
P r e ș e d i n ț i i  
Organizațiilor TSD 
Teleorman și TSD 
Alexandria se dezic 
de liderul lor. Într-o 
postare pe o rețea de 
socializare, Dănuț 
Cristescu și Valentin 
C h i r a n  s o l i c i t ă  
demisia de onoare din 
funcția de președinte 
TSD a deputatului 
Gabriel Petrea.

Conducerea tineretului Social Democrat Teleorman solicită demisia 
președintelui TSD, Gabriel Petrea. Solicitarea vine după ce liderul tineretului 
social-democrat a votat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

(Continuare  în  pagina  3)

Liceul Teoretic 
Z i m n i c e a  î ș i  
p r o p u n e  s ă  
înființeze clase cu 
profil profesional în 
cadrul unui program 
de învățământ dual.

În acest sens, a 
avut loc la Primăria 
Zimnicea o întâlnire 
între reprezentanții 
liceului și agenții 
economici de pe 
r a z a  o r a ș u l u i  
Zimnicea.

(Continuare  în  
pagina  7)

Preşedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, că 
PSD rămâne un adversar puternic cu care PNL 
trebuie să se lupte şi ar fi cea mai mare greşeală ca 
social-democraţii să fie subapreciați. Iohannis le-a 
transmis liberalilor că oamenii așteaptă soluţii de la 

PNL şi a precizat că vrea un guvern instalat cât mai 
rapid. Şeful statului a explicat că este adeptul 
alegerilor anticipate, dar acestea sunt aproape 
imposibil de realizat.

Președintele Klaus Iohannis și președintele PNL 

Ludovic Orban, însoțiți de alți lideri liberali, au mers 
printre brașoveni, în drumul spre Adunarea Regională a 
organizațiilor PNL din regiunea Centru. Oamenii, veniți în 
număr mare, au dat mâna cu președintele României și au 
făcut fotografii cu acesta. Șeful statului a fost solicitat să 

semneze autografe pe cea mai recentă carte pe care a 
scris-o. La rândul său, Ludovic Orban, născut în Brașov, 
s-a întreținut amical cu localnicii veniți să îi întâmpine pe 
liberali. 

(Continuare  în  pagina  3)

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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Clase cu profil profesional
 la Zimnicea

Cine vrea să fie 
Consilier pentru 

afaceri europene 
să se înscrie la 

concurs!

Iohannis și PNL au învins PSD. 
Ce urmează după moțiunea de cenzură?

Tinerii pesediști din Teleorman solicită 
demisia șefului lor

Schimbări 
de trupe în Consiliul 

Local Alexandria



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Până pe 22 noiembrie, 
compan i i ,  i ns t i tu ț i i  de  
învățământ, instituții publice 
și ONG-uri care au desfășurat 
proiecte legate de mediu se 
pot înscrie la competiția Gala 
Premiilor pentru un Mediu 
Curat. Premiile sunt în 
valoare de 3.000 de euro, 
constând în echipamente 
electrice și electronice.

Concursul are patru 
categori i :  companii,  
instituții de învățământ, 
instituții publice și ONG-
uri. Condiția participării 
este ca acestea să fi 
dezvoltat, începând cu 
luna octombrie 2018, 
p r o i e c t e  d e d i c a t e  
mediului și care să fie 
într-un stadiu suficient 
de avansat pentru a prezenta 
rezultate relevante, chiar și 
intermediare. Proiectele 
trebuie să se încadreze în 
domeniul protecției mediului, 
conse rvă r i i  r esu rse l o r  
planetei și prevenirii risipei 
acestora.

Data limită de înscriere a 
proiectelor este 22 noiembrie 

2019. În perioada 23 – 25 
noiembrie 2019, un juriu va 
juriza proiectele înscrise, iar 
între 26 noiembrie – 4 
decembrie 2019 proiectele 
selectate (câte trei pentru 
fiecare categorie) vor fi 
pos ta te  pe pag ina de 
Facebook  Organ iza ț ie i  
Ecotic. În urma voturilor 

primite de publicul larg, 
proiectul cu cele mai multe 
v o t u r i  p e n t r u  f i e c a r e  
categorie în parte va fi 
declarat câștigător, pe 5 
decembrie.

Premiile sunt în valoare 
totală, pentru toate cele patru 
categorii, de 3.000 euro și 
constau în echipamente 

electrice și electronice și 
servic i i  ofer i te f iecărui  
câștigător din fiecare din cele 
patru categorii participante. 
Premierea va avea loc în 
c a d r u l  c e l e i  d e - a  
unsprezecea ediții a Galei 
Premiilor Pentru Un Mediu 
Curat.

„Gala Premiilor Pentru Un 
Mediu Curat” este un 
concurs al Asociației 
ECOTIC, organizat la 
nivel național și dedicat 
inițiativelor de protecție a 
mediului și conservare a 
resurselor planetei.

„Ideea organizării 
unui concurs național de 
i n i ț i a t i v e  d e  e c o -
responsabilitate a apărut 
a t u n c i  c â n d  a m  

constatat că există multă 
a c t i v i t a t e  n e ș t i u t ă  ș i  
nepromovată ,  p ro iec te  
minunate și oameni inimoși 
care pot servi drept exemplu 
și pot genera din ce în ce mai 
multă adeziune pentru acest 
tip de activități și atitudini”, 
scriu cei de la Ecotic pe site-ul 
lor.

Autoritatea pentru 
Supraveghere Fiscală 
(ASF) a publicat lista 
cu tarifele de referinţă 
pentru asigurarea 
RCA.

Autoritatea pentru 
Supraveghere Fiscală 
a publicat un raport 
privind situaţia de pe 
piaţa asigurărilor RCA 
şi a emis noi recomandări în ceea ce priveşte tarifele practicate. 
Astfel, noile tarife de referinţă pentru asigurarea RCA au fost 
reduse în cazul persoanelor juridice, dar au fost menţinute în 
cazul celor pentru firme. Potrivit ASF, piaţa asigurărilor auto se 
află într-un relativ echilibru, fluctuaţiile de preţ ale poliţelor RCA 
fiind reduse.

Tarifele de referinţă publicate de ASF sunt folosite de 
asigurători pentru calcularea tarifului asigurărilor RCA. Potrivit 
recomandărilor din raportul ASF, tariful de referinţă mediu 
pentru persoane fizice scade cu aproximativ 7%. O singură 
categorie înregistrează creşteri, şi anume cea a maşinilor cu 
capacitate cilindrică mai mare de 2.500 cmc.

Pentru maşinile cu motoare mai mici de 1.400 cmc, preţurile 
vor fi în mare parte similare, în timp ce pentru maşinile cu 
motoare de 1.400 - 2.000 cmc noile tarife sunt cu 100-200 de lei 
mai mici. De asemenea, preţurile nu se modifică semnificativ în 
cazul maşinilor cu motoare de 2.000 - 2.500 cmc.

În schimb, creşteri semnificative apar în cazul maşinilor cu 
motoare de peste 2.500 cmc. Dacă până acum un şofer de până 
în 30 de ani cu o astfel de maşină plătea un tarif de referinţă de 
1.871 lei, în următoarele şase luni noul tarif de referinţă este de 
2.664 lei. De asemenea, şi pentru celelalte categorii de vârsta 
preţurile sunt cu circa 500 de lei mai mari pentru astfel de 
motoare.

Spre exemplu, prima de referinţă pentru o poliţă RCA 
încheiată pe un an de zile de persoanele cu vârsta între 31 şi 40 
de ani, ce deţin un autoturism cu capacitatea cilindrică cuprinsă 
între 1.201 şi 1.400 cmc, este acum 685 de lei, faţă de 698 de lei, 
valoare stabilită în luna martie.

Potrivit aceluiaşi raport, peste 50% dintre poliţele RCA 
pentru persoane fizice sunt încadrate în clasa de bonus maxim 
(B8), ceea ce înseamnă că cei încadraţi în această categorie de 
bonus-malus beneficiază de o reducere la jumătate a preţului 
plătit pentru o astfel de poliţă de asigurare.

