
Pe data de 28 august 
2019, statele membre ale 
Uniunii Europene au 
aprobat câteva măsuri de 
sprijin pentru fermieri 
pentru a trece mai ușor 
p e s t e  d i f i c u l t ă ţ i l e  
financiare cu care aceștia  
se confruntă  din cauza 
condiţiilor meteorologice 
nefavorabile din acest an, 
după cum a anunțat  
Comisia Europeană.

(Continuare  în  
pagina  4)

În această lună, inspectorii 
din cadrul centrelor județene ale 
Agenției de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA) 
continuă controlul în fermele de 
creștere a animalelor cuprinse 
în eșantionul de verificare 
aferent anului 2019, pentru care 
fermierii  au solicitat subvenții. 
La control, alături de inspectorii 
APIA participă specialiști ai 
Agenției Naționale pentru 
Zootehnie, în baza unui protocol 
încheiat între cele două instituții.

(Continuare  în  pagina  4)

A dat foc pădurii din Țigănești. Pompierii din 
Teleorman au fost solicitați să intervină pentru stingerea 
unui incendiu de vegetație uscată și miriște, care s-a 

extins la litiera și liziera pădurii de pe raza localității 
Țigănești.

Pentru localizarea și lichidarea flăcărilor, ce 
amenințau să distrugă aproximativ 4 hectare de pădure, 

nu mai puțin de 18 pompierii militari au acționat cu două 
autospeciale de stingere, o autocisternă de 9000 litri și o 
motopompă, SVSU Țigănești cu un tractor și trei oameni, 

o societate agricolă cu două tractoare de mare capacitate 
și două echipe de la Ocolul Silvic.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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În luna septembrie, specialiștii APIA 
și ai Agenției Naționale de Zootehnie continuă

 controlul în fermele de animale

Din această toamnă 

Avansul primit de fermieri va fi de 
70 la sută din plățile directe 

Inconștiență! A dat foc la miriștea 
din apropierea pădurii și s-a extins alarmant



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Misiunea pompierilor a fost 

extrem de dificilă, în principal 
din cauza drumului greu 

accesibil din zona afectată, a 
s u p r a f e ț e i  m a r i  d e  
manifestare a incendiului și a 
faptului că alimentarea cu apă 
a  a u t o s p e c i a l e l o r  d e  

intervenție a trebuit să se 
realizeze de mai multe ori, în 
navetă, din râul Vedea, cu 
ajutorul unei motopompe.

După aproape trei ore de 
intervenție, focul a fost stins, 
suprafața totală de pădure 
afectată fiind de aprox. 1,2 
hectare, de miriște circa 4 

hectare, iar de vegetație 
uscată de un hectar.

Coordonatele suprafețelor 
agricole afectate de incendiul 
de miriște și vegetație uscată 
vor fi înaintate către Agenția 
de Plăți și Intervenție în 
A g r i c u l t u r ă  ș i  G a r d a  
Națională de Mediu pentru 
luarea măsurilor care se 
impun în astfel de situații, 
conform protocolului comun 
încheiat între IGSU, APIA si 
GNM la nivel național.

Din primele cercetări 
efectuate pentru stabilirea 
cauzei probabile de incendiu, 
a reieșit faptul că focul a fost 
pus intenționat de către o 
persoană necunoscută la 
miriștea din apropierea 
pădurii, focul propagându-se 
apoi prin vegetația uscată la 
litiera acesteia.

Cazul a intrat în atenția 
poliției pentru cercetări.

Claudiu DUMITRACHE

Proiectul taxei de poluare pentru București va fi modificat pentru 
ca aceasta să fie plătită pentru circulația în Capitala indiferent de 
județul în care este înmatriculată mașina.

Primăria Capitalei a anunțat luni că va introduce o serie de 
modificări importante în cadrul proiectului pentru taxa de poluare 
din București, care ar putea intra în vigoare la 1 ianuarie 2020.

Una dintre principalele probleme legale ale proiectului inițial era 
că introduce practic o discriminare între cetățenii cu mașini 
înmatriculate în București și cetățenii care au mașini înmatriculate 
în alte județe ale țării.

Primăria a găsit însă o soluție pentru a evita această problemă 
și se gândește acum să taxeze toate mașinile poluante. Astfel, 
toate mașinile echipate cu motoare non-euro, Euro 1 și Euro 2 vor 
plăti o taxă pentru a circula în București, indiferent de județul în care 
sunt înmatriculate, însă nu vor avea dreptul de a circula în zona 
centrală.

"Prin reformulare (...) se propune ca toate autoturismele cu grad 
mare de poluare, fie că sunt din Capitală, fie înmatriculate în alte 
județe [...] să fie privite prin prisma normei de poluare. Practic, vom 
interzice în zona centrală aceste autoturisme și vor plăti vignietă 
pentru tot restul teritoriului municipiului București, altul decât zona 
centrală", anunță Primăria Capitalei.

În plus, Primăria analizează posibilitatea ca și mașinile cu 
normă de poluare Euro 3 să fie incluse în aceeași categorie. În 
proiectul actual, mașinile echipate cu motoare Euro 3 trebuie să 
achiziționeze o vinietă electronică care costă 75 lei pentru o lună, 
500 lei pentru 6 luni sau 900 lei pentru un an.

De asemenea, Primăria intenționează să găsească o soluție 
pentru rezidenții din centru care nu vor mai putea practic folosi 
mașinile pe care le dețin, dacă acestea au norma de poluare non-
Euro, Euro 1 sau Euro 2. Una dintre propuneri este că rezidenții să 
primească vouchere pentru achiziționarea unei mașini noi sau, 
dacă nu își permit, vouchere pentru achiziția de produse 
electrocasnice.

"Dacă nu mai au maşină să îşi achiziţioneze una nepoluantă, 
dacă mai au un autoturism să renunţe la această maşină poluantă 
şi eventual să existe o despăgubire sub formă de vouchere [...] 
pentru un televizor, un aragaz, cuptor cu microunde, un laptop", a 
mai precizat Primăria.

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

Inconștiență! A dat foc la miriștea 
din apropierea pădurii și s-a extins alarmant

Taxa de poluare din București 
va fi plătită de toate mașinile cu 

motoare non-Euro, Euro 1 și
 Euro 2, indiferent de județ

Șoselele din Teleorman sunt pline de 
pericole. De la curbe nesemnalizate și până la 
șoferi băuți sau fără permis de conducere.

Polițiștii din Alexandria au depistat un 
bărbat în vârstă de 32 de ani din localitate, în 
timp ce conducea un autoturism pe strada 
București, deși consumase băuturi alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul 
alcooltest, rezultatul indicând o valoare de 
0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv 
pentru care a fost condus la spital, unde i-au 
fost recoltate două probe biologice de sânge 
în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea 
unui vehicul sub influența alcoolului, urmând a 
se propune soluție prin Parchet.

Tot polițiștii din polițiștii din Alexandria au 
depistat un bărbat în vârstă de 42 de ani, 
domiciliat în oraşul Zimnicea, în timp ce 
conducea un autoturism pe strada Cuza Vodă 
din municipiul Alexandria, deși nu poseda 

permis de conducere pentru nicio categorie de 
vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

Nu în ultimul rând, polițiștii din Vitănești au 
depistat un bărbat în vârstă de 47 de ani, 
domiciliat în comuna Orbeasca, în timp ce 
conducea un autoturism  în zona Gârleni din 
satul Lăceni, deși nu poseda permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal, 
urmând a se propune soluție prin Parchet.

