca  Geo rge  

Enescu- 15 locuri;
Centrul Național de Artă 

Tinerimea Română- 4 locuri;
Opera Națională Română 

din Cluj-Napoca- 10 locuri;
Opera Națională Română 

din Timișoara- 10 locuri;
Cen t ru l  Na ț i ona l  a l  

Dansului București- 10 locuri;
Teatrul Maghiar de Stat 

din Cluj-Napoca- 8 locuri la 
spectacolele prezentate în 
Sala Mare și 2 locuri la 
spectacolele prezentate în 
S a l a  S t u d i o  p e n t r u  
persoanele cu dizabilități 
motorii (fotoliu rulant), un 
număr nelimitat de locuri 
pen t ru  pe rsoane le  cu  
handicap grav sau accentuat 
și un număr nelimitat de locuri 
cu bilet la preț redus pentru 
persoanele cu handicap 
mediu și ușor;

Teatrul Național Marin 
Sorescu din Craiova- 18 
locur i  l a  spec taco le le  
prezentate în Sala Amza 
P e l l e a  ș i  3  l o c u r i  l a  
spectacolele prezentate în 
Sala I. D. Sârbu;

Teatrul Național Vasile 
Alecsandri din Iași- un număr 
nelimitat de locuri;

Teatrul Național de Operă 
și Balet Oleg Danovski- 6 

locuri;
Centrul de Cultură Arcuș- 

6 locuri;
M u z e u l  d e  A r t ă  

Contemporană George 
Apostu din cadrul Centrului 
de Cultură George Apostu- 
acces nelimitat;

Muzeul Național Peleș - 
acces nelimitat;

Muzeul Național de Istorie 
Naturală Grigore Antipa- 
acces nelimitat;

M u z e u l  N a ț i o n a l  
Brukenthal- acces nelimitat 
pentru adulții cu handicap 
grav sau accentuat;

Muzeul Național de Artă 
C o n t e m p o r a n ă -  a c c e s  
nelimitat;

Muzeul Național de Istorie 
a României- acces nelimitat;

M u z e u l  N a ț i o n a l  a l  
Țăranului Român- acces 
nelimitat;

C o m p l e x u l  M u z e a l  
Moldova lași- acces nelimitat 
pentru vizitatorii cu handicap 
grav sau accentuat, respectiv 
acces cu reducere de 75% 
din prețul de vizitare a 
muzeului pentru vizitatorii cu 
handicap mediu sau ușor.

Ministerul Tineretului și 
Sportului pune la dispoziția 
d e ț i n ă t o r i l o r  C a r d u l u i  
european și, după caz, 
însoțitorilor, numărul de 
locuri/procent din capacitatea 
arenelor sportive, puse la 
d ispoz i ț ia  deț ină tor i lo r  
Cardului european.

Consiliile Județene și 
Consiliile Locale din România 
oferă aceleași facilități la 
obiective aflate pe teritoriul 
lor, obiective pe care le vom 
prezenta într-un alt articol.

Cornelia RĂDULESCU 

În Constituție dreptul la muncă este garantat, nu 
condiționat, așa cum vrea ministrul Finanțelor, în cazul 
absolvenților de studii superioare.

Reacția europarlamentarului liberal, Rareș Bogdan, 
referitor la afirmația făcută de ministrul Teodorovici, potrivit 
căreia studenții care învață în România trebuie să fie obligați 
să rămână în țară, a fost pragmatică și punctuală.

Probabil că ministrul a dat uitării tocmai Tratatul prin care, 
noi, că țară, acceptăm mobilitatea forței de muncă. Prin 
urmare, dacă dorim cu atâta ardoare să ne ținem tinerii în 
țară, atunci să le oferim condiții decente și în care 
promovările să se facă pe merit, nu pe pile. Trebuie să 
promovăm un sistem de valori bazat pe competențe și 
pregătire, și stimulat cusalarii adecvate pregătirii și 
performanțelor profesionale. Se vrea acest lucru? Ei bine, 
realitatea arată că nu se vrea decât suprimarea caloriilor și 
promovarea non-valorilor legate ombilical de decidentul 
politic.

De aceea, consider că se impune însănătoșire a grabnică 
a României și pe piața muncii, pentru că tinerii pregătiți să nu 
mai fie nevoiți să-și părăsească țara și chiar familiile, 
emigrând în spațiul european. Avem nevoie că de aer de 
valori pentru a reconstrui societatea modernă.

Senator PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu

Migrația forței de muncă 
specializate dă coșmaruri 

guvernanților
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Ion I. Iliescu, prozator, profesor și autorul unui 
manual de religie, s-a născut pe 12 februarie 1867 
în comuna Peretu, județul Teleorman, fiind fiul lui 
Ilie C. Logofătul și al Tudorei Iliescu.