În cazul asigurărilor RCA plătite de firme, fie că vorbim de 
autoturisme sau de maşini de transport marfă, tariful mediu de 
referinţă a rămas la aproximativ aceleaşi valori ca în perioada 
anterioară, cu o singură excepţie, mai exact, în cazul 
camioanelor cu o capacitate mai mare de 16 tone, unde tariful 
de referinţă a scăzut cu 1% faţă de cel anterior.

Tariful de referinţă RCA pentru persoanele juridice ce deţin o 
maşină cu capacitate cilindrică între 1.401 şi 1.600 cm3 este 
acum de 1.056 de lei, anterior el având valoarea de 1.058 de lei. 
În acelaşi timp, tariful de referinţă a scăzut pentru 
autovehiculele cu o masă mai mare de 16 tone deţinute de firme 
de la 8.024 la 7.908 lei.

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

Noi tarife de referinţă pentru 
asigurarea auto

Chiar dacă suntem la jumătatea lui 
octombrie, ne așteaptă zile cu temperaturi de 
vară.

Astăzi, vremea va fi plăcută în cea mai 
mare parte a țării. Maximele se vor situa între 
17 grade pe litoral și 28 de grade în zonele de 
deal. Vremea își va menține aceeași tendință 
pe parcursul întregii săptămâni. Nopțile și 
dimineațile vor veni cu ceață și vizibilitate 
scăzută în Moldova, în Dobrogea și în 
Muntenia mai ales, așa că temperaturile vor 
crește mai greu și vor exista condiții de burniță. 
În restul țării, însă, vremea însorită încă din 
zori va deveni anormal de caldă după-amiaza, 
iar în regiunile vestice, termometrele vor 
indica maxime de până la 28 de grade Celsius.

În schimb, noaptea temperaturile vor 
scădea cu mai mult de 10 grade și se vor 
ajunge la valori de îngheț în estul 

Transilvaniei.
Cei aflați la munte se vor bucura de vreme 

liniștită și frumoasă întrega săptămână. Pe văi 
și în depresiuni se va lăsa ceața în timpul 
nopților, dar peste zi, va fi soare și 
temperaturile vor ajunge la 20 de grade 
Celsius în multe dintre stațiuni.

Vreme anormal de caldă în 
următoarele zile

Au început înscrierile pentru Gala Premiilor 
pentru un Mediu Curat
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(urmare  din  pagina  1)
Adunarea Regională de la 

Brașov, la care au participat 
2000 de liberali,  a fost prima 
reuniune a liberalilor împreună 
cu șeful statului, după succesul 
moțiunii de cenzură împotriva 
Guvernului Dăncilă.  ”S-a 
p rodus  o  nouă  minune :  
moțiunea de cenzură a trecut 
prin Parlament! Foarte mulți 
dintre voi, în frunte cu Ludovic, 
ați muncit săptămâni, luni de zile 
pentru acest rezultat. Ați muncit, 
ați reușit să convingeți întreaga 
opozi ț ie  d in Par lamentu l  
României și împreună ați reușit! 
Felicitări”, a fost mesajul 
președintelui pentru liberali. El a 
reamintit că la consultările de la 
Cotroceni, PNL a anunțat că 
e s t e  p r e g ă t i t  s ă  p r e i a  
guvernarea. 

Nu vor exista tăieri de 
salarii și pensii

Klaus Iohannis le-a vorbit 
liberalilor despre perioada grea 
care urmează. ”Iohannis va intra 
în campanie împotriva PSD”, a 
afirmat șeful statului. ”PSD-ul 
rămâne un adversar puternic cu 
care trebuie să ne luptăm în 
numele românilor de bună-
credință! PSD-ul este puternic 
înșurubat în instituţiile statului,  
în consilii județene, în primării, în 
consilii locale. Nu subapreciați 
acest adversar. Ar fi cea mai 
mare greșeală ”, a spus şeful 
statului.

Acesta susţine că românii 
aşteaptă de la liberali soluţii 
pentru perioada următoare.

”Românii aşteaptă de la noi 
soluţii pentru o guvernare 
eficientă, pentru o guvernare 
care să vină pentru România şi 
pentru români. Asta trebuie să 
livraţi, voi împreună cu mine. 
Aşa vom face”, a mai spus 
Iohannis.

Preşedintele a spus că PNL 
trebuie să se pregătească foarte 
bine şi pentru alegerile locale şi 
parlamentare, ”care pot avea loc 
la termen su mai repede”. ”Acum 

nu este posibil să facem 
anticipate imediat. Vă explic de 
ce. Dacă acum am încerca un 
astfel de demers, acest guvern 
eșuat, derutat, demis, Dăncilă ar 
rămâne la butoanele Guvernului 
până în primăvară. Asta ar fi o 
adevărată catastrofă națională. 

S-ar crea un haos de nedescris, 
ar face praf toți banii, ar face praf 
toate sistemele. Așa ceva este, 
pur și simplu, exclus!”, a explicat 
șeful statului. 

Acesta a mai precizat că vrea 
un guvern PNL sau în jurul PNL 
care să fie instalat cât mai 
repede. Șeful statului a afirmat 
răspicat că liberalii nu vor tăia 
pensii și salarii. ”Deja, ieri, în 
Parlament, de la tr ibuna 
Parlamentului s-a lansat prima 
sperietoare mincinoasă marca 
PSD şi de aceea, dragii mei, vă 
spun vouă şi tuturor românilor: 
nu vor exista tăieri de salarii şi 
pensi i !” ,  a af irmat Klaus 
Iohannis. 

Iohannis și PNL au învins 
PSD

Liderul PNL, Ludovic Orban, 
a declarat că  România are 
nevoie de oameni de stat, care 
să pună în primul plan interesul 
României și interesul fiecărui 
cetățean român. ”Vremea 
minciunii a trecut, dragii mei. 
Vreme hoției a trecut, dragii mei. 
Vremea improvizațiilor și a 
cârpelilor a trecut, dragii mei”, a 

fost mesajul lui Ludovic Orban. 
Acesta a afirmat că ”PSD și-a 

bătut joc de România în ultimii 
trei ani de zile”. ” La capătul a 3 
ani de luptă trebuie să declarăm 
un lucru clar, președintele Klaus 
Iohannis și Partidul Național 
Liberal au învins decisiv PSD, 
ieri”, a afirmat Orban, în 
aplauzele liberalilor. ”Avem de 
dat cea mai importantă bătălie 
dintre toate – bătălia pentru 
realegerea lui Iohannis în funcţia 
de preşedinte al României. Să 
facem o campanie cum nu am 
făcut niciodată”, a mai spus 
Orban.

Acesta a explicat că perioada 
care vine este dificilă. Orban a 
afirmat că puterea este dată 
formaţiunilor politice pentru a 
lucra în interesul public, nu în 
interesul clientelei.”Această 
putere trebuie folosită de 
Partidul Național Liberal, pentru 
a garanta fiecărui român că 
orice leu pe care îl plătește la 
bugetul de stat va fi cheltuit 
pentru a realiza lucruri care să 
crească calitatea vieții în 
România”, a fost mesajul lui 
Ludovic Orban. ”Trebuie să le 
garantăm românilor că nicio 
decizie nu se va mai lua fără o 
dezbatere în societate”, le-a 
transmis Orban liberalilor. 

Acesta a precizat că îi este 
foarte uşor să facă campanie 
pentru Klaus Iohannis. ”Klaus 
Ioahnnis, are toate datele 
necesare, toate cal i tăț i le 
necesare, pentru a gira cea mai 
importantă funcție în stat și 
pentru a da direcția corectă 
p e n t r u  R o m â n i a .  K l a u s  
Iohannis, în 5 ani, a arătat că are 
capacitatea de a utiliza aproape 
singur, într-o bătălie inegală cu 
un PSD cum nu a fost niciodată, 
a reușit  să oprească orice rău 
care putea  fi săvârșit României 
și a reușit,  în final, să învingă, 
alături de noi decisiv, Partidul 
Social Democrat”, a explicat 
Ludovic Orban. 