C. DUMITRACHE

Au pus în pericol circulația rutieră, dar și 
viața participanților la trafic
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PSD a recurs, luni seară, la un mic act de 
șantaj politic la adresa lui Călin Popescu 
Tăriceanu, amenințându-l că, dacă nu-l va 
susține pe Teodor Meleșcanu la șefia Senatului 
îi va desființa grupul parlamentar, au declarat 
pentru G4Media.ro surse politice. Dacă 
Meleșcanu pleacă din ALDE, grupul 
parlamentar din Senat scade sub numărul 
limită iar Tăriceanu riscă să piardă poziții 
politice importante și o pârghie de putere 
semnificativă.

În consecință,  liderul ALDE s-a repliat, 
anunțând că va forma un grup parlamentar 
mixt, care ar urma să includă senatorii Pro 
Democrația și neafiliații pentru a evita 
dizolvarea grupului. Potrivit surselor G4Media, 
riscul nu a trecut pentru Tăriceanu, deoarece 
noul grup mixt mai trebuie votat în plenul 
Senatului, acolo unde PSD a pierdut la limită 
majoritatea dar încă își mai poate impune, 
teoretic, deciziile prin negocieri.

PSD a mutat surprinzător luni, anunțând că-l 
va susține pe Teodor Meleșcanu, fost ministru 
de externe ALDE, pentru funcția de președinte 
al Senatului. „Am avut o discuție cu domnul 
Meleșcanu, i-am făcut această propunere, 
domnul Meleșescanu a acceptat în ideea în 
care dânsul nu este de acord cu alianța cu Pro 
România.Locul a fost al ALDE și noi am vrut să 
arătm că suntem corecți până la capăt.”, a 
declarat luni Viorica Dăncilă.

Decizia l-a luat prin surprindere pe Călin 
Popescu Tăriceanu, care a demisionat din 
funcția de președinte al Senatului odată cu 
anunțul retragerii candidaturii la prezidențiale. 
„Nu cred că poate cineva să propună o funcție 
la ALDE fără să discute cu conducerea”, a 
subliniat el, întrebat dacă Teodor Meleșcanu va 
fi exclus dacă acceptă șefia Senatului.

Însă excluderea sau plecarea lui Meleșcanu 
din ALDE ar însemna ca partidul lui Tăriceanu 
să rămână fără grup parlamentar. HotNews.ro 

notează că, potrivit regulamentului Senatului, 
pentru a fi constituit un grup parlamentar este 
nevoie de 7 senatori aleși pe listele aceluiași 
partid sau alianțe. În acest moment grupul 
ALDE are 7 membri, iar cu o plecare a lui 
Meleșcanu acesta ar fi desființat.

Potrivit surselor G4Media.ro, pesediștii i-ar fi 
transmis pe față lui Călin Popescu Tăriceanu 
că, dacă nu îl susține pe Meleșcanu la șefia 
Senatului, îl vor retrage din ALDE și vor forța 
astfel desființarea grupului parlamentar.

Partidele care au grup parlamentar pot 
negocia funcții în comisiile de specialiate și 
doar așa pot avea reprezentanți în Biroul 
Permanent al Senatului. În acest for de 
conducere se stabilește ordinea de zi a 
Senatului, adică proiectele de legi care intră 
sau nu la vot. Partidele care nu au un cuvânt de 
spus nu contează practic în negocierile politice.

”Toate funcțiile si locurile în comisii se dau 
doar grupurilor parlamentare. Neafiliații sunt 
niște paria care primesc salariu și atât. Nici 
cuvant in plen nu pot avea decât la finalul 
ședinței”, a explicat unul dintre parlamentarii cu 
experiență care este miza șantajării ALDE de 
către PSD cu desființarea grupului de la Senat.

Problemele se complică însă pentru 
Tăriceanu dacă PNL și PSD vor încerca să-i 
racoleze oamenii din Paralament om cu om.

Zilele acestea partidele politice se ocupă cu strângerea de 
semnături necesare susținerii candidatului propriu la 
alegerile prezidențiale din 10, 24 noiembrie 2019. 
Președintele Klaus Werner Iohannis este optimist în privința 
strângerii numărului de semnături necesare pentru alegerile 
prezidențiale și crede că PNL va aduna cel puțin numărul de 
semnături de la alegerile din 2014. ”Sper să obținem numărul 
de semnături, dar sunt optimist în această privință”, a declarat 
președintele României Klaus Werner Iohannis.

Președintele Organizației județene Teleorman a Partidului 
Național Liberal, senatorul Eugen Pârvulescu, a declarat că 
din județul nostru, socotit până de curând ca un județ ”roșu”, 
se vor strange cel puțin 45.000 de semnături pentru 
susținerea președintelui Klaus Werner Iohannis la alegerile 
prezidențiale din luna noiembrie a acestui an, aproximativ 10 
% din populația județului Teleorman.

Senatorul Eugen Pârvulescu afirmă că este optimist și în 
ceea ce privește strângerea de semnături pentru o moțiune 
de cenzură împotriva Guvernului condus de social-
democrata Viorica Vasilica Dăncilă, necesare pentru 
trecerea moțiunii și căderii Guvernului, acum doar social-
democrat, de când ALDE a ieșit de la guvernare, fiind un 
număr de 233 de semnături. Președintele PNL Teleorman, 
senatorul Eugen Pârvulescu speră ca liberalii să obțină 
numărul de semnături necesare. În cazul în care liberalii nu 
vor obține numărul necesar de semnături pentru moțiunea de 
cenzură și căderea Guvernului Dăncilă, senatorul liberal 
Eugen Pârvulescu afirmă că asta ar însemna că cei de la 
ALDE, conduși de Călin Popescu Tăriceanu, și cei de la USR 
și PLUS, dar și cei de la Pro România au făcut o înțelegere cu 
social-democrata Viorica Dăncilă. Senatorul Eugen 
Pârvulescu susține că PNL este pregătit să preia oricând 
guvernarea.

De altfel așa spun și institutele de sondaj care îl plasează 
pe primul loc pe actualul președinte Klaus Werner Iohannis la 
intenția de vot a românilor. Astfel președintele Iohannis ar fi 
votat de 44,6 % dintre români la alegerile prezidențiale. 
Iohannis ar fi urmat în sondaj de Dan Barna de la USR-PLUS 
cu 17,3 procente, apoi de Victor Ponta, care a anunțat că nu 
candidează, cu 14 %, urmat de Călin Popescu Tăriceanu cu 
12,7 %, Viorica Dăncilă cu doar 8,4 procente, Kelemen Hunor 
cu 2,4 % și Eugen Tomac de la PMP cu 0,6 %. Și în ceea ce 
privește partidele politice sondajul respectiv a făcut o 
evaluare, ierarhia plasând pe primul loc PNL cu 28,4 %, 
urmat de USR cu 19,8 %, urmate de PSD cu 17,9 %, Pro 
România cu 8,7 %, ALDE cu 7,4 %, Plus cu 5,5 %, UDMR cu 
4,6 % și PMP cu 2 %; au fost luate în calcul doar partidele 
parlamentare.

Ioan DUMITRESCU

Liderul PNL, Ludovic Orban, a comentat luni seara, la B1 
TV,  situaţia din ALDE, în condiţiile în care Teodor 
Meleşcanu, membru în partidul lui Tăriceanu, a fost propus 
de Viorica Dăncilă să preia conducerea Senatului, în locul 
şefului său de partid. 

”Ceea ce s-a întâmplat astăzi (luni - n.r.) la Senat a creat o 
bulversare totală a Parlamentului. La ora actuală ne punem 
întrebarea cu cine trebuie să stăm de vorbă la ALDE, dacă 
preşedintele partidului habar n-avea că un vicepreşedinte al 
partidului este candidat la preşedinţia Senatului”, a declarat 
Orban.

Liberalul a precizat că şi la Camera Deputaţilor situaţia 
celor de la ALDE este foarte neclară.

