
 Începând cu 
d a t a  d e  1 6  
octombrie 2019, 
l u c r ă t o r i i  d i n  
cadrul Centrelor 
j u d e ț e n e  a l e  
Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) 
v o r  v i r a  î n  
c o n t u r i l e  
fermierilor avansul 
din banii cuveniți din schema de plată unică pe suprafață (SAPS), plata 
redistributivă, plata pentru înverzire și plata pentru tinerii fermieri. 

(Continuare  în  pagina  4)

Î n  p e r i o a d a  2 6 . 0 8 -  
04.09.2019, echipe formate 
din inspectori din cadrul 
S e r v i c i u l u i  C o n t r o l  î n  
Sănătate Publică Teleorman, 
r e p r e z e n a n ț i  a i  
I nspec to ra tu l u i  Șco la r  
Teleorman, ai Instituției 
P r e f e c t u l u i  ș i  a i  
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență au verificat 353 de 
unități de învățământ aflate 
pe raza întregului județ.

(Continuare  în  
pagina  7)

Voluntarii I.S.U. Teleorman participă la acțiunea 
umanitară BIG BUILDING 2019 - 10 case în 5 zi. Doi 
voluntari din cadrul programului "Salvator din pasiune", 

derulat de ISU Teleorman, participă la evenimentul „BIG 
BUILDING 2019: acțiune de construire accelerată și 
voluntariat – 10 case în 5 zile”, organizat de Habit for 
Humanity România, în localitatea Vaideeni, județul 
Vâlcea.

Inundațiile puternice din anul 2014 au lăsat complet 
fără case zeci de familii, iar de atunci ele sunt nevoite să 
locuiască în containere. Aici gătesc și dorm, aici copiii își 
fac lecțiile și se joacă, în cutiile metalice în care iarna este 
frig și vara este cald, în care utilitățile se rezumă la 
curentul electric improvizat, fără apă, căldură sau toalete.

La BIG BUILD 2019 se construiesc 10 case pentru 10 
familii extrem de vulnerabile, care acum trăiesc în condiții 
greu de imaginat

”Le mulțumim voluntarilor teleormăneni pentru modul 
în care au ales să se implice în rezolvarea problemelor 
celor aflați în dificultate, pentru spiritul lor civic, altruismul 
și responsabilitatea față de semeni!

Îi asigurăm de întreaga noastră prețuire pentru tot 
ceea ce fac și suntem convinși că vor constitui adevărate 
modele pentru cei din comunitatea din care fac parte”, 
este mesajul pompierilor teleormăneni pentru voluntarii 
ISU Teleorman.

Claudiu DUMITRACHE

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:

Controale efectuate în unități 
de învățământ

Acțiune umanitară! 
10 case construite în 5 zile

Începând cu data de 16 octombrie, 
fermierii vor primi un avans de 70% din

 subvențiile pe suprafață

Cursuri de calificare! 
Absolvenții primesc

 1800 sau 3600 de lei

Moțiunea
 a trecut, Guvernul

 a picat



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Premieră în industria auto 
d i n  Român ia .  Î ncepe  
producția primului automobil 
hibrid din țara noastră. Este 
vorba despre noul Ford 

Puma, ce va primi inclusiv o 
propulsie uşor-hibridă, cu 
recuperare a energiei de 
frânare.

Ford Puma este al doilea 
model ce este fabricat la 
Craiova, alături de EcoSport, 
și va fi livrat în toată Europa. 
Mașina a fost prezentată în 

premieră în acest an, iar 
reprezentanți i  Ford se 
așteaptă să întreacă din 
punct de vedere al vânzărilor 

modelul produs deja la uzina 
din Craiova.

Anul trecut, au fost 
fabricate peste 140 de mii de 
mașini cu sigla Ford la 
Craiova, iar pentru intrarea 
în producție a noului model 
compania americană a făcut 
investiții substanțiale, de 
până la 200 de milioane de 
euro și 1.700 de angajări.

Este pentru prima data de 
la preluarea uzinei din 
Craiova în 2008 când 
angajații Ford vor fabrica în 
paralel două vehicule.

Puma va intra în vânzare 
la finalul acestui an, în luna 
decembrie. Pentru ţara 
noastră Ford va anunţa 
preţurile în această toamnă, 
acestea fiind aşteptate să 
pornească de undeva de la 
17.000 - 18.000 de euro.

M u z e u l  J u d e ţ e a n  
Teleorman, instituţie de 
c u l t u r ă  a f l a t ă  î n  
subordinea Consiliului 
Judeţean Teleorman, 
o r g a n i z e a z ă ,  î n  
colaborare cu Liceul 
Teoretic „A.D. Ghica” 
Alexandria, simpozionul 
„1939- Invadarea Poloniei 
și refugiații polonezi în 
județul Teleorman”.

Evenimentul va avea 
loc vineri, 11 octombrie 
2019, începând cu ora 
11.00, în Sala Multimedia 
a Muzeului Judeţean 
Teleorman.

În cadrul manifestării 
v o r  f i  s u s ț i n u t e  
următoarele comunicări: 
„1 septembrie 1939- Invadarea Poloniei de către Germania”- 
prof. Ion Tăujan, Liceul Teoretic „A.D. Ghica” Alexandria; 
„Refugiații polonezi în județul Teleorman la sfârșitul anului 1939 
și începutul anului 1940” - Cătălin Borțun, Muzeul Judeţean 
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

Registrul Auto Român a 
desfăşurat, în ultimele două 
luni, acţiuni de control care 
au vizat activitatea service-
urilor auto. Sancţiunile 
contravenţionale aplicate ca 
urmare a acestor controale 
depăşesc valoarea de 
1.200.000 lei.

În cadrul acţiunilor de 
control au fost verificate 891 
d e  s e r v i c e - u r i  a u t o .  
Inspectorii Departamentului 
Supraveghere Piaţă au 
cons ta ta t  u rmătoare le  
neconformităţi:

- lipsa autorizaţiei tehnice 
de funcţionare

- comercializarea unor 
componente provenite din 
procesul de dezmembrare a 
sistemelor de frânare şi 
direcţie

- utilizarea în procesul de 

reparaţii a unor componente 
provenite din procesul de 
d e z m e m b r a r e  a  
autovehicule, fără a avea 

acceptul  propr ietarului  
autovehiculului reparat

- lipsa inspecţiilor finale 
ca re  să  demons t reze  
conformitatea lucrărilor de 

reparaţii efectuate
C a  u r m a r e  a  

neconformităţilor constatate, 
inspectorii Registrului Auto 

Român au aplicat sancţiuni 
contravenţionale în valoare 
de 1.229.000 lei, informează 
RAR prin intermediul paginii 
de Facebook.

Clima României ar putea suferi schimbări semnificative în 
următoarele decenii, a declarat, marţi, Elena Mateescu, director 
general al ANM, la o conferinţă de profil organizată de DC News.

„Ca impact al condiţiilor de vreme extremă şi al schimbărilor 
climatice, vorbim despre proiecţii care arată schimbări 
semnificative ale climei României în următoarele decenii. 
Pentru perioada 2021-2050, vorbim de o creştere a temperaturii 
medii anuale a aerului cu până la trei grade vara, reducerea 
cantităţilor medii de precipitaţii cu aproximativ 10-15% în lunile 
de vară. În acelaşi timp, vorbim de schimbări în statisticile 
fenomenelor meteorologice extreme prin creştere frecvenţei şi 
intensităţii valurilor de căldură şi creşterea ratei intensităţii 
precipitaţiilor”, a spus aceasta, potrivit agenţiei de presă 
Mediafax.

Totodată, oficialul ANM avertizează cu, spre finele secolului, 
între 2061-2090, cel mai pesimit scenariu “indică valori chiar 
mai mari în ceea ce priveşte lunile de vară, creşteri cu 4-6 grade 
şi descreşterea cantităţilor medii de precipitaţii cu 20-30%”.

Muzeul Județean Teleorman:

Simpozionul „1939 - Invadarea
 Poloniei și refugiații polonezi

 în județul Teleorman”

Clima României ar putea 
avea schimbări semnificative

 în următoarele decenii

Începe producția primului automobil 
hibrid fabricat în România

Descoperirile făcute de Registrul Auto 
Român la service-uri
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Guvernul Dăncilă a picat, moțiunea de 
cenzură a trecut la vot cu 238 de voturi. 
Patruvoturi au fost contra moțiunii. În total au 
votat 245 de parlamentari, 3 voturi fiind anulate. 
Era nevoie de 233 de voturi pentru căderea 
guvernului. Din acest moment, guvernul 
Dăncilă e demis și rămâne în funcție cu puteri 
diminuate (nu are voie să dea ordonanțe simple 
și OUG-uri) până la instalarea noului guvern.