B.P.

Au fost 238 de voturi împotriva Vioricăi Dăncilă; au 

fost și 4 voturi împotriva moțiunii. Moțiunea de cenzură, 

mai degrabă împotriva Vioricăi decât împotriva PSD-ului, a 

trecut cu 5 voturi mai mult decât erau necesare, adică 

233. După victoria fulminantă de la alegerile parlamentare 

din 2016 a venit și rândul unei înfrângeri la fel de 

fulminante. Chiar și 3 parlamentari social-democrați au 

votat moțiunea. De joi PSD-ul este în opoziție. Dar ca să 

fim sinceri, Guvernul a căzut, votul fiind mai mult 

împotriva Vioricăi Dăncilă, decât împotriva partidului.

Ludovic Orban, președintele Partidului Național 

Liberal, formațiune politică ce a inițiat și scris moțiunea 

de cenzură, votată de PNL, USR, ALDE, PMP, UDMR și Pro 

România, își dorește să fie premier. Rămâne de văzut și 

dacă așa va fi. Este normal ca liberalii să conducă viitorul 

Guvern, dar asta nu înseamnă că Ludovic Orban va fi și 

prim-ministru. Liberalii au mulți oameni capabili să fie 

premieri.

Faptul că Viorica Vasilica Dăncilă, președintele PSD a 

pierdut guvernarea, prin moțiune de cenzură, îi diminuează 

foarte mult șansele la alegerile prezidențiale. Este 

aproape sigur ca social-democrata Viorica Dăncilă să nu 

mai ajungă în turul doi al alegerilor prezidențiale, și atunci 

probabil că va demisiona de la șefia partidului. Ceva face 

după aceea Viorica Dăncilă, rămâne de văzut.

Președintele Klaus Werner Iohannis a chemat la 

consultări toate formațiunile politice în vederea 

constituirii unui nou Guvern, care nu va avea mai mult de 

15-16 ministere, cum solicită liberalii. Singurii care au 

refuzat să meargă la consultări cu președintele Iohannis 

în vederea constituirii pentru un nou Guvern au fost social-

democrații, prin gura Vioricăi Dăncilă. Se pune problema 

unor alegeri anticipate, altfel va fi un Guvern provizoriu, 

interimar, până la alegerile parlamentare de anul viitor.

Dar până la alegerile generale, avem alegerile 

prezidențiale de peste o lună, unde favorit a rămas Klaus 

Werner Iohannis, actualul președinte, susținut de liberali, 

Dan Barna de la USR-PLUS, Mircea Diaconu de la ALDE - 

Pro România și Viorica Vasilica Dăncilă de la PSD.

Ioan DUMITRESCU

Iohannis și PNL au învins PSD. 
Ce urmează după moțiunea de cenzură?

Tinerii pesediști din Teleorman 
solicită demisia șefului lor

(urmare  din  pagina  1)
”Noi, tinerii social democrați teleormăneni, vă transmitem 

următorul mesaj, domnule Gabriel Petrea:
Din acest moment, domnule Gabriel Petrea nu ne mai 

reprezentați ci, susțineți cu totul alte interese și faceți jocuri de 
culise cu opoziția, în spatele cortinelor trase încă din ianuarie 
2018! Știam încă de pe atunci că dacă îți trădezi LIDERUL, 
din diverse considerente pe care nici acum nu le putem 
înțelege, ești în stare să TRĂDEZI toată organizația PSD!

Așteptăm demisia de onoare pentru ca cineva cu sufletul 
și disponibilitatea sa permanentă să fie numit în funcția de 
PREȘEDINTE TSD!

Dorim ca un tânăr dintre noi să fie ales în baza 
MERITOCRAȚIEI, dispus să muncească fără să ceară funcții 
de “parlamentar, ministru” și să fie conștient de misiunea pe 
care o are față de noi, TSD-iști dar și de PSD! Un tânăr care 
nu este capabil să TRĂDEZE!

Declarațiile dvs, domnule Petrea, nu ne sensibilizează în 
nicio măsură, noi nu acceptăm TRĂDĂTORII!

P.S. Unul poate ți-a zis să te înscrii în TSD, zic să nu uiți 
niciodată “cine te-a făcut om mare”, știu că vei regreta ceea 
ce ai făcut dar a fost decizia ta!

Rămâi cu bine”, semnează președinții Organizațiilor TSD 
Teleorman și TSD Alexandria, Dănuț CRISTESCU și Valentin 
CHIRAN.

Gabriel Petrea, liderul TSD și fost ministru, a votat 
moțiunea de cenzură împotriva Gurvernului Dăncilă.

Claudiu DUMITRACHE

Fantastica și trista 
povestire a candidei 

Viorica Vasilica Dăncilă și
 a nesăbuitului său partid

Schimbări de trupe în Consiliul 
Local Alexandria

Fostul șef al Tineretului Social Democrat 
Teleorman, Marian Potbăniceanu a devenit 
consilier local. Acesta a preluat scaunul 
consilierului, Marian Mocanu, care își 
încetează mandatul înainte de termen.

Consiliul Local Alexandria are un nou 
membru. Este vorba despre fostul șef al TSD 
Teleorman, Marian Potbăniceanu. Acesta a 
depus jurământul în ședința extraordinară de 
luni.

Din motive încă neclare, consilierul local 
PSD, Marian Mocanu, și-a încetat mandatul 

înainte de termen.
Marian Potbăniceanu a fost director a 

Direcției Generale de Pază a județului 
Teleorman, după care a devenit director al 
Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Cervenia.

El a candidat și la un post de parlamentar 
teleormănean, ocupând a doua poziție între 
opțiunile partidului pentru Senat, după Carmen 
Daniela Dan.

Claudiu DUMITRACHE



Î n  i n t e r v a l u l  11 - 1 3  
octombrie 2019, la Craiova a 
avut loc cea de-a treia edițe a 
Târgului pentru agricultură 
Agro Oltenia, cea mai mare 
manifestare de acest gen din 
p a r t e a  d e  s u d - v e s t  a  
României. În paralel cu Agro 
O l t e n i a ,  l a  C e n t r u l  
Multifuncțional din Craiova a 
avut loc și Târgul de Comerț al 
Olteniei. La Agro Oltenia au 
fost prezenți și numeroși 
femier i  d in  Te leorman,  
interesați îndeosebi de oferta 
de tractoare agricole, utilaje și 
alte echipamente pentru 
mecanizarea agriculturi i , 
instalații pentru irigații. 

La Agro Oltenia au fost 
prezenți și crescători de ovine 
din Teleorman, Carabașa cu 
cap negru de Teleorman fiind 
vedeta incontestabi lă a 
a c e s t e i  p r e s t i g i o a s e  
m a n i f e s t ă r i  d e d i c a t e  
agricultorilor. 

La actuala ediție a Agro 
Oltenia au fost expuse: 
tehnologii, maşini şi utilaje 
agricole, sisteme de creştere 
şi furaje pentru animale, 

medicamente şi instrumentar 
de uz veterinar, produse 
agroalimentare, ambalaje, și 
au fost prezentate servicii de 
consultanţă, reviste, cărţi şi 
cataloage de specialitate. Au 
fost expuse și materiale de 
construcții, decorațiuni și 
amenajăr i  in ter ioare  ș i  
exterioare, producători de 
semințe și material săditor, 
hor t icu l tor i ,  producător i  
agricoli și meșteri populari, 
bănci și cooperative agricole, 
producători de butași de viță 
de vie nobilă, certificată 
fitosanitar. 

Pe durata târgului au fost 
organizate conferinţe şi 
seminar i i ,  prezentăr i  ş i  

demonstraţii dedicate în 
special specialiştilor din 
agricultură.