”Şi la Cameră a fost o stare foarte tensionată în grupul lor, 
în care era inclusiv posibilitatea de contestare a leadership-
ului grupului, care, până la urmă s-a sistat prin plecarea 
tăriceniştilor din şedinţă, din câte am înţeles. E o stare destul 
de neclară”, a mai spus Ludovic Orban.

Întrebat de ce crede că insistă PSD să rămână la putere, 
Ludovic Orban a replicat: „Ei ştiu că dacă PSD pleacă de la 
guvernare se va face praf şi pulbere. Niciodată acest partid 
nu a fost în halul în care se găseşte astăzi. Cu o imagine 
catastrofală în imaginea publică, cu un lider fără autoritate, 
un partid fără busolă, ca un hipopotam fără cap. Imaginaţi-vă 
un hipopotam ai cărui centri nervoşi nu mai funcţionează”.

În legătură cu varianta organizării alegerilor parlamentare 
anticipate simultan cu localele, liderul PNL a spus că acest 
lucru ar însemna să se tragă foarte mult de timp.

 „Ar însemna să pice Guvernul prin martie. Noi susţinem 
să organizăm alegeri anticipate cât mai repede. Un guvern 
legitim poate fi dat doar prin votul în Parlament”, a spus 
Orban.

Strângere de semnături

Ludovic Orban: ALDE a 
bulversat Parlamentul! Nu știm

 cu cine să negociem

Liderul grupului minorităţilor 
n a ţ i o n a l e ,  V a r u j a n  
Pambuccian, a declarat că 
minoritățile din Parlament sunt 
împărțiți în ceea ce privește 
votul de susține a Guvernului. 

"Practic, suntem 17 partide într-
unul şi probabil jumătate - 
jumătate va fi votul", a declarat 
Pambuccian, care a menţionat 
că a discutat cu premierul doar 
o serie de chestiuni punctuale, 
cum ar f i  despre legea 
minorităţilor naţionale.

Liderul grupului minorităţilor 
n a ţ i o n a l e ,  V a r u j a n  
Pambuccian, a declarat, luni, 
după întâlnirea cu premierul 
Viorica Dăncilă, că deputaţii 
g r u p u l u i  s u n t  î m p ă r ţ i ţ i  
"jumătate - jumătate" în privinţa 

votului din Parlament de 
susţinere a Guvernului.

"La noi aşa am observat că 
există de foarte mult timp o 
împărţire în grup pentru că la 
noi sunt reprezentate 17 

organizaţii. Practic, suntem 17 
partide într-unul şi probabil 
jumătate - jumătate va fi votul. 
Am avut acum o discuţie cu 
premierul Viorica Dăncilă, a 
fost o delegaţie, şi am spus că 
noi probabil că o să votăm 
jumătate - jumătate ca de 
obicei în ultimul timp. A fost o 
discuţie foarte bună. O să avem 
o discuţie şi cu o delegaţie a 
PNL miercuri, după votul final", 
a afirmat Pambuccian.

El a precizat că nu-şi spune 
punctul de vedere pentru a nu 

in f luenţa  vo tu l  g rupu lu i  
minorităţilor.

"Personal, nu am să vă spun 
niciodată nimic pentru că, în 
momentul ăla, orice aş spune 
eu se va răsfrânge pe grup şi nu 
fac lucrul acesta. Fiecare coleg 
reprezintă o altă organizaţie şi 
nu o să încerc niciodată să 
impun unui coleg punctul meu 
de  vedere" ,  a  adăuga t  
Pambuccian.

Acesta a menţionat că a 
discutat cu premierul o serie de 
chestiuni punctuale, cum ar fi 
despre legea minorităţilor 
naţionale.

"Nu am cerut ceva de la 
Guvern, pur şi simplu am 
discutat o serie de chestiuni 
punctuale, care ţin de lucruri 
care ne interesează pe noi, de 
exemplu chestia cu legea 
minorităţilor care se târâie de 
a t â t a  t i m p " ,  a  a r ă t a t  
Pambuccian, menţionând că 
nu a fost o negociere.

"A fost mai degrabă o 
informare reciprocă pentru că 
v-am spus: grupul e împărţit 
jumătate - jumătate, nu se 
schimbă punctele de vedere 
ale colegilor cu o întâlnire. Asta 
e un lucru clar", a adăugat 
Pambuccian.

În opinia sa, actuala 
guvernare nu este "nici mai 
bună, nici mai proastă decât 
guvernările care au fost".

PSD îl amenință pe Tăriceanu 
că îi desființează grupul parlamentar

Minoritățile din Parlament, împărțite la votul 
de susține a Guvernului
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În baza Acordului de delegare nr. 

A148/08.03.2016 / 3477/15.03.2016, dintre 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(A.P.I.A.) și Agenția Națională pentru 
Zootehnie, (ANZ), specialiștii ANZ participă la 
controlul pe teren privind respectarea 
condițiilor de eligibilitate specifice privind 
acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a 
sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru 
crescătorii de animale din speciile bovine, 
ovine și caprine. În cadrul controalelor la fața 
locului se verifică dacă sunt îndeplinite 
condițiile de eligibilitate specifice și vizează 
toate animalele din specii le bovine, 
ovine/caprine, pentru care au fost depuse 
cereri de ajutor sau de plată în cadrul 
schemelor și măsurilor de sprijin pentru 
crescătorii de animale.

Pentru anul 2019, la nivel național au fost 
eșanționați pentru control 4.367 fermieri 
crescători de animale care au solicitat sprijin 
ANTZ/SCZ, eșantionul de control cuprinzând 

între 24-250 solicitanți din fiecare județ.
La control, fermierii trebuie să prezinte 

registrul individual al exploatației, în care sunt  
înscrise efectivele de animale, pe specii, rase 
etc. Pe lângă registrul exploatației, care atestă 
absolut toate efectivele, intrările-ieșirile de 
animale ș.a., fermierul  trebuie să prezinte și 
formularele care atestă ieșirile-intrările de 
animale din respectiva exploatație.  Din 
documente t rebuie să re iasă toate 
evenimentele pe care le-a avut crescătorul de 
animale în exploatație legate de animalele 
deținute. 

Echipa de inspectori va avea asupra ei o 
copie a cererii unice de plată depusă la APIA de 
fermierul a cărei fermă zootehnică este supusă 
controlului, care atestă efectivul de animale. 
Animalele pentru care au fost solicitate ajutoare 
financiare trebuie să se regăsească obligatoriu 
în exploatația respectivă. Controalele în 
fermele de animale au început în data de 1 iulie 
și se vor încheia în data de 1 octombrie 2019.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
“Încă de la începutul 

fenomenelor c l imat ice 
ex t reme,  am u rmăr i t  
îndeaproape situaţia şi 
suntem pregătiţi să oferim 
sprijin fermierilor noştri. 
Comisia a fost tot timpul în 
strânsă legatură cu toate 
statele membre şi am 
reacţionat rapid atunci când 
a fost necesar. Aceste 
m ă s u r i  a r  t r e b u i  s ă  
protejeze fermierii din punct 
de vedere financiar, precum 
şi împotriva unei penurii de 
furaje care ar putea să le 
afecteze animalele”, a 
declarat comisarul pentru 
Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală, Phil Hogan.

