
.Direcția Silvică Teleorman, cu 
sediul în Alexandria, pune la 
dispoziția primăriilor, instituțiilor, 
persoanelor fizice și juridice puieți 
forestieri și ornamentali pentru a fi 
plantați în această toamnă, în 
scopul prevenir i i  ar id izăr i i  
terenuri lor  ș i  deșert i f icăr i i  
acestora. Puieții forestieri și 
ornamentali provin din producție 
proprie, obținută în cadrul 
pepinierelor din cadrul Ocoalelor 
Silvice Alexandria, Roșiorii de 
Vede, Slăvești și Turnu Măgurele. 

(Continuare  în  pagina  4)

Având în vedere confirmarea 
celui de-al treilea-lea caz de infecție 
cu virusul WEST-NILE la un pacient 
din județul Teleorman, Direcția de 
Sănătate Publică Teleorman 
precizează că este vorba de un 
pacient de sex masculin, în vârstă 
de 75 de ani, pensionar, cu 
domiciliul declarat în localitatea 
Băbăița.

Cazul a fost declarat inițial 
suspect, în data de 30 septembrie 2019, la DSP Teleorman, de către Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. V.Babes“– București, acolo unde 
pacientul a fost internat, cu diagnosticul de Meningita  în  observație.

(Continuare  în  pagina  7)

O persoană și-a pierdut viața pe drumul care leagă 
localitatea Putineiu de Turnu Măgurele. Șoferul unui 
autoturism nu a observat la timp un tractor și a intrat cu 
autoturismul sub remorca acestuia.

O remorcă nesemnalizată i-a fost fatală unui fost 
procuror. Nenorocirea s-a produs pe DN65A, Turnu 
Măgurele – Putineiu. Din primele informații se pare că 
șoferul unui autoturism nu a observat că pe banda lui de 
deplasare se afla un tractor cu remorcă și s-a lovit de 
acesta. Autoturismul a intrat sub remorcă.

”În timp ce o femeie în vârstă de 40 de ani din 

municipiul Roșiori de Vede conducea un autoturism pe 
DN 65A, din direcția Turnu Măgurele către comuna 
Putineiu, a intrat în coliziune față-spate cu un ansamblu 
de vehicule, format dintr-un tractor și o platformă pentru 

transport baloți, neînregistrate, ambele nefiind prevăzute 
cu dispozitive de iluminat, ansamblu care se deplasa în 
aceeași direcție de mers și era condus de un bărbat în 
vârstă de 54 de ani din comuna Salcia, care nu poseda 
permis de conducere”, spun polițiștii din Teleorman.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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DSP Teleorman:

Al treilea caz de infecție cu virusul 
WEST-NILE în județul Teleorman

Direcția Silvică Teleorman oferă
 primăriilor, instituțiilor și persoanelor fizice

 puieți forestieri și ornamentali

Medicul veterinar 
Florin Răduț, din 

Zâmbreasca, duce mai
 departe tradiția 

familiei în creșterea
 animalelor din rase

 românești

Fostul procuror șef de la Parchetul Roșiori 
de Vede a decedat într-un accident rutier

Liceenii din 
Teleorman învață
 să acorde primul 

ajutor și să se 
adăpostească la

 cutremur
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(urmare  din  pagina  1)
Potrivit anchetatorilor victima este Silviu 

Paraschiv, fost șef al Parchetului Roșiorii de 
Vede. În mașină, alături de fostul procuror se 
afla și soția acestuia care a fost transportată la 
spital, fiind rănită.

După  p roducerea  even imen tu lu i  
conducătorul ansamblului de vehicule a 
părăsit locul accidentului, fiind identificat la 
domiciliul său.

Rezultatul testării cu aparatul alcooltest a 
fost negativ în ambele cazuri.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul savârșirii infracțiunilor de ucidere din 
culpă, vătămare corporală din culpă, 
părăs i rea locu lu i  acc identu lu i  fără  
încuviințarea poliției, conducerea unui vehicul 
neînmatriculat sau neînregistrat, urmând ca la 
finalizarea cercetărilor să fie propusă soluție 
prin Parchet.

Claudiu DUMITRACHE

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)- 

Managementul Deșeurilor Teleorman și Primăria Municipiului 

Alexandria, în parteneriat cu ECOTIC BAT S.R.L. au lansat o 

provocare pentru cetățenii municipiului Alexandria.

Este vorba despre proiectul „Depune bateriile uzate în 

recipientele dedicate!”, care se desfășoară, în această etapă, 

până în luna decembrie 2019, sub formă de concurs între 

scările de bloc.

Astfel, 100 de scări de bloc din municipiul Alexandria au 

răspuns acestei provocări și s-au înscris în concurs.

Au fost instalate în aceste scări de bloc casete speciale 

de colectare a bateriilor uzate, iar locatarii au primit cutii 

pentru colectare și depozitare individuală.

Cele mai harnice trei scări de bloc vor fi premiate cu 

produse de curățenie.

În funcție de rezultatele acestei etape pilot, proiectul va 

putea fi extins la nivelul tuturor scărilor de bloc din 

municipiu.

În competiție s-au înscris și clasa a II-a B de la Școala 

Gimnazială „Mihai Viteazul” și Palatul Copiilor Alexandria.

Ecoterrianul, mascota Caravanei Ecotic, a vizitat Școala 

Gimnazială „Mihai Viteazul” și le-a explicat copiilor de ce 

este important să recicleze.