Companiile prezente la 
această manifestare au lansat 
oferte promoţionale, au dat 
premii, au organizat  tombole 
şi oferit  vouchere de reduceri 
la produsele achiziționate de 
vizitatori. 

De la AGRO OLTENIA nu 
au l ipsit  nici produsele 
tradiţionale bio, dulceţurile 
100% naturale după reţete 
vechi româneşti, sucurile 
na tu ra le  ş i  m ie rea  de  
Romanaţi, produsele din 
lavandă ecologică şi dulciurile 
de casă tradiţionale.  

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Cine are pregătirea de specialitate necesară și dorința de 
a deveni consilier pentru afaceri europene poate să se înscrie 
la concursul organizat pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui astfel de post de către Instituţia 
Prefectului - Judeţul Teleorman. 

Concursul se va desfășura după următorul program : 24 
octombrie 2019, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea 
dosarelor; 04 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă – sala 
mică de ședințe; 06 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu 
– sala mică de ședințe.

Pentru a ocupa un astfel de post contractual vacant sau 
temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate 
condițiile cuprinse în art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu 
modificările și completările ulterioare.

În vederea participării la concurs și ocupării funcției de 
consilier afaceri europene, candidații trebuie să 
îndeplinească o serie de condiții specifice, și anume:

- studii de specialitate: studii universitare de licență 
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 
durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 
condițiile legii, în ramura  științe juridice, administrative, 
politice, economice;

- vechime în specialitatea studiilor – 9 ani; 
- competențe specifice și anume cunoașterea unei limbi 

străine de circulație internațională: engleză – citit, scris, vorbit 
– nivel mediu:

- cunoștințe de operare/programare pe calculator și 
nivelul de cunoaștere: nivel mediu – MS Office, Excel, 
Access;

- utilizare mesagerie electronică cu fișiere encriptate și 
atașate; lucrul cu calculatoarele în rețea și resurse partajate; 
utilizare baze de date și navigare pe Internet.

Anunțul de concurs poate fi vizualizat pe pagina oficială de 
internet a Prefecturii. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Teleorman, Str. Dunării, nr. 178, camera 
128, telefon 0247/317.436.

 George ZAVERA

Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ) anunță că a 
demarat verificările în fermele de ovine și caprine, care au 
animale înscrise în secțiunea principală a registrelor 
genealogice ale raselor. Sunt fermele care beneficiază de 
cea mai mare subvenție din zootehnie, sprijinul cuplat, 
acordată din fonduri europene.

În această perioadă se derulează campania de montă 
pentru anul 2019 la speciile ovine și caprine. Agenția 
Națională pentru Zootehnie a demarat controale în 
exploatațiile de animale cuprinse în programul de ameliorare. 
Verificările vizează cu prioritate efectivele de ovine și caprine 
înscrise în secțiunea principală a Registrului Genealogic, 
anunță ANZ.

Fermele care dețin astfel de animale, înregistrate în 
secțiunea principală a registrelor genealogice ale raselor, 
beneficiază de sprijin cuplat, subvenția europeană cu cel mai 
mare cuantum pe cap de animal. Potrivit informațiilor 
furnizate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA), pentru anul de cerere 2019 cuantumul acestei 
subvenții este de 17,71 euro pe cap de animal. Plafonul 
alocat pentru plata acestei subvenții la ovine și caprine, 
pentru acest an , este 64,3 milioane de euro.

Cine vrea să fie Consilier
 pentru afaceri europene să 

se înscrie la concurs!

Verificări în fermele de ovine 
și caprine care beneficiază

 de sprijin cuplat

Piaţa de gaze naturale va fi complet 
liberalizată la 1 aprilie 2021, iar cea de energie 
electrică la 1 iulie 2021. Iar preţurile 
reglementate vor fi eliminate inclusiv la 
consumatorii casnici, pentru a exista concurenţă 
în piaţă, a anunţat, luni, Zoltan Nagy-Bege, 
vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Energie – ANRE.

”Va fi o liberalizare completă la 1 aprilie 2021 
la gaze şi la 1 iulie 2021 la energie electrică, atât 
pe piaţa angro, cât şi pe cea de retail, adică şi la 
consumatorii finali”, a afirmat oficialul ANRE, 
într-o conferinţă de specialitate.

Potrivit acestuia, măsura a fost agreată de toţi 
participanţii la piaţă, precum şi de Comisia 
Europeană.

”Nu mai are niciun rost să păstrezi piaţa 
reglementată pe segmentul de retail, dacă piaţa 
angro este liberalizată. Am discutat cu toţi actorii 

din piaţă şi cu Comisia Europeană şi toată lumea 
a fost de acord că nu este o abordare sănătoasă 
să menţii preţurile reglementate la consumatorii 
finali casnici, dacă ai o piaţă liberă pe angro. Tot 
timpul vei avea de-a face cu diferenţe în plus şi 
minus, care trebuie reglate şi care influenţează 
concurenţa. Scopul este să avem concurenţă, 
iar furnizorii mari şi cei mici să se concureze în 
piaţă, ceea ce se poate realiza doar în condiţiile 
unei pieţe liberalizate complet”, a explicat Bege.

ANRE va continua să avizeze doar tarifele de 
furnizare în regim de ultimă instanţă, pentru o 
perioadă limitată, în caz de urgenţe, precum 
falimentul sau incapacitatea furnizorului de a 
livra energie sau gaze.

Toate aceste măsuri vor fi legiferate fie prin 
lege, fie printr-o ordonanţă de urgenţă pregătită 
de ANRE şi de Ministerul Energiei, a mai spus 
Bege.

Citricele şi alte fructe 
meridionale, brânza de oaie şi 
ouăle sunt alimentele care s-au 
scumpit cel mai mult în luna 
septembrie a acestui an, faţă 
de luna precedentă, în timp ce 
cartofii, fasolea boabe şi alte 
fructe proaspete s-au ieftinit, 
potrivit Agerpres.

Potrivit datelor Institutului 
N a ţ i o n a l  d e  S t a t i s t i c ă ,  
publicate vineri, preţul citricelor 
a urcat cu 2,22% în septembrie, 
brânza de oaie s-a scumpit cu 
0,88% iar ouăle cu 0,79%, în 
timp ce preţul cartofilor a scăzut 
cu 4,18%, fasolea a fost mai 
ieftină cu 0,05% iar fructele 
proaspete cu 1,02%.

De la începutul acestui an, 
cel mai mult s-au scumpit s-au 
scumpit tot citricele, cu 25,6%, 
fructele şi conservele din fructe 
(plus 13,49%) şi cartofii 
(11,96%), iar scăderi de preţ s-

au înregistrat la ouă, care s-au 
ieftinit cu 4,96%, alte legume şi 
conserve de legume (minus 
3,89%) şi fasolea boabe şi alte 
leguminoase (minus 2,27%).

Pe ansamblu, în septembrie 
alimentele s-au scumpit cu 
3,03% faţă de începutul anului 
dar s-au ieftinit cu 0,09% faţă 
de august 2019.

În ceea ce priveşte mărfurile 
n e a l i m e n t a r e ,  ţ i g ă r i l e ,  
combustibilii şi cărţile au 
consemnat cele mai mari 
creşteri de preţuri în luna 
septembrie faţă de decembrie 
2018, cu plusuri de 7,65%, 
4,57% şi, respectiv, 3,74%, în 
timp ce gazele naturale s-au 
ieftinit cu 4,93%.

Faţă de august 2019, 
creşteri de preţ mai importante 
au înregistrat cărţile (plus 
0,97%), confecţiile (0,57%) şi 
încălţămintea (0,42%) în timp 

ce preţuri mai mici sunt la 
combustibili (minus 0,07%) şi 
butelii (minus 0,03%).

P e  t o t a l  m ă r f u r i  
nealimentare, în septembrie 
preţurile au urcat cu 2,57% faţă 
de decembrie 2018 şi cu 0,13% 
faţă de august.