Acţiunile asupra cărora 
statele membre ale UE au 
convenit se referă la 
posibilitatea unor plăţi în 
a v a n s  m a i  m a r i  d i n  
subvenţ i i le  fermier i lor  
pentru anul 2019 şi a unor 
derogări de la normele de 
„înverzire”, pentru a ajuta 
fermierii să asigure hrană 
suficientă pentru animalele 
lor. Astfel, fermierii europeni 
vor putea să primească un 
avans mai mare din plăţile 
acordate prin Pol i t ica 
Agricolă Comună (PAC). 
Concret, în această toamnă 

fermierii vor primi un avans 
de până la  până la 70% din 
plăţile directe, care vor fi 
plătite fermierilor începând 
cu mijlocul lunii octombrie 
2019 și de 85% din plăţile 
pentru dezvoltare rurală, 
care vor fi primite de fermieri 
imediat după adoptarea 
oficială a pachetului de 
măsuri, la începutul lunii 
septembrie 2019.

În același timp, a fost 
anunțat faptul că în Comisia 
Europeană  vor fi adoptate 
derogări de la unele din 
normele aplicate la plata de 
„înverzire”, pentru a sprijini 
fermierii în asigurarea  
furajelor pentru animale. 
Măsurile se referă la 

 posibi l i tatea de a 
considera terenurile lăsate 
în pârloagă drept culturi 
distincte, sau ca zone de 
interes ecologic, chiar dacă 
acestea au fost păşunate 
sau recoltate, precum și la  
posibilitatea de a însămânţa 
culturi intermediare drept 
culturi pure (şi nu ca 
amestec de culturi, astfel 
cum este prevăzut în 
prezent) în cazul culturilor 
destinate păşunatului sau 
producţiei de furaje.

George ZAVERA

În luna septembrie, specialiștii APIA 
și ai Agenției Naționale de Zootehnie continuă

 controlul în fermele de animale

Din această toamnă 

Avansul primit de fermieri 
va fi de 70 la sută din 

plățile directe 

În luna august, companiile 
au înregistrat cu 11% mai 
multe apl icăr i  la joburi  
compara t i v  cu  aceeaş i  
perioadă a anului trecut.Cele 
mai căutate locuri de muncă 
sunt în contabilitate, transport, 
inginerie, medical, farmacie şi 
IT, potrivit unui studiu Best 
Jobs.

Slujbele din domeniile 
f inanciar - contabil i tate, 
transport şi inginerie ocupă 
primele trei poziţii în topul 
căutărilor efectuate de către 
candidaţii români, cu peste 
60.000 de căutări în total în 
luna august. Românii au mai 
fost interesaţi să se angajeze 
în domenii precum medical & 
pharma sau resurse umane, 

cu peste 15.000 de căutări de 
joburi pentru fiecare. Surpriza 
lunii august vine din domeniul 
IT, unde angajaţii specializaţi 
au fost mai preocupaţi de 
perspectiva unui job nou decât 

cei din domenii precum 
vânzări sau BPO (Business 
Process Outsourcing), al căror 
interes a fost mult mai 
constant pe parcursul acestui 
an, potrivit analizei.

Începând cu data de 1 septembrie 2019, conform HG 643/ 
2019, publicată în Monitorul Oficial nr.712 din data de 
29.08.2019, furnizorii de servicii medicale din asistenţa 
medicală primară aflaţi în relaţie contractuală cu casele de 
asigurări acordă compensare  cu 90% pentru 
medicamentele din sublista B prevăzută de HG nr. 720/2008.

Această măsură are ca scop creşterea accesului la 
medicamente pentru pensionarii cu venituri din pensii și 
indemnizație socială, de până la 1139 lei/lună inclusiv, 
indiferent dacă realizează sau nu alte venituri.

Creșterea plafonului de la 990 lei la 1139 lei/lună inclusiv, 
a avut în vedere creșterea cu 15% a valorii punctului de 
pensie, începând cu data de 1 septembrie 2019, astfel încât 
să nu fie afectat accesul pensionarilor la medicamente 
compensate cu 90%.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman:
 În atenţia furnizorilor de 

servicii medicale

Rezidenţii din Uniunea Europeană au 
cheltuit, în medie, 377 de euro pentru un sejur 
turistic în anul 2017, pe ultimul loc în acest 
clasament fiind rezidenţii din România, cu o 
medie de 135 de euro alocaţi pentru o vacanţă, 
arată datele publicate marţi de Eurostat, 
transmite Agerpres.

Cei mai cheltuitori europeni când vine vorba 
de vacanţe sunt rezidenţii din Luxemburg, cu o 
medie de 769 de euro pentru o vacanţă în anul 
2017, urmaţi de rezidenţii din Austria (641 de 
euro) şi cei din Malta (633 euro). La polul opus 
sunt rezidenţii din Ungaria (161 de euro pentru 
o vacanţă în anul 2017), Letonia (155 de euro), 
Bulgaria (153 de euro) şi România (135 de 
euro).

Potrivit datelor Eurostat, europenii au 
cheltuit, în medie, 377 de euro pentru fiecare 
sejur turistic. În funcţie de destinaţie, au 
consumat, în medie, 223 de euro pentru un 
sejur turistic în interiorul ţării şi 812 euro pentru 
unul în străinătate. Suma medie cheltuită pe 
noapte a fost de 75 de euro (58 de euro, în 
medie, pentru fiecare noapte în cazul unui sejur 
turistic în interiorul ţării şi 97 de euro, în medie, 
pentru fiecare noapte în cazul unui sejur în 
străinătate).

Când vine vorba de suma medie cheltuită 
pentru o noapte, românii (cu 35 de euro) 
devansează rezidenţii din Cehia (34 de euro pe 
noapte) sau Grecia (31 de euro pe noapte). Cei 
mai cheltuitori sunt rezidenţii din Danemarca 
(care cheltuie, în medie, 162 de euro pentru 
fiecare noapte), urmaţi de cei din Austria (132 
euro), Malta (128 euro), Irlanda (112 euro), 
Luxemburg (108 euro) şi Finlanda (102 euro).

De asemenea, datele Eurostat mai arată că 
în doar opt din cele 28 de state membre peste 
jumătate din cheltuielile totale pentru turism au 
fost făcute în destinaţii din interiorul ţării. Lider 
în acest domeniu este România (unde 79% din 
cele 2,245 miliarde euro cât reprezintă 
cheltuielile totale pentru turism au fost făcute în 
destinaţii interne), urmată de Grecia (76%), 
Spania (66%), Franţa şi Portugalia (ambele cu 
65%), Bulgaria şi Italia (ambele cu 64%).

În schimb, pentru majoritatea ţărilor din UE, 
cea mai mare parte din cheltuielile pentru 
turism au fost făcute în destinaţii din 
străinătate, pe primele locuri fiind rezidenţii din 
Luxemburg (99%), Belgia (93%) şi Malta 
(92%), care au cheltuit în sejururi din 
străinătate peste 90% din cheltuielile totale 
pentru turism.

Numărul românilor aflaţi în căutarea 
unui job, în creştere

Eurostat: Românii cheltuie, în medie, 135 de euro
 pentru o vacanţă, cel mai puţin din UE
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În județul Teleorman, la Examenului Național 
de Bacalaureat, sesiunea august- septembrie 
2019, s-au înscris 784 candidați.

Au fost prezenți 615, absenți 169 și eliminați 5 
candidați. 

Candidați respinși- 442, dintre care respinși cu 
medii- 139. 

Candidați reușiți: 168; cu medii între 6-6,99- 
148; cu medii între 7-7,99- 17; cu medii între 8- 
8,99- 3. 

Procentul de promovabilitate pe județ este 
27,32%

Cele mai mari procente de promovabilitate au 
fost înregistrate la: Colegiul Național „Unirea” 
Turnu Măgurele (45,00%), Liceul Teoretic „Marin 
Preda” Turnu Măgurele (38,89%), Liceul Teoretic 
Olteni ( 38,89%). 

Cele mai mici procente s-au înregistrat la: 
Liceul Tehnologic „G-ral. D. Praporgescu” Turnu 
Măgurele (9,09%), Liceul Teoretic Piatra (7,69%), 
Liceul Tehnologic „N. Bălcescu” Alexandria 
(7,14%). 