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

Fostul procuror șef de la Parchetul 
Roșiori de Vede a decedat într-un accident rutier

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 
(STS) precizează, într-un comunicat de 
presă, că asigură, pe întreaga perioadă a 
alegerilor pentru Preşedintele României, 
servicii şi măsuri de securitate cibernetică, 
astfel încât cetăţenii români să îşi poată 
exercita dreptul la vot, în cele mai sigure 
condiţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

„Astfel, pe teritoriul național, în toate 
secțiile de votare, precum și în alte locaţii 
dedicate desfăşurării unor activităţi specifice 
organizării procesului 
electoral, STS va 
asigura servicii de 
acces la Internet, ce 
vor beneficia de un 
g r a d  r i d i c a t  d e  
d isponib i l i ta te  ș i  
securitate, capabil să 
facă față eventualelor 
atacuri cibernetice. În 
cazul unor defecțiuni 
sau întreruperi ale 
c o n e x i u n i l o r  
personalul STS este 
pregătit să intervină”, 
precizează sursa 
citată.

„Pentru buna desfășurare a procesului 
electoral specialiştii IT din cadrul STS vor 
implementa configurații specifice de 
securitate la nivelul infrastructurii de 
comunicații și a serverelor de aplicații. La 
nivelul STS am dezvoltat un sistem de 
protecție capabil să facă fața unor atacuri 
volumetrice ridicate, cu timp de reacție extrem 
de scăzut, de ordinul secundelor. Pe baza 

unui model de tip plan-do-check-act se vor 
asigura servicii de audit și evaluări de 
securitate prin auditarea și scanarea 
vulnerabilităților sistemelor informatice și de 
comunicații”, declară generalul de brigadă 
ing. Ionel-Sorin Bălan, prim-adjunct al 
directorului STS, citat în comunicat.

În plus, sistemele informatice, precum şi 
cele de comunicaţii destinate aplicaţiilor 
informatice dezvoltate de către STS pentru 
procesul electoral – SIMPV, pagina web 

https://prezenta.bec.
ro– vor beneficia de 
s e r v i c i i  d e  
m o n i t o r i z a r e  ș i  
j u r n a l i z a r e  a  
e v e n t u a l e l o r  
e v e n i m e n t e  d e  
securitate.

„ P e n t r u  
a s i g u r a r e a  u n e i  
evaluări complete şi a 
înregistrării unui timp 
rapid de răspuns la 
e v e n t u a l e l e  
p r o v o c ă r i  
cibernetice, care pot 

interveni în timpul procesului electoral, se va 
menţine un schimb informaţional cu celelalte 
instituţii cu atribuţii în desfăşurarea procesului 
electoral. Specialiştii noştri în securitate 
cibernetică vor asigura şi vor întreprinde 
măsuri imediate de prevenire, remediere, 
avertizare și alertare la apariția oricărei 
potențiale vulnerabilități, eveniment sau 
incident de securitate cibernetică”, mai 
precizează STS

L i ceen i i  d i n  j ude țu l  
Teleorman învață să acorde 
primul ajutor. Pompieri i 
militari teleormăneni au 
demarat în această perioadă 
o activitate de pregătire a 
tinerilor cu vârsta de peste 16 
ani, din cadrul tuturor liceelor 
din județ.

Scopul acestor activități 
este de a-i informa și învăța 
pe adolescenți cum să se 
comporte în diferite situații de 
urgență (cutremure, inundații, 

fenomene meteorologice 
p e r i c u l o a s e ,  i n c e n d i i ,  
accidente, etc), cum să 
acorde primul ajutor, ce 
informații să ofere la numărul 
unic pentru apeluri de urgență 
112 și cum își pot îmbogăți 
bagajul de cunoștințe în acest 
domeniu.

Ieri, salvatorii au fost 
prezenți în cadrul Colegiului 
Național ”A. D. Ghica” din 
municipiul Alexandria.

În ceea ce pr ivește 

aprofundarea cunoștințelor în 
domeniu l  s i tuaț i i lor  de 
urgență,  cu accent pe 
învățarea corectă a modului 
de acordare a primului ajutor, 
pompierii militari îi invită pe 
tinerii cu vârsta de peste 16 
ani să se alăture programului 
de voluntariat „Salvator din 
Pasiune” derulat în cadrul ISU 
Teleorman, cu caracter 
permanent.

Claudiu DUMITRACHE

Liceenii din Teleorman învață să acorde primul 
ajutor și să se adăpostească la cutremur

STS dă asigurări că alegerile 
prezidențiale se vor desfășura în condiții de

 maximă securitate cibernetică

„Depune bateriile uzate 
în recipientele dedicate!”
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Președintele Iohannis a dat 
un semnal clar de revenire la 
normalitate, după o guvernare 
eșuată care doar a înglodat 
țara în datorii mari pentru a 
susține măsurile populiste, 
declarând răspicat faptul că nu 
va desemna premier un 
personaj din PSD și nici 
pesediști nu va accepta în 
viitorul cabinet. 

Ce l  tâ rz iu  mar ț i ,  15  
octombrie, va fi desemnat noul 
p r i m - m i n i s t r u ,  p o t r i v i t  
a n u n ț u l u i  f ă c u t  d e  
președintele Iohannis, ceea ce 
înseamnă că ș i  pentru 
Teleorman va fi o gură de aer 
de care teleormănenii aveau 
atâta nevoie pentru a se 
elibera de dominația autoritară 
a PSD, unde non-valoarea, 
clientelismul și nepotismul au 

dus la prăbușirea economică a 
județului transformat într-o 
oază a asistaților social. 

Se apropie momentul ca 
toți cei ridicați în funcții de 
conducere în inst i tuț i i le 
d e c o n c e n t r a t e ,  p r i n  
aranjamente de culise, pile ori 
pe bază de incompetență, să 

plece acasă!
De aproximativ 30 de ani de 

când guvernează acest județ, 

PSD le-a luat teleormănenilor 
până și speranța de a avea un 
trai decent, determinând mii 
de teleormăneni să emigreze. 