Lia-Olguța Vasilescu (PSD) și Daniel 
Constantin (Pro România), amândoi secretari 
ai Camerei Deputaților, au supravegheat foarte 
atent votul.

Paza urnelor de vot a fost asigurată de 
Viorica Dăncilă cu miniștrii săi, alături de 
liberali.

PSD a anunțat 
că nu participă la 
v o t ,  î n a i n t e a  
ședinței pentru 
votarea moțiunii. 

Totuși, câțiva 
social-democrați 
a u  n e s o c o t i t  
ordinul de la vârful 
partidului.

Textul moţiunii 
de cenzură a fost 
recitit în plenul 
Parlamentului de către deputatul USR Cristian 
Seidler. 

Moţiunea de cenzură a fost intitulată "Ca să 
reconstruim România, Guvernul Dăncilă 
trebuie demis de urgenţă!" și a fost semnată de 
237 de parlamentari PNL, USR, PMP, Pro 
România, ALDE, UDMR, minorităţi naţionale, 
dar şi de doi social-democraţi, după cum 
anunţa liderul liberalilor, Ludovic Orban.

Iniţiatorii moţiunii de cenzură solicitau votul 
parlamentarilor pentru demiterea Guvernului, 
considerat "cel mai nociv" din ultimii 30 de ani, 
şi aratau că, imediat după acest moment, 
Opoziţia va propune "cea mai bună soluţie 
guvernamentală pentru români", anticipându-

se că soluţia benefică este un "Guvern suplu", 
cu 15 ministere.

"Faceţi un bine României şi românilor şi 
votaţi demiterea celui mai nociv Guvern pe care 
l-a avut ţara în ultimii 30 de ani. Demiteţi 
Guvernul PSD prin votul dumneavoastră şi 
salvaţi, astfel, ceea ce se mai poate salva din 
economia României, din sistemul de 
învăţământ, din sistemul de sănătate, din 
instituţiile statului român. Orice zi cu Guvernul 
Dăncilă la putere înseamnă oportunităţi ratate 
pentru România, subdezvoltare şi adâncirea 
problemelor macroeconomice. Demiterea 
Guvernului Dăncilă reprezintă o condiţie 
esenţială pentru intrarea României în 

n o r m a l i t a t e .  
Această moţiune 
ne oferă şansa să 
r e c o n s t r u i m  
R o m â n i a  d i n  
temelii. (...) Votul 
dumneavoastră 
pentru moţiunea 
de cenzură este 
un vot esenţial 
pentru a reda 
s p e r a n ţ a  
r o m â n i l o r  d e  
pretutindeni că 

România se poate întoarce la normalitatea mult 
aşteptată. Imediat după demiterea Guvernului 
PSD, Opoziţia va propune cea mai bună soluţie 
guvernamentală pentru români şi pentru 
România. Aceasta va fi, evident, aşa cum ne 
spune Constituţia, rezultatul consultărilor dintre 
preşedintele României şi partidele politice 
parlamentare. Putem să anticipăm încă de 
acum faptul că soluţia benefică pentru 
România înseamnă un Guvern suplu, 
european, cu 15 ministere, format dintr-o 
echipă de oameni competenţi, care au 
demonstrat profesionalism, integritate şi 
responsabilitate în întreaga lor carieră", se 
arăta în textul moţiunii de cenzură.

Oamenii de rând se simt parcă mai în siguranță dacă 
conducătorii lor au ceva avere, acesta fiind unul din motivele 
că nu s-au cocoțat în fruntea țării să se îmbogățească. De 
aceea vom urmări ce averi au rând pe rând prezidențiabilii de 
la alegerile prezidențiale din 10, 24 noiembrie 2019. Și fiindcă 
alegerile prezidențiale se apropie, apar tot mai multe sondaje 
de opinie. Astfel analizând ultimul sondaj avem să aflăm că în 
continuare președintele Klaus Werner Iohannis, susținut de 
Partidul Național Liberal, se află pe primul loc, fiind creditat cu 
43 de procente; acesta este urmat de Viorica Dăncilă cu mai 
puțin de jumătate de procente decât Iohannis, întrunind 21 %, 
apoi urmează Dan Barna, candidatul USR-PLUS cu 15 %, 
Mircea Diaconu susținut de ALDE- Pro România, iar Teodor 
Paleologu susținut de PMP nu a adunat decât 4 procente. Pe 
ultimul loc dintre cei 14 prezidențiabili se află Alexandru 
Cumpănașu, independent, care are sub un procent.

Întorcându-ne la averile prezidențiabililor și vorbind 
despre Klaus Werner Iohannis, actualul președinte și 
prezidențiabilul cu cele mai mari șanse de a rămâne la Palatul 
Cotroceni și pentru un al doilea mandat, acesta nu este un 
moșier, un latifundiar, fiindcă nu posedă terenuri intravilane 
sau extravilane. În schimb președintele Iohannis are cinci 
case în Sibiu, orașul în care a fost profesor și apoi primar 
până să ajungă președinte. Dintre acestea două sunt 
apartamente, unul de 84 metri pătrați cumpărat în 1997 
împreună cu soția sa Carmen Iohannis, iar al doilea cumpărat 
tot cu soția sa în anul 2001, cu o suprafață mult mai 
generoasă, de 253 metri pătrați. Restul caselor, toate 
cumpărate împreună cu soția, sunt: una de 377 metri pătrați 
cumpărată în 1992, alta de 76 metri pătrați cumpărată în anul 
2007, și tot în același an a mai cumpărat una de doar 64 metri 
pătrați.

Klaus Werner Iohannis nu are autoturisme, tractoare, 
mașini agricole, șalupe sau iahturi. Președintele Iohannis nu 
are nici bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii, 
obiecte de artă și de cult, nu are colecții de artă sau obiecte de 
numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural 
național. Președintele Iohannis are un cont deschis la BCR 
din 1999 în care se află depozitați 295.000 de lei, și nu are nici 
o datorie nici față de bănci nici față de persoane particulare. 
Și nici nu ar avea nevoie, atâta timp cât președintele câștigă 
pe an 133.879 lei, la care se mai adaugă și veniturile soției de 
22.554 lei pe an.

Ioan DUMITRESCU

Deputatul liberal Raluca Turcan a demontat toate 
acuzațiile aduse de premirul Dăncilă Opoziției, precizând că 
PNL nu va tăia nimic de la oamenii cinstiți și muncitori.

,,Cred că este ultima dată când un prim-ministru fără 
legitimitate își amenință colegii de partid cu deschiderea de 
dosare penale, în stilul consacrat de Liviu Dragnea. Astăzi, 
cei amenințați au șansa să scape din captivitatea creată de 
cea care a fost, la rândul ei, captiva unui condamnat penal.

Din păcate, sub incompetența acestei guvernări 
fărădelegea face legea! Clanurile interlope fac ravagii pe 
străzile României, sfidând Poliția. Iar mii de recidiviști 
eliberați de dumneavoastră și de dl. Iordache seamănă 
teroare în satele și orașele României.

Dumneavoastră și anturajul ați ajuns în situația 
dezonorantă de a fi o echipă de uzurpatori. Erați obligați ca 
odată cu schimbarea structurii guvernului să cereți votul 
Parlamentului. Nu ați făcut-o, încercând efectiv să fugiți, 
inclusiv prin plecări în străinătate, de o obligație 
constituțională. În momentul de față, de facto și de jure, nu 
mai sunteți premierul României ci o persoană particulară care 
ocupă abuziv înalta demnitate de la Palatul Victoria'', a spus 
Raluca Turcan.

Averile prezidențiabililor

Consi l iu l  Super ior  a l  
Magistraturii (CSM) a susţinut 
miercuri că sunt contrazise de 
lege şi ”intenţionat eronate” 
declaraţiile ministrului Ana 
Birchall prin care impută 
C o n s i l i u l u i  ” u z u r p a r e a  
a t r i bu ţ i i l o r  M in i s te ru lu i  
Justiţiei”, transmite Agerpres.

CSM a adus, miercuri, 

precizări în legătură afirmaţiile 
ministrului Justiţ iei, Ana 
Birchall, faţă de iniţierea de 
către CSM a unor propuneri de 
modificare legislativă şi de 
în tâ rz ie rea  comun ică r i i  
punctului de vedere cu privire 
la rapoartele GRECO.