La capitolul servicii, de la 
începutul anului şi până în luna 
septembrie cel mai mult s-a 
scumpit transportul aerian 
(15,36%), serviciile de apă, 
canal şi salubritate (plus 
6,53%) şi serviciile poştale 
(plus 5,70%).

Faţă de luna august, cele 
mai mari creşteri de preţuri au 
fost consemnate de asemenea 
în transportul aerian (plus 
2,07%), servicii de apă, canal şi 
salubritate (plus 0,78%) şi 
restaurante şi cafenele (plus 
0,47%).

Fermieri din Teleorman, la târgul de agricultură 
Agro Oltenia

Brânza, ouăle şi citricele s-au scumpit 
în septembrie 

Prețurile la gaze naturale și energie electrică 
vor fi complet liberalizate
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(urmare  din  pagina  1)
S-a discutat despre deschiderea unui program 

de învățământ dual care să pregătească elevii în 
diferite calificări profesionale cerute de piața 
locală a muncii.

Pentru a deschide un astfel de program este 
nevoie ca agenții economici să solicite o serie de 
calificări către Centrul Național de Dezvoltare a 
Învățământului Profesional și Tehnic, iar liceul va 
trebui să obțină autorizarea provizorie pentru 
respectivele calificări.

O astfel de formă de învățământ profesional va 
fi benefică pentru piața locală a muncii, iar 

Primăria Zimnicea va susține acest proiect.
Învățământul  profesional  din cadrul  

programului dual va dura 3 ani, la cursuri putând 
să se înscrie absolvenții clasei a VIII-a, dar și 
tinerii de până în 26 de ani, dacă nu au urmat o altă 
formă de școlarizare după cele opt clase.

Liceul Teoretic Zimnicea speră să organizeze 
începând cu anul școlar 2020-2021 cel puțin o 
astfel de clasă, cu minimum 20 de elevi, care pot 
urma una dintre cele trei specializări profesionale 
cerute de piața locală a muncii.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 Inspectoratul Școlar Județean Teleorman 
organizează joi, 17 octombrie 2019, începând cu ora 
12,00, consfătuirea anuală cu directorii unităților de 
învățământ, având pe ordinea de zi:

- Raportul privind starea învățământului în județul 
Teleorman pentru anul școlar 2018-2019;

- Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean 
Teleorman pentru anul școlar 2019-2020;

- Raportul de activitate al Casei Corpului Didactic 
pentru anul școlar 2018- 2019 și oferta pentru anul școlar 
2019- 2020;

- Raportul de activitate al Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Teleorman pentru anul 
școlar 2019-2020.

Întâlnirea va avea loc în amfiteatrul Colegiului Național 
„Alexandru Ioan Cuza” Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU

Clase cu profil profesional
 la Zimnicea

Elevii au lansat ieri un “apel 
către viitorii guvernanți”. “Ca 
urmare a moțiunii de cenzură 
adoptată joi, 10 octombrie 2019, 
și în lumina situației critice de la 
acest moment din sfera politică, 
Consiliul Național al Elevilor 
face apel la decidenții de la nivel 
c e n t r a l  s a ̆  t r a t e z e  c u  
responsabil i tate educat ̦ ia, 
gândind și asumându-și o 
strategie coerentă, valabilă pe 

termen mediu și lung, care să 
c o n d u c a ̆  t r e p t a t  s p r e  
configurarea unui sistem de 
învățământ incluziv de calitate, 
în care nevoile și interesele 
elevului să primeze”, spun elevii, 
într-un comunicat de presă.

CNE spune că “palierul 
educațional a suferit numeroase 
schimbări de formă de-a lungul 
timpului, propuse de miniștri 

aflat ̦ i pe rând i ̂n fruntea 
Ministerului Educației Naționale, 
fiecare având o viziune proprie 
pe care s ̦ i -o dorea a f i  
implementată, fiecare uitând de 
proiectele și programele deja în 
curs de dezvoltare, dând 
naștere astfel unei instabilități și 
unei discontinuități decizionale”.

„Solicităm ca, indiferent de 
culoarea politică a celor care își 
v o r  a s u m a  g u v e r n a r e a  

României atât înainte, cât și 
după alegerile parlamentare, 
educația în școlile românești să 
fie tratată drept prioritate zero a 
Guvernului și în practică, nu 
doar la nivel declarativ, pornind 
de la premisa că o țară privată 
de o educație calitativă este o 
țară privată de dreptul la 
dezvoltare. De asemenea, 
a t ragem a ten t ̦ i a  asup ra  

importanței consultării directe a 
bene f i c ia r i l o r  p r imar i  a i  
ma ̆ su r i l o r  p ropuse  sp re  
adoptare: elevii. Fără un dialog 
constant între guvernanți și 
reprezentanții elevilor, riscăm să 
fim din nou martorii unor decizii 
care, în loc să sprijine parcursul 
educațional al acestora, i ̂l 
îngreunează.

În privința măsurii vehiculate 
i ̂n spat ̦ iul public, privind 
comasarea celor trei ministere: 
Ministerul Educației Naționale, 
Ministerul Cercetării și Inovării și 
M in is te ru l  Tinere tu lu i  s ̦ i  
Sportului, prin reunirea a trei 
portofolii distincte, subliniem că, 
în cazul implementării acestei 
propuneri, este imperios să se 
acorde o atenție sporită fiecărui 
domeniu în parte, fără a fi 
afectată independența sau 
eficiența gestionării lor. Educația 
este un portofoliu complex și 
prezintă probleme a căror 
rezolvare nu permite amânare.”, 
se mai pune în comunicat.

Amintim că liberalii își 
pregătesc viitorul guvern, după 
ce executivul Dăncilă a fost 
demis prin moțiune, iar pentru 
Ministerul Educației planurile 
sunt să fie comasate trei 
portofolii într-unul singur. Asta 
pentru că PNL vizează, potrivit 
surselor Edupedu.ro, o reducere 
a numărului de ministere de la 
24 la 15.

Porumbul face parte din familia cerealelor şi este un 
aliment foarte sănătos în dietă. De asemenea, este un 
aliment fără gluten, alternativa ideală pentru persoanele 
care au intoleranţă la gluten. Iată câteva dintre beneficiile 
unice ale porumbului.

Numeroase studii au găsit o legătură strânsă între 
consumul de cereale şi riscul scăzut de boli de inimă, 
cancer, accident vascular cerebral, diabet de tip 2 şi 
obezitate. Bineînţeles, mărimea porţiei contează. 
Încearcă să consumi porumbul şi în funcţie de 
necesitatea corpului şi nivelul  de activitate.

Porumbul conţine o varietate de vitamine B, dar şi 
potasiu, mineral care reglează tensiunea arterială, şi 
menţine funcţiile inimii, contracţiile musculare, previne 
crampele musculare şi ajută la menţinerea masei 
musculare. De asemenea, asigură de 10 ori mai multă 
vitamina A decât oricare altă cereală. Mai mult, protejează 
împotriva declinului cognitiv şi, totodată, vitamina A 
sprijină sistemul imunitar şi ajută la formarea mucoasei 
membrane a tractului respirator.

Luteina şi zeaxantina, principalii pigmenţi ai 
porumbului, ajută la protejarea ochilor şi reduce riscul 
degenerării maculare şi de apariţie a cataractei. Aceşti 
antioxidanţi combat totodată atât inflamaţiile cronice, cât 
şi pe cele acute şi protejează împotriva bolilor 
neurodegenerative, ca Alzheimer, de exemplu.

Un alt beneficiu pentru sănătate ţine de doza insolubilă 
de fibre, care nu este asorbită în sânge. Fibrele insolubile 
rămân în tractul intestinal, cresc bolul alimentar şi ajută la 
eliminarea resturilor din sistem. Astfel, este prevenită 
constipaţia, şi scad riscurile de cancer de colon.