Clasele I-IV le-a urmat la Școala publică de 
băieți nr. 1 din Roșiorii de Vede, în perioada 1876-
1880.

A urmat cursurile Liceului „Lumina”, Seminar 
de gradul II, din București, clasele I-VII, ca intern, 
între 1881 și 1888, absolvind pe locul al doilea.

Din 24 iulie 1890 și până în ianuarie 1892 a fost 
cântăreț II la Biserica Mănăstirii Văcărești.

În perioada 1892-1893 își satisface stagiul 
militar termen redus la Regimentul 20 Teleorman, 
apoi la Regimentul 4 Ilfov, de unde este lăsat la 
vatră, deoarece domicilia în București, pe strada 
Grațioasă nr. 12.

În 1892 se înscrie la Facultatea de Teologie, 
din cadrul Universității București, rector fiind Titu 
Maiorescu, pe care o absolvă la 19 iunie 1896.

A fost profesor cu titlu provizoriu la Catedra de 
religie de la Gimnaziul Clasic din Râmnicu Vâlcea 
(1 iulie 1897-1902- aici fusese suplinitor din 
1895), iar din anul 1902 a fost profesor la 
Gimnaziul Alexandria.

La 16 mai 1902 primește aprobarea Sf. Sinod 
pentru manualul de religie „Învățătura lui Hristos”, 
pentru clasa a II-a secundară.

Transferat la Gimnaziul „Sf. Haralanbie” din 
Turnu Măgurele pe 30 mai 1905, este numit 
profesor cu titlu definitiv la Catedra de religie.

La 10 mai 1906 primește medalia jubiliară 
„Carol I”.

Ion I. Iliescu este membru activ al Societății 
Geografice Române din aprilie 1912, iar la 7 mai 
1912 este medaliat cu „Răsplata muncii pentru 
biserică”, clasa I.

Din 1 octombrie 1915 este transferat la Școala 
Normală „Spiru Haret” din Buzău.

În anul 1931 a fost premiat de Academia 
Română pentru volumul de proză „Gânduri și 
liniște”.

A decedat în luna mai 1933, la Buzău, în 
locuința lui din strada Col. Mănăilă, nr. 8 și a fost 
înmormântat în cimitirul din Peretu.

Sursa: Vânătoru P. Mariana, Vânătoru D. 
Marian, „Monografia comunei Peretu, județul 
Teleorman (din neolitic până în anul 1997)”.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Anemia apare atunci cand sangele nu are destule 
celule rosii. Acestea sunt foarte importante pentru 
organism, pentru ca transporta moleculele de oxigen.

Simptomele anemiei sunt: dificultati de respiratie, 
oboseala extrema, paloare, durere toracica, stare de 
confuzie, dureri de cap si infectii frecvente. Aceste 
alimente pot ajuta la combaterea anemiei:

1. Spanacul: aceasta populara leguma cu frunze 
verzi ajuta la prevenirea anemiei. Este o mare sursa de 
calciu, vitaminele A, B9, E si C, fier, fibre si beta-
caroten. Acesta ajuta la imbunatatirea starii de sanatate 
generala a organismului.

2. Sfecla: aceasta leguma este bogata in fier, si ajuta 
la repararea si reactivarea celulelor rosii din sange. 

3. Carnea rosie: este vorba despre miel, vita. Ele 
contin fier hem, care este usor de absorbit de catre 
organism. Inima, rinichii, ficatul, sunt partile care contin 
cantitati mari de fier.

4. Rosiile contin vitamina C si licopen. Vitamina C 
ajuta la absorbtia mai usoara a fierului in organism. Ele 
sunt, de asemenea, bogate in beta-caroten si vitamina 
E.

5. Ouale sunt pline de proteine si contin antioxidanti, 
care ajuta la stocarea de vitamine in organism atunci 
cand suferiti de anemie.

6. Rodiile. Acesta este un fruct foarte popular, care 
reprezinta  o sursa bogata de fier si vitamina C, ajutand  
la imbunatatirea fluxului de sange in organism. Sunt 
eficiente in tratarea simptomelor anemiei, cum ar fi 
slabiciunea, ameteala, epuizarea si pierderea auzului.

7. Paine intergala din cereale.  O felie de paine de 
cereale se spune ca contine aproximativ 6% din fierul 
necesar zilnic organismului. Este o buna sursa de fier 
non-hem si ajuta la lupta deficitului de fier din corp.

8. Nucile sunt o sursa buna de fier si ajuta la 
stimularea cu usurinta a nivelului de fier din organism. 

9. Fructele de mare si pestele ajuta la prevenirea 
anemiei, deoarece contin fier. Pestele gras (somonul, 
tonul), midiile si stridiile sunt bogate in fier.

10. Mierea este un alt aliment ca sursa bogata de 
fier. Contine aproximativ 0,42 mg de fier in 100 de 
grame de miere. Mierea contine si cupru si magneziu, 
care ajuta la cresterea hemoglobinei.