„Prin lege, Consiliului 
Superior al Magistraturii îi este 
conferită prerogativa de a 

formula propuneri legislative, 
de care a uzat dintotdeauna în 
scopul îmbunătăţirii cadrului 
normativ necesar bunei 
desfăşurăr i  a act iv i tăţ i i  
judecătorilor şi procurorilor”, 
s e  p r e c i z e a z ă  î n t r - u n  
comunicat de presă al CSM.

Drep t  u rmare ,  a ra tă  
Consiliul, afirmaţiile ministrului 

Justiţiei, Ana Birchall, sunt 
contrazise de prevederi 
cuprinse în Legea 317/2004, 
alegaţia acesteia, astfel cum a 
fost expusă, fiind „intenţionat 
eronată cu scopul exclusiv al 
decredibi l izări i  activităţ i i  
Cons i l i u lu i  Super io r  a l  
Magistraturii”.

„ În ceea ce pr iveşte 
întârzierea transmiterii poziţiei 

privind cele două rapoarte 
GRECO, reprezentanţii CSM 
reamintesc imposibilitatea 
dezbaterii acestei lucrări, care 
figurează pe ordinea de zi a 
Plenului CSM, aflat la a V-a 
şedinţă la care cvorumul nu a 
putut fi întrunit din cauza 
absenţei  unor membri” ,  
menţionează Consiliul.

Miercuri, ministrul Ana 
Birchall a afirmat că „CSM era 
preocupat să modifice legea 
A g e n ţ i e i  N a ţ i o n a l e  d e  
Integritate, uzurpând de altfel 
a t r i b u ţ i i l e  M i n i s t e r u l u i  
Justiţiei”.

„Privind analiza noastră pe 
GRECO şi MCV, vă pot spune 
că, aşa cum am comunicat de 
altfel, noi am aşteptat un punct 
de vedere de la CSM, dar se 
pare că CSM era preocupat să 
modifice Legea ANI uzurpând, 
de altfel, atribuţiile Ministerului 
Justiţiei, trimiţând direct la 
comisia din Senat”, a declarat 
Birchall la sediul Ministerului 
Justiţiei.

Luni, Ana Birchall a trimis o 
nouă adresă către CSM, 
primele două fiind din lunile 
iulie şi august, în care solicită 
Consiliului un punct de vedere 
cu privire la cele două rapoarte 
GRECO.

Raluca Turcan: 

PNL nu va tăia nimic de la 
oamenii cinstiți și muncitori

CSM: Acuzațiile ministrului justiției
 referitoare uzurparea atribuțiilor sunt 

”intenționat eronate”

Moțiunea a trecut, Guvernul a picat



(urmare  din  pagina  1)
Avansul va fi acordat 

agricultorilor în perioada 16 
octombrie - 30 noiembrie 
2019, iar din data de 1 
decembrie 2019 APIA va 
e f e c t u a  p l ă ț i l e  
corespunzătoare diferenței 
între plafonul financiar al 
fiecarei scheme de plată și 
cuantumul calculat și acordat 
în avans. 

Pentru a fi înscriși la plată, 
f e r m i e r i i  t r e b u i e  s ă  
îndeplineacă toate condițiile 
de eligibilitate prevăzute de 
regulamentele Comisiei  
Europene. 

În acest an, plata privind 
subvenția pe suprafață este 
de 102,6082 euro/ha, plata 
r e d i s t r i b u t i v ă  p e n t r u  
intervalele 1 ha și 5 ha, 
inclusiv - 5 euro/ha,  pentru 

intervalul  peste 5 ha şi până 
la 30 ha, inclusiv - 48,7127 
e u r o / h a ,  p l a t a  p e n t r u  
înverzire -59,3201 euro/ha, 
plata pentru tinerii fermieri -
31,2477 euro/ha.  

În cadrul sprijinului cuplat 
în sectorul zootehic, plata 
pentru speciile ovine/caprine 
va fi de 17,7173 euro/animal. 

Conform datelor Agenției 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA), până la 
data de 15 mai, când s-a 
încheiat campania de primire 
a cererilor aferente anului 
2019, au fost înregistrate 
peste 846.600 cereri unice de 
plată, pentru o suprafață 
totală de 9,7 milioane hectare. 
În acest an, comparativ cu 
anul 2018, numărul cererilor a 
scăzut, în timp ce suprafața 
agricolă înscrisă la APIA a 

crescut  cu 194.695,83 
hectare. Suma totală alocată 
României din Fondul Eurpean 
de Garantare  Agr ico lă  
(FEGA) se ridică la 1,94 
miliarde de euro.

Plățile pentru schemele 
f i n a n ț a t e  d i n  F o n d u l  
European de Garantare 
Agricolă (FEGA) se fac în lei, 
la cursul de schimb valutar de 
4,7496 lei/euro, stabilit de 
Banca Centrală Europeană în 
data de 30 septembrie 2019, 
iar pentru plățile aferete 
schemelor finanțate din 
Fondul European Agricol de 
Dezvoltare Rurală (FDAR) 
cursul de schimb valutar este 
de 4,6635 lei/euro, curs 
stabilit de Banca Centrală 
Europeană în data de 31 
decembrie 2018. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, propune 
achiziţionarea de către stat a recoltelor de cereale obţinute de 
fermierii români "la un preţ corect", tot statul urmând să suporte 
depozitarea producţiilor, intervenţia pe piaţă şi chiar exportul 
surplusului prin nou înfiinţata Casă de Comerţ Unirea.  ”Cred 
că este o soluţie la care trebuie să ne gândim şi nu numai la 
cereale, ci şi la medicamente şi la foarte multe altele", a spus 
Teodorovici. 

"Dumneavoastră, cei care produceţi cereale în România - 
porumb grâu, orz - când le vindeţi la capătul tarlalei, le vindeţi 
cu un preţ care nu reprezintă munca dvs. Corect? Vine 
intermediarul şi cumpără la un preţ pe care vi-l impune, după 
care pleacă cu marfa, o mai plimbă cu vapoarele o anumită 
perioadă şi o aduce în România la alt preţ. Cam aşa este. 
Atunci, statul român, pe acea lege care impune o cantitate 
minimă de cereale în rezerva de stat, acum este la un nivel 
foarte mic, la grâu este de 600.000 de tone de grâu, ceea ce 
este infim. Ce ne opreşte pe noi, ca stat, să majorăm acest 
plafon la câteva milioane de tone, să am o marjă cu limita 
minimă şi limita maximă? Una minimă sub care nu am voie să 
scad rezerva minimă şi cea maximă până la care pot să 
achiziţionez", a explicat Teodorovici, la Forumul Agricultorilor, 
citat de Agerpres.

El a precizat că statul poate cumpăra recolta fermierilor la 
un preţ corect, nu unul pe care îl impun intermediarii, iar acest 
lucru se poate extinde şi la alte produse cum sunt 
medicamentele, nu doar cerealele.

"Statul vine când dvs. produceţi şi vă oferă preţul corect, 
preţul de piaţă, pe grâu să spunem, nu preţul pe care vi-l dă 
cineva care vă impune, ci preţul corect care reflectă munca 
dvs. şi eu, stat, îl achiziţionez, îl depozitez, fie la mine, fie la 
privaţii care au spaţii de depozitare şi plătesc acest lucru. Eu, 
stat, atunci când lucrurile o impun, pot să intru în piaţă, pot să 
export prin recenta Casă de Comerţ înfiinţată de domnul 
ministru Daea şi diferenţa dacă e una mai mare să o aduc şi pe 
acea în buzunarul fermierilor din România. Cred că este o 
soluţie la care trebuie să ne gândim şi nu numai la cereale, ci şi 
la medicamente şi la foarte multe altele", a precizat 
Teodorovici.

Începând cu data de 16 octombrie, 
fermierii vor primi un avans de 70% din

 subvențiile pe suprafață

Te perfecționezi și primești bani! Cursurile 
de calificare profesională oferă șanse reale 
șomerilor teleormăneni să-și găsească de 
muncă. Mai mult decât atât, absolvenții 
primesc și bani. Între 1800 și 3600 de lei.

Cei aflați în căutarea unui loc de muncă, 
dar care nu și-au găsit până acum un post în 
domeniul în care sunt calificați, își pot spori 
șansele de angajare. Primul lucru pe care 
trebuie să îl facă este să se înscrie la unul din 
cursurile de calificare. Acestea sunt 
organizate în cadrul proiectului ”Un viitor mai 
bun prin eforturi comune în Municipiul Roșiorii 
de Vede”. Acestea au o durat de 3 sau 6 luni. 
Participanții primesc masa și cafeaua gratuită 
în fiecare zi de curs.