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Din ce în ce mai multe școli din 
România adoptă uniforma școlară. 
Unii salută inițiativa, dar alții 
consideră că este o reminiscență 
'comunistă'.

Cu toate părerile și opiniile 
noastre, în școlile occidentale din 
țările cu o tradiție democratică 
predomină uniformele. Și elevii 
sunt mândrii să le poarte. Dar în 
România, după 25 de ani în care în 
majoritatea școlilor nu au fost 
obligatorii, copiii se revoltă. De 
multe ori, părinții care au prins 
poate câțiva ani de purtat 'cămașa cu picățele' sau 
costumul de pionier au asociat libertatea cu faptul că după 
decembrie 1989 nu s-au mai purtat uniforme școlare.

Uniforma școlară are rol educativ
Psihologul Cristina Ion-Rădulescu observă că 

uniforma are și un scop educațional: 'îi învață pe elevi că 
trebuie sa respecte niște reguli. În plus, pe lângă 
dezavantajul că îngrădește exprimarea a personalității 
prin vestimentație – așa cum se plâng mulți, pare să 
prezinte o sumă mare de avantaje. În SUA, s-a observat 
că în școlile care au adoptat uniforma a scăzut 
absenteismul. Explicația sociologilor este că elevii sunt 
mai puțin stresați de cum trebuie să se îmbrace, nu mai 
sunt copii marginalizați pentru că nu au haine de firmă și 
nu se îmbracă după ultima modă. Astfel, presiunea pe 
care o suportau cei cu condiții materiale mai modeste nu 
mai este atât de puternică.

Uniforma școlară este o pregătire pentru viața 
profesională

Uniforma îi învață pe elevi să se îmbrace elegant și 
potrivit împrejurărilor. Majoritatea uniformelor au o 
eleganță sobră, ceea ce îi pregătește pe copii pentru viața 
profesională. Există meserii la care este obligatoriu să 
porți uniformă, iar la majoritatea joburilor trebuie să 
respecți un anumit cod vestimentar. Faptul că toți elevii 
sunt îmbrăcați la fel (și, mai ales, decent) poate 
îmbunătăți concentrarea pe lecții atunci când sunt în 
clasă și oferă o grijă în minus atunci când pleacă la 
școală. Un alt avantaj observat la școlile din România 
care au adoptat uniforma este că a scăzut criminalitatea. 
Prin acest procedeu, nu pătrund în școală decât cei care 
învață acolo. Pe de altă parte, se pare că elevii se simt mai 
responsabili atunci când poartă uniformă și acest 
sentiment are ca efect mai puține acte de violență.

Uniforma școlară oferă avantaje pentru părinți
Poate cel mai important avantaj al uniformelor este că 

elevii care nu își permit să poarte haine scumpe sau nu au 
un simț al modei să scape de presiunea colegilor. Nu mai 
există competiția de a fi mereu în pas cu moda și, până la 
urmă, presiunea financiară pusă pe părinți poate fi mai 
mică. Chiar dacă uniforma nu e ieftină, nu vei cumpăra 
multe obiecte vestimentare. Două schimburi sunt de 
ajuns. Iar asta înseamnă mai puțini bani cheltuiți. Există, 
într-adevăr, temerea că vor fi abuzuri. Și în unele școli se 
întâmplă deja să fie preferat un singur producător care 
cere un preț foarte mare. Dar părinții se pot asocia și pot 
protesta în fața acestor nereguli.

Şcoala Populară de Arte şi  
Meserii Tradiţionale din cadrul 
Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiţionale anunţă 
începerea înscrierilor pentru 
anul şcolar 2019/2020, la 
următoarele discipline: pian; 
orgă; vioară; chitară; percuţie; 

canto; acordeon; instrumente de 
su f l a t  ( saxo fon  ș i  na i ) ;  
mandolină.

Cererile se depun  la sediul 
Centrului Cultural Judeţean 
Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 
52-54 (fostul sediu BNR),  în 
perioada  2-20 septembrie 
2019. 

Testarea va avea loc în 
perioada 23-26 septembrie 
2019, între orele 10:00-12:00 și 
15:00-17:00.

Relaţii suplimentare se pot 
obține la numărul de telefon: 
0347804482.

Cornelia RĂDULESCU

Așa cum procedează în fiecare an, Direcția de 
Sănătate Publică Teleorman a avertizat din timp, 
cu mult înainte de apariția cazului de infecție cu 
virusul WEST-NILE la un pacient din județul 
Teleorman, toate primăriile din județ de pericolul 
pe care îl reprezintă populațiile de țânțari în 
perioada sezonului estival (din luna mai până în 
luna octombrie), conform prevederilor din Ordinul 
M.S. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de 
igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă 
al populaţiei, Art.82.

Prima adresa DSP TR. nr. 3629/14 mai 2019, a 
fost transmisă pentru informare/avertizare 
împreună cu recomandările de revizuire a 
PLANULUI anual de combatere a țânțarilor și de 
efectuare în mod practic a acțiunilor de 
DEZINSECȚIE împotriva vectorului-țânțar care 

transmite boala West-Nile.
A doua adresă DSP TR. nr. 5350/19  iulie 2019, 

a fost transmisă cu precizarea în mod explicit a 
contextului la nivel european și național, din nou s-
a recomandat revizuirea PLANULUI anual de 
combatere a țânțarilor și s-au detaliat inclusiv 
recomandări pentru populație.

Pentru cazul confirmat din localitatea 
MÂRZĂNEȘTI, rapid, imediat în ziua confirmării 
cu buletin de analize, DSP TR. a transmis adresa 
nr. 6158/29 august 2019 către Primăria 
Mârzănești, în care autoritățile locale au fost 
informate despre existența cazului confirmat. 
DSP TR. a solicitat o informare privind măsurile 
luate la nivel local, precum și copia PLANULUI 
a n u a l  p e n t r u  p r o c e d u r i l e  D D D –  
dezinfecție/dezinsecție/deratizare. Termenul 
limită dat a fost 30 august 2019.

În conformitate cu legislația actuală, prin 
adresa DSP TR. nr. 6158/ 29 august 2019 a fost 
in fo rmat  CENTRUL DE TRANSFUZIE 
SANGUINĂ TELEORMAN, deoarece, Conform 
Directivei 2004/33/EC privind securitatea 
sângelui și produselor din sânge donate, se 
impune restricția de la donare timp de 28 de zile, 
în zona în care apar cazuri umane de infecție West 
Nile.

Cornelia RĂDULESCU

IȘJ Teleorman:

Rezultatele Examenului Național de Bacalaureat

CJCPCT Teleorman:

Înscrieri pentru anul școlar 2019/2020

Fierul intră în compoziția 
multor proteine și enzime 
absolut necesare organismului. 
Două treimi din cantitatea totală 
de fier se află în structura 
hemoglobinei, contribuind la 
transportul de oxigen de la 
plămân spre țesuturi. Carența 
de fier determină anemie 
feriptivă și este cel mai frecvent 
deficit nutrițional în toată lumea.

Fierul este un mineral vital 
pentru sănătatea ta. Toate 
celulele tale conțin ceva fier, dar 
majoritatea fierului din corpul 
tău este în celulele roșii ale 
sânge lu i .  Ce lu le le  roș i i  
transporta oxigen din plămâni 
în organele și țesuturile din 
organism. De asemenea, are 
un rol esențial în crearea 
energiei din nutrienți, în plus 
contribuie la transmiterea 

impulsur i lo r  nervoase –  
semnale care coordonează 
acțiunile diferitelor părți ale 
corpului. Dacă ai mai mult fier 
decât este necesar, acesta este 
stocat în corpul tău pentru 
utilizare ulterioară.