E vremea să punem punct 
dominației roșii și să repunem 
sistemul de valori la locul pe 
care îl merită în societate și în 
angrenajul instituțional, astfel 
încât județul Teleorman să nu 
mai fie polul sărăciei al acestei 
țări. 

De acum privim înainte cu 
demnitate și încredere ca 
teleormăneni, nicidecum cu 
rușine sau teamă, pentru că și 
județul Teleorman va scăpa de 
tentacule le “caracat i țe i ”  
pesediste”. În fapt, esteo 
eliberare politică de care 
aveam nevoie pentru binele 
acestui județ și a fiecărui 
teleormănean în parte.

Președinte PNL 
Teleorman, 

Senator Eugen 
Pîrvulescu

Numită prim-ministru al României după Guvernele 

Grindeanu și Tudose, Viorica Vasilica Dăncilă, susținută de 

fostul președinte al PSD-ului, Liviu Nicolae Dragnea, fost 

europarlamentar preț de două mandate, nu se poate plânge 

de sărăcie. Din declarația de avere a celei care a fost 

premier, și a picat la moțiunea de cenzură cu Guvernul pe 

care l-a condus, Viorica Dăncilă este posesoarea a trei 

terenuri: unul în Brașov, intravilan, dobândit în anul 2000, 

de 544 metri pătrați, avându-l prin cumpărare, împreună 

cu soțul său, Cristian Dăncilă, și două în județul Dolj, unul 

intravilan de 1200 metri pătrați și unul agricol de 2 

hectare, ambele obținute prin moștenire de la părinți, 

ambele cu soțul său.

Viorica Dăncilă este și posesoarea a 4 case, una în 

Teleorman- Videle, de 100 metri pătrați, pe care a 

cumpărat-o, alta pe care a construit-o, una în județul 

Brașov de 140 metri pătrați, și încă una în județul Dolj, de 

doar 44 metri pătrați, toate împreună cu soțul său, 

Cristian Dăncilă.

În schimb Viorica Dăncilă nu are decât o mașină, cu an 

de fabricație 2014, pe care a cumpărat-o.

În anul  2016, anul alegerilor parlamentare, Viorica 

Dăncilă a dat Partidului Social Democrat 20.000 lei sub 

formă de cotizație la partid.

Fostul premier Viorica Dăncilă stă însă foarte bine la 

depozite bancare, având deschise nici mai mult nici mai 

puțin de zece depozite bancare, cu zeci, sute de mii de 

euro și lei. Și fiindcă are atâția bani, Viorica Dăncilă nu are 

nici o datorie, nici un împrumut. Și nici nu e de mirare, atâta 

timp cât europarlamentarul Viorica Dăncilă a avut o 

indemnizație de deputat europarlamentar de 78.174 de 

euro pe an; la aceștia se mai adaugă și venitul soțului 

Cristian Dăncilă de la Petrom în sumă deloc neglijabilă, de 

436.162 lei pe an.

Este adevărat că în ultimii doi ani de când a fost prim-

ministru al României, Viorica Dăncilă a avut și indemnizația 

de premier, dar și cheltuielile au crescut. Viorica Dăncilă 

s-a îmbrăcat cu altă rochie nouă în fiecare zi, și la toate 

astea s-au adăugat și cheltuielile cu accesoriile 

vestimentare, cu brose și fel și fel de pandantive, cu 

siguranță foarte scumpe. Dar a fost premier, iar acum 

este candidat la alegerile prezidențiale. Ce se va întâmpla 

cu Viorica Dăncilă dacă nu reușește să ajungă în turul doi al 

alegerilor prezidențiale: va pierde probabil președinția 

PSD-ului, va pierde încrederea social-democraților, dar nu 

va pierde nici din venituri, nici din bijuterii.

Ioan DUMITRESCU

Liderul USR, Dan Barna, a scris marți pe 
facebook că la întâlnirea pe care a avut-o la 
Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, 
șeful statului i-a reconfirmat că își dorește alegeri 
parlamentare anticipate, dar că nu este dispus să 
deschidă discuția despre subiect până după 
alegerile prezidențiale.

Postarea lui Dan Barna după întrevederea cu 
președintele Iohannis: 

”Am ieșit de la consultări unde președintele 
Iohannis mi-a reconfirmat că își dorește alegeri 
anticipate. Chestiunea calendarului pentru 
anticipate consideră însă ca trebuie abordată 
abia după alegeri le 
p r e z i d e n ț i a l e .  
Argumentul pe care l-a 
invocat a fost nevoia de a 
o înlocui urgent pe 
Dăncilă.

Domnule Iohannis, 
haideți să nu mai gândim 
pe azi pe mâine.

Care e alternativa la 
anticipate? Să puneți 
acum un guvern slab, 
fără susținere parlamentară, aflat în permanență 
la mâna PSD și a celorlalte partide pesediste din 
Parlament, conduse de Ponta și Tăriceanu, 
partide care împreună au majoritatea în 
Legislativ. Un astfel de guvern nu va putea să 
facă reformele de care România are nevoie și ne 
trezim, la fel ca în 2016, că după un an de zile se 
întoarce PSD pe cai mari la guvernare. Ați uitat 
anul 2016? Știu foarte bine despre ce vorbesc, 
am fost în guvernul Cioloș, știu cât de mult ne-a 
afectat lipsa de susținere.

Haideți mai bine să facem anticipate acum, 

cât PSD este slab. Să mergem acum în fața 
oamenilor și să câștigăm o majoritate solidă în 
Parlament. Vă garantez că dacă facem alegeri 
acum, PSD nu va mai reveni la guvernare pentru 
10 ani de-acum înainte. Dacă vreți cu adevărat să 
scăpăm țara de PSD; aveți curajul să facem 
acum anticipate.