Absolvenții primesc 1800 sau 3600 de lei, 
în funcție de durata cursului.

Pe lângă cursul de calificare, participanții 
urmează cursuri de inițiere în competențe 

informatice și competențe antreprenoriale de 
5 și 8 zile pentru care vor primi subvenții de 
200, respectiv 250 de lei.

Toate persoanele înscrise în grupul țintă 
beneficiază de servicii medicale gratuite. De 
asemenea, persoanele care participă la 
cursurile de formare beneficiază de consiliere 
și orientare profesională și mediere pentru 
integrarea pe piața muncii.

Persoanele care dețin o locuință ce 
necesită îmbunătățirea condițiilor de locuit 
pot solicita efectuarea unor lucrări de 
reparații.

Toate serviciile din cadrul proiectului se 
prestează cu titlu gratuit pentru persoanele 
aflate în risc de sărăcie din zonele 
marginalizate ale Municipiului Roșiorii de 
Vede.

Claudiu DUMITRACHE

Pentru derularea a 26 de proiecte privind 
modernizarea infrastructurii locale județului 
Teleorman i-a fost repartizată suma cea mai mare de 
bani, respectiv aproape o jumătate de miliard de lei, 
pe locurile următoare în ceea ce privește numărul de 
proiecte finanțate din Fondul Național de Dezvoltare 
– Investiții aflându-se județele Timiș și Argeș, cu câte 
25 de proiecte fiecare, urmate de județele Olt, 
Prahova și Maramureș. Conform ministrului 
Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, suma totală 
alocată primăriilor la nivel național  din Fondul 
Național de Dezvoltare - Investiții se ridică la 1,4 
milarde de lei, sumă ce va fi aprobată azi prin 
Hotărâre de Guvern, pentru 469 de proiecte 
acceptate pentru finanțare. Rectificarea bugetară de 
toamnă va avea loc la finele lunii noiembrie. 

Cele 26 de primării din județul Teleorman care vor 
beneficia de finanțare sunt :

- Alexandria - Lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente a infrastructurii rutiere şi pietonale în 
municipiu, 44.685.165 lei.

- Turnu Măgurele - Reabilitarea străzilor 1907, 
Mihai Eminescu şi Valter  Mărăcineanu,  3.917.996  
lei.

- Roşiorii de Vede - Reabilitarea drumurilor publice 

clasificate prin lucrări de întreţinere şi reparaţii 
curente în Roşiorii de Vede, 9.101.024  lei.

- Zimnicea – Întreţinere - reparaţii străzi, trotuare şi 
parcări din oraş, 12.085.624 lei.

- Dracea - Modernizare drumuri de interes local, 
23.674.965 lei.

- Crângeni - Înfiinţare reţea de distribuţie gaze 
naturale, 25.517.758 lei.

- Rădoieşti,- Modernizare drumuri de interes local. 
20.747.065 lei.

- Călmăţuiu de Sus - Modernizarea sistemului 
public de iluminat stradal, 1.786.652 lei.

- Poroschia - Modernizare drumuri de interes 
local, 19.525.519 lei.

- Conţeşti - Modernizare (asfaltare) străzi, 
9.125.967 lei.

- Blejeşti - Modernizare drumuri de interes local în 
satele Blejeşti, Baciu şi Sericu, 20.403.804 lei.

- Ţigăneşti - Modernizare drumuri de interes local 
şi canale ape pluviale, 10.203.344 lei.

- Beciu - Modenizare drumuri de interes local, 
6.140.979 lei.

- Sârbeni - Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal, 1.492.193 lei.

- Ciolăneşti - Eficientizarea infrastructurii de 

iluminat public, 488.772 lei.
- Bragadiru - Modernizarea şi reabilitarea 

sistemului de iluminat public, 570.611 lei.
- Stejaru - Modernizare drumuri de interes local, 

20.072.831 lei.
- Gălăteni - Modernizare drumuri de interes local, 

27.148.908 lei.
- Siliştea Gumeşti - Eficientizarea infrastructurii de 

iluminat public stradal, arhitectural şi ambiental în 
comună, 524.086 lei.

- Uda Clocociov - Reparaţii Școala gimnazială 
Uda Paciurea, 556.833 lei.

- Botoroaga - Modernizarea şi reabilitarea 
sistemului public de iluminat, 533.480 lei.

- Pietroşani - Modenizare drumuri de interes local 
în comună, 39.077.781 lei.

- Plosca - Lucrări de iluminat public în comună, 
535.499 lei.

- Traian - Modernizare drumuri de interes local, 
27.210.033 lei.

- Suhaia - Modernizare străzi de interes local, 
38.321.497 lei.

- Talpa - Modernizare drumuri comunale,  
65.723.706  lei.

(G.Z.)

Cursuri de calificare! Absolvenții primesc 
1800 sau 3600 de lei

Un număr de 26 primării din Teleorman primesc 
de la Guvern 500 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii locale 

Ministrul Finanțelor: 
Statul să cumpere producția 

de cereale și de medicamente
 din România
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(urmare  din  pagina  1)
În urma controalelor s-a constatat faptul că 44 

de unități de învățământ (școli și grădinițe) nu 
îndeplinesc condițiile de autorizare, iar pentru 26 
unități școlare s-au acordat termene de remediere 
a deficiențelor constatate (cu recontrol care se 
derulează și în prezent).

La inceputul anului școlar 2019-2020, DSP 
Teleorman, prin Serviciul Control în Sănătate 
Publică, a efectuat 30 controale, prin sondaj, la 
școli din tot județul, pentru verificarea respectării 
condițiilor igienico-sanitare, cu privire la primirea, 
păstrarea și distribuirea alimentelor către elevi 
prin Programul guvernamental.

În cursul acestor verificări nu s-au constatat 
deficiențe majore și s-au făcut recomandări 
specifice.

DSP Teleorman nu a primit nicio reclamație, 
scrisă sau verbală, din partea părinților sau 
cadrelor didactice, cu privire la aspectele 
semnalate în spatiul public.

În zilele de 07.10.2019 și 08.10.2019, echipe 
din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică 
Teleorman s-au deplasat la 35 de unități de 
învățământ (din mediul urban și  rural) 
constatându–se următoarele:

Privitor la produsul „corn”– se încadrează în 
normele legislative în vigoare (etichetare, mod de 
depozitare, mod de distribuire către elevi 
corespunzător), cu mențiunea că termenul de 
valabilitate este mai puțin lizibil decât celelalte 
informații de pe ambalaj. În consecință, s-a 

solicitat producătorului inscripționarea termenului 
de valabilitate, în așa fel încât să devină ușor de 
observat.

În același timp, s-a constatat că unele 
ambalaje nu sunt etanșe (folii dezlipite la cca 20% 
din produse verificate).

Privitor la produsul „măr”, s-a constatat că, la 
una din școli, a fost identificat un lot cu etichetare 
necorespunzătoare, produse care nu au fost 
distribuite copiilor și urmează a fi înlocuite de către 
furnizor.

Toate aceste deficiențe cu privire la ambalare 
și etichetare au fost notificate către DSP Alba, pe 
teritoriul careia își desfășoară activitatea 
producătorul și distribuitorul produsului „corn”.

Serviciul Control în Sănătate Publică a 
recomandat personalului didactic și nedidactic  
desemnat în fiecare școală de directorul unității să 
distribuie personal alimentele, nu prin intermediul 
unor persoane nepregătite și care nu au noțiuni 
fundamentale de igienă.

După verificarile din 07.10.2019 și 08.10.2019, 
DSP Teleorman a ap l icat  sancț iunea 
„AVERTISMENT” pentru cinci unități de 
învățământ.

DSP Teleorman, prin serviciile specializate, va 
continua controale- sondaj și acțiuni de 
supraveghere pe toată perioada anului școlar, 
luând toate măsurile ce se impun în astfel de 
cazuri.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Suntem preveniţi din 
toate sursele de pericolul la 
care ne supunem atunci 
când consumăm sare în 
exces. Din acest motiv 
trebuie să ştii dacă sarea 
este cu adevărat un pericol 
sau dacă poate aduce 
beneficii sănătăţii tale.

