
A c t u l  n o r m a t i v  c a r e  
r e g l e m e n t e a z ă  a c o r d a r e a  
ajutoarelor de urgență prin 
Hotărâre de Guvern este Legea 
416/2001 privind venitul minim 
garantat.

Guvernul, la propunerea 
Ministerului Muncii, poate acorda 
ajutoare de urgenţă familiilor şi 
persoanelor care se află în situaţii 
d e  n e c e s i t a t e  d a t o r a t e  
calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii 
deosebite datorate stării de sănătate ori altor cauze care pot conduce la riscul de 
excluziune socială, precum şi în alte situaţii stabilite prin Hotărâre de Guvern, 
care va cuprinde şi procedura sau condiţiile de acordare.

(Continuare  în  pagina  4)

În contextul creșterii numărului 
d e  c o p i i  ș i  a d o l e s c e n ț i  
diagnosticați cu rujeolă în județul 
Teleorman, DSP Teleorman 
r e a m i n t e ș t e  p ă r i n ț i l o r  c ă  
vaccinarea este singura metodă 
de prevenire a îmbolnăvirilor cu 
această  boa lă  ex t rem de 
contagioasă.

Rujeola este o infecție virală 
care poate evolua cu complicații 
majore, putând merge până la 
deces.

Vaccinarea este recomandată copiilor cu vârsta între 9 și 11 luni, cu 
revaccinare la vârsta de 1 an și ulterior la vârsta de 5 ani.

(Continuare  în  pagina  7)

Existența  amenajamentelor pastorale reprezintă 
condiția principală de care depinde încasarea de către 
fermieri a subvențiilor agricole pentru pajiștile 
permanente.  Data privind introducerea obligativității 

amenajamentului pastoral a fost modificată de mai multe 
ori. Obligativitatea realizării de către  primării a 
amenajărilor pastorale trebuia să intre în vigoare  în anul 
2018, urmare a modificărilor aduse Ordonanţei de 
urgenţă la Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991. Ulterior, Legislativul a stabilit un nou termen, 
respectiv 1 ianuarie 2019.  Nici de această dată termenul 
limită privind obligativitatea existenței amenajărilor 
pastorale  nu a putut fi respectat, așa că Parlamentul 

României a adoptat un nou act legislativ, conform Legii nr. 
75/2019 fiind aduse noi modificări prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991.

(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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DSP Teleorman:

Focar de rujeolă 
în comunitatea localității Buzescu

Din anul 2020, amenajamentele pastorale 
devin obligatorii pentru primării 

Ajutoare de urgență acordate în 
județul Teleorman

În Teleorman, 
Pesta Porcină Africană

 a impus uciderea a 
5.554 porci domestici

Cupoane de 
transport acceptate



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Direcţia de Sănătate Publică Teleorman 

marchează în perioada 1-7 august 2019 

„Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la Sân” 

şi organizează campania cu sloganul 

„Informaţi părinţii. Promovaţi alimentaţia la 

sân! Acum şi pentru viitor!”.

Săptămâna Mondială a Alimentaţiei la 

Sân (SMAS) este celebrată în fiecare an în 

perioada 1-7 august în peste 120 de ţări, 

dintr-un motiv foarte simplu: alăptarea este 

una dintre cele mai eficiente modalităţi de a 

oferi copiilor de pretutindeni cel mai bun 

început în viaţă.

Alăptarea este o soluţie universală care 

oferă tuturor un start corect şi şanse egale 

în viaţă.

Alăptarea exclusivă– hrănirea sugarilor 

numai cu lapte matern în primele şase luni de 

viaţă– ajută copiii să crească, prevenind 

subnutriţia, promovând dezvoltarea 

creierului şi reducând riscul ca micuții să 

devină supraponderali.

Alăptarea este, de asemenea, primul 

vaccin al nou-născutului, oferind anticorpii 

vitali şi o stimulare eficientă a imunităţii.

De la primele momente ale vieţii copilului, 

alăptarea poate însemna diferenţa dintre 

viaţă şi moarte. Punerea nou-născuţilor la 

sân în prima oră a vieţii garantează 

împotriva deceselor acestor ființe firave.

De aceea, Organizația Mondială a 

Sănătăţii a îmbrăţişat sărbătorirea anuală a 

săptămânii mondiale a alăptării de către 

statele membre, ca o modalitate valoroasă 

de a susţine, proteja şi promova alimentaţia 

la sân în întreaga lume.

În ciuda acestor beneficii clare, mulţi 

copii nu sunt alăptaţi. La nivel global, numai 

aproximativ doi din cinci nou-născuţii sunt 

puşi la sân în decurs de o oră de la naştere şi 

numai 40% dintre copii sub şase luni sunt 

alăptaţi exclusiv.

Conform unui studiu desfăşurat în 2016 

de Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi 

Copilului, în parteneriat cu Ministerul 

Sănătăţii şi UNICEF, în România rata 

alăptării exclusive a fost de 12,6%, printre 

cele mai mici din Europa. 

Datele analizate în dinamică indică o 

scădere a ratei alăptării exclusive în ultimii 

ani.

În Studiul sănătăţii reproducerii (2004), 

prevalenţa alăptării exclusive era de 14,4 %, 

iar în studiul privind Statusul nutriţional al 

copiilor sub 5 ani (2005) prevalenţa alăptării 

exclusive era de 20,8%.

Analiza detaliată a prevalenţei alăptării 

exclusive a copiilor mai mici de 6 luni pe 

grupe de vârstă lunare relevă că, chiar şi în 

prima lună de viaţă, ponderea copiilor 

alăptaţi exclusiv depăşeşte doar cu puţin 

30%.

Indiferent de studiul pe care l-am 

considera de referinţă, prevalenţa alăptării 

exclusive a scăzut în ultimii 7-8 ani. 

Iniţierea alăptării în prima jumătate de oră 

s-a realizat la 8,3 % dintre nou născuţi.

Campania de anul acesta are ca obiectiv 

general asigurarea unei nutriţii optime a 

copiilor până la vârsta de 24 de luni, iar ca 

obiective specifice în acord cu obiectivul 

OMS, creşterea la 50% a copiilor alimentaţi 

exclusiv la sân în primele 6 luni de viaţă, până 

în anul 2025.

Este necesară creşterea nivelului de 

i n f o r m a r e ,  c o n ş t i e n t i z a r e  ş i  

responsabilizare a populaţiei privind 

alimentaţia şi sănătatea nou-născutului şi 

copilului mic prin creşterea accesibilităţii la 

informaţii de specialitate de bază precum şi 

diseminarea unor noutăţi ştiinţifice legate 

de această temă.

Trebuie subliniat rolul pozitiv pe care 

alimentaţia la sân exclusivă îl are asupra 

sănătăţii nou-născutului şi prevenirii 

îmbolnăvirilor şi a mortalităţii premature a 

acestora. Există dovezi temeinice că o 

alăptare eficientă are numeroase efecte 

asupra:

Copilului: combate bolile infecţioase, 

reduce incidenţa şi severitatea diareei, 

reduce infecţiile respiratorii şi otita medie 

acută, previne malocluzia şi cariile dentare 

şi sporeşte inteligenţa etc.

Mamei: creşte distanţa dintre sarcini, 

reduce riscul de cancer mamar şi ovarian şi 

reduce riscul de hipertensiune arterială etc.

Ţintele majore ale campaniei sunt: 

profesioniştii din asistenţa medicală 

primară (medici de familie, moaşe, asistente 

medicale generaliste, asistente comunitare, 

consilieri pentru alăptare, voluntari), cei 

care se ocupă de sănătatea copiilor până la 

împlinirea vârstei de 24 de luni, gravide sau 

femei care alăptează precum şi părinţii 

acestora.

Ministerul Sănătăţii şi Institutul 

Naţional de Sănătate Publică asigură 

finanţarea, coordonarea, analiza şi 

evaluarea rezultatelor campaniei.

Acţiunile de informare- educare- 

comunicare– conștientizare planificate la 

nivelul judetului Teleorman (distribuirea, în 

format electronic, a materialelor de 

informare, pe rețelele de internet; postarea 

c o m u n i c a t u l u i  ș i  

posterelor/pliantelor/infograficului pe 

web-site-ul direcției de sănătate; plasarea 

de materiale informative tipărite în locurile 

publice și de la persoană la persoană; 

antrenarea în campanie a medicilor de 

familie, a rețelei de asistență medicală 

comunitară și școlară) vor sublinia 

importanţa alăptatului la sân pentru mame, 

copii şi societate.

Cornelia RĂDULESCU

 Toate categoriile de pensionari cu domiciliul stabil în 
Zimnicea, pe baza talonului de pensie și a cupoanelor de 
transport eliberate de Casa Județeană de Pensii, pot călători cu 
mijloacele de transport în comun deținute de firmele Filaret 
București și DLS București, care au punctul de plecare în 
Zimnicea (Piață și Hotel), beneficiind de o reducere de 50% din 
valoarea biletului de călătorie.

Persoanele încadrate în grad de handicap pot călători gratuit 
cu aceleași mijloace de transport, în baza biletelor de călătorie 
eliberate de D.G.A.S.P.C. Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

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

Arabia Saudita planuieste de ceva vreme sa construiasca un 
mega-oras de 500 de miliarde de dolari, ca parte a unui plan prin 
care se urmareste diversificarea economiei tarii si reducerea 
dependentei de petrol.