Și dacă vi se pare că actuala Constituție nu 
facilitează anticipatele, haideți să ne luăm un 
angajament, că oricare dintre noi va câștiga 
alegerile prezidențiale va iniția un proces de 
modificare a Constituției care va cuprinde printre 
altele și posibilitatea ca Președintele să inițieze 

u n  r e f e r e n d u m  d e  
d i z o l v a r e  a  
Parlamentului atunci 
când acesta nu mai 
r e f l e c t ă  v o i n ț a  
cetățenilor. Cum se 
întâmplă acum, când 
configurația actuală a 
Parlamentului, bazată pe 
votul din 2016, nu mai are 
nicio legătură cu votul dat 
de oameni pe 26 mai.

Avem în Parlament partide noi, care nu au fost 
pe liste la alegerile din 2016 și 54 de deputați și 
senatori au trecut la un alt partid față de cel pe 
listele căruia au intrat în Parlament.

Aveți aici propunerea din programul meu de 
p r e ș e d i n t e  –  
https://www.danbarnapresedinte.ro/program_ref
orma_constitut…

Vă chem să ne asumăm împreună acest 
obiectiv care va permite rezolvarea mult mai 
facilă a crizelor de tipul celor pe care le traversăm 
astăzi.”

Autoritatea Electorală 
Permamentă  (AEP)  a  
anunţat, duminică, într-un 
comunicat de presă că au 
fost virate partidelor politice, 
pentru prima decadă a lunii 
octombrie, subvenţii în 
valoare totală de 21.051.600 
de lei.

PSD a primit subvenţie în 
valoare de 11.979.329 de lei, 
PNL a primit suma de 
5.488.477 de lei, USR - 
1.614.012 lei, ALDE - 1.192.977 lei şi PMP - 776.804 de lei.

AEP mai transmite că subvenţia lunară de la bugetul de 
stat pentru Uniunea Naţională pentru Progresul României 
(UNPR), de 32.035 de lei, a fost suspendată prin decizia 
preşedintelui Autorităţii din 31 martie 2016 „şi va fi păstrată în 
sumă de mandat potrivit prevederilor art. 24 alin. (5) din 
Legea nr. 334/2006, republicată”, se arată în comunicatul de 
presă.

Averea fostului premier
 Viorica Dăncilă

A venit vremea să revenim la normalitate!

Barna, după a doua rundă de consultări cu Iohannis: 

Președintele mi-a reconfirmat că 
își dorește anticipate, dar chestiunea să fie 

abordată după prezidențiale

AEP anunţă că partidele au primit,
 pe luna octombrie, subvenţii 

de peste 21 milioane de lei
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Vor fi puși la dispoziția primăriilor, instituțiilor, 

persoanelor fizice și juridice 439.000 puieți 
forestieri și 7.583 puieți ornamentali, punerea 
acestora în posesia celor ce doresc să 
înființeze plantații forestiere în această toamnă 
făcându-se prin sponzorizare de către Direcția 
Silvică Teleorman sau prin vânzare. Sunt 
disponibili puieți forestieri din speciile: cer – 
157.000 buc., glădiță – 39.000 buc., salcâm – 
92.000 buc., paltin – 4.000 buc., mojdrean – 
49.000 buc., frasin – 67.000 buc. și arțar 
amercian – 31.000 buc. 

Prin sponsorizare sunt oferiți puieți de: cer, 
salcâm, glădiță, mojdrean, arțar american, 
frasin, paltin de câmp, precum și puieți de 
rășinoase și foioase cu valoare decorativă și 
ornamentali, în vederea plantării acestora în 
aliniamente,  perdele foretiere pe terenuri 
agricole și degradate. De asemenea, vor 
vânduți solicitanților puieți forestieri, în limita 
stocurilor disponibile. 

Pentru a obține puieți forestieri prin 
sponsorizare, solicitarea trebuie făcută de 

deținătorul terenului ce urmează a fi plantat, 
însoțită de documente care atestă calitatea de 
proprietar al respectivului teren. Solicitarea 
poate fi formulată către Direcția Silvică  
Teleorman și de o altă persoană juridică – 
asociație, fundație – dacă dovedește prin 
actele constitutive  că este o persoană juridică 
fără scop lucrativ și prezintă un document  
care-i atestă colaborarea cu deținătorul 
terenului care va fi împădurit. 

Primăriile trebuie să depună, în plus, o 
Hotărâre a Consiliului local  care să ateste 
faptul că acesta este de acord cu plantarea 
puieților care fac obiectul sponsorizării cu puieți 
pentru a fi plantați pe terenul menționat. 

Cererile de sponsorizare se vor depune la 
sediul Direcției Silvice Teleorman sau la 
ocoalele silvice din județ. 

Direcția Silvică Teleorman, la solicitarea 
beneficiarilor de puieți forestieri, va asigura 
asistență  tehnică de specialitate la înființarea 
de plantații forestiere și împăduriri pe terenurile  
agricole și degradate.  

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Consiliul Concurenţei a lansat, marţi, platforma „Monitorul 
preţurilor la alimente”, care permite compararea a peste 
30.000 de produse din 1.700 de magazine din întreaga ţară, 
cu scopul de a întări competiţia pe această piaţă şi a ieftini 
alimentele din magazinele cele mai scumpe, relatează 
Agerpres.

„Când am o listă de cumpărături, pot cu uşurinţă compara 
preţurile, fără să merg din magazin în magazin. O fac mai 
uşor, de pe telefon sau computer. Pe oameni îi interesează 
preţurile cele mai mici şi această transparenţă în piaţă va 
obliga magazinele care au preţuri mai mari să le reducă, să 
coboare spre nivelul preţurilor mai mici, astfel facem 
concurenţa să acţioneze mai repede şi mai bine. Urmărim 
convergenţa preţurilor spre nivelul cel mai scăzut”, a afirmat 
preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, la 
evenimentul de lansare a platformei.