Ei bine, sarea este un 
aliment care nu trebuie să 
lipsească din alimentaţia 
noastră de zi cu zi. 
Cantitatea de sare de care 
are nevoie un om sănătos 
este de 6 grame pe zi. 
Pentru că preparatele cu 
care ne bucurăm papilele 
gustative nu ar avea 
a c e l a ş i  g u s t  
necondimentate, putem 
pune mai puțină sare în 
mâncare și mai multe 
condimente care nu ne 
afectează în nici un fel 
sănăta tea  ( tumern ic ,  
ghimbir, rozmarin, cimbru, 
busuioc, oregano).

Pe lângă gustul pe care 
îl oferă preparatelor, sarea 
aduce câteva beneficii 
sănătăţii tale, bineînţeles, 
a t u n c i  c â n d  e s t e  
consumată în cantităţi mici.

Mai  a les în z i le le 
c ă l d u r o a s e ,  c â n d  
transpirăm mult, este 
important să consumăm 
s a r e .  P o t a s i u l  d i n  
conținutul acesteia ajută la 
menţinerea unui nivel 
optim de hidratare a 
o r g a n i s m u l u i .  A c e s t  
mineral, dar și altele de 
care avem nevoie pentru a 

ne hidrata le mai putem 
găsi și în plicurile cu săruri 
de rehidratare din farmacii.

P e r s o a n e l e  c a r e  
consumă cu moderaţie 
sare de mare sunt ferite de 
căderile de glicemie, printr-
o mai bună utilizare a 
glucozei din sânge. De 

aceea, sarea de mare este 
un element esenţial al 
dietei persoanelor cu 
diabet, dar şi al dietei celor 
care au risc de a face 
boala.

Toate aceste beneficii 
se exculd însă din lista 
efectelor consumului de 
sare atunci când cantitatea 
este mai mare de 6 grame 
pe z i .  Ba mai mul t ,  
consumul excesiv de sare 
este dăunător pentru 
sănătatea ta.

Acesta este responsabil 
cu îngroşarea pereţilor 
vaselor de sânge şi poate 
duce chiar la fibroza 
ţesuturilor renale, aportul 
mare de sare afectând 
ţesuturile rinichilor.

Atenţie! Nu uita că 
majoritatea produselor pe 
care le cumperi din comerţ 
conţin anumite cantităţi de 
sare. Printre alimentele la 
care ar trebui să fii mai 
a t e n t  s e  n u m ă r ă  
conservele de carne sau 
legume, carnea afumată si 
să ra tă ,  b rânze tu r i l e ,  
murăturile, sosurile, supele 
instant ,  ch ipsur i le  ş i  
covrigeii.

DSP Teleorman:

Controale efectuate în unități 
de învățământ

Ponderea absolvenților de 
facultate a scăzut până la cel mai 
mic nivel din ultimii 5 ani – 24,6%, 
potrivit Eurostat. În 2017, 
România era la doar 0,4 puncte 
distanță de îndeplinirea țintei 
asumate în obiectivele pentru 
Strategia 2020, la capitolul 
'ponderea absolvenților de 
învățământ superior în grupa de 
vârstă 30-34 de ani'. În anul 
2018, am înregistrat prima 
scădere după 14 ani de creștere 
constantă. Scăderea a fost de 
1,7 puncte, ducând practic acest 
procent sub cel din anul 2014 și 
anulând eforturile facute în ultimii 
5 ani.

Ponderea absolvenților de 

învățământ terțiar în populația cu 
vârste între 30 și 34 de ani este 
unul dintre cei 9 indicatori pe 
care România și-a asumat că o 
să-i îmbunătățească până în 
anul 2020, ca parte a Strategiei 
Europene. Până în anul 2017, 
toate rapoartele arătau și 
î n c u r a j a u  p r o g r e s e l e  
substanțiale făcute de țară în 
această direcție. Ținta noastră 
este 26,7%, iar în 2017 
a v u s e s e m  d e j a  2 6 , 3 % .  
Procentul de recuperat era în 
marja de eroare statistică, 
practic.

În 2018, în schimb, acest 
indicator s-a dus până la 24,6%, 
potrivit Eurostat.

În 2018, media europeană a 
acestui indicator a fost 40,7%, 
depășind ținta de la nivelul UE de 
40%.

În 2018, România a avut cea 
mai mică valoare a acestui 
indicator, atât dintre țările din 
Uniunea Europeană, cât și din 
cele din afara ei, adică Turcia, 
M u n t e n e g r u ,  S e r b i a  ș i  
Macedonia.

S c ă d e r e a  e s t e  u n a  
importantă și o parte din ea ar 
putea fi pusă pe seama migrației. 
Potrivit datelor INS, în 2018 au 
plecat din țară peste 238.000 de 
oameni, din care aproape 30 de 
mii erau persoane din grupa de 
vârsta 30-34 de ani.

Procentul absolvenților de facultate 
din grupa de vârstă 30-34 de ani a scăzut 

cu 1,7% în ultimul an

Nu degeaba se spune 
despre mic dejun că este cea 
mai importantă masă a zilei. 
Nivelul de arderi dintr-un 
organism este determinat 
genetic, însă e foarte important 
şi stilul de viaţă, pentru că 
a c e s t a  p o a t e  „ s t r i c a ”  
moştenirea genetică pe care 
am primit-o.Spre exemplu, un 
stil de viaţă agitat, coleric, în 
continuă mişcare e asociat 
persoanelor care au arderi 
bune,  în t rucât ,  dator i tă  
ac t iv i tă ţ i i  cont inue,  e le  
consumă multă energie. La 
po lu l  opus ,  persoane le  
sedentare, cele care nu fac 

sport şi mănâncă la întâmplare 
sau cele care au ţinut multe 
cure de slăbire au probleme cu 
arderile grăsimilor, întrucât 
metabolismul încetineşte pe 
măsura restricţiilor.

În primul rând e bine să ştiţi 
că aveţi nevoie de multe 
p r o t e i n e  d i n  c a r n e .  E  
recomandată carnea de porc, 
în special muşchiul şi pulpa, şi 
carnea de vită şi de pui, însă de 
la acesta din urmă nu trebuie 
să  mâncaţ i  a r ip i le .  De 
asemenea, proteinele slabe, 
din peşte şi din ou, ajută 
metabolismul să se elibereze 
mai repede de calorii, spre 

deosebire de grăsimi şi de 
zaharuri, care nu consumă 
deloc energie.

„Eu recomand carnea, chiar 
şi rece, împreună cu legume 
încă de la prima oră a dimineţii, 
acestea reprezentând un mic 
dejun sănătos, de care 
organismul are nevoie pentru a 
se trezi şi a intensifica arderile. 
Tot dimineaţa puteţi consuma 
fasole sau mazăre, deoarece şi 
acestea conţin multe proteine 
vegetale, care ajută arderile”, 
ne-a declarat Mihaela Bilic.

Micul dejun este foarte 
important, întrucât el dizolvă 
grăsimea care s-a depus în 

timpul somnului de noapte.
Dacă aveţi probleme cu 

greutatea trebuie să învăţaţi 
organismul să consume calorii 
p e n t r u  a  a c c e l e r a  
metabolismul, iar acest lucru 
este posibil doar prin mişcare şi 
sport. Chiar dacă nu aveţi bani 
să mergeţi la sala de fitness, la 
dansuri sau să practicaţi un 
sport, plimbarea în ritm alert şi 
alergarea vă pot fi de un real 
ajutor. Spre exemplu, mersul 
rapid consumă aproximativ 
174 de calorii în 30 de minute, 
iar alergarea, în jur de 374 de 
calorii. Acestea trebuie însă 
realizate cu paşi mici şi rapizi, 

corpul drept, braţele îndoite, 
mişcându-le înainte şi înapoi 
pe lângă corp şi păşiţi mai întâi 
cu călcâiul, apoi cu vârful.

Numai astfel puneţi la 
treabă muşchii consumatori de 
calorii, adică pe cei de la 
picioare, fesieri şi abdomen. În 
plus, atunci când alergaţi, nu 
vă aplecaţi prea mult în faţă şi 
nici nu ridicaţi picioarele prea 
sus. De asemenea, este 
indicat să alternaţi câteva 
minute de alergare uşoară cu 
alte câteva minute de alergare 
în viteză, pentru accelerarea 
arderilor.

Un mic dejun consistent ajută organismul să ardă 
grăsimea depusă în timpul somnului

Câtă sare trebuie să
 consumăm pe zi
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Producţia de televiziune "Teoria Big Bang/ The Big Bang 
Theory" a intrat în analele premiilor Nobel, marţi, odată cu 
decernarea premiului pentru fizică, festivitatea debutând cu 
evocarea primelor versuri din piesa tematică a serialului, 
potrivit The Hollywood Reporter.