Ploaie artificiala, roboti pe post de menajere, profesori-
holograme, nisip care straluceste in intuneric sunt cateva dintre 
tehnologiile futuriste pe care viitorul oras le-ar putea avea.

Proiectul numit Neom, o combinatie intre cuvantul grecesc 
"neos" (nou) si cuvantul arab "mustaqbal" (viitor), a fost anuntat 
in urma cu doi ani.

Recent, jurnalistii de la Wall Street Journal au aflat cateva 
informatii proaspete despre inovatiile pe care le-ar putea 
include orasul, care ar urma sa fie mare cat statul american 
Massachusetts.

Astfel, potrivit unor documente cu propuneri ale firmelor de 
consultanta McKinsey & Co, Boston Consulting si Oliver 
Wyman, unele dintre cele mai mari din lume, care sunt implicate 
in faza planificarii orasului, locuitorii Neom se vor deplasa cu 
ajutorul taxiurilor zburatoare, treburile casnice vor fi facute de 
roboti, iar la scoala copiii nu vor mai avea profesori in carne si 
oase, ci holograme.

Autoritatile vor folosi tehnica "insamantarii norilor" pentru a 
produce ploaie la comanda, iar un sistem de securitate si de 
monitorizare de inalta tehnologie pe baza de drone si de 
recunoastere faciala va fi implementat pentru supravegherea 
cetatenilor.

Orasul va avea propria lui luna artificiala, iar locuitorii si 
turistii se vor putea distra pe o insula de tip Jurassic Park 
populata de dinozauri robotici, precum si pe o plaja cu nisip care 
straluceste in intuneric.

Neom va fi orasul cu cele mai multe restaurante premiate cu 
stele Michelin pe cap de locuitor din lume.

Cupoane de transport acceptate

Mega-oraș de 500 de miliarde 
de dolari 

DSP Teleorman:

Săptămâna Mondială

 a Alimentației la Sân (1-7 august)
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Trebuie să se întâmple o nenorocire ca să 
ne dăm seama în ce mocirlă politico-
administrativă ne complacem. Moartea fetiței 
din Dobrosloveni, Alexandra, a împrăștiat ceața 
deasă care acoperea sistemul de siguranță 
publică și sistemul judiciar, pilonii cei mai 
importanți ai edificiului numit “stat de drept”, 
care în România e o sintagmă goală de 
conținut.

Și ce am constatat? Că sistemul de urgență 
112 este un fel de centrală din anii 50 care face 
legătura între solicitant și salvare ori între cel 
aflat la anaghie și pompieri sau polițiști. În țările 
civilizate sistemul oferă instantaneu și 
informații privind localizarea precisă a 
apelantului, astfel încât să se ajungă cât mai 
repede la el, ceea ce nu se întâmplă la noi decât 
în cazuri speciale, când “intră pe fir” alte 
instituții. Așa se face că în cazul Alexandrei 
locația a fost identificată după aproape 20 de 
ore, și nu electronic, ci după numărul unei 
mașini surprinse în trafic de camerele de 
supraveghere. Și asta după ce copila a apelat 
de mai multe ori 112 și a stat de vorbă cu 
operatorii, care s-au dovedit a fi niște ageamii 
neinstruiți, care mai degrabă o timorau pe 
Alexandra în loc s-o încurajeze, s-o liniștească 
și să obțină astfel mai multe informații despre 
locul în care se afla.

Publicarea stenogramelor privind dialogul 
Alexandrei cu operatorii de la 112 pune în 
evidență cinismul înfiorător și incompetența 
criminală a celor de la STS, care pe lângă faptul 
că nu au instruit corespunzător operatorii, de-a 
lungul anilor, n-au modernizat sistemul, deși au 
existat fonduri. Din 2015 și până astăzi nu s-a 
reușit f inalizarea l icitați i lor, existând 
numeroase contestații și așteptându-se ca de 
obicei “să iasă cine trebuie”. Așa se explică 
bîjbîiala din cazul Alexandra, deși în alte cazuri 
s-a reușit localizarea “la centimetru”. Să ne 
amintim că Alina Bica a fost localizată și 
arestată în traficul infernal din București, iar 
Radu Mazăre a fost săltat de la masă de pe o 
terasă din Herăstrău.

Vă mai amintiți ce zicea Traian Băsescu în 
legătură cu depistarea corupților de către 
servicii? “Vor fi găsiți și-n gaură de șarpe”. 

De ce n-a fost găsită Alexandra? Pentru că 
atunci când e vorba de cetățeanul plătitor de 
impozite, lucrurile se întâmplă ca la Caracal. 
Cum pot dormi liniștiți cei responsabili știind că 
de la începutul acestui an și până în prezent au 
fost dați dispăruți 500 de copii și fete tinere, iar 
conform unor statistici europene, 74% din 
victimele traficului de persoane din Europa 
provin din România, iar peste 60% dintre 
acestea sunt exploatate sexual?

Cum s-a ajuns la acest dezastru național? 
Răspunsul e simplu și complicat în același timp, 
dar se pot stabili cu siguranță vinovații.

Avem o legislație îmbîcsită de contradicții și 
cu prevederi neconstituționale. Cine face legi în 
România? Bineînles că politicienii, indiferent de 
culoarea politică. Iar legislația, coroborată cu 

deficiențele de la nivelul conducerii MAI au 
făcut din Poliția Română o instituție tot mai 
lipsită de credibilitate.

Șefii de post și subalternii lor se ocupă mai 
puțin de ordinea publică și siguranța 
cetățeanului, și se transformă cel mai adesea în 
agenți de circulație, în timp ce hoții de animale 
și de recoltă și crescătorii de animale își fac de 
cap. Nu sunt puține cazurile în care polițiști, 
chiar și cu funcții importante, au fost fotografiați 
sau filmați la chefuri, de gât cu interlopii.

Dar nu numai hibele din poliție au fost 
devoalate de cazul Alexandra, ci și dezastrul 
din procuratură, instituția care, prin statut, 
garantează respectarea legii în România. 
Procurorul de caz s-a dovedit a face parte din 
categoria celor care se cred Dumnezei pe 
pământ și sfidează cetățeanul în numele unor 
legi despre care n-au habar. Dacă ar fi cunoscut 
prevederile constituționale și legale și notele 
interne, acest pseudoprocuror ar fi permis 
polițiștilor să pătrundă în domiciliul criminalului, 
fără mandat de la judecător, fiind acoperit de 
legislația pe care el n-o cunoaște, dar în numele 
căreia acționează. Dacă mai adăugăm la toate 
acestea ultima știre, care spune el a eliberat 4 
violatori în alt caz, nu e greu să constatăm cu 
cine avem de-a face. Dar cu toate acestea, 
activitatea sa a fost apreciată de Laura Codruța 
Kovesi, care l-a și decorat pe când era șefă. 

Din păcate nu este singurul. Ziarul nostru a 
prezentat de-a lungul timpului cazuri în care din 
interes sau din incompetență, procurori 
teleormăneni s-au dovedit mai degrabă 
complici ai infractorilor. Într-un caz de furt, cu un 
prejudiciu de 5 miliarde de lei vechi, deși la hoți 
au fost găsite obiectele furate, cercetarea a fost 
prelungită până la prescrierea faptelor. La fel au 
scăpat și niște braconieri surprinși asupra 
faptului, care au rănit grav un paznic, dar au 
scăpat pentru că l-au avut avocat pe un fost 
procuror șef.

Așa cum arătam mai sus, Serviciul de 
Transmisiuni Speciale a fost complicele 
criminalului prin incompetența și cinismul 
operatorilor, dar și prin incapacitatea tehnică, 
inadmisibilă în condițiile în care au existat bani 
dar a lipsit o preocupare dezinteresată pentru 
modernizarea sistemului.

Există informații care spun că licitația a fost 
ținută, dar n-a ieșit cine trebuia (cel de pe locul 
2) și lucrurile s-au blocat. Rămâne ca după 
demisia șefului STS să se facă verificări și în 
această direcție. Pentru că se pare că fetița de 
15 ani, care a avut curajul să sune la 112, în 
condiții extreme, ar putea deveni o adevărată 
eroină. Odată pentru că l-a împiedicat pe 
Gheorghe Dincă să mai continue asemenea 
orori și, lucrul cel mai important, a dat semnalul 
că urgența momentului în România este 
reformarea instituțiilor statului. Iar asta nu se 
poate face decât prin reformarea clasei politice, 
de la stânga la dreapta și de la opincă până la 
vlădică.

R. M.

Nici măcar o săptămână n-a durat mandatul lui Nicolae 
Moga la conducerea Ministerului Afacerilor Interne. Mai 
exact, 6 zile s-a odihnit acesta pe fotoliul de ministru, deşi era 
de preferat să aleagă un sejur la Băile Felix, decât să ocupe 
degeaba o asemenea demnitate publică. 