11. Piersicile, prunele, stafidele sunt alte alimente 
bogate in fier.

Județul Teleorman a avut 
anul acesta cea mai mare rată 
de promovare a examenului de 
Bacalaureat din 2012 încoace, 
și anume 60,8%, potrivit datelor 
p u b l i c e  c o n s u l t a t e  d e  
Edupedu.ro. În acest interval de 

timp (2012-2019) a avut loc o 
dublare a ratei de promovare, 
lucru la care a contribuit mai ales 
reducerea de trei ori a numărului 
mediilor sub 5 și dublarea 
numărului mediilor peste 9, ba 
chiar t r ip larea numărului  
mediilor de 10, după cum arată 
a n a l i z a  E d u p e d u . r o .  O  
comparație făcută între notele 
obținute de aceiași elevi acum, 
la Bacalaureat 2019, și în urmă 
cu 4 ani, la Evaluarea Națională 
2015, arată o îmbunătățire a 

notelor pe toate tranșele de 
medii.

Rata de promovare la 
Baca lau rea t  d i n  j ude țu l  
Teleorman a ajuns  la 60,8% 
după contestații. Este de 
departe cel mai mare procent 

obținut de acest județ în ultimii 8 
ani.  Cea mai importantă 
majorare a acestui indicator a 
avut loc anul acesta – este vorba 
despre o creștere de 8,58% în 
2019 față de 2018. Teleorman a 
avut astfel cel mai mare avans 
de la an la an dintre toate cele 42 
de județe și 6 Sectoare ale 
Capitalei, potrivit datelor afișate 
de ministerul Educației.

Față de 2012 (30,27%), rata 
de promovare la Bacalaurteat în 
județul Teleorman a fost dublă în 

2019  (60 ,8%) .  Ra ta  de  
promovare la nivel național a 
fost de 69,1%, în scădere față de 
2018 și 2017.

Comparată cu traiectoria 
ratei naționale de promovare la 
Bacalaureat, cea din județul 
Teleorman este vizibil mai 
abruptă. În timp ce la nivel 
național se poate vedea o 
scădere ușoară a acestui 
indicator, în Teleorman tendința 
este de creștere susținută, 
potrivit datelor agregate de 
Edupedu.ro.

Generația care a dat acum 
Bacalaureatul la Teleorman în 
2019 este aceeași  (n.a.  
exceptând elevii care au 
abandonat sau care au ales 
învățământul profesional) care a 
susținut Evaluarea Națională în 
2015. Potrivit datelor de la acea 
vreme, aparent în timpul liceului 
e l e v i i  ș i - a u  î m b u n ă t ă ț i t  
performanțele, mediile fiind în 
scădere mare când vine vorba 
despre cele sub 6 și în creștere 
vizibilă pentru toate celelalte 
tranșe de medii. De menționat 
că numărul mediilor de 10 este și 
el cel mai mare din ultimii 10 ani, 
triplu față de anul trecut.

Repere teleormănene:

Iliescu I. Ion, teleormăneanul premiat de 
Academia Română

Cercetători de la “Laserul de la Măgurele” și de la 
Institutul de Fizică Nucleară organizează, începând 
din septembrie, lecții de informare științifică pentru 
oricine este pasionat de domeniu și are cunoștințe de 
matematică și fizică de liceu. “Întâlnirile de sâmbătă 
cu fizica, de la ELI-NP”, sunt deschise liceenilor, 
studenților, părinților, profesorilor implicați în 
educația STEM (știință, tehnologie, inginerie, 
matematică) a tinerilor, spun cercetătorii.

Înregistrarea participanților se realizează prin 
completarea unui formular online. Înscrierile au 
început și au data limită 10 septembrie.

Sesiunea de toamnă este formată din 12 lecții de 
informare științifică și se va desfășura în perioada 15 
septembrie – 15 decembrie. Participarea la 

“Întâlnirile de sâmbătă cu fizica, de la ELI-NP” este 
gratuită.

Lectori vor fi cercetători și ingineri de la proiectul 
laserului de la Măgurele (al cărui nume oficial este 
Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics, ELI-
NP), și de la Institutul Național de Fizică şi Inginerie 
Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH), ca instructori 
voluntari. Evenimentul va avea și invitați, oameni de 
știință din România sau străinătate, spun 
organizatorii.

Prelegerile sunt ținute sâmbăta dimineața de la 
ora 10:00 și durează două ore, cu o pauză de 10 
minute, timp de 12 săptămâni consecutive.