"Universul nostru se afla într-o stare fierbinte, densă, iar 
acum aproape 14 miliarde de ani a început expansiunea", a 
spus membrul Academiei Suedeze Ulf Danielsson, citând tema 
muzicală a serialului la evenimentul care a avut loc marţi, la 
Stockholm.

Goran Hansson, secretarul general al Academiei Regale 
Suedeze de Ştiinţe, a declarat că serialul "Teoria Big Bang/ The 
Big Bang Theory" reprezintă o "realizare fantastică", ce a adus 
"lumea ştiinţei pe laptopurile şi în camerele de zi din întreaga 
lume". Acesta a adăugat că referinţa la piesa tematică a 
serialului se potriveşte perfect în contextul desemnării 
câştigătorilor premiului Nobel pentru fizică.

Savanţii James Peebles, Michel Mayor şi Didier Queloz au 
fost recompensaţi, marţi, cu premiul Nobel pentru fizică pe 
2019, pentru contribuţii la înţelegerea evoluţiei Universului şi a 
locului ocupat de Pământ în cosmos. James Peebles a fost 
premiat pentru formulări teoretice privind cosmologia fizică, iar 
Michel Mayor împreună cu Didier Queloz, pentru descoperirea 
unei exoplanete ce orbitează o stea de tipul Soarelui.

Ultimul episod al serialului "Teoria Big Bang/ The Big Bang 
Theory" a fost difuzat pe 16 mai, protagoniştii Sheldon şi Amy 
câştigând premiul Nobel pentru fizică.

"Sper că Sheldon şi Amy nu sunt prea dezamăgiţi astăzi", a 
declarat, amuzat, Hansson.

– Medicul acesta este un adevărat vrăjitor. A vindecat-o 

pe nevastă-mea de migrena ei permanentă în două minute.

– Cum aşa?

– I-a spus că durerile, dacă apar, sunt primele semne ale 

bătrâneții care se apropie!

***

Bulă aşteaptă nevasta lângă salonul de înfrumuseţare. 

După un timp îndelungat iese de acolo soţia sa. El se uită la 

ea, respiră adânc şi spuse:

– Bine, măcar ai încercat.

Pastila de râs

Proiectul ce prevedea 
introducerea caprei negre pe 
lista speciilor ce nu pot fi 
vânate a fost  respins,  
miercuri, în Senat, motiv 
pentru care s-au iscat discuţii 
î n  con t rad i c to r i u  î n t re  
parlamentari, USR şi PNL 
reproşând senatorilor PSD că 
iniţiativa a fost trimisă la 
comisiile nepotrivite, potrivit 
agenţiei de presă Mediafax.

Iniţiativa senatorilor şi 
deputaţ i lor USR a fost 
respinsă, cu 33 de voturi 
„pentru”, 36 ”împotrivă” şi 
două abţineri.

I n i ţ i a t i v a  p r e v e d e  
abrogarea pct.2 de la litera A 
din Anexa nr.1,  pentru 
completarea Anexei nr.2, 
precum şi pentru modificarea 
pct.5 din Anexa nr.3 din Legea 
vânătorii şi a protecţiei 
f o n d u l u i  c i n e g e t i c  
n r . 4 0 7 / 2 0 0 6 ,  a n u m e  
introducerea caprei negre pe 
lista animalelor ce nu pot fi 
vânate.

„La ora actuală, din cauză 
că în restul Europei capra 
neag ră  es te  o  spec ie  
abundentă, datorită înmulţirii 

l ibere din cauza l ipsei  
părădătorilor naturali (lupul şi 
râsul), ea nu mai este o specie 
protejată în Europa. Spre 
deosebire e restul Europei, 
populaţia de capre negre din 
România este ţinută sub 

control în mod natural de către 
prădătorii naturali, ceea ce a 
dus la menţinerea efectivelor 
în jurul cifrei de 6000 de 
exmplare. Dată fiind această 
situaţie, specia ar trebui să fie 
una protejată în România, ca 
parte a zestrei naţionale a ţării 
c u  c e a  m a i  b o g a t ă  
biodiversitate din Uniunea 
Europeană. Ea este protejată 
la ora actuală numai în zonele 
unde  vână toa rea  es te  
interzisă, cum ar fi parcurile 

naţ ionale”,  se arată în 
expunerea de motive a 
iniţiatorilor.

Proiectul a primit un raport 
comun de respingere, de la 
comisia pentru ape, păduri, 
pescuit şi fond cinegetic şi 

comisia pentru agricultură, 
indust r ie  a l imentară  ş i  
dezvoltarea rurală. În opinia 
senatorilor USR şi PNL, 
proiectul nu ar fi trebuit trimis 
la comisia pentru agricultură.

Toate aceste dispute au loc 
la două săptămâni după ce 
ursul a fost inclus pentru o 
perioadă de cinci ani pe lista 
animalelor sălbatice care pot fi 
vânate, potrivit unei propuneri 
legislative adoptate de Senat.

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

In vederea prevenirii aridizarii terenurilor si desertificarii acestora, fenomene ce au 
fost deja semnalate si in unele zone din sudul tarii,

- Directia Silvica Teleorman cu sediul in municipiul Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 3, 
jud. Teleorman, pune la dispozitia primariilor, institutiilor, persoanelor fizice si juridice, puieti 
forestieri si ornamentali, prin:

-  sponsorizare in limita stocului disponibil, din pepinierele proprii, puieti forestieri de 
foioase pentru impaduriri (in aliniamente, perdele forestiere, terenuri agricole si terenuri 
degradate etc.) din specii adecvate zonei de campie si  aflate in stoc la pepinierele silvice, dupa 
cum urmeaza: cer, salcam, gladita, mojdrean, artar american, frasin pensylvania, paltin de 
camp, cu varste cuprinse intre 1 si 4 ani,  precum si puieti de rasinoase si foioase cu valoare 
decorativa si ornamentali (chamaecyparis, juniperus, thuja, stejar rosu, castan p.) si,

-vanzare la preturi avantajoase din stocul existent.
In derularea actiunii de sponsorizare, solicitarea (cererea) va trebui formulata de detinatorul 

terenului care va fi plantat si va fi insotita de documente care atesta calitatea de proprietar al 
acestuia. Solicitarea poate fi formulata de o alta persoana juridica (asociatie, fundatie etc.) 
daca dovedeste prin actele constitutive  ca este o persoana juridica fara scop lucrativ si 
prezinta un document care-i atesta colaborarea, in acest caz cu detinatorul terenului care va fi 
plantat.

Daca detinatorul terenului este o unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu) 
solicitantul va trebui sa depuna in plus, o hotarare a consiliului local care sa ateste faptul ca 
acesta este de acord cu plantarea puietilor care fac obiectul sponsorizarii pe terenul mentionat.

Cererile de sponsorizare se vor depune la directia silvica sau ocoalele silvice din judet.
De asemenea Directia Silvica Teleorman, prin reprezentantii (specialistii silvici) din cadrul 

ocoalelor silvice aflate in subordine, la solicitarea dumneavoastra, va asigura asistenta 
tehnica, gratuita la plantare.

Date privind cantitatile, preturile si varietatea speciilor, pot fi solicitate la:
Directia Silvica Teleorman -  telefon: 0247/312333 sau 312894;
- Ocolul Silvic Alexandria- telefon: 0247/312238;
- Ocolul Silvic Rosiorii de Vede – telefon: 0247/466346;
- Ocolul Silvic Slavesti- telefon: 0247/337807;
- Ocolul Silvic Turnu Magurele- telefon: 0247/416278.

Anunţ

După ce au dat liber la vânarea urşilor, 
senatorii nu vor să declare capra 

neagră specie protejată

Reporterii unei televiziuni din Coreea de Sud, la care se uită 
40 de milioane de telespectatori, au venit în România pentru un 
documentar turistic. Filmările au durat o lună şi jumătate, iar la 
final, coreenii spun că au rămas cu impresia că au descoperit 
cinci ţări într-una singură.Yechan împreună cu Youngmin şi 
Jinwoo au cutreierat România de la est la vest şi de la nord la 
sud. Toţi trei lucrează la una dintre cele mai mari televiziuni din 
Coreea de Sud și au venit la noi să descopere o ţară despre care 
nu ştiau nimic și să le-o prezinte coreenilor dornici de noi 
destinații.