Liderul PSD Vaslui, Gheorghe Buzatu, crede că Moga nu 
a mai rezistat, de aceea a demisionat. În realitate, pălăria îi 
era prea mare lui Moga, fiind net depăşit de situaţie  

Cazul de la Caracal a arătat, încă o dată, deşi nu mai era 
nevoie de producerea altor tragedii, că cei care sunt puşi în 
slujba siguranţei cetăţenilor, nu fac nimic pentru aceştia, dar 
beneficiază de pensii speciale şi de diminuarea considerabilă 
a vârstei de pensionare. 

Ineficienţa autorităţilor este evidentă pentru toată lumea, 
şi în atare situaţie nu doar ministrul MAI trebuia să 
demisioneze, ci toţi cei răspunzători în mod direct sau 
indirect, inclusiv Guvernul Dăncilă, pentru  lipsa de reacţie şi 
tardiva intervenţie care, împreună, au condus la presupusa 
ucidere a celor două adolescente din Olt, în condiţii macabre 
şi greu de imaginat chiar şi pentru procurorii cu experienţă 
îndelungată în  criminalistică. 

În ceea ce-l priveşte pe fostul ministru, Nicolae Moga, 
acesta a dat dovadă nu doar că este incapabil să gestioneze 
situaţia, ci şi de lipsă de responsabilitate, întrucât a ales să 
demisioneze chiar cu jumătate de oră înainte de ședința 
CSAT, în care trebuia să prezinte raportul Ministerului de 
Interne, în cazul „Caracal”.

Prin acest lucru guvernanţii arată, de fapt, cât le pasă de 
siguranţa şi integritatea cetăţenilor României, lăsându-i fără 
apărare, ceea ce este incalificabil şi intolerabil. 

Senator PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu

Primul ministru al României, Viorica Vasilica Dăncilă, 
candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie acest an, 
după ce a priceput că alegerile europarlamentare din 26 mai 
2019 le-a câștigat președintele Klaus Werner Iohannis 
chemând românii și la un referendum, acum, după drama 
crimelor de la Caracal, vrea și dânsa un referendum național.

Astfel, premierul Viorica Dăncilă vrea un referendum 
pentru ”înăsprirea drastică a pedepselor pentru crimă, viol și 
pedofilie”. Primul ministru Viorica Dăncilă a declarat: 
”Analizez posibilitatea convocării unui referendum de 
consultare a românilor pentru înăsprirea drastică a 
pedepselor pentru crimă, viol, pedofilie. Luăm în calcul o OUG 
pentru eliminarea tuturor disfuncționalităților legislative 
identificate de grupul de lucru”.

Premierul Dăncilă a vorbit despre ”un suflet tânăr care 
putea fi salvat și care a plecat dintre noi. Suntem toți plini de 
durere și revoltați de tristețe și frustrare pentru că așa ceva s-a 
putut întâmpla. Am convocat de urgență o ședință cu șeful 
departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, cu 
directorul general STS. Analizez posibilitatea convocării unui 
referendum de consultare a românilor pentru înăsprirea 
drastică a pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie”. 
Premierul Viorica Dăncilă a mai declarat: ”Am amânat deja 
congresul PSD din data de 3 august pentru data de 24 
august”.

La rândul său deputatul Petre Cioabă, crede că este 
posibil ca doamna premier să convoace un referendum 
național, chiar dacă acest atribut aparține doar președintelui 
Klaus Werner Iohannis. Un referendum poate fi însă convocat 
și de Parlament și de societatea civilă, dacă strâng suficiente 
semnături de susținere. Deputatul Petre Cioabă afirmă că nu 
știe cum vor suna întrebările de la presupusul referendum. 
Deputatul social-democrat nu știe nici dacă referendumul va fi 
convocat în ziua alegerilor prezidențiale. Ceea ce știe și 
declară deputatul Petre Cioabă este faptul că un eventual 
referendum național convocat de premierul Viorica Dăncilă nu 
este electoral, nu are nimic de a face cu alegerile 
prezidențiale, unde dânsa vrea să candideze.

Ioan DUMITRESCU

A mai căzut un ministru incapabil 
la M.A.I. – următorul!

Dăncilă vrea referendum

Călin Popescu Tăriceanu 
transmite că nu este de acord 
cu propunerea de rectificare 
bugetară făcută de Orlando 
Teodorovici, după discuţiile de 
l u n i ,  d i n  c o a l i ţ i a  d e  
guvernământ. Tăriceanu critică 
tăierea unor sume de la 
ministere importante precum 
Transporturi, Educaţie sau 
Sănătate, precum şi tăierea 
fondurilor pentru investiţii.

În urma discuţiilor, ALDE a 
propus mai multe măsuri 
pentru a face rost de bani. 
Printre aceste se numără 
reducerea cheltuielilor cu 

a p a r a t u l  a d m i n i s t r a t i v,  
reducerea numărului de funcţii 
de conducere din adnimistraţia 
publică centală, precum şi 
pr ior i t izarea cheltuiel i lor  
bugetare către investiţii în 
derulare.

De asemenea, partenerii de 
coaliţie ai celor din PSD solicită 
alocări suplimintare de fonduri 
pentru investiţiile mari de 
infrastructură asumate la 
adoptarea bugetului pe anul 
2019. 

Proiectul de rectificare 
bugetară urmează să fie pus în 
d e z b a t e r e  p u b l i c ă  d e  

Ministerul Finanţelor, în timp ce 
marţi CSAT trebuie să valideze 
bugetele inst i tuţ i i lor din 
domeniul apărării şi securităţii. 
Rectificarea bugetară trebuia 
adoptată de Guvern până la 
finalul lunii iulie, împreună cu 
un set de măsuri propus de 
ministrul Finanţelor, prin care 
executivul încearcă să facă 
rost de bani. 

Tăr iceanu s -a  a ră ta t  
deranjat încă de săptămâna 
t r ecu tă  de  r ec t i f i ca rea  
bugetară, fiind nemulţumit că 
cei din PSD nu s-au consultat 
cu ALDE în vederea rectificării.

Urgența momentului: reformarea instituțiilor statului

Rectificarea bugetară taie bani
 de la investiţii şi de la ministere cheie. 

Tensiuni în coaliţie
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Prin urmare, din anul 2020, pe lângă 

ce le la l te  regu l i  impuse  fe rmie r i lo r,  
amenajamentele pastorale devin obligatorii, de 
existența lor depinzând  încasarea subvențiilor 
pentru suprafețele de pajiști permanente de 
către crescătorii de animale și implicit 
realizarea de venituri la bugetele unităților 
administrativ teritoriale.

Modificările aduse prin Legea 75/2019 
prevăd că, pentru a accesa fondurile europene 
aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de 
pajişti, persoane fizice şi juridice, în calitate de 
proprietari şi/sau deţinători legali ai dreptului de 
utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să 
asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în 
oricare din zilele perioadei de păşunat, ori 

cosirea cel puţin o dată pe an a vegetaţiei.
Alte modificări se referă la asociaţiile 

crescătorilor locali, cooperativele agricole 
locale, grupurile de producători locali, 
persoanele juridice cu sediul social pe teritoriul 
localitaţii respective cu care se încheie 
contracte de închiriere a pășunilor prin atribuire 
directă și care trebuie să fie legal constituite 
înainte de data depunerii cererii pentru 
atribuirea directă a contractului. Entităţile 
înfiinţate cu cel puţin un an înainte de data 
depunerii cererii au drept de preemţiune, cu 
condiţia de a face dovada desfăşurării de 
activitate economică specifică domeniului 
respectiv.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

În anul 1916, 
C o n s i l i u l  
comunei urbane 
A l e x a n d r i a  
a p r o b a ,  î n  
ș e d i n ț a  
extraordinară din 
20-30 apr i l ie ,  
p r o p u n e r e a  
p r i m a r u l u i  
Văcăreanu de a 
î n f i i n ț a  o  
b i b l i o t e c ă  
publică.

A c e s t a  
p r e z e n t a s e  
Consiliului adresa Ligii culturale, secția locală, care solicita 
primăriei sprijinul „pentru înființarea unei biblioteci publice, cu 
sediul în localul primăriei”, fiind de părere că potrivită este 
sala de consiliu.

Primarul Alexandriei propunea și „să se doneze pentru 
această bibliotecă cărțile ce are primăria, dându-i tot sprijinul 
bănesc și moral”.

În acea ședință se aproba și proiectul regulamentului de 
funcționare a bibliotecii, delegându-l „în comitetul de cenzori 
pe d-l consilier M. Christescu și D.G. Gancevici, avocat”.

Regulamentul avea 14 articole și prevedea ca biblioteca 
să se înființeze din donațiile Primăriei și Școlii nr. 1 de băieți 
„în numele fostului cerc de citire”.

Liga culturală locală era controlată de cenzorii „de drept”: 
primarul, un consilier delegat de consiliu și unul dintre titrații 
locali, desemnat tot de consiliu” (în cazul de față, avocatul 
D.G. Gancovici).

Fondurile pentru înființarea bibliotecii și înmulțirea 
numărului de cărți proveneau din bugetul Alexandriei, de la 
Liga culturală, din donații de cărți și „orice alte sume provenite 
din donațiuni, serbări etc.”.