El a adăugat că instituţia pe care o reprezintă va 
monitoriza aceste preţuri şi va face informări periodice.

„Este o primă etapă la nivel naţional. Platforma va putea fi 
îmbunătăţită în timp. Dacă lanţurile mai mici vor fi interesate, 
vor putea şi ele să fie integrate în platformă”, a continuat 
Chiriţoiu.

În cazul în care informaţiile de pe aplicaţie sunt altele, 
consumatorii pot sesiza acest lucru la Consiliul Concurenţei 
sau la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

Legislaţia europeană obligă autorităţile statelor membre 
să lanseze comparatoare de preţuri pe diverse pieţe, a 
amintit el.

„Acest soft poate fi uşor adaptat şi la alte domenii, precum 
cel bancar, iar ANPC pregăteşte un astfel de comparator, 
deci le putem oferi ajutor”, a susţinut Chiriţoiu.

Consiliul Concurenţei a lansat la 1 iulie 2019 platforma 
„Monitorul Preţurilor pentru Carburanţi”, care conţine 
informaţii despre tarifele practicate în marile lanţuri de 
benzinării din România.

La sfârşitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurenţei a 
semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea 
aplicaţiei, atât pentru carburanţi, cât şi pentru alimente, 
contractul având o valoare de 1,42 milioane de lei.

Direcția Silvică Teleorman oferă
 primăriilor, instituțiilor și persoanelor fizice

 puieți forestieri și ornamentali

Între cei mai împătimiți 
crescători de animale din 
speciile ovine și vaci de lapte 
din județul Teleorman se 
numără și medicul veterinar 
Florin Răduț, din comuna 
Zâmbreasca, nimeni altul 
decât fiul actualului primar al 
comunei Zâmbreasca, Marin 
Răduț. Primarul comunei 
Zâmbreasca,  Marin Răduț, 
este de meser ie medic 
veterinar, profesie pe care o 
duc mai departe și cei doi fii ai 
săi, toți trei având o pasiune 
comună pentru agricultură și 
creșterea animalelor din rase 
tradiționale românești. La 
ferma medicului veterinar 
Florin Răduț sunt crescute 
peste 200 de ovine din rasa 
autohtonă Oaia cu cap negru 
de Teleorman, 90 de vaci din 
rasa Bălțata Românească, 
precum şi 140 de capre 
Carpatine, furajele pentru 

animale fiind obținute de pe 
cele 350 de hectare de teren 
agricol lucrate de către tânărul 
fermier. 

 Florin Răduţ este unul 
dintre medicii veterinari care 
duc mai departe tradiţia 
creșterii animalelor, dar sunt și 
un exemplu în ceea ce privește 
activitatea desfășurată pentru 
a asigura o stare foarte bună 
de sănătate a animalelor din 
exp loata ț i i le  zootehn ice 
aparținând populației din zona 
c o m u n e i  Z â m b r e a s c a .  
Veterinarul Florin Răduţ, așa 

cum declară pentru presa de 
specialitate agricolă, are doar 
un singur “secret” pentru 
succesul său: multă muncă! 

C e l e  9 0  d e  B ă l ţ a t e  
Românești sunt cazate într-un 
grajd modern, spaţios şi 
adaptat creşter i i  vaci lor 
c o n f o r m  t e h n o l o g i i l o r  
moderne. Sunt libere mereu, 
fie că se află pe păşune sau în 
grajd. Aşa se face că în lunile 
de iarnă, vacile dau în jur de 20 
litri de lapte pe zi. Apoi, 
Vedetele fermei sunt cele 200 
de exemplare din rasa Oaia cu 
cap negru de Teleorman. Este 
o rasă de oi foarte performantă, 
oile tradiţionale ale zonei, care 
ajung la maturitate la 70-80 de 
kilograme. Dar și cele aproape 
100 de capre Carpatine aduc 
un venit  apreciabil pentru 
fami l ia  tânăru lu i  med ic  
veterinar. 

George ZAVERA

 Proiectul „Creșterea gradului de acoperire 
și incluziune a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în zonele rurale din România” 
completează obiectivul Programului național 
de cadastru și carte funciară (PNCCF) prin 
realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică 
pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în 
zone rurale ale României.

Valoarea totală a proiectului este 
312.891.155 de euro, din care 265.957.482 
reprezintă fonduri externe nerambursabile de 
la Uniunea Europeană și 46.933.673 - 
cofinanțare de la bugetul de stat.

Selectarea  UAT-urilor din zonele rurale a 
fost făcută după următoarele criterii de 
prioritizare: localităţi care fac obiectul 
dezvoltării proiectelor de infrastructură 
prevăzute în Master Planul General de 
Transport al României; localităţi care 
implementează ori sunt incluse în proiecte de 

dezvoltare a infrastructurii în cadrul altor 
programe; localităţi în care sunt identificate 
zone cu vulnerabilităţi sociale particulare 
privind accesul informal la proprietate.

UAT-urile din jud. Teleorman pentru care a 
fost inițiată procedura de licitație pentru 
achiziționarea serviciilor de înregistrare 
sistematică a imobilelor sunt: Gălăteni, 
Măgura, Scrioaștea, Vârtoape, Mavrodin, 
Vedea, Nenciulești, Rădoiești, Olteni.