Scopul acestor seminarii gratuite organizate de 
cercetătorii de la Măgurele este de a-i ajuta pe tinerii 

și elevii de liceu “în îmbogățirea cunoștințelor, 
înțelegerea și aprecierea activității științifice și 
creșterea interesului de a urma o carieră în știință sau 
tehnologie”. Oamenii de știință spun că se 
adresează, prin aceste cursuri, tuturor persoanelor 
“care doresc să învețe și să cunoască problemele 
curente ale științei și cercetării științifice”.

“Participanții care frecventează complet 
prelegerile de douăsprezece săptămâni vor primi un 
certificat de absolvire. Certificatul este înmânat la 
ceremonia de închidere. Certificatul nu poate fi folosit 
ca document de absolvire profesională, dar unele 
facultăți pot acorda credite pentru cei care au 
participat la aceste prelegeri”, precizează 
organizatorii.

În 8 ani rata de promovare a Bacalaureatului
 în Teleorman s-a dublat

Alimente 
care combat anemia

Fizicienii de la Măgurele deschid pentru liceeni, studenți și pasionați de știință
 înscrierile la “Întâlnirile de sâmbătă cu fizica, de la ELI-NP”
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Legislatorii internaționali ar trebui să adopte a cincea 
Convenție de la Veneția care să recunoască daunele asupra 
naturii ca și crime de război, conform unei scrisori deschise 
semnate de 24 de cercetători.

Instrumentul legal ar trebui să includă măsuri de protecție a 
vieții sălbatice în regiuni de conflict, incluzând protecția 
rezervațiilor naturale, controlarea armelor disponibile pentru 
vânat și moduri de a trage la răspundere forțele militare care 
rănesc mediul, spun semnatarii scrisorii care a fost publicată în 
jurnalul științific Nature.

Comisia internațională legislativă ONU va organiza în 
curând o întâlnire cu scopul de a dezvolta cele 28 de principii pe 
care le-a stabilit deja pentru a proteja mediul în zonele de 
conflict.

Sarah Durant, de la Societatea Zoologică a Londrei, a 
declarat că principiile sunt un mare pas înainte, însă ar trebui 
să fie dezvoltate pentru a menționa în mod clar biodiversitatea, 
apoi adoptate în întreaga lume.

„Daunele brutale pe care războiul le aduce lumii naturale 
sunt bine documentate, distrugând bunăstarea comunităților 
vulnerabile și îndreptând spre extincție multe specii care deja 
se află sub presiune. Sperăm că guvernele din jurul lumii vor 
include aceste protecții în legea internațională. Acest lucru ar 
ajuta nu numai la protecția speciilor protejate, dar ar susține și 
comunitățile rurale, în timpul conflictului și după, ale căror vieți 
sunt victime pe termen lung ale distrugerii mediului.”, a declarat 
Durant.

Oamenii de știință au început să studieze efectul 
războaielor asupra mediului în anii '90, după ce armata irakiană 
a dat foc la peste 600 de puțuri petroliere în timpul unei retrageri 
din Kuweit în 1999.

În istoria recentă, efectele conflictului au fost evidente în 
regiunea Sahara-Sahel, unde înmulțirea armelor după războiul 
civil din Libya a fost asociat cu declinul populațiilor de gheparzi, 
gazele și alte specii. Conflictele din Mali și Sudan au dus la o 
creștere a numărului de elefanți uciși.

„Impacturile conflictelor armate pun presiune în plus pe 
viața sălbatică deja amenințată din Orientul Mijlociu și nordul 
Africii. Este nevoie de angajamente globale pentru a evita 
probabila extincție a faunei emblematice de deșert în următorul 
deceniu.”, a declarat Jose Brito, cercetător la Universitatea din 
Porto și semnatar al scrisorii.

După consultaţie:

- Am o veste bună, doamna Ionescu!

- Domnişoara Ionescu...

- Aha, atunci am o veste proastă pentru dv., domnişoara 

Ionescu!

***

- Domnule doctor, am avut un coşmar toată noaptea: se 

făcea că trăgeam de o uşă pe care scria ceva.

- Şi ce scria?

- Împinge!

***

Un boxer renumit trebuie operat de apendicită. Din sala 

de operaţie iese supărat medicul anestezist:

- Aşa nu se mai poate! Eu încerc să îl anesteziez, număr 

pînă la 9 şi el se ridică de fiecare dată în picioare...

Pastila de râs

Omenirea a terminat luni, 
29 iulie, bugetul pe care 
natura îl oferă în fiecare an, iar 
acest lucru s-a întâmplat cu 
trei luni mai devreme, fiind 
considerat un record, conform 
datelor Global Footprint 
Network (GFN).

Ziua în care se termină 
resurse le  genera te  de  
Pământ, Earth Overshoot Day 
( n . r .  E O D  -  Z i u a  
Suprasolicitării Pământului), 
m a r c h e a z ă  d a t a  c â n d  
s o l i c i t ă r i l e  u m a n i t ă ţ i i  
depăşesc capacitatea de 
regenerare a Pământului în 
acel an.