Fondul bibliotecii era separat de cel al Ligii culturale, 20% 
din acesta reprezentând fondul de rezervă, care era depus la 
Banca populară din localitate și „nu putea fi întrebuințat decât 
numai cu votul adunării generale a membrilor Ligii și 
aprobarea consiliului comunal”.

Articolul 7 preciza: „În niciun caz nu se va putea desființa” 
(biblioteca).

Biblioteca urma să funcționeze după un program stabilit 
de comitet, cărțile se împrumutau acasă contra unei sume 
egale cu valoarea lor, la fel ca și revistele și ziarele (la o 
săptămână de la data apariției).

În plus, pentru toate împrumuturile „se va încasa o taxă de 
10 bani săptămânal pentru fiecare exemplar în parte”.

Regulamentul hotăra ca bibliotecar să fie secretarul Ligii 
culturale, care avea nevoie de aprobarea comitetului pentru 
noi achiziții.

Comitetului îi revenea sarcina angajării personalului 
pentru „administrarea și întreținerea bibliotecii (...) în caz că 
primăria nu ar pune la dispoziție personal”.

Sursa: „Documente privind istoria orașului Alexandria 
1833-1982”, Direcția Generală a Arhivelor Statului, Filiala 
Arhivelor Statului, județul Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Din anul 2020, amenajamentele pastorale 
devin obligatorii pentru primării 

Ajutoare de urgență acordate în 
județul Teleorman

(urmare  din  pagina  1)
Fondurile necesare pentru 

plata ajutorului de urgenţă 
acordat de Guvern se asigură 
din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Muncii. 

Ajutoarele de urgenţă 
acordate nu sunt supuse 
impozitului pe venit şi nu se iau 
în considerare la stabilirea 
altor drepturi de asistenţă 
socială.

Cererile pentru acordarea 
acestor ajutoare de urgență, 
însoțite de documentele 
justificative se depun la 
reg is t ra tu ra  AJPIS,  ia r  
inspectorii sociali din cadrul 
AJPIS merg în teren la 
solicitanții de ajutoare de 
urgență pentru efectuarea 
anchetelor sociale.

După efectuarea acestor 
anchete și propunerea de 
acordare, primarul certifică 
această anchetă, iar prefectul 
județului o avizează.

Inspectorii sociali care au 
efectuat anchetele sociale 
trimit aceste anchete, însoțite 

de un borderou la Agenția 
Națională pentru Plăți și 
Inspecție Socială, iar de acolo 
merg la Ministerul Muncii 
pentru a fi centralizate și 
aprobate printr-o Hotărâre de 
Guvern.

După publicarea H.G. în 
Monitorul Oficial, banii vin în 
conturile AJPIS, iar beneficiarii 
sunt anuntați să vină la 
c a s i e r i a  A J P I S  p e n t r u  
ridicarea acestora.

O persoană sau o familie 
are dreptul la un singur ajutor 
de urgență pe an, în limita 
bugetului existent.

În judetul Teleorman în anul 
2018 s-au acordat 63 ajutoare 
de urgență, astfel: 22 ajutoare 
de urgență pentru calamități 
naturale; 5 ajutoare de urgență 
pentru incendii; 36 ajutoare de 
u rgen ță  pen t ru  s i tua ţ i i  
deosebite datorate stării de 
sănătate.

De la începutul anului 2019 
și până în prezent s-au acordat 
34 ajutoare de urgență, astfel: 
3 ajutoare de urgență pentru 

incendii; 31 ajutoare de 
u rgen ță  pen t ru  s i tua ț i i  
deosebite datorate stării de 
sănătate.

C u a n t u m u l  a c e s t o r  
ajutoare de urgență a fost 
situat între 1.000 și 5.000 de 
lei, conform grilei stabilite de 
Ministerul Muncii, în funcție de 
nevoia și gravitatea situației.

În prezent, ca urmare a 
fenomenelor meteo cu ploi 
abundente din luna iunie, 
AJPIS Teleorman a trimis  
Ministerului Muncii borderoul 
cu sumele stabilite deja de 
guvern, pentru cele 59 case 
afectate în proporție de până 
la 50%, din localitățile Turnu 
M ă g u r e l e ,  B o t o r o a g a ,  
Gălăteni, Băbăița, Drăgănești 
Vlașca și Orbeasca, iar 10 
beneficiari au primit deja banii, 
urmând ca în scurt timp să 
primeasca și ceilalți 49 de 
beneficiari.

Pentru fiecare beneficiar s-
a acordat suma de 1.500 lei.

Cornelia RĂDULESCU

* Ultimele ucideri au avut loc exploatațiile 
non-profesionale din satele Șoimu și 
Smârdioasa și din comuna Viișoara 

Până la această dată, în județul Teleorman 
au fost confirmate de către Laboratorul de 
Referință pentru Pesta Porcină Africană din 
cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate 
Animală București  213 focare de Pestă Porcină 
Africană, între măsurile ce s-au impus pentru 
eradicarea acestei boli fiind și aceea prin care 
au fost uciși  în cazurile  confirmate și preventiv 
un număr de 5.554 de porci domestici. 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor Teleorman informează 
asupra faptului  că,  începând din data de 
29.06. 2019, Institutul de Diagnostic și Sănătate 
Animală București -  Laboratorul Național de 
Referință pentru Pesta Porcină Africană a 
confirmat prezența virusului acestei boli în 
probele prelevate de la cadavrele de porc 
domestic din 9 exploatații non-profesionale 
situate în gospodăriile populației din satele 
Șoimu și Smârdioasa, precum și în probele de 
la cadavre de porc domestic din 7 exploatații 
non-profesionale din comuna Viișoara.  În urma 
confirmării diagnosticului, prin Buletinele de 
Analiză emise de IDSA și existența suspiciunii 

de PPA în alte exploatații non-profesioanale din 
aceleași  localități, s-a dispus măsura uciderii 
preventive a suinelor din satele Șoimu și 
Smârdioasa și a celor din comuna Viișoara, 
începând cu data de 30 iulie 2019, în urma 
analizei de risc întreprinse de către Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța 
Alimentelor Teleorman.  

Conform DSVSA Teleorman, Centrul Local 
de Combatere a Bolilor Teleorman a stabilit 
Planul de măsuri privind controlul, combaterea 
și eradicarea Pestei Porcine Africane, precum și 
stabilirea zonelor de restricții. Ancheta 
epidemiolgică se află în plină desfășurare. 

Direcția Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor  Teleorman  solicită 
sprijinul și înțelegerea cetățenilor pentru 
respectarea măsurilor  impuse de autorități, 
având în vedere consecințele economice grave 
generate de apariția acestei  boli. Orice 
suspiciune de boală trebuie anunțată imediat 
medicului veterinar din localitate, DSVSA 
Teleorman sau autorităților locale.  

Proprietarii animalelor afectate de PPA vor fi 
despăgubiți de stat, în condițiile prevăzute de  
legislația actuală. 

George ZAVERA

În Teleorman, Pesta Porcină Africană a impus 
uciderea a 5.554 porci domestici

Rata somajului este foarte mare la noi în țară. Lipsa 
locurilor de muncă s-a accentuat de la an la an. Desigur, sunt 
și cei care se complac în a se plânge și a nu face nimic pentru 
a-și găsi un job. Cunosc însă oameni serioși care caută de 
lucru de doi ani și nu găsesc! Chiar și locurile de cărat saci în 
piețe am înțeles că se dau pe pile. Și apoi, ce perspectivă îți 
oferă un asemenea job, care se face, de obicei, la negru?! 
Poți face asta toată viața? Ce pensie vei avea în acest caz? 
Nu că aș mai crede că cei care cară azi saci în piață vor mai 
primi vreo pensie vreodată, când pensile actuale sunt puse 
sub semnul întrebării. Iar când ai trecut de 30 de ani este 
aproape imposibil să te mai angajezi undeva. Anunțuri cu 
locuri de muncă găsești, dar câți doritori sunt pentru ele ne-
am întrebat? Cineva mă întreba dacă știu cât se plătește ca 
să obții un loc de muncă. I-am răspuns că nu știu… 
Competitivitatea și căutatul competenței de către angajator 
reprezintă un bla-bla frumos și atât, a continuat el. Interviul 
este egal cu 0, te trimite acasă și aștepți mult și bine… 
Comunismul a lăsat urme adânci asupra noastră. Reflexul de 
a trimite intelectuali la cărat saci sau la săpat porumb este 
adânc înfiletat chiar și în mințile tinere.

Mihail TĂNASE

Repere teleormănene:

Înființarea bibliotecii publice 
în Alexandria

La cărat saci în piață
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Copi i i  nevaccinaț i  pot benef ic ia de 

administrarea vaccinului antirujeolic, prin 
prezentarea la medicul de familie, schema de 
vaccinare fiind adaptată pentru fiecare caz în 
parte.

De la începutul anului până la sfârșitul lunii 
iunie s-au înregistrat 117 cazuri de rujeolă, 
majoritatea în mediul rural.

În luna iulie s-au înregistrat 30 de cazuri, 
majoritatea din focarul în evoluție din localitatea 
Buzescu (focar comunitar).