Consfătuire anuală 

Beneficiile 
unice ale porumbului

Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuză 
Ministerul Sănătăţii că a cheltuit 700.000 de euro 
pentru un vaccin antigripal care nu acoperă grupa 
de vârstă 6 luni- 3 ani, fiind 
deja livrate 50.000 de 
doze din acest vaccin. 
Deputatul anunţă că va 
sesiza DNA în acest caz.

”700.000 de euro au 
fost aruncate pe fereastră 
până acum de către 
Min is teru l  Sănătăţ i i ,  
condus încă de Sorina 
Pintea, pe o cantitate 
ur iaşă de vacc inur i  
antigripale cumpărate 
fără respectarea caietului 
de sarcini dintr-o licitaţie 
organizată în luna martie a acestui an. Funcţionari 
din Ministerul Sănătăţii au decis în mod ILEGAL 

achiziţionarea a 1, 2 milioane de doze de vaccin 
antigripal tetravalent care nu acoperă grupa de 
vârstă 6 luni- 3 ani! Până în luna septembrie au 

fost livrate deja 50.000 de 
doze de vaccin care nu 
acoperă categoria de 
vâ rs tă  men ţ iona tă ” ,  
susţine Ungureanu

El afirmă că Ministerul 
Sănătăţii a generat o 
l i c i t a ţ i e  p e n t r u  
cumpărarea de vaccin 
antigripal tetravalent, prin 
acord cadru, în luna 
martie a anului 2019, 
acordul cadru are o durată 
de 4 ani şi Ministerul 
S ă n ă t ă ţ i i  u r m a  s ă  

cumpere în 4 ani o cantitate de aproximativ 8 
milioane de doze!

Consiliul Național al Elevilor le cere viitorilor 
guvernanți o strategie coerentă în Educație

Deputat USR:

"Ministrul Sănătății a cumpărat un vaccin care 
nu acoperă vârsta 6 luni-3 ani"
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Muștele, când nu stau la grămadă și sunt lovite cu pliciul, nu 
mor toate… Unele scapă simțind pericolul iminent și mutându-
se pe un alt rahat, pe care au mai stat într-o vreme și de unde, 
constrânse de frica zilei de mâine, adică de a rămâne fără 
rahat, se întorc. Nu au nici un regret că suratele rămase în 
bătaia pliciului le-au ținut sub aripă și au împărțit cu ele în mod 
egal fiecare lingură. Atât cât a fost… Când nu a mai fost… Dar 
aici nu trecerea de pe un rahat pe altul este morala. Ci musca 
pentru care nu contează rahatul… Doar rahat să fie și… 
primitor…

Mihail TĂNASE

- Ia povesteşte, bade Gheorghe, cum o fo' cu accidentul 

de maşină?

- Apoi, o fost aşe: noi am mărs pă drum tat'nainte şi, când 

drumu' o luat-o spre stanga, noi tăt 'nainte...

***

Se apropie un şofer de un poliţist şi începe să-i 

mulţumească, îi face un cadou şi chiar încearcă să-i 

strecoare ceva bani în buzunar. Poliţistul, nedumerit, îl 

întreabă care este problema. Răspunsul vine imediat:

- Dv. i-aţi ridicat ieri permisul de conducere soţiei mele!

Pastila de râs

Într-o singură săptămână, 
un om consumă echivalentul în 
plastic al unui card de credit, iar 
asta nu o spunem noi, ci 
studiile recente. 

Un studiu realizat recent de 
Universitatea Newcastle arată 
că într-o săptămână ingerăm, 
pe lângă alimente, apă şi aer, 
aproximativ 2000 de fragmente 
din plastic, care intră în corpul 
nostru şi ale căror efecte nu 
sunt încă foarte clare. Este 
vorba despre aproximativ 5 
g r a m e  d e  p l a s t i c  p e  
săptămână, echivalentul unui 
card de credit. Asta înseamnă 
că mâncăm 250 de grame de 
plastic în fiecare an.

Particulele de plastic care 
ajung în organism provin din 
consumul de apă îmbuteliată, 
peşte, moluşte, în general 
întregi, practic din toate tipurile 
de alimente, dar nu numai. 

Microplasticele sunt polimeri 
sintetici care pot fi folosiţi ca 
e x f o l i a n ţ i  î n  p r o d u s e  
cosmetice, scruburi, paste de 
dinţi şi şampoane. Există 
dovezi care arată că particule 
mai mici, cunoscute sub 
numele de nanoplastice, pot 

pătrunde chiar şi membranele 
celulare, precum şi ţesuturile 
intestinale. Odată ajunse în 
ţesuturi, este teoretic posibil ca 
m i c r o p l a s t i c e l e  s ă  
interacţioneze cu ţesuturile 
biologice într-un mod toxic, dar 
acest lucru nu a fost încă testat.

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

Datcu Victor Intreprindere Individuală, cu sediul în sat Găleteni, com. Găleteni, jud. 
Teleorman, CUI 28348383, F34/252/2011, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 
14628/25.07.2016. Îl declar nul.

Anunţ

GCG Auto SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, pierdut Certificat de înregistrare 
seria B nr. 1571072. Îl declar nul.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC RCS&RDS SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire stație de bază pentru servicii de 
comunicații electronice", propus a  fi amplasat în comuna Uda Clocociov, sat Uda Paciurea, 
județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr 1, judetul Teleorman, în zilele de luni-joi 
între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

SAVE NELU și SAVE CARMEN CRISTINA, domiciliați în municipiul Alexandria, str. 1 
Decembrie nr. 91, jud. Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus la APM Teleorman 
documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic 
Zonal al proiectului LUCRĂRI DE CONSTRUIRE: LOCUINȚĂ D+P+1E”, cu amplasament în 
municipiul Alexandria, str. 1 Decembrie, nr. 91, jud. Teleorman.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, str. Dunării, nr. 1, de 
luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, în termen de 15 zile calendaristice 
de la apariția anunțului.

Anunţ public nr. 2

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

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 14 și 1, începând cu 
data de 21.10.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Sfințești, conform 
art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

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

Anunţ prealabil

Cel mai recent studiu referitor la obiceiurile de consum TV şi 
video arată că românii continuă să urmărească mai mult formatul 
clasic de televiziune – TV liniar – decât video online, iar 36% şi-ar 
schimba furnizorul de servicii TV pentru o oferă mai bună de 
canale HD şi Ultra HD, potrivit agenţiei de presă Mediafax.

Cifrele sunt oferite de SES ASTRA România prin Mercury 
Research. Raportul analizează obiceiurile de vizionare, inclusiv 
televiziune şi online, servicii de streaming video, calitatea 
imaginii şi conţinut. Raportul privind piaţa românească se află la 
a patra ediţie, debutând în 2015.

Conform studiului realizat de SES, ştirile sunt cel mai urmărit 
program de către români: 82% dintre respondenţi afirmă că 
urmăresc ştiri, acelaşi procent ca în 2016. Dacă interesul pentru 
ştiri a rămas constant în ultimii ani, interesul pentru filme a 
înregistrat cea mai mare creştere. Filmele sunt al doilea cel mai 
urmărit program, cu 71% dintre opţiuni în 2019, faţă de 65% în 
2016. Apoi, printre cele mai urmărite programe TV urmează 
documentarele (57%), emisiunile de entertainment/audienţă 
generală (57%), serialele (51%), sport (43%) şi talk show-uri 
(39%). Pentru tineri (18-34 ani), filmele sunt cel mai urmărit 
program TV (74%, faţă de 68% ştiri), în timp ce în mediul rural 
ştirile sunt mai urmărite decât în mediul urban (86% vs. 78%).

Televiziunea liniară este liderul timpului de vizionare. Potrivit 
studiului SES ASTRA România, două treimi dintre respondenţi 
spun că urmăresc conţinut video online în medie timp de 2,3 ore 
zilnic în timpul săptămânii şi 2,5 ore în zilele de week-end – cu 
1,2 ore mai puţin decât la TV.