Ce însemnă și cum se 
manifestă excesul de fier:

Excesul de fier se întâlnește 
la persoanele care primesc 
terapie cu fier în cantitate prea 
mare sau pentru prea mult timp. 
Sau cei care fac transfuzii de 
sânge numeroase și  de 
asemenea, în cazul celor care 
preferă alimente în vase de fier.

Acest exces se manifestă 
astfel: apar vărsăturile, diareea, 
leziuni ale pereților intestinali. 
Medicii spun că există și o boală 
ereditară, potențial fatală, 
numită hemocromatoză, în care 

este absorbită o cantitate prea 
mare de fier și care se depune 
la nivelul țesuturilor.

Ce înseamnă și cum se 
manifestă deficitul de fier:

Carența de fier determină 
anemie feriptivă și este cel mai 
frecvent deficit nutrițional în 
toată lumea. Aceasta poate să 
fie determinată de: aportul 
inadecvat de fier în general la 
sugari, femei însărcinate și 
gravide, sângerări menstruale 
foarte abundente, sângerări 
cronice în afecțiuni ca ulcerul 
sau hemoroizii. Totodată, 
printre cauzele obișnuite ale 
anemiei se regăsesc: boala 
u lceru lu i  pept ic ,  cancer  
digestiv, pierderi de sânge 
cauzate de traume sau de 
donarea de sânge, sângerări 
gastrointestinale datorate 

u t i l i z ă r i i  p r e l u n g i t e  a  
medicamentelor, cum ar fi 
aspirina și ibuprofenul.

Tabloul clinic al acestui tip de 
anemie cuprinde: oboseală 
permanentă, letargie, cefalee, 

s c ă d e r e a  p u t e r i i  d e  
concentrare, sufocare, amețeli, 
paloarea pieli i, frecvență 
cardiacă crescută, unghii 
fragile, limbă fără papile și 
dureroasă.

DSP Teleorman:
 Măsuri luate, 

legate de apariția virusului WEST-NILE

De ce este importantă
 uniforma școlară

Cel mai frecvent deficit nutrițional din lume
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Castelul Bran ar fi fost cumpărat de ruși. Domeniul ar fi 
deținut acum de propagandistul rus Vladimir Soloviov. El ar 
urma să realizeze acolo o emisiune pentru postul federal de 
televiziune „Pervîi kanal”, notează Realitatea TV.

Anunțul a fost făcut de un jurnalist rus, la un post de radio. 
Castelul Bran, supranumit castelul lui Dracula, a fost, pentru 
mai bine de un deceniu, în administrarea lui Dominic de 
Habsburg.

Bran are statut de muzeu. Se consideră că acolo nu se 
desfășoară activitați economice, ci doar culturale, iar acestea 
nu sunt taxabile.

– Ce-i cu vânătaia aia la ochi, Gheorghe?

– Ce să fie, m-am îmbătat ieri tare de tot…

– Şi ai căzut?

– Nu, nu, a venit nevastă-mea la bar după mine…

– Aşa, şi ce legătură are asta cu vânătaia?

– Păi are, că i-am cerut numărul de telefon!

***

Badea Gheorghe își ia permis și pleaca cu prietenii la o 

plimbare cu mașina, prin Bucuresti. Pe la Arcul de Triumf 

incurca circulatia si un bucurestean tipa la el pe geam:

– Bă, Gheorghe!

Gheorghe le spune prietenilor:

– Vedeti, baă, pe mine ma cunoaste toata lumea.

Pastila de râs

Mulți s-au întrebat de-a lungul timpului cum 
ar fi viața pe Marte. Acum, cei care doresc să 
afle răspunsul la această întrebare au ocazia 
să o și experimenteze. Se întâmplă într-un 
centru care imită mediul ostil de pe Planeta 
Roșie, într-o peșteră din nordul Spaniei.

O peșteră de 1,5 kilometri și 60 de metri 
înălțime din regiunea 
spaniolă Cantabria a 
fost transformată 
într-o colonie umană, 
similară celor care ar 
fi necesare pentru 
v ia ța  pe  Mar te .  
C o n d i ţ i i l e  s u n t  
asemănătoare celor 
de pe Planeta Roşie: 
fără vegetaţie, fără 
contact cu lumea 
exter ioară.  Totu l  
pentru ca turiștii să afle cum este să călătoreşti 
şi să trăieşti pe Marte.

„Sincer, a fost o aventură. Ceva cu totul 
diferit de ceea ce găsești în viața de zi cu zi. O 
experiență care te scoate de tot din zona ta de 
confort. Este o altă lume. Trebuie să te 

adaptezi, să-ți schimbi mentalitatea. Și tot ceea 
ce este obișnuit trebuie să înveți să-l faci diferit 
față de cum îl făceai pe Pământ. Este cu 
adevărat o altă lume”, spune un turist care a 
experimentat viața în peștera „marțiană”.

Participanții trebuie să urmeze cursuri 
online timp de aproape o lună și trei zile de 

a n t r e n a m e n t e  
intensive înainte de a 
l u a  p a r t e  l a  
p r o g r a m u l  c a r e  
durează patru zile.

„ A m  s t a t  î n  
peșteră, am avut 
parte de momente 
minunate în fiecare zi 
când ne-am plimbat 
c u  E VA ,  a d i c ă  
a c t i v i t ă ț i  
e x t r a v e h i c u l a r e ,  

când am ieșit din locul unde dormeam și 
mergeam prin peștera care arăta exact ca 
Marte”, a povestit o turistă.

Cel mult 10 persoane pot lua parte la o 
misiune, pentru care fiecare plăteşte 6.000 de 
euro.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

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

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Comuna Nanov anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 

de mediu pentru proiectul  „Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere în comuna 
Nanov, județul Teleorman", propus a fi amplasat in intravilanul comunei Nanov, judeţul 
Teleorman.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr.1, judeţul Teleorman, în zilele de 
luni - joi, între orele 8.00 - 16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00 si la sediul Primăriei Nanov, 
judeţul Teleorman.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
STZ GLOBAL WASH SRL, titular al proiectului – Construire spălătorie auto – self 

service, propus a fi amplasat în municipiul Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. Cadastral 20983, 
județul Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Teleorman 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul - Construire 

spălătorie auto – self service.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, judeţul Teleorman, în zilele de luni 
- joi, între orele 8.00 - 16.30 si vineri între orele 8.00 -14.00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr/anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

SC NUTRELO GROUP SA, titular al Planului Urbanistic Zonal – P.U.Z. (introducerea 
terenului din extravilan în intravilan, în vederea construirii unor spații), amplasat în extravilanul 
municipiului Turnu Măgurele, carte funciară nr. 25318, nr. Cadastral 25318/UAT Turnu 
Măgurele, tarlaua 17, parcela 3 – cu ieșire la DN 52 Turnu Măgurele – Alexandria, județul 
Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea obținerii avizului 
de mediu pentru avizarea – Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul „Introducerea 
terenului din extravilan în intravilan, în vederea construirii unor spații”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman din municipiul 
Alexandria, str. Dunării nr. 1, de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, în termen de 
18 zile de la data apariției anunțului.

Anunţ public nr. 1

Viața pe Marte, simulată într-o peșteră

Descoperire arheologică importantă la Boldești Grădiștea, 
în județul Prahova, unde au fost găsite mai multe morminte, 
vechi de 5000 de ani, care au aparținut unei civilizații mai puțin 
cunoscute - Yamnaya, a informat Pro TV.

Istorici, geneticieni și bioantropologi din mai multe țări vor 
cerceta rămășițele, pentru a afla cum au contribuit acești 
nomazi din epoza bronzului la formarea europenilor de azi.