Cornelia RĂDULESCU

Medicul veterinar Florin Răduț, din Zâmbreasca, 
duce mai departe tradiția familiei în creșterea 

animalelor din rase românești

Înregistrarea sistematică a imobilelor pentru
 9 localități din Teleorman

AFM a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de 
finanţare în cadrul programului privind instalarea de sisteme 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat 
vineri că a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de 
finanţare în cadrul programului privind instalarea de sisteme 
fotovoltaice pentru gospodăriile izolate neracordate la 
reţeaua de distribuţie a energiei electrice până la data de 13 
decembrie 2019.

 Suma alocată sesiunii de finanţare pentru acest an este 
de 230 milioane lei.

"Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei 
energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului şi reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră prin producerea de energie 
electrică din surse regenerabile la locuinţele situate la cel 
puţin 2 km faţă de reţeaua naţională de distribuţie a energiei 
electrice şi prin reducerea utilizării combustibililor 
convenţionali", arată un comunicat al AFM.

Programul se adresează unităţilor administrativ-teritoriale 
care se regăsesc în lista potenţialilor beneficiari pentru care 
se pot depune cereri de finanţare, numărul de gospodării şi 
sumele alocate acestora, publicată pe site-ul AFM.

Finanţarea nerambursabilă acordată de AFM este în 
procent de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu 
mai mult de 25.000 lei inclusiv TVA, pentru fiecare sistem 
fotovoltaic care deserveşte o gospodărie.

Finanţarea se acordă eşalonat, în interiorul perioadei de 
valabilitate a contractului de finanţare şi pe măsura 
implementării proiectului.

În cadrul unei sesiuni de finanţare, solicitantul poate 
depune o singură cerere de finanţare pentru o parte sau 
pentru toate gospodăriile cuprinse în lista potenţialilor 
beneficiari publicată pe site-ul AFM. Pentru fiecare 
gospodărie se poate obţine finanţare o singură dată.

Consiliul Concurenţei 
a lansat „Monitorul preţurilor

 la alimente”

AFM a prelungit sesiunea de 
depunere a dosarelor de finanţare 

în cadrul programului privind 
instalarea de sisteme 

fotovoltaice 
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(urmare din  pagina  1)
Manifestările/simptomele clinice la internare 

au fost următoarele: febră, frison, cefalee, greață, 
mialgii, scăderea fortei musculare, redoare de 
ceafă– forma clinică de boală fiind medie.

În ceea ce privește antecedentele personale 
patologice ale pacientului, acesta NU prezintă boli 
asociate.

În timpul internării, pacientului i s-au recoltat 
probe de sânge și LCR-lichid cefalorahidian, care 
au fost trimise la Institutul National Cantacuzino, 
pentru stabilirea cu certitudine a diagnosticului.

În data de 9 octombrie 2019, DSP Teleorman a 
primit buletinul de confirmare al diagnosticului de 
la Institutul Național Cantacuzino.

Pacientul nu a fost încă externat din spital.
Așa cum procedează în fiecare an, Direcția de 

Sănătate Publică Teleorman a avertizat din timp, 
cu mult înainte de apariția acestui caz, toate 
AAPL-primăriile din județ de pericolul pe care îl 
reprezintă populațiile de țânțari în perioada 
sezonului estival (din luna mai până în luna 
octombrie), conform prevederilor din Ordinul M.S. 
nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă 

şi sănătate publică privind mediul de viaţă al 
populaţiei, Art.8.

DSP face recomandări generale populației 
pentru: evitarea expunerii la ţânţari; folosirea 
hainelor cu mâneci lungi şi pantalonilor lungi; 
utilizarea substanţelor repelente de ţanţari; 
asigurarea condițiilor care să împiedice 
pătrunderea țânțarilor în casă prin montarea de 
plase la ferestrele locuințelor; utilizarea în locuință 
a aerului condiționat; utilizarea plaselor împotriva 
țânțarilor în jurul paturilor, în cazul în care nu sunt 
disponibile celelalte măsuri menționate anterior 
sau dacă se doarme în aer liber; acoperirea 
patului copilului sau căruciorului cu plase 
împotriva țanțarilor; limitarea deplasărilor în 
zonele cu multă vegetaţie şi umiditate ridicată 
(parcuri, păduri, ape stătătoare etc.); asigurarea 
măsurilor de desecare a băltirilor de apă din jurul 
gospodăriilor; măsuri de împiedicare a înmulțirii 
țânțarilor în jurul locuințelor prin îndepărtarea 
recipientelor/obiectelor care favorizează 
acumularea apei și a gunoiului menajer.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

R ă c e a l a  
poate apărea 
când ți-e lumea 
mai dragă, în 
sezonul rece. 
Însă un sistem 
imunitar întărit 
va face față cu 
brio.

M e d i c i i  
recomandă splălatul pe mâini după fiecare acțiune, dar în 
special înainte și după ce utilizăm closetul, după ce 
atingem banii, volanul sau elemente din transportul în 
comun.

Când intrăm în casă este obligatoriu să ne spălăm 
temeinic pe mâini! Când strănutăm, să o facem în șervețel 
sau după ce băgăm nasul în umăr, nicidecum în palme, 
dacă nu urmează să ne spălăm mâinile imediat.

Răceala este o combinație de aproape 200 de virusuri, 
care afectează membrana mucoasă din gât și din nas și 
forțează celulele virusului să se reproducă, ceea ce duce 
la congestie nazală, dureri de cap, de gât, febră și 
frisoane. Din fericire există câteva metode naturale prin 
care ții la distanță răceala.

Ceaiul de ghimbir. Ghimbirul este o plantă care îți va 
reda energia, iar în plus, ceaiul de ghimbir te va face să te 
simți mai bine. Ghimbirul este un condiment care conține 
ghimberol, care decongestionează căile nazale la fel cum 
face capsaicina din ardeii iuți. Pune câteva linguri de 
ghimbir în apă clocotită, adaugă puțină scorțișoară de 
gust, 2 linguri de lămâie, 2 de miere și bea pe timpul zilei.