În ultimii 20 de ani, această 
zi a ajuns să fie cu trei luni mai 
devreme, recordul fiind anul 
acesta, pe 29 iulie.  Acest 
lucru înseamnă că umanitatea 
foloseşte în prezent natura de 
1,75 ori mai rapid decât 
ecosistemele planetei noastre 
se pot regenera Practic, 
folosim resursele a 1,75 
planete, dar avem doar una.

„Acest lucru devine din ce 
în ce mai vizibil: culorile care 
ne definesc dispar şi, odată cu 
ele, natura pe care ne bazăm. 
Impactul consumului excesiv 
se vede: lipsa apei în anumite 

z o n e ,  d e ş e r t i f i c a r e a ,  
eroziunea solului, scăderea 
product iv i tă ţ i i  so lur i lo r,  
defrişările şi fenomenele 
negative cauzate de dispariţia 

pădurilor, dispariţia speciilor, 
colapsul unor stocuri de peşte 
şi schimbările climatice”, atrag 
atenţia reprezentanţii WWF 
România într-un comunicat 
remis Descoperă.

P o t r i v i t  a c e s t o r a ,  
consumul excesiv diminuează 
resursele pe care le avem, dar 
şi capacitatea de refacere a 
acestora. Iar epuizarea 
stocurilor şi acumularea de 
deşeuri şi emisii, în special 
cele de dioxid de carbon, pot 
continua pe o durată limitată 

până când ecosistemele 
încep să se degradeze şi, în 
final, să colapseze.

„ E s t e  i m p o r t a n t  s ă  
acţionăm acum, la toate 

nivelurile. Dacă reuşim să 
mutăm Earth Overshoot Day  
câte 5 zile în fiecare an, 
umanitatea se va putea 
încadra din nou în limitele 
resurselor unei singure 
planete pe an, până în 2050”, 
mai precizează sursa citată.

WWF a lansat recent 
campania Culori pe cale de 
dispariţie, ce aduce în atenţia 
publicului cinci cauze pentru 
care acţionează în România - 
păduri, Dunăre şi Deltă, ursul 
brun, sturionii şi zimbrii.

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

Daunele asupra mediului 
ar trebui considerate crime 

de război, recomandă 
oamenii de știință

Cu o vastă experienţă în domeniul foto, 
Fujifilm doreşte să intre acum pe piaţa de 
camere de supraveghere, prezentând primul 
său model: SX800. Această cameră 
beneficiază de experienţa companiei în 
dezvoltarea de echipamente foto profesionale, 
lăudându-se cu posibilitatea de a putea citi fără 
probleme numărul de înmatriculare al unei 
maşini de la distanţă de un kilometru, folosind o 
combinaţie de zoom optic şi zoom digital care 
permite o lungime 
focală totală de 1.000 
mm.

Camera SX800 de 
la Fujifilm beneficiază 
de un obiectiv cu 
zoom op t i c  40x ,  
echivalentul unei plaje 
focale 20-800 mm pe 
un aparat foto „full-
frame” pe 35mm, care 
poate foloşi în plus şi 
un zoom digital 1,25x. Astfel, imaginile pot fi 
clare chiar şi dacă subiectul urmărit este la 1 
kilometru distanţă. De altfel, cei de la Fujifilm 
au prezentat capabilităţile de zoom ale camerei 
sale de supraveghere chiar şi de la o distanţă 
de 3 kilometri, putând distinge oamenii dintr-un 
turn aflat la această distanţă. Desigur, în acest 
caz, claritatea nu este destul de bună pentru a 
identifica persoanele.

Totuşi, SX800 are şi alte avantaje. Pentru 
un astfel de zoom este necesară şi o stabilizare 
avansată, iar compania a integrat atât 
stabilizare optică, cât şi stabilizare digitală, 
pentru imagini cât mai stabile. De asemenea, 
camera poate fi folosită pe timp de noapte fără 
a necesita un mod nocturn cu lumini infraroşii. 
Aceasta beneficiază de setări ISO de până la 
819.200, care pot „lumina” cadrele chiar şi în 
beznă aproape totală. Desigur, zgomotul de 

imagine va afecta 
cali tatea f inală a 
c a d r e l o r ,  î n s ă  
persoanele filmate pot 
fi identificate pe baza 
imaginilor.

Alte avantaje faţă 
de alte soluţii similare 
de pe piaţă sunt 
focalizarea rapidă de 
0,3 secunde, sau 
procesare care să 

compenseze pentru situaţii în care apare ceaţa 
sau efectul de căldură la distanţă. Fujifilm 
crede că aceste camere vor oferi avantaje în 
special autorităţilor, care le pot amplasa în 
zone de graniţă, în zone forestiere sau în 
aeroporturi, porturi şi pe autostrăzi, fiind astfel 
necesare mai puţine unităţi pentru a acoperi 
zone mai largi, graţie capabilităţilor avansate 
de zoom.