Umăr la umăr, arheologi români, dar și studenți din Statele 
Unite, Germania, Rusia, Finlanda și Anglia stau sub soarele 
arzător, fascinați de importantă descoperire.

Cercetătorii folosesc tehnica modernă, vor face studii 
genetice în Germania, la Mainz, investigații izotropice - la 
Bristol și studii de paleomediu la Helsinki, conform Pro TV.

Într-unul dintre morminte, scheletul unui individ care ar fi 
trăit în urmă cu 5000 de ani este analizat de arheologi.

Castelul Bran, cumpărat 
de ruși?

Descoperire arheologică 
incredibilă în România



1768: S-a născut 

F r a n ç o i s - R e n é  d e  

Chateaubriand, scriitor și 

diplomat francez (d. 

1848). Este considerat 

fondatorul romantismului 

în literatura franceză.

1774: În timpul celui de-al 

d o i l e a  v o i a j  a l  s ă u ,  

exploratorul englez James 

Cook a descoperit la 1200 

km est de Australia, insulele 

din Pacific. El le numește 

Noua Caledonie după numele 

latin al Scoției (Caledonia).

1824: S-a născut Anton Bruckner, compozitor și organist 

austriac (d. 1896).

1881: S-a născut George Bacovia, poet român (d. 1957).

1881: S-a născut Radu Codreanu, biolog și citolog român, 

membru al Academiei Române (d. 1987).

1929: Călătoria de 35 de zile prin lume a dirijabilului 

german LZ 127 Graf Zeppelin se încheie la Friedrichshafen.

1992: A murit Dan Deșliu, poet român (n. 1927).

2002: A murit Cornel Vulpe, actor român (n. 1930).

2006: A murit Steve Irwin, personalitate a televiziunii 

australiene (n. 1962).
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07:00 Matinal 10:00 Portret de 
secol 11:00 Adevăruri despre trecut 
11:30 Discover Romania 12:20 
Legendele palatulu i :  Regele 
Geunchogo 13:30 Cooltura 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 16:50 
Legendele palatulu i :  Regele 
Geunchogo 18:00 Fest ivalu l  
Naţional de Folclor-Strugurele de 
Aur 20:00 Telejurnal 21:00 Europa 9 
22:10 Minerii din Pennsylvania 23:50 
Vorbeşte corect! 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 4 Septembrie

Nu este exclus sa 
va enervati din cauza 
d i f i c u l t a t i l o r  
materiale. Daca nu va 
pastrati calmul, riscati 
sa faceti o impresie 
gresita. Ar fi bine sa 
amanati calatoriile 
planificate azi.

D i m i n e a t a  n u  
sunteti in forma si 
aveti impresia ca nu 
va reuseste nimic. Cei 
apropiati va ajuta. 
I m p r e u n a  c u  
partenerul de viata, 
puteti sa rezolvati o 
problema financiara. 

S-ar putea ca o 
problema de sanatate 
sa va impiedice sa 
p l e c a t i  i n t r - o  
calatorie. Relatiile cu 
partenerul de viata 
sunt putin tensionate, 
din cauza unei rude 
mai in varsta.

I n t e n t i o n a t i  s a  
i n c e p e t i  o  n o u a  
activitate, dar, din cauza 
nerabdarii, riscati sa 
pornit i  cu stangul. 
Evitati discutii le in 
contradictoriu cu colegii 
si terminati ce ati 
inceput! 

Este posibil sa aveti 
p r o b l e m e  d e  
c o m u n i c a r e .  F i t i  
prudent la serviciu! 
Lipsa banilor nu ar 
trebui sa va ingrijoreze, 
pentru ca va ajuta o 
persoana mai in varsta 
din familie. 

T r a v e r s a t i  o  
perioada dificila din 
cauza neintelegerilor 
cu sefii si cu colegii. 
Nu stati bine cu banii, 
dar  va a juta un 
prieten. Daca aveti 
rabdare, veti depasi 
toate obstacolele.

S-ar putea sa nu va 
iasa o afacere si sa 
iesiti in pierdere. Nu 
va descurajati! In 
scurt timp se vor ivi si 
alte posibilitati de 
castig. Nu luati decizii 
in graba si evitati 
speculatiile!

O persoana va 
s u r p r i n d e  c u  o  
p r o p u n e r e  d e  
colaborare. Ar fi bine sa 
acceptati. Acordati mai 
m u l t a  a t e n t i e  
partenerului de viata si 
ascultati sugestiile unui 
barbat mai in varsta.

Dimineata sunteti 
usor confuz si va 
miscati mai incet. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu cu sefii! 
D u p a - a m i a z a  v a  
r e c a p a t a t i  b u n a  
dispozitie intr-o vizita 
la prieteni.

BERBEC

P l e c a t i  i n t r - o  
delegatie din care va 
ve t i  i n toarce  cu  
satisfactii deosebite. 
Fiti foarte atent la acte 
si bagaje! Seara, s-ar 
putea ca o ruda mai in 
varsta sa apeleze la 
ajutorul dv.

Sunteti nevoit sa 
chel tu i t i  o  suma 
importanta de bani. 
Dupa-amiaza, va 
schimbati programul 
in ultimul moment 
pentru a va ocupa de 
p r o b l e m e l e  
partenerului de viata. 

S-ar  putea sa 
faceti o greseala la 
serviciu si sa fiti 
nevoit sa stati peste 
program. Nu luati 
decizii in graba! Aveti 
ocazia sa cunoasteti 
persoane care va pot 
ajuta mult in viitor.

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 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Să moară 
Romeo 00:00 Ştirile Pro Tv 
00:15 Străinul 02:15 Lecţii de 
viaţă 03:00Vorbeşte lumea 
05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neaţa cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Cennet 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct - cu Mirela Vaida 19:00 
Observator 20:00 Poftiţi pe la 
noi! - Poftiti la munca 23:00 
Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Acces direct 
0 4 : 0 0  I n t r u s u l  0 6 : 0 0  
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 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Lacrimi la Marea Neagră 
23:00 Mireasa din Istanbul 
00:30 Știrile Kanal D 01:30 
Puterea dragostei 04:30 În 
căutarea adevărului

07:20 Focus 08:00 Elisa 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Camera de 
râs 15:05 Ancheta 17:00 Elisa - 
Starea sănătății 18:00 Focus 
18 - Starea sănătății 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Cronica cârcotaşilor 
22:30 Starea naţiei – Betman 
23 :30  Focus  d in  in ima 
României 00:00 Șantaj

07:45 Arestat la domiciliu 
09:45 La bloc 12:15 A fost 
odată Curly 14:15 Jesse 
Stone: O moarte suspectă 
16:15 Bruneta mea favorită 
18 :15  La  b loc  20 :30  
Vânători de legende 22:15 
Ziaristul 00:30 Lumea e a 
mea 02:30 Ziaristul 04:15 La 
bloc 06:15 La Maruţă

08:05 Călătorie de neuitat 
09:00 Iubire dincolo de timp 10:00 
Câştigă România! 11:00 Drag de 
Marea mea! 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 14:00 
Documentar 360° Geo 15:05 
Călătorie de neuitat 16:00 Iubire 
dincolo de timp 16:55 Oanapp 
17:45 Ulita spre Europa 19:00 
Telejurnal 20:10 Fiul lui Spartacus 
22:10 Caracatița 23:15 Câştigă 
România! 00:15 Fiul lui Spartacus

08:30 Păcătoasa 10:00 
Brigada sinucigaşilor 12:05 
Iubito, ne-am micşorat pe noi 
13:20 Rătăciți printre cuvinte 
15:05 Conjurația tăcerii 16:40 
Ninja din Beverly Hills 18:05 
Eu, Tonya 20:00 La un pas de 
moarte 21:30 A 25-a oră 23:45 
Cei ce veghează 02:25 Mike 
meseriașu' 04:15 La un pas de 
moarte

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 

4 Septembrie

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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Kevin Boli (28 de ani) a revenit la CFR Cluj. 
Fundașul central a bătut palma cu campioana 
României în ultimele ore de mercato și a revenit 
în România. 