Respondenţii au fost invitaţi să-şi imagineze că sunt pe o 
insulă pustie şi au acces un singur canal TV. ProTV este în topul 
opţiunilor, cu 27% dintre respondenţi spunând că acesta este 
canalul TV pe care l-ar alege pe o insulă pustie, urmat de Antena 
1 (9%), Kanal D (8%), TVR 1 (5%) şi HBO (4%).

Dacă ar trebui să aleagă un tip de canal TV pe o insulă pustie, 
mai mult de jumătate dintre români ar alege canale de 
divertisment/generaliste, urmate de canale de ştiri (12%) şi filme 
(10%). Vârstnicii (+55 ani) înclină spre canale de ştiri (20%), în 
timp de tinerii (18-34 ani) aleg canale de filme (17%), mult mai 
puţin ştiri (doar 1%).

România reală
Zburând 

de pe un rahat pe altul

Ce urmăresc românii 
cel mai mult la TV

Săptămânal ingerăm 5 grame de plastic



70 î.Hr.: S-a 

născut Virgiliu, poet 

roman (d. 19 î.Hr.).

1608: S-a născut 

E v a n g e l i s t a  

Torricelli, fizician 

italian (d. 1647).

1814: S-a născut 

Mihail Lermontov, 

scriitor rus (d. 1841).

1844: S-a născut 

Friedrich Nietzsche, 

filosof german (d. 

1900).

1893: S-a născut Regele Carol al II-lea, rege al României 

1930-1939 (d. 1953).

1917: A murit Mata Hari, dansatoare olandeză şi spioană 

(n. 1876).

1934: A murit Raymond Poincaré, politician francez, 

preşedinte al Franţei (n. 1860).

1993: A murit Irina Răchiţeanu-Şirianu, actriţă română de 

teatru şi film (n. 1920).

1998: A murit Leopoldina Bălănuţă, actriţă română de 

teatru şi film (n. 1934).

Ziua Internaţională a nevăzătorilor.

Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural.
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă  
11:30 Yanxi, palatul suspinelor 
12:30 Preşedinte pentru România 
13:00 Exclusiv în România 14:00 
Telejurnal 15:10 Maghiara de pe 
unu 17:00 Cooltura 17:35 Yanxi, 
palatul suspinelor 18:35 Nadine 
20:00 Telejurnal 21:00 Preşedinte 
pentru România 22:35 Bun venit 
la Acapulco! 00:10 Telejurnal 
00:40 Nadine

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 15 Octombrie

Aflati ca urmeaza 
sa  p leca t i  i n t r -o  
calatorie de afaceri. S-
ar putea ca partenerul 
de viata sa nu fie deloc 
incantat. Va sfatuim 
sa va ascultati intuitia. 
E v i t a t i  e x c e s e l e  
alimentare!

D i m i n e a t a  v a  
merge foarte bine, dar 
d u p a - a m i a z a  
partenerul de viata va 
reproseaza ca ati 
cheltuit prea mult. Va 
recomandam sa va 
stapaniti, pentru a nu 
tensiona atmosfera. 

S-ar putea sa va 
treziti in mijlocul unui 
scandal, iscat din 
cauza barfelor unei 
colege. Incercati sa 
va calmati! Aveti mai 
multa rabdare cu cei 
din jur. Seara, primiti o 
suma de bani.

Va recomandam 
sa evitati deplasarile 
cu masina. Exista 
riscul sa faceti un 
accident. Este indicat 
sa va abtineti de la 
speculatii, pentru ca 
puteti pierde sume 
mari. 

R e u s i t i  s a  
demarati o afacere. 
Pentru ca succesul sa 
fie deplin, temperati-
va tendinta de a 
critica pe toata lumea. 
Seara, va viziteaza 
un prieten care va da 
o veste buna.

Este posibil sa va 
suparati pe un prieten 
pentru ca nu va da un 
imprumut asa cum a 
promis. Nu va grabiti ii 
reprosati! Ar fi bine sa 
ave t i  ma i  mu l t a  
rabdare si sa fiti mai 
intelegator. 

P e  p l a n  
profesional, culegeti 
roadele eforturilor din 
ult ima vreme. Va 
r e c o m a n d a m  s a  
evitati intalnirile cu 
prietenii si petrecerile, 
pentru ca e posibil sa 
va certati cu cineva. 

Este posibil sa 
aveti o disputa cu 
sefii. Nu este exclus 
sa va certati si cu un 
coleg. Va sfatuim sa 
va pastrati calmul, 
pentru ca sunteti 
predispus la probleme 
de sanatate. 

S-ar putea sa va 
iesiti din fire cauza 
unu i  par tener  de  
afaceri. Faptul ca aveti 
parer i  d i fer i te  nu 
trebuie sa va impiedice 
sa analizati situatia cu 
luc id i ta te .  Nu  va  
revarsati nervii acasa! 

BERBEC

Dimineata intervin 
e v e n i m e n t e  
neprevazute. Nu va 
faceti iluzii cu privire 
la o afacere ce pare 
promitatoare la prima 
vedere!  Nu luat i  
decizii importante si  
pastrati-va calmul. 

Va irita faptul ca 
aveti probleme la 
locul de munca si ca 
n i m e n i  n u  s e  
gandeste sa va ofere 
ajutor. Dupa-amiaza, 
s-ar putea sa aflati ca 
un prieten a avut un 
accident de circulatie.

Se pare ca nu va 
intelegeti prea bine cu 
s e f u l  d i r e c t .  Va  
recomandam sa fiti 
prudent. Sunt slabe 
sperante sa aveti 
castig de cauza. Fiti 
m a i  a t e n t  c u  
partenerul de viata! 

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 21:45 
Fotbal Euro 2020: România – 
Norvegia 00:45 Ştirile Pro Tv 
01:15 Furios și iute 6 03:30 
Cititorii de oase 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 
17:00 Acces direct - cu Mirela 
Vaida 19:00 Observator 20:00 
Chefi la cuțite - (sezon nou) 
23:30 Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Intrusul 
03:00 Acces direct 05:00 
Intrusul

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 Patria mea esti tu 00:30 
Știrile Kanal D 01:30 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Secrete de stil 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor  18:00 
Focus 18  19:30 Trăsniți 20:30 
Execuţie în forţă 22:30 Starea 
naţiei – Betman 23:30 Focus 
din inima României 00:00 
Trăsniți 01:00 Execuţie în forţă 
03:00 Nimeni nu-i perfect

07:15 Afurisitul de telefon! 
09 :15  La  b loc  11 :45  
Dragostea costă! 13:45 
Chef cu hastag 15:45 Karate 
Kid II 18:15 La bloc 20:30 
Moulin Rouge! 23:00 Filiera 
asiat ică 01:00 Moul in 
Rouge !  03 :15  F i l i e ra  
asiatică 04:45 La bloc 05:00 
La Maruţă

07:00 Iubire dincolo de timp 
08:00 Oanapp 09:00 Documentar 
360° Geo 10:00 Câştigă România! 
11:00 În direct cu viaţa 12:00 
Telejurnal 13:00 Cultura minorităţilor 
14:00 Documentar 360° Geo 15:00 
Oanapp 16:00 Iubire dincolo de timp 
17:00 România… în bucate 17:40 În 
direct cu viaţa 19:00 Telejurnal 
20:00 Câştigă România! 21:00 D'ale 
lu' Mitică 22:00 Destine ca-n filme 
23:00 Anatomia lui Grey

07:50 Time Freak 09:40 
Naufragiați în Laguna Albastră 
11:10 Ocean's Eleven - Faceți 
jocurile! 13:00 Destinația 14:30 
Iubito, ne-am micşorat pe noi 
15:45 Now You See Me: Jaful 
perfect 17:30 Cineva acolo sus 
18:15 Elysium 20:00 Cină 
pentru fraieri 21:55 Mișcări 
periculoase 23:35 Trenul cu 
bani 01:20 Charlie Talisman

Redacţia ISSN: 1843-4037
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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 

15 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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Ianis Hagi (20 de ani) nu a impresionat în 
meciul cu Feroe, 3-0, însă noul decar al 
României poate invoca faptul că selecționerul 
nu l-a folosit pe poziția lui obișnuită, de mijlocaș 
ofensiv.