Omenirea a terminat resursele Pământului

Veşti proaste pentru infractori: Fujifilm lansează
 camera de supraveghere care te vede de la 1 km



1498: În cea de-a 

tre ia  că lător ie ,  

Cristofor Columb 

d e v i n e  p r i m u l  

e u r o p e a n  c a r e  

descoperă insula 

Trinidad.

1718: S-a născut 

John Canton, fizician englez (d. 1772).

1726: A murit Nicolaus II Bernoulli, matematician elveţian 

(n. 1695). În 1724 a reuşit să rezolve ecuația Riccati.

1784: A murit Denis Diderot, filosof francez (n. 1713).

1800: S-a născut Friedrich Wöhler, chimist german, 

cunoscut pentru sinteza ureei, dar şi pentru descoperirea 

unor elemente chimice. (d. 1882).

1886: A murit Franz Liszt, pianist de origine maghiară (n. 

1811).

1914: S-a născut Louis de Funès, actor francez de teatru şi 

film (d. 1983).

1939: S-a născut Nicu Constantin, actor român de teatru şi 

film (d. 2009).

1944: Scriitorul şi aviatorul Antoine de Saint-Exupéry se 

lansează într-un zbor de recunoaştere deasupra Mării 

Mediterane; avionul său este doborât şi Antoine de Saint-

Exupéry este considerat de atunci dispărut.

2017: A murit Jeanne Moreau, actriță franceză (n. 1928).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
12:20 Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 13:30 Cooltura 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 16:50 
Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 18:00 Lumini și umbre: 
Partea II 19:00 Povestea Cerbului 
de Aur 19:30 100 de poveşti despre 
Marea Unire 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:10 Sânge şi 
răzbunare 00:00 Telejurnal 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 31 Iulie

Nu este o zi bună 
pentru a cumpăra 
obiecte de valoare 
sau pentru a lua 
decizii în privința 
investițiilor. Evitați 
speculațiile și nu 
încercați să obțineți 
beneficii necuvenite.

S e  p a r e  c ă  
parcurgeți o perioadă 
f a v o r a b i l ă  
interacțiunilor sociale și 
relațiilor de colaborare 
sau de parteneriat, de 
la cele profesionale sau 
de afaceri, până la cele 
sentimentale.

Dimineață v-ați 
propus să rezolvați o 
problemă de familie 
care vă preocupă de 
mai mult timp. S-ar 
putea să fiți nevoit să 
faceți câteva drumuri 
ș i  c h e l t u i e l i  
neprevăzute.

Sunteți hotărât să 
începeți ceva nou. 
Este o zi favorabilă 
activităților intelectuale 
și aveți ocazia să vă 
afirmați în societate. 
După amiază, posibil 
să vă remarce o 
persoană de sex opus.

Este posibil să aibă 
loc schimbări benefice 
î n  v i a ț a  d v  
sentimentală. Spre 
seară s-ar putea să 
aveți o mică problemă 
de sănătate. Nu vă 
îngrijorați, totul revine 
la normal în scurt timp.

Este posibil să vă 
simțiți obosit și fără 
chef de muncă. La locul 
de muncă sau în 
afaceri, ar fi bine să 
a m â n a ț i  d e c i z i i l e  
importante și activitățile 
care necesită un efort 
deosebit.

S - a r  p u t e a  s ă  
î n c a s a ț i  o  s u m ă  
importantă. Puteți să vă 
faceți planuri pentru o 
investiție, dar ar fi bine 
să nu vă grăbiți să luați 
o decizie în acest sens. 
Nu sunt recomadate 
călătoriile lungi.

D e ș i  a v e ț i  u n  
program destul  de 
încărcat, aveți suficientă 
energie pentru a face 
față tuturor problemelor. 
Sunteț i  hotărât  să 
p e r s e v e r a ț i  p â n ă  
d e p ă ș i ț i  t o a t e  
obstacolele.

Aveți posibilitatea să 
luați o decizie cu efecte 
benefice pe termen 
lung în ce privește 
relația cu partenerul de 
viață. În a doua parte a 
z i l e i ,  o  pe rsoană  
apropiată v-ar putea 
face o surpriză.

BERBEC

Se pare că vă doriți 
de ceva timp să faceți 
o schimbare sau să 
începeți ceva nou 
î n t r - u n  d o m e n i u  
creativ. Astăzi ați 
putea avea ocazia să 
vă puneți în aplicare 
planurile.

E o zi bună pentru a 
studia sau pentru a vă 
d o c u m e n t a  î n  
domeniul dv activitate. 
O rudă încearca să vă 
tempereze în dorința 
de a obține venituri 
prin metode care 
implică riscuri mari.