În acest moment este în evoluție numai acest 
focar comunitar– este vorba despre copii 
nevaccinați sau vaccinați incomplet, părinții 

refuzând vaccinarea sau neprezentându-se la 
medicul de familie (refuz mascat).

Trebuie menționat faptul că s-a derulat o 
campanie de vacinare „door to door” (din ușă în 
ușă) și au fost vaccinați 10 copii.

Măsurile aplicate în focare au fost: urmărirea 
contacților și educație sanitară; recuperarea 
tuturor restanțierilor la vaccinare.

Direcția de Sănătate Publică Județeană 
Teleorman dispune de stocuri suficiente de vaccin 
și reamintește populației că administrarea 
vaccinului scutește copiii de riscul trecerii prin 
boală și de apariția unor complicații.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Discuții fără precedent în Guvern cu privire 
schimbarea datei la care începe anul școlar, în plină 
vacanță de vară. După ce Andronescu a stabilit oficial prin 
ordin de ministru că școala începe în data de 9 
septembrie 2019, premierul Viorica Dăncilă i-a cerut să 
prelungească vacanța de vară cu o săptămână, până pe 
16 septembrie, la solicitarea patronatelor din turism, 
potrivit surselor Edupedu.ro.

Potrivit unor surse din Ministerul Educației, 
conducerea instituției nu ar fi de acord cu modificarea, 
spunând că ar exista efecte negative asupra eficienței 
actului didactic.

Discuția vine în contextul în care școala este tot mai 
fragmentată fie de zile libere nou introduse de 
parlamentari, fie de “punți” între acestea create de 
guvern, și în condițiile în care specialiștii din educație 
avertizează că vacanța de mare din România este printre 
cele mai mari din Europa, cu efecte asupra procesului de 
învățare.

Amintim că dubii cu privire la data începerii anului 
școlar au existat încă din momentul aprobării structurii 
anului școlar 2019-2020. Hotelierii de pe litoral i-au spus 
ministrului Turismului, Bogdan Trif, că scurtarea vacanței 
școlare de vară le va afecta afacerile și i-au cerut să facă 
demersuri pentru a fi prelungită vacanța mare, scria la 
începutul lunii mai Agerpres.

DSP Teleorman: Focar de rujeolă 
în comunitatea localității Buzescu

Concursul cu participare 
internațională se va desfășura în 
perioada 24 iulie- 5 august 2019 
și este înscris în 
Calendarul Ministerului 
Educației Naționale. 

Organizatori sunt 
Inspectoratul Școlar 
Județean Teleorman și 
Școala Gimnazială 
„Marin Preda” Siliștea 
Gumești. 

O b i e c t i v e l e  
a c t i v i t ă ț i i  s u n t :  
stimularea creativității 
elevilor în domeniul 
p roze i  (povest i re ,  
schiță, nuvelă) ca 
m o d a l i t a t e  d e  
omagiere a marelui 
nostru scriitor național 
Marin Preda, originar din Siliștea 
G u m e ș t i ;  v a l o r i f i c a r e a  
potențialului imaginativ și 

creator al elevilor de liceu, 
capacitatea acestora de a-și 
cultiva aspirațiile, talentul și 

aptitudinile prin texte ficționale 
aparținând unor specii literare 
precizate, cu toate variabilele pe 

care acestea le prezintă în 
literatura clasică/ tradițională și 
în cea modernă și cultivarea 

in te resu lu i  pent ru  
lectură și a plăcerii de a 
citi. 

Concursul are două 
secțiuni: 

S e c ț i u n e a  A -  
Creație ( clasele a IX-a 
și a XII-a); 

S e c ț i u n e a  B -  
Literatură ( clasele V-
VIII). 

D a t a  d e  
d e s f ă ș u r a r e  a  
concursului este 3 
a u g u s t  2 0 1 9 ,  l a  
C ă m i n u l  C u l t u r a l  
Siliștea Gumești .  

S-au înscr is  la  
Secțiunea A 80 elevi, respectiv 
75 elevi la Secțiunea B. 

Cornelia RĂDULESCU

IȘJ Teleorman:
La Concursul Național de Creație

 și Literatură „Marin Preda- Pe urmele Moromeților” 
participă 155 de elevi

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială COMUNA BRAGADIRU din județul Teleorman anunță 

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 12,  începând 
cu data de 08.08.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Bragadiru 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 Imobiliară.

Anunţ prealabil

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA BRÎNCENI anunță ăublicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local în comuna 
Brînceni, județul Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Brînceni, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul 
Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vinery între 
orele 8-14 și la sediul Comunei Brînceni.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. 
Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi între orele 8-16:30 și vinery între orele 8-14.

Anunţ public

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială COMUNA BRAGADIRU din județul Teleorman anunță 

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 11,  începând 
cu data de 08.08.2019 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Bragadiru 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 Imobiliară.

Anunţ prealabil

Dacă până acum 
doar americanii erau 
„acuzați” de obezitate, 
în prezent problema a 
început să se manifeste 
și în rândul europenilor 
ș i ,  d i n  p ă c a t e ,  
afectează din ce în ce 
mai mulți copii.

P r i n c i p a l i i  
responsabil i pentru 
creșterea ratei obezității sunt dietele nesănătoase, în 
combinație cu lipsa activității fizice, sau altfel spus, un 
dezechilibru între aportul caloric și caloriile consumate. 
Cu cât acest dezechilibru are loc pe o perioadă mai mare 
de timp, cu atât crește riscul apariției obezității.

Obiceiurile de consum s-au schimbat. Consumul de 
cereale și fibre a scăzut, în favoarea grăsimilor, a 
adaosului de zahăr și a produselor de origine animală.

Conf. univ. dr. Costel Stanciu este Președinte APC, 
asociația care încearcă din răsputeri să readucă 
populația la obiceiuri sănătoase și la conștientizarea 
informării și citirii etichetei. Domnul Stanciu trage 
semnalul de alarmă: ”Cu toate că România se confruntă 
cu o epidemie de obezitate infantilă, Guvernul României 
prin Ministerul Sănătății nu întreprinde niciun demers 
legal în vederea interzicerii folosirii zahărului în 
produsele alimentare destinate copiilor. Consumul 
excesiv de zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății. 
Este mesajul pe care îl auzim de câțiva ani, însă foarte 
puțini dintre noi îl înțeleg, deoarece nu au cunoștințe 
elementare de nutriție. Din păcate, nici Guvernul 
Romaniei, recte Ministerul Sănătății nu finanțează 
campanii de informare și educare bazate pe informații 
clare și pe înțelesul consumatorului obișnuit.”

Surse: Guvernul ia în calcul 
să prelungească cu o 

săptămână vacanța mare,
 la cererea patronatelor 

din turism

Epidemie de obezitate în 
România
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Prin lege, persoanele cu dizabilități pot intra gratuit 
la spectacole și la evenimente sportive. Aceste 
drepturi sunt prevăzute în Legea 448/2006 
actualizată pentru persoanele cu handicap.

Aceasta este lista unităților subordonate 
Consiliilor Judeţene și Consiliilor Locale eligibile în 
pachetul de beneficii din cadrul proiectului 
VS/2015/0429 Asigurarea mobilităţii pentru persoane 
cu dizabilităţi în România şi Europa:

Argeș: Casa de Cultură "Tudor Muşatescu", 
Câmpulung; Biblioteca Municipală "Ion Barbu", 
Câmpulung; Muzeul Municipal Câmpulung; Bazinul 
de înot Câmpulung; 

Bihor: MUZEUL "ŢĂRII CRIŞURILOR" ORADEA; 
FILARMONICA DE STAT ORADEA; TEATRUL 
"REGINA MARIA"; TEATRUL "SZIGLIGETI 
SZINHAZ"; REVISTA DE CULTURĂ "FAMILIA"; 
REVISTA CULTURALĂ "VĂRAD";CENTRUL 
JUDEŢEAN PT.CONSERVAREA Şl PROMOVAREA 
CULTURII TRADIŢIONALE BIHOR; Sala de 
Spectacole "Florica Ungur", Oradea; Cetatea 
Oradea; Clubul Sportiv Municipal Oradea; Aquapark 
Nymphaea Oradea; Gradina Zoologică, Oradea; 
Ştrandul loşia Nord, Oradea; Casa de Cultură a 
Sindicatelor Oradea; Biblioteca "Ion Munteanu", 
Marghita;Stadionul municipal Marghita; Casa de 
Cultură, Marghita;Ştrandul municipal, Marghita;

Bistrița: Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud; 
Biblioteca Judeţeană "George Coşbuc" Bistriţa-
Năsăud; Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-
Năsăud; 

Botoșani: Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” 
Botoșani; Centrul Judeţean pentru Conservarea şi 
Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani; 
Memorialul Ipoteşti - „Centrul Naţional de Studii Mihai 
Eminescu"; Muzeul de Istorie: Str. Unirii, nr. 15, 
Botoșani; Muzeul de Etnografie: B-dul. Mihai 
Eminescu, nr. 50, Botosani; Casa Memorială "Nicolae 
Iorga": Str. Nicolae Iorga, nr. 14, Botoşani; Galeriile de 
Artă "Ştefan Luchian": Str. Piaţa Revoluţiei, nr. 12, 
Botoşani; Muzeul de Ştiinţele Naturii: Str. AL. I. Cuza, 
nr. 43, Dorohoi; Muzeul Memorial "George Enescu": 
Str. George Enescu, nr. 81, Dorohoi; Casa Memorială 
"George Enescu": Liveni, com. George Enescu, 
Dorohoi, jud. Botoşani; Muzeul de Arheologie: Bd. 1 
Decembrie, nr. 10, Săveni; Orchestra Populară 
„Rapsozii Botoşanilor"; Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii Botosani; Stadionul Municipal Botoșani;