Infuzie de uleiuri. Cele mai bune uleiuri pentru a 
decongestiona căile nazale și a ușura durerile de cap sunt 
uleiurile de eucalipt și de mentă. Pune câteva picături într-
o oală cu apă fierbinte și stai deasupra ei inhalând mirosul 
de mentă. E ca și cum ai mânca gumă cu mentă.

Ceapă și miere. Mărunțește ceapa și pune-o pe fundul 
unui borcan, apoi adaugă miere până când acoperi 
ceapa, apoi iar un strat de ceapă, unul de miere și tot așa. 
Lasă amestecul la macerat 8-12 ore, apoi ia câte 2-3 
lingurițe pe zi, până când gâtul tău își revine.

DSP Teleorman:

Al treilea caz de infecție cu virusul 
WEST-NILE în județul Teleorman

Ce impact au temele pentru 
acasă, în cazul elevilor de 
clasele I-IV? Și cât de multe 
teme înseamnă prea mult? Cele 
două întrebări au făcut tema 
primului studiu experimental 
implementat în România pentru 
a investiga utilitatea temelor în 
clasele primare, a anunțat 
Dacian Dolean, cercetător la 
Universitatea Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca. Concluziile 
studiului realizat pe 400 de 
elevi de clasa a II-a arată că 
majorarea volumului temei 
pentru casă în învățământul 
primar poate avea un efect 
pozitiv.

“Când am măsurat timpul 
mediu petrecut de elevi 
efectuând tema pentru acasă, 
am constatat că elevii din grupa 
a doua, care a avut volumul 
temei cel mai apropiat de 
volumul optim, au petrecut în 
medie 20 de minute efectuând 
t e m a  p e n t r u  a c a s ă .  Î n  
consecință, studiul validează 
științific atât regula de 10 minute 

pe nivel a Asociației Naționale a 
Educatorilor din SUA, cât și 
ordinul de ministru din 2016″, a 
anunțat cercetătorul.

Dacian Dolean a explicat că, 
în SUA, Asociația Națională a 
Educatori lor le-a sugerat 
profesorilor să aplice la clasă 
regula de 10 minute pe nivel. 

“Dacă un elev de clasa a II-a ar 
trebui să petreacă în jur de 20 de 
minute efectuând tema pentru 
acasă, un elev de clasa a IV-a în 
medie ar trebui să petreacă 40 
d e  m i n u t e ” ,  a  p r e c i z a t  
cercetătorul român.

În România, Ordinul de 
ministru nr. 5893/28.11.2016 

s u s ț i n e  c ă  e l e v i i  d i n  
învățământul primar vor petrece 
maxim o oră efectuând tema 
pentru acasă.

“ E s t e  p r i m u l  s t u d i u  
experimental care arată clar o 
relație de cauzalitate” între 
volumul temei pentru casă în 
î n v ă ț ă m â n t u l  p r i m a r  ș i  

rezultatele elevilor, anunță, 
Dolean, care a publicat pe 
larg rezultatele cercetării. 
Studiul a fost finanțat printr-
un grant UEFISCDI, unitatea 
din subordinea Ministerului 
Educației care organizează 
competiții de idei între 
cercetători și finanțează 
proiectele câștigătoare.

Cel care a condus studiul 
“Reglementarea volumului 
temei de casă la elevii din 
clasele primare: Cât de mult 
este prea mult?” este Dacian 
D o l e a n ,  c e r c e t ă t o r  î n  
Departamentul de Științe ale 
Educaț ie i ,  Facul tatea de 
Psihologie a Universității Babeș-
Bolyai.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, 
suplimentarea listei medicamentelor compensate 
şi gratuite cu 17 molecule noi ce vizează, în 
special, afecţiuni din cadrul programelor naţionale 
de sănătate, a anunţat Nelu Barbu, purtătorul de 
cuvânt al Executivului.

„La propunerea Ministerului Sănătăţii, 
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care modifică 
şi completează HG 720/2008 pentru aprobarea 
listei corespunzătoare medicamentelor de care 
beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie 
personală, pe bază de prescripţie medicală în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum 
ş i  denumi r i l e  comune  i n te rna ţ i ona le  
corespunzătoare medicamentelor. Este vorba 
despre suplimentarea listei medicamentelor 
compensate şi gratuite. Aşadar, pe listă se 
adaugă încă 17 molecule noi, ce vizează, în 
special, afecţiuni din cadrul programelor naţionale 
de sănătate”, a declarat Nelu Barbu, luni, la finalul 

şedinţei de guvern.
El a detaliat şi a precizat că sunt „10 

medicamente ce asigură tratamentul unor 
afecţiuni rare, precum colagenoze majore, 
hemofilie şi talasemie, amiotrofia spinală 
musculară, hemofilia, boala Fabry, boala 
Castleman”.

„Sunt tratamente ce nu au altă alternativă, deci 
nu există în acest moment alternativă terapeutică 
pentru aceste afecţiuni. Şase medicamente sunt 
destinate bolilor oncologice şi oncohematologice, 
iar unul dintre medicamente asigură tratarea 
persoanelor cu infecţii HIV/SIDA şi tratamentul 
post-expunere. Vă reamintesc, anul acesta a mai 
introdus acest guvern 2 molecule noi pe lista 
medicamentelor, aşadar putem spune că anul 
acesta avem 19 molecule noi introduse, în 
condiţiile în care anul trecut am introdus în lista de 
medicamente compensate şi gratuite 37 de 
molecule noi”, a completat Barbu.

Temele pentru acasă. 
Cât de mult este prea mult? 