Yechan Sin, jurnalist: În România aveţi munţi înalţi, aveţi 
Transilvania, Marea Neagră, Moldova, Maramureşul. Regiunile 
sunt total diferite. Când am fost la Constanţa mi se părea că sunt 
în altă ţară, apoi, când am ajuns în Iaşi parcă eram iar în altă ţară.

Călătoria filmată de coreeni pas cu pas a început în august. 
Asiaticii au văzut Delta vara, munții toamna, și au intrat apoi în 
anotimpul vacanței la Sibiu, Timişoara, Alba Iulia, la faimoasa 
cascadă Bigăr și spectaculoasa Sighişoara. 45 de zile în care 
coreenii au surprins România prin obiectiv, iar România i-a 
surprins cu bunătăţile ei.

Yechan Sin, jurnalist: Sarmale, mămăligă, tochitură! 
Tochitura e preferata mea, e foarte bună, seamănă cu mâncarea 
coreeană.

Coreenilor le-a plăcut atât de mult la noi, încât şi-au amânat 
de trei ori întoarcerea acasă.

Yechan Sin, jurnalist: România este o ţară mai sigură decât 
credeam. Mâncare e grozavă. Traficul este cam dificil, dar 
amuzant. Este o ţară pe care trebuie să o vizitezi măcar o dată.

Documentarul filmat în România va avea 13 episoade, a fost 
realizat cu sprijinul Ambasadei României în Coreea de Sud şi 
marchează 30 de ani de relaţii diplomatice între Bucureşti şi 
Seul.

Cum a intrat serialul 
''Teoria Big Bang'' în analele 

premiilor Nobel

Reporterii unei 
televiziuni din Coreea de Sud, 

despre România: „Cinci țări 
într-una singură”



1875: S-a născut Ștefan 

Octavian Iosif, poet român 

(d. 1913)

1914: Ferdinand I, nepotul 

şi succesorul lui Carol I de 

Hohenzo l lern ,  a  depus  

jurământul ca suveran al 

României. Încoronorea sa ca 

rege al României Mari avea să 

fie oficiată opt ani mai tîrziu, 

la data de 15 octombrie 1922, 

în Catedrala Nouă din Alba 

Iulia

1929: S-a născut Olga 

Tudorache, actriță română de 

teatru și film (d. 2017)

1945: A murit Scarlat Demetrescu, profesor de ştiinţe 

naturale, geografie, scriitor şi unul din cei mai mari 

spiritualişti români (n. 1872)

1963: A încetat din viaţă cântăreaţa de origine franceză 

Edith Piaf. Numele său adevărat era Edith Giovanna Gassion

1963: Jean Cocteau, scriitor francez (n. 1889)

1968: NASA lansează cu succes în spaţiu Apollo 7, prima 

navetă cu echipaj uman

1984: Astronautul Kathryn D. Sullivan devine prima femeie 

care face o călătorie în spaţiu cosmic
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07:00 Matinal 09:45 Micile 
vedete în bucătărie  10:00 Ca'n 
v ia ţă  11 :30  Yanx i ,  pa la tu l  
suspinelor 12:30 Parlamentul 
României 13:10 Rugby: Australia – 
Georgia 15:15 Opre Roma 16:00 
EURO polis 17:00 Lumea azi 17:35 
Yanxi, palatul suspinelor 18:35 Gări 
de poveste 20:00 Telejurnal 21:10 
Pierduți în junglă 23:00 Dosarele 
extratereştrilor 23:30 Fan/ Fun 
urban 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 Octombrie

S e  a n u n t a  u n  
succes remarcabil 
intr-o afacere, insotit 
d e  u n  c a s t i g  
substantial. In partea 
a doua a zilei, vi se 
propune o colaborare. 
G â n d i ț i - v ă  b i n e  
înainte de a accepta!

Sunt favorizate 
relatiile de colaborare. 
Toa te  ac t i v i ta t i l e  
incepute azi au mari 
sanse de reusita. 
Aveti succes in afaceri 
s i  pute t i  rezo lva 
problemele financiare 
ale familiei.

D i m i n e a t a  v a  
propuneti sa faceti 
treaba in casa. Din 
cauza nerabdarii, s-ar 
putea sa fiti agitat si 
sa va dati peste cap 
tot programul. Fiți 
calm și veți rezolva tot 
ce v-ați propus!

Este o zi favorabila 
relatiilor sentimentale 
si realizarilor pe plan 
social. In ceea ce 
priveste activitatea 
p r o f e s i o n a l a  s i  
a f a c e r i l e ,  v a  
recomandam sa fiti 
mai prudent.

In afaceri, aveti 
tendinta sa faceti 
greseli si riscati sa nu 
va  pu te t i  ono ra  
angajamentele. Va 
sfatuim sa nu va 
prec ip i ta t i  s i  sa 
acceptati ajutorul 
celor din jur.

S t r e s a t  d e  
p r o b l e m e l e  
financiare, s-ar putea 
sa jigniti o persoana 
apropiata, pentru ca 
mai apoi să vă pară 
rău. Ganditi-va de 
doua ori inainte de a 
deschide gura! 

D i m i n e a ț ă  v a  
ocupati de rezolvarea 
u n e i  p r o b l e m e  
financiare de care 
depinde reusita unei 
a f a c e r i .  P e n t r u  
a c e a s t a ,  s u n t e t i  
nevoit sa plecati intr-o 
scurta calatorie.

Dimineata sunteti 
confuz, nu reusiti sa 
va adunati si sa va 
respectati programul. 
Dupa-amiaza,  va 
reveniti si, cu putin 
e f o r t ,  p u t e t i  s a  
recastigati terenul 
pierdut.

Relatiile pe plan 
soc ia l  evo lueaza 
bine, iar pe plan 
financiar incepeti sa 
va redresati. Este 
posibil sa plecati intr-
o delegatie care va va 
aduce  sa t i s fac t i i  
profesionale. 

BERBEC

Sunteti nevoit sa 
che l tu i t i  o  suma 
i m p o r t a n t a  c u  
reparatia un aparat 
casn i c .  Nu  es te  
e x c l u s  s a  v a  
schimbati planurile, 
pentru a da o mana de 
ajutor unui cunoscut.

Se pare ca sunteti 
agitat toata ziua, din 
cauza neintelegerilor 
cu un partener de 
afaceri. Va sfatuim 
sa va stapaniti, chiar 
daca descoperiti ca 
ramaneti in pierdere.

Dimineata s-ar 
p u t e a  s a  f i t i  
dezamagit pentru ca 
nu v-a iesit o afacere 
asa cum sperati. Fiți 
optimist! Nu este 
cazul sa descurajati, 
vor mai fi si alte 
ocazii.

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 
Vocea României 23:30 Vlad 
01:30 Las fierbinți 03:30 
Cititorii de oase 06:00 Ce se 
întâmplă doctore? 06:30 
Arena bucătarilor

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 iUmor - 
(sezon nou) 22:30 Trage tare și 
te scoț i  01:00 Sfârș i tu l  
copilăriei - (ultima parte) 03:00 
Acces direct 05:00 Intrusul 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Lacrimi la Marea Neagră 
23:00 Se strigă darul 01:00 
Știrile Kanal D 02:00 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Paradisul femeilor 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Luptătoarea 
kung-fu 22:00 Ce-și doresc 
femeile 01:00 Luptătoarea 
kung-fu 02:30 Constantin 60' 
03:30 Pasiune Toscană 
05:30 Elisa

07:45 Cumplitul adevăr 
09 :45  La  b loc  12 :15  
Întoarcerea la laguna 
albastră 14:15 Don Juan 
modern 16:15 Joey 18:15 La 
bloc 20:30 Breaking News 
22:15 Premoniţii 00:15 
Breaking News 02:00 
Premoniţii 03:30 La Maruţă 
05:00 La bloc

07:00 Iubire dincolo de timp 
08:00 Oanapp 09:00 Documentar 
360° Geo 10:00 Câştigă România! 
11:00 Campionatele Mondiale de 
g imnast ică  a r t i s t i că  12 :00  
Telejurnal  13:30 Pescar hoinar 
14:00 Documentar 360° Geo 15:00 
Oanapp 16:00 Iubire dincolo de 
timp 17:00 Campionatele Mondiale 
de gimnastică artistică 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 

07:30 Alertă de grad zero 
09:35 Prima lovitură a lui Jackie 
Chan 10:55 Viata fara Dick 
12:25 Înfruntarea titanilor 14:05 
Ninja din Beverly Hills 15:30 
Greu de pensionat 2 17:20 
Wh iskey  Cava l i e r  18 :05  
Burlesque: Vis împlinit 20:00 
Man of Steel: Eroul 22:20 
Comedie de groază 23:50 Fără 
control 01:30 Cu ochii larg 
închiși
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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 

11 Octombrie

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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Erik Lincar (40 de ani) a 
demisionat la sfârșitul lunii 
trecute de la Turris Tr. 
Măgurele, iar clubul a postat în 
aceeași zi, pe Facebook, un 

citat din serialul Game Of 
Thrones, "Când cade zăpada 
şi  suf lă vi forul ,  LUPUL 
singuratic moare, dar HAITA 
supravieţuieşte".