Brașov: Biblioteca Judeţeană George Bariţiu 
Braşov; Muzeul Județean de Istorie; Centrul Cultural 
Reduta Braşov; Muzeul de Etnografie Braşov; 
Muzeul Casa Mureşenilor Braşov; Muzeul de Artă 
Braşov; Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat", 
Făgăraș; Casa Municipală de Cultură Făgăraş; 
Biblioteca Municipală "Octavian Paler", Făgăraș;

Brăila: TEATRUL DE PĂPUŞI "CĂRĂBUŞ", 
Brăila; STADIONUL MUNICIPAL BRĂILA; TEATRUL 
"MARIA FILOTTI", Brăila;

Buzău: Muzeul Județean „Al. Odobescu" Buzău; 
Teatrul „George Ciprian" Buzău; Biblioteca 
Judeţeană „V. Voiculescu" Buzău; Centrul Judeţean 
de Cultură şi Artă Buzău;

Caraș-Severin: Muzeul Banatului Montan; Muzeul 
Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă 
Caransebeş; Centrul Judeţean pentru Conservarea 
şi Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş- Severin; 
Teatrul de Vest Reşiţa; Biblioteca Judeţeană "Paul 
Iorgovici"; Direcţia Patrimoniu - în structura aparatului 
de specialitate - Sala Polivalentă Reşiţa;

Călărași: Biblioteca municipala Oltenita; Muzeul 
Civilizaţiei Gumelnita, Oltenița; Asociaţia sportiva 
"Club sportiv municipal Oltenita";

Cluj: Filarmonica de Stat "Transilvania" Cluj-
Napoca; Muzeul de Artă Cluj; Muzeul Etnografic al 
Transilvaniei Cluj-Napoca; Teatrul de Păpuşi "Puck" 
Cluj-Napoca; Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" 
Cluj-Napoca; Muzeul " Octavian Goga" Ciucea; Casa 
de Cultură a municipiului Cluj-Napoca; Casino - 
Centrul de Cultură Urbană (vă rugăm să contactați 
Primăria mun. Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru 
administrare obiective culturale), Cluj – Napoca; 
Turnul Croitorilor (vă rugăm să contactați Primăria 
mun. Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru 
administrare obiective culturale), Cluj – Napoca; 
Cinema Dacia (vă rugăm să contactați Primăria mun. 
Cluj-Napoca, Serviciul Public pentru administrare 
obiective culturale), Cluj – Napoca;Cinema Marăşti 

(vă rugăm să contactați Primăria mun. Cluj-Napoca, 
Serviciul Public pentru administrare obiective 
culturale), Cluj – Napoca; Sala Polivalentă SA, Cluj - 
Napoca; Complex Agrement- Bază sportivă 
Gheorghieni (Primăria mun. Cluj-Napoca, Direcţia 
Generală Comunicare, Dezvoltare Locală şi 
Management Proiecte- Compartiment administrare), 
Cluj - Napoca;

Constanța: Teatrul de Stat Constanta; Teatrul 
pentru Copii si Tineret Constanta „Căluţul de mare"; 
Muzeul de Artă Constanta; Complexul Muzeal de 
Stiinte ale Naturii Constanta; Muzeul de Istorie 
Naţională si Arheologie Constanta; Biblioteca 
Judeţeană „I.N.Roman" Constanta; Centrul Cultural 
Judeţean Constanta „Teodor T. Burada"; Muzeul de 
Istorie şi Arheologie Callatis, Mangalia; Casa de 
Cultură a Sindicatelor, Mangalia; Stadionul Central 
Mangalia; Baza Sportivă Pescăruş, Mangalia; 
Biblioteca Franceză, Mangalia; Biblioteca Municipală 
Mangalia; 

Dâmbovița: Biblioteca Judeteană I.H. Rădulescu 
Dâmbovița; Complexul Național Muzeal “Curtea 
Domnească” Târgoviște; 

Giurgiu: Teatrul Tudor Vianu;
Gorj: ANSAMBLUL ARTISTIC PROFESIONIST 

"DOINA GORJULUI" TÂRGU JIU; BIBLIOTECA 
JUDEŢEANĂ "CHRISTIAN TELL" GORJ; CENTRUL 
JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA SI 
PROMOVAREA CULTURII TRADIŢIONALE GORJ; 
MUZEUL JUDEŢEAN GORJ "ALEXANDRU 
ŞTEFULESCU"; ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ 

TÂRGU JIU; Casa de cultura a municipiului Motru; 
Casa multiculturală Motru; Biblioteca municipiului 
Motru; Stadionul Minerul Motru; Sala de sport 
Motru;Complexul de agrement Motru;

Harghita: Biblioteca Judeţeană "Kajoni Janos"; 
Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea; Centrul Judeţean 
Pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Harghita; Centrul Cultural Judeţean 
Harghita (CCJH); 

Hunedoara: Muzeul Civilizaţiei Dacice si Romane 
Hunedoara - Deva; Biblioteca Judeţeană Ovid 
Densusianu Hunedoara - Deva; Teatrul de Artă Deva; 
Teatrul Dramatic I.D. Sârbu Petroşani; Centrul de 
Cultură şi Artă al judeţului Hunedoara; Muzeul 
Castelul Corvinilor, Hunedoara; Complexul Sportiv 
"Michael Klein" şi Ştrandul Municipal, Hunedoara

- Bazinul de înot- Complexul de Agrement 
„Corvina"; Serviciul Public Gradina Zoologică şi 
Ecarisaj, Hunedoara; Biblioteca Municipală, 
Hunedoara; Casa de Cultură Brad; Biblioteca 
Municipală „Gheorghe Pârvu" Brad; 

Maramureș: Muzeul Judeţean de Istorie şi 
Arheologie; Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă 
Populară; Muzeul Judeţean de Artă "Centrul Aitistic 
Baia Mare"; Muzeul Judeţean de Mineralogie "Victor 
Gorduza" Baia Mare; Complexul astronomic Baia 
Mare; Biblioteca Judeţeană "Petre Dulfu";

Mehedinți: Drobeta Turnu Severin; Ştrandul 
Schela, Drobeta Turnu Severin; Palatul Cultural 
„Theodor Costescu", Drobeta Turnu Severin; Castelul 
Artelor, Drobeta Turnu Severin; Cetatea Medievală, 
Drobeta Turnu Severin;

Mureș: Biblioteca Judeţeană Mureş; Muzeul 
Judeţean Mureş; Filarmonica de Stat; Centrul 
Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică Mureş; Ansamblul Artistic Profesionist 
„Mureşul"; Muzeul de Istorie Sighişoara; Biblioteca 
Municipală "Zaharia Boiu", Sighișoara; Sala de 
Spectacole "Mihai Eminescu", Sighișoara; Stadionul 

Municipal, Sighișoara; Sala Polivalentă "Radu 
Voina", Sighișoara;

Neamț: Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu"; 
Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu"; Complexul 
Muzeal Judeţean Neamţ; Teatrul Tineretului Piatra 
Neamţ; Centrul pentru Cultură şi Arte „Carmen 
Saecularae"; Direcţia de Administrare a Parcului 
Naţional Ceahlău; Biblioteca Municipală „George 
Radu Melidon", Roman; Muzeul de Istorie, Roman; 
Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Roman; Muzeul de Artă, 
Roman; Clubul Copiilor Roman; Club Sportiv 
Municipal Roman, 

pentru activitati în Complexul Sportiv şi de 
Agrement "Moldova", Bazinul de înot, Sala 
Polivalentă şi Stadionul Moldova; Stadionul Ceahlaul, 
Piatra Neamț; Ştrandul Municipal, Piatra Neamț; 

Olt: Muzeul Judeţean Olt; Şcoala Populară de Arte 
şi Meserii; Primăria Municipiului Slatina; Primăria 
Municipiului Caracal; Ansamblul Profesionist Pentru 
Promovarea Culturii Tradiţionale „DOINA OLTULUI"; 
Biblioteca Judeţeană Olt „Ion Minulescu"; Primăria 
Oraşului Corabia; Primăria oraşului Piatra Olt; 
Primăria Oraşului Drăgăneşti- Olt; Primăria Balş; 

Prahova: CENTRUL JUDEŢEAN DE CULTURĂ 
PRAHOVA; BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "NICOLAE 
IORGA"; MUZEUL JUDEŢEAN DE ARTĂ PRAHOVA 
"ION IONESCU-QUINTUS"; MUZEUL JUDEŢEAN 
DE ISTORIE ŞI ARHEOLOGIE PRAHOVA; MUZEUL 
JUDEŢEAN DE ŞTIINŢELE NATURII PRAHOVA; 
Casa de Cultură "Geo Bogza", Câmpina; Casa 
Tineretului, Câmpina; Muzeul memorial B.P. Hașdeu, 
Câmpina; Biblioteca municipală Dr. C. I. Istrati, 
Câmpina; Bazinul de înot didactic, Câmpina;