Fundașul central a fost adus sub formă de 
împrumut, pentru un an, de la Guizhou 
Hengfeng, cu opțiune de cumpărare definitivă 
în vara viitoare.

Fotbalistul francez de origine ivoriană 
fusese vândut de campioana României în 
China în vara trecută, odată cu plecarea lui Dan 
Petrescu. 2,5 milioane de euro primise 
gruparea din Gruia în schimbul fundașului, de 
la Guizhou Hengfeng, acum un an. În iarnă, 
jucătorul a fost împrumutat la CFR, alături de 

care a câștigat un nou titlu de campion.
Acum, trupa antrenată de Dan Petrescu a 

reușit să obțină un nou împrumut al 
fotbalistului, pentru un sezon.

Kevin Boli plecase de la CFR Cluj acum 
două luni

Dan Petrescu anunța în urmă cu două luni, 
înaintea Supercupei României cu Viitorul, că 
fundașul francez, Kevin Boli (28 de ani) a plecat 
în China, la Guizhou Hengfeng, echipă de la 
care fusese împrumutat.

"Boli a plecat în China. Din păcate, nu am 
reuşit să-l aducem sau să-l mai împrumutăm un 
an, deşi a fost cu noi în pregătire. Suntem 
descoperiţi pe postul de fundaş central. Avem 
doar 3 jucători acolo, Vinicius, Mureşan şi 
Burcă. Asta mă nemulţumeşte. Poate ne-ar 
putea ajuta Hoban, dar ar fi bine să mai aducem 
un fundaş central", a spus Petrescu înaintea 
partidei cu Viitorul. 

În iulie anul trecut, chinezii de la Guizhou 
Hengfeng au plătit CFR-ului numai puțin de 2,5 
milioane de euro pentru transferul lui Kevin 
Boli. În cariera sa, francezul a mai jucat la 
Sedan, Mouscron și Viitorul. Fundașul francez 
a câștigat trei titluri în Liga 1: unul cu Viitorul 
(2017) și două cu CFR Cluj (2018).

SPORT

O nouă tranzacție pe axa Viitorul - Voluntari. Ilfovenii l-au 
transferat, sub formă de împrumut pe un sezon, pe mijlocaşul 
ofensiv Alexandru Măţan, de la FC Viitorul, potrivit paginii de 
Facebook a clubului ilfovean.

Măţan (20 ani) a debutat în Liga 1 la doar 16 ani şi a strâns 
până acum 31 de meciuri în eşalonul de elită. El are şi 13 
selecţii la naţionalele de juniori şi tineret ale României.

Măţan a jucat trei meciuri pentru FC Viitorul în acest sezon 
al Ligii 1.

Voluntari s-a despărțit de Belahmeur și Deac
Totodată, FC Voluntari, ''lanterna roşie'' a Ligii I, a reziliat 

pe cale amiabilă contractele jucătorilor Abdelhak Belahmeur 
şi Gabriel Deac.

Mijlocaşul francez Belahmeur a evoluat într-o singură 
partidă în actuala stagiune, iar mijlocaşul de bandă Deac a 
jucat în şapte partide în acest sezon.

Cristi Manea (22 de ani) a semnat ieri cu FCSB și a devenit 
cel mai bine plătit jucător din lotul roș-albaștrilor. Fotbalistul a 
fost împrumutat de la Apollon Limassol pentru un an, cu 
opțiune de cumpărare.

Fundașul dreapta, singurul român care a făcut parte din 
echipa ideală a Campionatului European U21, a sărbătorit 
aseară în Italia, la un restaurant, transferul la FCSB. Alături 
de Cristi Manea a fost agentul său, Pietro Chiodi, care a mai 
reușit o lovitură în ultima zi de mercato: l-a transferat pe 
Nikola Kalinic de la Atletico Madrid la AS Roma, sub formă de 
împrumut.

Croatul de 31 de ani a fost și el prezent la masă pentru a 
celebra revenirea în Serie A, unde a mai evoluat la AC Milan 
și Fiorentina.

Azi, Cristi Manea va sosi în România și va susține o 
conferință de presă la palat, alături de patronul celor de la 
FCSB, Gigi Becali.

Cristi Manea a avut ofertă din Italia
Cristi Manea (22 de ani) a mai fost aproape și de 

campionatul Italiei. Celebrul jurnalist Gianluca Di Marzio 
susținea că Hellas Verona l-a dorit pe internaționalul român.

"Verona se gândește la Cristi Manea, internaționalul 
român de la Apollon. Fotbalistul poate evolua atât ca fundaș 
dreapta, cât și ca fundaș central", preciza sursa citată.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Cristian Manea, 
conform transfermarkt.com.

O nouă tranzacție pe axa
 Viitorul - Voluntari! Hagi a cedat

 un jucător important 

Ce a făcut Cristi Manea,
 imediat după ce a semnat

 cu FCSB

Dinamo dă semne că a ieşit 
din criză după un start 
dezastruos de campionat. 
Revirimentul câinilor roşii 
coincide cu revenirea pe 
gazon a lui Dan Nistor, cel 
despre care coechipierii spun 
că este motorul echipei. 
Mijlocaşul a fost 
din nou omul cu 
pasa decisivă - la 
Sfântu Gheorghe, 
a fost servantul lui 
D a n i e l  P o p a  
pentru golul care a 
adus victoria. 

"Scorul putea fi 
mult mai mare, am 
avut multe ocazii, 
chiar una cu poarta 
goală. Ne bucurăm 
că am câştigat cele 
3 puncte şi demonstrăm că nu 
suntem aşa cum au spus unii.

Eu încerc să-mi fac treaba 
cât mai bine pe teren să-mi 
ajut echipa şi mă bucur că am 
reuDşit," a declarat Nistor 
după meci. 

Dan Nistor speră să fie 
convocat pe viitor de Cosmin 
Contra

Cosmin Contra i-a lăsat uşa 
deschisă la echipa naţională, 
iar Nistor speră să profite cât 
mai repede.

"Era greu să fiu convocat 

după accidentare, am avut o 
perioadă lungă de inactivitate, 
a spus şi Cosmin Contra că 
acesta e motivul, dar o să 
muncesc mai mult şi voi fi din 
nou în atenţia selecţionerului," 
a spus Nistor.

Dan Nistor îl încurajează pe 
George Ţucudean

Jucătorul de 31 de ani a fost 
c o e c h i p i e r  c u  G e o r g e  
Ţucudean la CFR Cluj, 
atacantul care a anunţat că se 
retrage temporar din activitate 
din cauza problemelor de 

sănătate.  
"Eu cred că 

acum sănătatea e 
mai importantă 
decât  fo tbalu l ,  
decât orice," a 
c o m e n t a t  D a n  
Nistor. 

"George a cerut 
să nu v ină la 
n a ţ i o n a l ă .  Î i  
r e s p e c t  
intimitatea, dacă 
vrea el  să vă 

explice, atunci să vă explice. 
Eu nu pot spune mai multe”, a 
precizat Cosmin Contra la 
reunirea naţionalei pentru 
pregătirea meciurilor din 
campania de calificare la 
EURO.

Kevin Boli a revenit la CFR Cluj! Transferul făcut
 în ultimele ore ale perioadei de mercato

Dan Nistor, după o nouă pasă de gol:
 "Am demonstrat că Dinamo nu e aşa cum spun unii!"

 Când revine la naţională 
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