În viața socială și pe 
plan sentimental s-ar 
putea să simțiți o 
schimbare în bine. Sunt 
favorizate întâlnirile cu 
persoane mai tinere, 
c o m u n i c a r e a  c u  
persoana iubită și 
călătoriile. 

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 De facut pana la 
30 de ani 16:00 Lecţii de viaţă 
17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 Ce 
spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Las fierbinți 21:30 
Ultima redută 23:30 Ştirile Pro 
Tv 23:45 Pathfinder - Între 
două lumi 01:45 De facut pana 
la 30 de ani 

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Surorile 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Poftiţi pe 
la noi! 23:00 Stai, că trage 
mama! 01:00 Top Gun 04:00 
Surorile 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Steaua sufletului 17:00 
Puterea dragostei 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Mireasa 
din Istanbul 23:00 Cash Taxi 
00:30 Știrile Kanal D 01:30 
Puterea dragostei

07:20 Focus 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Happy News 14:00 
C a m e r a  d e  r â s  1 5 : 0 5  
Întâmplări cu Alexandra 17:00 
Elisa 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 O soție pentru Barry 
22 :30  Focus  d in  in ima 
României 23:00 Faleze de 
nisip 01:00 O soție pentru Barry

08:45 La bloc 11:30 
Mirajul dansului 13:45 
Omul-Paianjen 2 16:15 
Cei 6 super eroi 18:15 La 
bloc 20:30 Colega de 
cameră 22:30 Tabu  
00:15 Colega de cameră 
02:00 Tabu 03:15 La bloc 
05:45 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 minorităţilor 13:30 
Cap compass 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Eroii n-au varsta 
16:00 Lonesome dove: suflet de 
pistolar 16:55 Oanapp 17:55 
Primăverii 19:00 Telejurnal  20:10 
Ucide sau mori 21:55 Filler 22:10 
Caracatița 23:10 Câştigă România!

07 :20  Omul -Pă ian jen :  
Întoarcerea acasă 09:25 Intrigi 
de culise 11:15 Numere fatale 
13:15 Pirații din Caraibe: Pe 
ape și mai tulburi 15:20 Uite 
cine vorbește 16:50 Thor: 
Întunericul 18:30 Experimentul 
20:00 Furia titanilor 21:40 Jaf 
armat 23:25 Charlie Talisman 
01:00 Eraser 02:50 Înainte să 
adorm
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

31 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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O posibilă revenire a lui 
Neymar (27 de ani) la 
Barcelona a fost unul dintre 
subiectele principale din 
această vară, însă o negociere 

între catalani și PSG a fost 
mereu foarte dificilă. Chiar 
d a c ă  f r a n c e z i i  p ă r e a u  
categorici în ceea ce privește 
p r e ț u l  f o a r t e  m a r e  a l  
brazilianului, oficialii de pe 
Parc des Princes au scăzut 
considerabil suma de transfer.

Parizienii de la PSG au 
solicitat, până acum, 300 de 
milioane de euro pentru 
Neymar. Se pare că prețul a 

scăzut deja, aproape la 
jumătate. Francezii l-ar lăsa pe 
fostul star al Barcelonei să 
plece pentru 180 de milioane 
de euro. PSG ar accepta doar 

suma întreagă, fără variante 
care să includă un jucător la 
schimb, plus bani.

Barcelona ar putea găsi 
î n ț e l e g e r e  d i n  p a r t e a  
directorului sportiv de la PSG, 
Leonardo, care este conștient 
că Neymar trebuie să plece. 
Francezii l-au achiziționat pe 
brazilian în urmă cu doi ani, 
după ce i-au plătit clauza de 
reziliere de 222 de milioane de 

euro  de  la  Barce lona .  
Parizienii ar fi dorit să obțină 
profit, dar catalanii nu iau în 
calcul posibilitatea de a plăti 
suma cerută inițial.

Mai mult, PSG trebuie să 
v â n d ă  d a c ă  v r e a  s ă  
achiziționeze noi jucători 
scumpi, pentru a respecta fair-
play-ul financiar.

Neymar și-a exprimat clar 
dorința de a pleca de la PSG și 
mai mult, de a ajunge la 
Barcelona. Brazilianul refuză 
orice fel de înțelegere cu 
francezii și atât el, cât și 
apropiații lui, sunt foarte 
încrezători că jucătorul va 
ajunge pe Camp Nou până la 
s f â r ș i t u l  p e r i o a d e i  d e  
transferuri.

Neymar vrea să joace 
alături de bunii lui prieteni, Leo 
Messi și Luis Suarez, alături 
de care a obținut tripla în 
s e z o n u l  2 0 1 4 / 2 0 1 5  
(Campionat, Cupa Spaniei și 
Champions League). A fost a 
doua triplei a Barcelonei, care 
a obținut-o pe prima în sezonul 
2008/2009.