Sălaj: Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău; 
Biblioteca Judeţeană "Ioniţă Scipione Bădescu" 
Sălaj; Centrul de Cultură şi Artă Sălaj; 

Sibiu: Biblioteca Judeţeană ASTRA din Sibiu; 
Serviciul Public Sala Transilvania; Complexul 
Naţional Muzeal ASTRA din Sibiu; Muzeul Civilizaţiei 
Populare Tradiţionale ASTRA; Pavilionul Muzeal 
Multicultural; Centrul ASTRA pentru Patrimoniu; 
Muzeul de Etnografie Universală Franz Binder; 
ASTRA Film, Sala Studio; Muzeul de Etnografie 
Săsească Emil Sigerus; Galeriile de Artă Populară; 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi promovarea 
Culturii Tradiţionale Cindrelul Junii Sibiului; 
Filarmonica de Stat Sibiu; Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii „llie Micu”;

Suceava: Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera"; 
Centrul Cultural „Bucovina"; Muzeul Bucovinei;

Teleorman: Biblioteca Judeteana "Marin Preda" 
Teleorman; Muzeul Judeţean Teleorman; Centrul 
Judeţean de Conservare si Promovare a Culturii 
Tradiţionale Teleorman;

Timiș: Muzeul Naţional al Banatului Timişoara; 
Muzeul Satului Bănăţean; Muzeul de Artă Timişoara; 
Biblioteca Judeţeană Timiş; Teatrul pentru Copii şi 
Tineret Merlin; Centrul de Cultură şi Artă a Judeţului 
Timiş;

Tulcea: Centrul Cultural "Jean Bart" Tulcea; 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" 
Tulcea; Biblioteca Judeţeană "Panait Cerna" Tulcea; 
Muzeul Constantin Găvenea, Tulcea; Satul 
Pescăresc Tradițional, Tulcea; Patinoarul din Parcul 
Ciuperca, Tulcea; Stadionul Delta, Tulcea; Stadionul 
Cozma Zait, Tulcea; Sala de Sport Multifuncțională 
"Daniel Iulian Pohariu", Tulcea;

Vaslui: Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare" Vaslui; 
Teatrul "Victor Ion Popa" Bârlad; Muzeul „Vasile 
Pârvan" Bârlad; Pe lângă aceste instituţii de cultură, 
amintim şi Bienala Umorului „Constantin Tănase" 
Vaslui. 

Informaţii despre acest festival se găsesc la 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 
79, 730168, tel. / fax: 0235.401166, 0235.401167, 
http://www.cjcpctvs.ro/;

Vâlcea: Teatrul Municipal „Ariel", Rm. Vâlcea; 
Filarmonica „Ion Dumitrescu", Rm. Vâlcea; 
Cinematograful „Geo Saizescu", Rm. Vâlcea; 
Grădina Zoologică, Rm. Vâlcea; Baza de Agrement 
Ostroveni (ştrand) , Rm. Vâlcea; Complexul sportiv şi 
de agrement „Arenele Traian" , Rm. Vâlcea; 

Vrancea: Bib l ioteca Judeţeană „Dui l iu  
Zamfirescu"; Muzeul Vrancei; Centrul Cultural 
Vrancea.

Cornelia RĂDULESCU

Facilități oferite persoanelor cu handicap de către 
Consiliile Județene și Consiliile Locale



1819 - S-a născut 
prozatorul şi poetul 
Herman Melville: 
" M o b y  D i c k " ,  
"Timoleon" (d. 28 
septembrie 1891)
1828 - A încetat din 

v ia ţă  A lexandru 
I p s i l a n t i ,  
c o n d u c ă t o r u l  
mişcării eteriste de la 
1 8 2 1  ( n .  1 2  
decembrie 1792)
1883 - S-a născut 

Pan Halippa, poet şi 
p u b l i c i s t  d i n  
Basarabia, promotor 
al unirii acesteia cu România
1908 - A încetat din viaţă istoricul Ştefan Dimitrie 

Greceanu, medievist cu preocupări privind genealogiile 
familiilor boiereşti din Ţara Românească (n. 19 
septembrie 1825).
1921 - A fost creată Curtea Internaţională de Justiţie de 

la Haga
1930 - S-a născut Pierre Bourdieu, unul dintre cei mai 

importanţi filosofi şi sociologi contemporani. (d. 23 
ianuarie 2002)
1943 - A încetat din viaţă, la Viena, arhitectul Horia 

Creangă (nepotul lui Ion Creangă). (n.1892)
1993 - S-a declanşat greva minerilor din Valea Jiului
2008 - A avut loc o eclipsă totală de Soare, vizibilă în 

România ca eclipsă parţială.
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Joi 1 August 2019

07:00 Matinal 10:00 Ca'n 
viaţă 12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 13:30 Vizită 
de lucru 14:00 Telejurnal 15:10 
Akzente 17:00 Fotbal Europa 
League: Viitorul – Gent 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Moştenirea clandestină 
23:00 Arheologia crimelor 
comunismului 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 1 August

La începutul zilei 
aveți  di f icultăț i  de 
concentrare. Vă sfătuim 
să evitați discuțiile în 
c o n t r a d i c t o r i u  c u  
partenerul de viață. 
Puteți petrece seara 
împreună cu prietenii, 
dar nu neglijați odihna.

Se pare că aveți o 
mulțime de probleme 
de rezolvat și sunteți 
tentat să vă ocupați 
de mai multe în 
același timp. Dacă vă 
pripiți, riscați să faceți 
greșeli costisitoare.

Te n s i u n i l e  d i n  
f a m i l i e ,  c a u z a t e  
probabil de dificultăți 
financiare, pot conduce 
la discuții aprinse cu o 
rudă mai în vârstă. Vă 
recomandăm să nu vă 
ambalați! Odihniți-vă 
mai mult!

Este posibil să nu 
a v e ț i  s u f i c i e n t ă  
răbdare și nici energia 
necesară pentru a 
duce la bun sfârșit 
ceea ce ați început. 
Nu este momentul să 
v ă  a s u m a ț i  n o i  
responsabilități.

Aveț i  șanse de 
r e u ș i t ă  p e  p l a n  
profesional, dar s-ar 
putea să fiți nevoit să 
munciți mai mult, pentru 
a rezolva o complicație 
neprevăzută. Fiți mai 
a ten t  la  dor in țe le  
partenerului de viață!

Se întrevăd mai 
multe drumuri scurte și 
s-ar putea să fiți nevoit 
s ă  f a c e ț i  c â t e v a  
cumpărături urgente. 
D a c ă  c i r c u l a ț i  c u  
m a ș i n a ,  v ă  
recomandăm să fiți 
foarte atent și să nu vă 
grăbiți.

Este posibil să fiți 
irascibil și să nu aveți 
răbdare pentru a 
finaliza o lucrare care 
este deja în întârziere. 
Vă recomandă să nu 
vă pripiți, pentru că 
riscați să stricați și ce 
ați făcut până acum.

S-ar putea ca o 
persoană apropiată să 
vă solicite un sfat sau un 
ajutor într-o chestiune 
urgentă. Aveți ocazia să 
vă achitați de o obligație 
morală, așa că vă 
recomandăm să nu vă 
eschivați.

În plan profesional, 
dorința de afirmare vă 
motivează să faceți 
eforturi susținute. Vă 
sfătuim să fiți prudent și 
s ă  e v i t a ț i  
suprasolicitarea, pentru 
că se pare că nu sunteți 
în cea mai bună formă.

BERBEC

Este posibil să aveți 
o discuție aprinsă cu 
partenerul de viață. În a 
doua parte a zilei este 
indicat să consumați 
excesul de energie 
într-o activitate casnică 
pen t ru  ca re  es te  
nevoie de efort fizic.

A v e ț i  o  m a r e  
p u t e r e  d e  
concentrare, ceea ce 
vă poate ajuta mult la 
locul de muncă sau în 
afaceri. Ar fi bine să 
acordați mai multă 
atenție unei persoane 
vârstnice din anturaj.

Dacă trebuie să 
călătoriți, vă sfătuim 
să fiți prudent, pentru 
că sunteți predispus 
la accidente. Nu este 
o zi bună pentru 
întâlniri de afaceri, din 
cauză  că  s imțu l  
practic este diminuat. 