Într-o intervenție la Fotbal Club, Sorin Cârțu 
a declarat că folosirea lui Ianis pe benzi poate fi 
un avantaj pentru fotbalistul lui Genk. Acesta și-
a motivat opinia prin faptul că în 
centru, acolo unde Ianis joacă de 
obicei, nu ar avea la fel de mult 
spațiu și nici forța suficientă pentru 
nivelul de seniori la fotbalul 
internațional.

"Depinde și ce întâlnește Ianis 
pe zona centrală, pentru că încă are 
nevoie de forță pentru zona aia, 
acolo nu te lasă nimeni să te întorci 
cu fața la poartă, oricâtă calitate 
tehnică ai. Acolo se dă bătaia.

Nu cred că la echipa națională i se oferă 
atâtea situații favorabile câte i se acordau în 
campionatul românesc. Așa este (n.r. că nu e 
locul lui în dreapta), dar important este să joace 
și în dreapta și în stânga, pentru că mobilitatea 
tactică nu strică la nimeni. Din contră, e un 
avantaj", a declarata Cârțu.

Sorin Cârțu îi vede pe Ianis Hagi și Nicolae 
Stanciu jucând împreună

Ianis Hagi și Nicolae Stanciu au fost 
amândoi titulari cu Feroe, deși sunt jucători de 
profil și post asemănător. Noul decar al 
României a fost cel "sacrificat" de Cosmin 
Contra în bandă, iar Sorin Cârțu consideră că 
această soluție nu este una rea pentru 
meciurile viitoare ale tricolorilor.

"Sunt cam pe profil apropiat, sunt 
asemănători, dar nu e rău și cu Ianis 
într-o poziție pe partea dreaptă", a 
mai spus Cârțu.

Ianis Hagi a fost folosit pe o 
poziție greșită, conform lui Gică 
Popescu

Gică Popescu a explicat de ce 
Ianis Hagi a avut o evoluție palidă în 
meciul cu Insulele Feroe. Mijlocașul 
lui Genk a jucat pe o poziție care nu 
l-a putut evidenția.

”Cred că Ianis a jucat pe o poziţie 
care nu-i convine foarte mult, în bandă, pentru 
că singurul lucru pe care poate să-l facă când 
are în faţă două linii de apărători este să arunce 
mingile în careu şi a încercat de câteva ori.

Rezutatele nu au fost foarte bune, iar 
această tactică, dacă a fost tactică, nu au dat 
roade. Au jucat foarte bine, cu Stanciu, care a 
fost unul dintre cei doi mijlocaşi centrali, dar nu 
îl văd pe Ianis acolo", a spus Gică Popescu.

SPORT

Ianis Hagi a postat un mesaj motivaţional pe contul de 
Facebook înaintea partidei România - Norvegia, decisivă 
pentru ''tricolori" în lupta pentru calificarea la Euro 2020.

Mijlocaşul lui Genk a scris din nou despre ce înseamnă 
pentru el numărul 10, primit înaintea meciului naţionalei 
noastre din Insulele Feroe, de sâmbătă.

"Numărul 10 şi tricoul naţionalei. O mândrie uriaşă care 
mă obligă să dau totul pe teren pentru România. Lupta pentru 
calificare continuă şi acum gândul şi energia noastră este 
îndreptată spre meciul cu Norvegia. Hai, România!", a postat 
Ianis Hagi.

Ianis Hagi nu a înscris încă pentru naţionala de seniori a 
României

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a jucat de opt ori pentru 
naţionala mare a României, în tricoul căreia nu a marcat 
niciun gol.

România – Norvegia se va disputa marţi, de la ora 21.45, 
pe Arena Naţională. Peste 30.000 de copii vor fi prezenţi în 
tribune la partida de pe cel mai mare stadion al ţării.

Cosmin Moţi e convins că selecţionerul Cosmin Contra o 
să găsească varianta ideală pentru cuplul de fundaşi centrali 
contra Norvegiei, după accidentările lui Dragoş Grigore şi 
Vlad Chiricheş.

Andrei Burcă şi Iulian Cristea au fost convocaţi la naţională 
duminică, după partida din Feroe, special pentru a suplini cele 
două absenţe.

"Sunt probleme, dar sunt jucători buni acolo. Am văzut că a 
chemat Cosmin acum doi fundaşi centrali, cred că o să 
găsească formula potrivită. Asta e, trebuie să vadă cum se 
înţeleg fundaşii centrali.

Într-adevăr, Nedelcearu a mai jucat cu Rus la tineret, nu 
foarte mult timp, că Rus nu prea a jucat, din ce ţin eu minte. Din 
păcate, timpul e scurt, dar eu cred că o să găsească formula 
ideală", a declarat fundaşul lui Ludogorets.Alin Toşca, 
recomandat de Cosmin Moţi pentru postul de fundaş central

Moţi îl recomandă şi pe fundaşul stânga al lui Gaziantep, 
Alin Toşca, pe postul de fundaş central contra Norvegiei.

"Şi Toşca alături de Nedelcearu pot juca acolo. Dar Toşca 
are destul de multă experienţă, a jucat acolo, e fundaş central 
la bază, poate suplini cu brio, nu e nicio problemă", a mai spus 
Cosmin Moţi.

Adrian Rus a intrat în locul lui Vlad Chiricheş în minutul 38 
în Feroe şi a făcut cuplu de fundaşi centrali cu Ionuţ 
Nedelcearu pentru restul partidei de la Torshavn.

Ianis Hagi, 
mesaj motivaţional înainte de 
meciul de pe Arena Naţională:

 "O mândrie uriaşă"

Recomandarea lui Cosmin Moţi
 pentru postul de fundaş 

central: "A jucat acolo

Simona Halep s-a menţinut 
pe locul 6 în clasamentul WTA, 
cu 4.962 de puncte, în spatele 
canadience i  de or ig ine 
română, Bianca Andreescu, 
într-o ierarhie condusă de 
australianca Ashleigh Barty, cu 
7.096 de puncte.

În top 100 WTA mai este o 
singură româncă, Sorana 

Cîrstea, aflată pe locul 76, cu 
793 de puncte.

Între locurile 100 şi 200 
WTA sunt nu mai puţin de 
şapte românce.

Simona Halep, 79 de 
puncte în spatele Biancăi 
Andreescu

Mihaela Buzărnescu se 
menţine pe 107, cu 596 de 

puncte, Monica Niculescu a 
coborât de pe 105 pe 111, cu 
569 de puncte, Irina Begu a 
rămas pe 115, cu 557 de 
puncte, Patricia Ţig a urcat de 
pe locul 118 pe 117, cu 552 de 
puncte, Ana Bogdan a coborât 
de pe 131 pe 134, cu 471 de 
puncte, Gabriela Ruse a urcat 
de pe 178 pe 177, cu 343 de 
puncte, iar Irina Bara de pe 
190 pe 188, cu 319 puncte.

Cel mai bine clasată 
româncă în ierarhia de dublu a 
rămas Raluca Olaru, care se 
menţine pe locul 38, cu 1.770 
de puncte. Monica Niculescu a 
coborât de pe 48 pe 49, cu 
1.587 de puncte.

În top 100 se mai află Irina 
Begu, pe locul 74, cu 1.205 de 
puncte, în coborâre cinci 
poziţii, şi Irina Bara, aflată pe 
91, cu 1.011 puncte, în 
coborâre nouă poziţii.

Motivul pentru care Ianis Hagi nu joacă 
în zona centrală

Simona Halep a rămas în spatele 
Biancăi Andreescu în clasamentul WTA. 

Doar două românce în top 100
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