Noul antrenor al Concordiei 
Chiajna a vorbit miercuri, la 
Fotbal Club, despre postarea 
surprinzătoare făcută de fostul 
său club. Acesta a dezvăluit că 

el a adus celebrul citat în 
vestiarul lui Turris, anul trecut, 
ca un mesaj pentru anumiți 
j u c ă t o r i  c a r e  e r a u  
individualiști.

"Acest citat l-am pus eu în 
momentul în care eram la 
începutul  campaniei  de 
promovare, la Liga a Treia, și 
chiar e afișat pe perete în 
vestiar. Era o aluzie la jucătorii 
care erau mai independenți și 
nu voiau să tragă în același 
rând cu ceilalți băieți", a spus 
Lincar.

Erik Lincar a considerat că 
postarea este o cerință de a 
reveni la Turris

Mesajul a fost postat la 
câteva ore după demisia 
antrenorului, iar acesta a 
recunoscut că l-a interpretat 
ca pe o cerință de a reveni la 
club. 

"A fost poate scris la 
supărare, dar poate fi luat în 
ambele sensuri. Au pus exact 
același citat. Eu am luat-o ca 
pe o chemare: ai scris citatul 
respectiv, l-ai pus în vestiar, te 
mai gândești, poate te mai 
întorci", a mai spus Lincar.

Erik Lincar a semnat cu 
Concordia Chiajna

Tehnicianul o va pregăti pe 
Concordia Chiajna, formație 
pe care a antrenat-o deja 
pentru prima dată miercuri 
dimineață.

Lincar a fost jucătorul 
C o n c o r d i e i  î n  s e z o n u l  
2007/2008, iar în 2015/2016 a 
stat pe banca tehnică a 
echipei, din postura de secund 
a lui Marius Baciu.

SPORT

Dinamo şi FCSB au fost amendate de Comisia de 
Disciplină a FRF, după incidentele produse la derby-ul de 
sâmbătă (1-1), de pe Arena Naţională, din etapa a 12-a a Ligii 
1.

Dinamo a fost sancţionată cu o amendă de 10.000 de lei, 
în timp ce FCSB a primit avertisment şi o penalitate sportivă 
de 5.000 de lei.

Derby-ul a fost suspendat aproximativ zece minute din 
cauza scandărilor rasiste ale suporterilor dinamovişti.

Meciul a fost întrerupt în minutul 30, când FCSB beneficia 
de un corner de pe partea stângă, pe care Florinel Coman nu 
l-a putut executa din cauza obiectelor şi petardelor aruncate 
de fanii dinamovişti.

Arbitrul Istvan Kovacs a suspendat partida în minutul 33, 
invitând echipele la vestiare, după scandările galeriei 
dinamoviste.

Fluierul de start al partidei a fost amânat cu câteva zeci de 
secunde, din cauza petardelor şi torţelor aruncate de fani pe 
teren.

România va întâlni 
Norvegia în etapa a 8-
a din grupa F. Meciul 
v a  f i  p e  A r e n a  
Națională, dar tricolorii 
vor fi nevoiți să joace 
fără fani, deoarece 
UEFA a închis porțile 
suporteri lor,  după 
incidentele de la 
meciul cu Spania, scor 2-1 pentru iberici. Totuși, Federația a 
găsit o portiță și echipa națională va avea suporteri la meciul 
cu nordicii. Tricolorii vor fi susținuți de copii.

România va bate astfel recordul all-time UEFA, la o 
partidă la care au acces doar copiii. Cu 4 ore înaintea 
termenului de înscriere pentru bilete gratuite la România - 
Norvegia s-au înscris 26.414 de copii sub 14 ani, anunță 
frf.ro. Termenul maxim de înscriere este până la ora 00:00, în 
această noapte. Toți solicitanții vor primi biletele, pe mail, 
începând de joi, 10 octombrie .

Recordul all-time de spectatori legat de o partidă UEFA la 
care este permis exclusiv accesul copiilor este de 22.000 de 
fani. Acest lucru s-a întâmplat la partida dintre Partizan și AZ 
Alkmaar, din Europa League, unde au fost 22.000 de copii 
sub 14 ani și însoțitorii lor.

Copiii care nu au împlinit 14 ani din cadrul instituțiilor de 
învățământ preșcolare sau școlare, publice sau private, din 
cadrul academiilor și școlilor de fotbal, precum și legitimați la 
cluburi cu grupe de copii și juniori.

Fiecare grup organizat de 10 copii trebuie însoțit de un 
cadru didactic sau antrenor. Spre exemplu, la 23 de copii 
dintr-o unitate, sunt necesari 3 însoțitori. Intrarea este 
gratuită pentru copii și însoțitori!

Toți participanții la meci vor beneficia, pe baza codului de 
bare al biletului, de un pachet compus dintr-o băutură 
răcoritoare și o gustare pe care îl pot ridica de la punctele 
special amenajate în incinta stadionului.

Orice responsabilitate legată de transportul copiilor până 
la stadion, participarea acestora la meci și transportul lor de 
la stadion după finalul partidei aparține exclusiv însoțitorilor și 
unității care a încredințat responsabilitatea acestora.

Dinamo şi FCSB, sancţionate
 după incidentele din derby-ul 

de pe Arena Naţională

România va bate recordul
 UEFA all-time, la meciul

 cu Norvegia
Genk poate fi o adevărată rampă de lansare 

pentru Ianis Hagi (20 de ani). Internaționalul 
român a evoluat recent în Champions League 
pentru echipa sa, în egalul cu cei de la Napoli, 
0-0.

Napoletanii au remarcat în acel meci un 
coechipier al lui Ianis, care a avut o evoluție 
excelentă în fața echipei lui Carlo Ancelotti. 
Este vorba de Sander Berge, care are aceeași 
vârstă cu românul. Norvegianul a impresionat-
o pe Napoli, iar italienii s-au interesat de acesta, 
după cum a recunoscut însuși președintele 
clubului belgian, Peter Croonen.

"Napoli are scouteri foarte buni care ne 
apreciază jucătorii foarte mult, și ne-au cerut 
informații despre mijlocașul nostru, Sander 
Berge. Cred că cifrele care s-au vehiculat în 
presă, 20-25 de milioane de euro, reprezintă o 
evaluare corectă", a spus Croonen.

Sander Berge este mijlocaș defensiv, care 
se impune prin fizicul său. Acesta are o înălțime 
de 1,95 metri. Fotbalistul celor de la Genk joacă 
la naționala mare a Norvegiei încă de la 19 ani 

și a fost chemat în lotul echipei sale naționale 
pentru meciul cu România.

22 de milioane de euro este cota de piață a 
lui Sander Berge, conform celor de la 
Transfermarkt.

Ianis Hagi a fost unul dintre cei mai buni 
jucători ai lui Genk în meciul cu Napoli, din 
Champions League, iar prestația sa a fost 
apreciată de fani. Fiul "Regelui" a fost înlocuit în 
prelungirile partidei, iar în momentul ieșirii de 
pe teren, mijlocașul de 20 de ani a fost aplaudat 
de tot stadionul, care i-a scandat și numele.

Fostul jucător de la Viitorul le-a mulțumit 
suporterilor și a bătut palma cu antrenorul la 
ieșirea de pe teren.

Ianis Hagi a fost titular și a ratat o ocazie 
uriașă pe final. În minutul 84, la o centrare pe 
jos a lui Ito de pe partea dreaptă, mingea l-a 
atins pe Ruiz, care a încearcat să o blocheze, 
dar nu a reușit și a ajuns la Ianis, care a șutat din 
mijlocul careului, însă balonul a ocolit de puțin 
poarta. A fost ultima ratare a meciului, care s-a 
încheiat la egalitate, 0-0.

Erik Lincar a dezvăluit de ce Turris 
a postat un citat din Game Of Thrones, după 

ce și-a dat demisia de la echipă

Genk, rampă de lansare pentru Ianis Hagi? 
Napoli oferă 25 de milioane de euro pe un 

coechipier, după meciul din UCL
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