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 Cum mi-am întâlnit 
fericirea 16:00 Lecţii de viaţă 
17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 Ce 
spun românii 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:30 Las f ierbinți  21:30 
Celularul 23:30 Ştirile Pro Tv 
23:45 Țintă primară 01:45 Cum 
mi-am întâlnit fericirea 03:15 
Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Surorile 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 iUmor 
21:30 Vacanța 00:15 Guess 
My Age – Ghicește vârsta 
01:30 iUmor 04:00 Surorile 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Steaua sufletului 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Mireasa din Istanbul 23:15 
Se strigă darul 01:15 Știrile 
Kanal D 02:15 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului

07:20 Focus 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Casa: construcţie şi 
design 14:00 Camera de râs 
15:05 Faleze de nisip 17:00 
Elisa 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Luptătorii de jad 22:30 
Focus din inima României 
23:00 Parașut ișt i i  01:00 
Luptătorii de jad

07:45 Arestat la domiciliu 
09:45 La bloc 12:15 Puterea 
cred in țe i  14 :15 Lar ry  
Crowne 16:15 Bruneta mea 
favorită 18:15 La bloc 20:30 
Alien: Vanatoarea 22:30 
Pânza de păianjen 00:30 
Alien: Vanatoarea 02:15 
Pânza de păianjen 03:45 La 
bloc 05:30 La Maruţă

08:00 Eroii n-au varsta 09:00 
Lonesome dove: suflet de pistolar 
10:00 Câştigă România! 11:00 
Drag de Romania mea! 12:00 
Telejurnal 13:30 Natură şi aventură 
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 Operatiunea 
Corned Beef 22:10 Caracatița 
23:10 Câştigă România! 

07:50 Pirații din Caraibe: Pe 
ape și mai tulburi 10:00 Furia 
titanilor 11:35 O iubire perfectă 
13:05 Speed: Cursa infernală  
14:55 Ninja din Beverly Hills 
16:20 Larry Crowne 18:00 
Brigada sinucigaşilor 20:00 
Host i les:  Inamici  22:15 
Dictatoru l  23:40 Jocur i  
secrete 01:50 Filiera asiatică
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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 

1 August

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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Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a fost 
premiată ieri pentru succesul obținut la 
Wimbledon. Simona Halep a primit Ordinul 
Național „Steaua României” în grad de Cavaler, 
cea mai înaltă distincție oferită de Statul român, 
într-o ceremonie care a avut loc la Palatul 
Cotroceni, de la ora 12:00.  

Îmbrăcată într-o ținută sobră, o rochie 
neagră, Halep a venit însoțită de familie, de 
echipa ei, dar și de iubitul Toni Iuruc.

„Sunt foarte emoționată. Este mai greu 
decât în finală. Vă mulțumesc. Este o mare 
onoare. E o recunoaștere și o prețuire față de 
munca mea. Sper să inspir toți copiii. Vreau să 
le mulțumesc parinților și antrenorilor pe care i-
am avut de când am început tenisul. Ei au pus 
câte o cărămidă.

Mulțumesc echipei mele, lui Teo Cercel și 
domnului Dobre. Le mulțumesc românilor care 
mă susțin necondiționat. Cel mai mult le 
mulțumesc pentru energia pozivită. Sunt 
mândră că sunt româncă! Vreau să fiu o 
inspirație pentru toți copilașii. Sper să avem 
condiții pentru performanță. Vă mulțumesc!”, a 
spus Simona. 

 „Avem în fața noastră o mare campioană. A 

oferit românilor o mare bucurie, dar și un 
exemplu. Îi oferim cea mai înaltă distincție 
pentru trofeul de la Wimbledon, dar și pentru 
parcursul de până acum. Ați scris o pagină de 
istorie în doar 55 de minute. Ați reușit să 
deveniți prima jucătoare de tenis din România 
care deține acest titlu. Vă felicit!

A fost mai mult decât un meci. A fost o 
dovadă de concentrare. Ați demonstrat că prin 
efort și pasiune se pot obține rezultate 
deosebite. Vă mulțumesc pentru modul în care 
promovați România. Sunteți o luptătoare și 
refuzați să vă dați bătută.

Onorată audiență, permiteți-mi să îmi 
îndrept atenția către familia Simonei Halep. Vă 
mulțumesc pentru că ați crescut un mare 
sportiv, dar și un mare om, sincer, cu o conduită 
exemplară.

Vreau să-i felicit pe antrenori, medici, 
sponsori și prieteni. Simona Halep este deja 
una dintre cele mai iubite sportive din toate 
timpurile. Prin tenisul pe care-l practică, inspiră 
milioane de oameni. Și ajunge la inimile 
copiilor. Reprezintă un foarte serios model 
pentru tânăra generație.

Dragă Simona, performanța vă aparține în 
totalitate familiei și dumneavoastră. Este păcat 
că asemenea talente nu primesc sprijinul 
cuvenit din partea statului. Cel mai eleocvent 
exemplu e ca ați câștigat un turneu pe iarbă, 
fără să avem asemenea terenuri în România. 
Mulți copii renunță pentru că nu au condiții și 
sprijinul necesar. Când ei se pierd, pierde 
România. De azi înainte, când spui Simona 
Halep, spui România! Vă mulțumesc!”, a 
declarat Klaus Iohannis.

SPORT

Gigi Becali l-
a  a d u s  p e  
fundașul stânga 
Ionuț Panțâru, 
2 3  d e  a n i .  
E ș e c u l  c u  
Botoșani, 0-2, 
dar mai ales 
p r e s t a ț i a  
catastrofală pe 
care FCSB a 
avut-o luni seară 
l-au determinat 
pe Gigi Becali să 
reia campania 
de achiziții.

I o n u ț  
P a n ț â r u  a  
semnat pe 3 ani 
cu FCSB și s-a 
pozat  pentru 
prima dată cu 
t r i c o u l  r o ș -
a l b a ș t r i l o r .  
Acesta va avea 
un salariu de 12.000 de euro pe lună.

„De doi ani i-am promis lui Panțâru că îl duc la FCSB, dacă 
o să fie cel mai bun așa cum mi-a spus. A muncit foarte mult, a 
fost apreciat de toată lumea, iar acest transfer este un pas 
imens pentru el.

Trebuie să fie la fel de bun, chiar mai bun, să dea tot ce are 
mai bun din el și o să ajungă și mai sus. Din acest moment 
aripile lui vor crește enorm. Va pleca pe milioane de euro și pe 
un salariu pe măsură! Eu nu am greșit cu jucătorii propuși 
niciodată! Sunt mândra de ei!” (Anamaria Prodan pentru 
GSP.)

Pe postul de fundaș stânga, FCSB îi mai are pe Alexandru 
Stan și Marko Momcilovici, ambii accidentați. Pe acel post au 
mai jucat Lucian Filip, Mihai Bălașa și Diogo Salomao.

Fotbalistul celor de la Poli Iași e o țintă mai veche a lui Gigi 
Becali, care l-a remarcat încă de acum un an.

Panțâru a fost luat de Poli Iași în urmă cu 2 ani și jumătate. 
Evolua la Știința Miroslava, iar Poli avea nevoie de un 
fotbalist care să fie variantă pentru regula U21.

E născut în martie 1996, iar debutul în Liga 1 s-a produs în 
februarie 2017, într-un meci cu CFR Cluj, pierdut pe teren 
propriu de moldoveni cu 2-1. Primul gol l-a reușit chiar 
împotriva echipei care l-a cumpărat.

În noiembrie 2017, Poli Iași a trecut de FCSB cu 1-0, grație 
unui gol spectaculos marcat de Panțâru, șut de la 20 de metri.

Simona Halep (27 de ani, 4 
WTA) și-a anunțat prezența la 
cel mai nou turneu Premier din 
circuitul WTA, cel de la 
Zhengzhou,  Ch ina,  d in  
perioada 9-15 septembrie.

În afara Simonei Halep și-
au anunțat prezența în China 
și alte jucătoare de top 10, 
Karo l ina  P l iskova,  K ik i  
Bertens, Elina Svitolina și 
Aryna Sabalenka. Fondul total 
de premiere la  Zhengzhou 
este de un milion de euro.

Turneul de la Zhengzhou 
se va desfășura în perioada 9 - 
1 5  s e p t e m b r i e  2 0 1 9 .  
Competiția din China a devenit 
de categoria Premier în acest 
an, după desființarea turneului 
de la New Haven. 

New Haven a fost primul 

turneu de nivel Premier pe 
care  Simona Halep și l-a 
trecut în palmares. În 2013, 

românca a trecut în finală de 
Petra Kvitova și a intrat în 
premieră în top 20 WTA.

Simona Halep, decorată de președintele 
Klaus Iohannis cu „Ordinul Steaua României”»

Tenismenul român, Marius Copil (28 de ani, nr. 84 ATP), a 
fost eliminat miercuri, 31 iulie, în turul doi al turneului de la 
Washington, de croatul Marin Cilic (30 de ani, nr. 17 ATP), cu 
scorul de 7-6(4), 7-6(4).

Partida dintre cei doi jucători a fost foarte echilibrată. 
Ambele seturi au avut multe răsturnări de situaţie şi ambele 
au intrat în tie-break. Întâlnirea dintre Marius Copil şi Marin 
Cilic a durat două ore şi 13 minute.

În primul tur, Marius Copil l-a învins pe Mikael Torpegaard 
(25 de ani, nr. 179 ATP), cu scorul de 6-1, 5-7, 6-3.

Marin Cilic îl va întâlni, în turul trei, pe câştigătorul partidei 
dintre Reilly Opelka (21 de ani, nr. 43 ATP) şi Felix Auger 
Aliassime (18 ani, nr. 22 ATP).

Gigi Becali 
a găsit fundaș stânga! 

Marius Copil a fost eliminat de la 
turneul de la Washington

Simona Halep va participa la cel mai nou 
turneu Premier din circuit!
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