SPORT

FCSB a pierdut cu FC Botoșani, 0-2, după o evoluție 
modestă a jucătorilor antrenați de Bogdan Andone.

După meci, Ilie Dumitrescu a analizat prestația celor de la 
FCSB și decizia lui Bogdan Andone de a-l folosi pe mijlocașul 
Diogo Salomao ca fundaș stânga.

„La ce am văzut, nu mai putem vorbi despre tactică. Când 
începi cu Salomao fundaș stânga, ce să mai zic... Nu știu ce a 
încercat Andone, dar e clar că nu i-a ieșit.

Pe de altă parte, e de înțeles și omul acesta. Cred că 
printre accidentați sunt mai multe nume importante decât au 
mai rămas pe teren”, a declarat Ilie Dumitrescu la TV Digi 
Sport.

Fostul antrenor i-a criticat și pe cei doi fundași centrali de 
la FCSB,  Iulian Cristea și Bogdan Planic.

„Pe linia de fund, jucătorii au fost foarte uşor de depăşit. 
Ce am văzut la Planic şi Cristea e inadmisibil! Au fost nişte 
ocazii incredibile pentru Botoşani. Fundaşii centrali atât de 
uşor au fost depăşiţi”.

4 a fost nota primită de Iulian Cristea și Bogdan Planic din 
partea Gazetei Sporturilor după FCSB - FC Botoșani.

Internationalul roman, George Puscas, va pleca de la 
Inter in aceasta vara. Presa din Italia confirma faptul ca Inter 
asteapta oferte pentru Puscas, permitandu-i acestuia sa se 
intoarca in tara pentru nunta surorii lui desi Inter mai avea o 
partida amicala de lux, contra celor de la PSG, in turneul din 
Asia.

Conform presei britanice, Birmingham este ultimul club 
intrat in cursa pentru semnatura romanului! Cei de la 
Birmingham Mail scriu ca CFR Cluj, alaturi de alte cluburi din 
Anglia si Italia si-au exprimat interesul pentru aducerea lui 
Puscas.

Fanii celor de la Birmingham City, club care in palmares 2 
Cupe ale Ligii Angliei si 2 finale de Cupa Angliei, au asaltat 
clubul cu mesaje pe retelele de socializare prin care cereau 
sa il aduca pe Puscas. Acesta a impresionat la EURO U21 la 
care a marcat 4 goluri.

Ilie Dumitrescu, necruțător
 după înfrângerea celor

 de la FCSB

Un club din Anglia se
 luptă cu CFR Cluj pentru 

atacantul naționalei

Cicl istul  Vlad Dascălu a câşt igat 
Campionatul European Under 23 de mountain 
bike, devenind primul campion european din 
istoria ciclismului românesc, se arată într-un 
comunicat de presă, potrivit Agerpres.

"Vlad Dascălu (21 ani) a devenit primul 
român din istorie medaliat la o competiţie 
majoră la ciclism. Puştiul născut 
la Fălticeni şi emigrat la 9 ani în 
Spania a cucerit aurul la 
Campionatul European de 
mountain bike sub 23 ani de la 
Brno. Acest rezultat reprezintă 
cel mai mare succes al 
ciclismului românesc după cele 
cinci titluri mondiale şi titlul 
paralimpic cucerite de ciucanul 
Eduard Novak la paracycling. 
Lider în Cupa Mondială la tineret 
cu trei succese în acest sezon, Dascălu a 
dominat cu autoritate cursa şi la Campionatul 
European din Cehia. El a fost susţinut şi 
încurajat în limba română şi spaniolă pe traseul 
dificil de colegii din echipa naţională şi de la 
echipa lui Brujula Bike Racing Team", se 
menţionează în comunicatul citat.

Tânărul campion european a explicat că 
traseul competiţiei de la Brno a fost unul foarte 
dificil.

Preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, 
Eduard Novak, a catalogat drept istorică 
performanţa sportivului român, precizând că 
acesta ar putea participa la Jocurile Olimpice 

de la Tokyo de anul viitor.
Dascălu a debutat în Cupa 

Mondială în 2017 pentru 
formaţia românească Dinamo 
BikeXpert, alături de care a 
obţinut trei locul 5. S-a transferat 
apoi în Spania, ţara sa de 
adopţie, iar momentan este cel 
mai promiţător tânăr ciclist din 
Europa la montain bike.

În august, Dascălu va 
încerca să aducă în Canada 

prima medalie din istorie pentru România la un 
Campionat Mondial. El ar putea reprezenta 
România şi la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 
2020. Singura participare olimpică a unui ciclist 
român la această ramură datează din 2004, 
când Ovidiu Tudor Oprea obţinea locul 37 la 
Atena.

PSG nu mai are răbdare!
 I-a redus considerabil prețul lui Neymar

Vlad Dascălu, campion european la mountain
 bike Under 23
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