Se mărește lista 
de medicamente compensate și gratuite

În urma unui studiu, ce a fost publicat în Journal of 
Nutritional Biochemistry, s-a demonstrat că vinul roşu 
conţine un compus care arde grăsimile depozitate în ficat. 
De aceea, este recomandat să beţi câte un pahar de vin 
(150 de ml) de două-trei ori pe săptămână.

Cercetătorii au analizat efectele pe care le au asupra 
ficatului şi a celulelor de grăsime anumite substanţe 
chimice provenite din struguri Muscadine, un soi din în 
sud-estul Statelor Unite ale Americii.

Se pare că unul dintre compuşi, mai exact acidul 
elagic, a dus la încetinirea semnificativă a creşterii 
numărului de celule de grăsime existente, ca şi a formării 
unora noi.

Aşa s-a ajuns la concluzia că un consum moderat de 
vin roşu este un bun mijloc de a contribui la combaterea 
obezităţii şi a tulburărilor metabolice asociate, cum ar fi 
steatoza hepatică.

Au existat şi alte 
studii în care s-au 
f o l o s i t  c o b a i  
suprapondera l i  ş i  
substanţe din vin din 
soiuri  de struguri 
Pinot. Ficatul cobailor 
care au consumat 
ech iva len tu l  unu i  
pahar şi jumătate pe zi 
din sucul acestor 
struguri a acumulat 

mai puţină grăsime decât al specimenelor care nu 
primiseră extras de struguri.

Aces te  s tud i i  nu  încura jează în locu i rea  
medicamentelor existente cu struguri, ci orientarea către 
alimente sănătoase.

„Dacă vă faceţi cumpărăturile ştiind ce aliment este 
bun pentru problemele dvs. de sănătate, ar fi bine ca 
acest fruct (strugurii) sau o sticlă de vin roşu să nu 
lipsească de pe lista de cumpărături", recomandă cei care 
au realizat studiul.

Metode naturale de 
a ține răceala la distanță 

Vinul roşu, băut moderat, 
combate obezitatea
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Un studiu a descoperit că persoanele care au suferit un 
infarct au şanse mai mici să facă un al doilea infarct dacă au un 
căţel acasă.

Un studiu recent, care a fost desfăşurat în Suedia, a ajuns la 
concluzia că persoanele care au suferit de un infarct au o 
speranţă mai mare de viaţă dacă au un căţel acasă, notează 
Science Alert.

Cercetătorii de la Universitatea Uppsala au folosit în cadrul 
acestui studiu datele colectate între 2001 şi 2012 de la 182.000 
de pacienţi, care au trecut printr-un infarct acut în această 
perioadă. Datele acestea au fost comparate cu cele ale 
150.000 de persoane care au suferit un accident vascular 
cerebral în aceeaşi perioadă.

Din analiza acestor date, oamenii de ştiinţă au aflat că 
30.000 din 120.000 de persoane care au suferit de infarct au 
murit, indiferent de calitatea îngrijirilor medicale pe care le-au 
primit.

Cercetătorii au stabilit înainte de derularea acestui studiu că 
personale care au un căţel se bucură de o sănătate 
cardiovasculară mai bună. Astfel, cercetătorii au vrut să afle 
dacă o situaţie asemănătoare poate fi observată şi în cazul 
persoanelor care au suferit de un infarct.

Dintre cele două grupuri de pacienţi ale căror date au fost 
folosite, aproximativ 1 din 20 deţinea un căţel. Prin compararea 
informaţiilor legate de pacienţii care aveau un căţel şi 
persoanele care nu aveau un căţel, oamenii de ştiinţă au ajuns 
la concluzia că primii se bucurau de o sănătate mai bună şi că 
prezentau o rată a mortalităţii mai mică după ce suferiseră de 
un infarct.

Cercetătorii au stabilit că la persoanele care aveau un câine 
riscul de deces era redus cu o treime şi în cazurile în care 
pacienţii aveau pe cineva care îi aştepta acasă, un partener, 
copii sau ambele, prezenţa unui căţel creştea speranţa de viaţă 
cu 15%. Rezultatele obţinute în cazul personelor care 
suferiseră un infarct s-au repetat şi în cazul personelor care au 
avut accidente vasculare, prezenţa unui câine fiind asociată cu 
o scădere de 27% a riscului de deces.

„Ştim că izolarea socială este un factor puternic de risc 
pentru probleme mai grave de sănătate şi moarte prematură. 
Studiile anterioare au indicat faptul că proprietarii de câini au o 
mai mică izolare socială şi au o interacţiune mai mare cu alte 
persoane”, a declarat Tove Fall de la Universitatea Uppsala.

În acest caz trebuie făcută precizarea că prima lună după 
producerea unui infarct este cea mai critică pentru pacienţi, 
existând un risc de 1% de producere a unui al doilea infarct, iar 
după această perioadă riscul scade la doar 0,3%.

– Iubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an? 

– Păi, draga mea, hai să facem ceva ce n-am mai făcut 

niciodată! 

– Ce? 

– Eu beau liniştit, iar tu, taci!

***

- Draga mea, nu sunt frumos ca Apollo, nici voinic ca 

Hercule, dar te iubesc şi te rog să-mi fii soţie! 

– Înainte de a-ţi răspunde aş vrea să-mi prezinţi pe cei 

doi prieteni de care mi-ai vorbit!

Pastila de râs

Turiştii au de acum acces 
în camera de control a 
Reactorului 4 al centralei 
nucleare de la Cernobîl, scena 
celui mai grav accident 
nuclear produs în istorie, însă 
curioşii nu pot intra decât 
purtând echipament de 
protecţie şi nu pot sta mai mult 
de 5 minute, transmite Live 
Science.

Preşedintele ucrainean 
Volodimir Zelenski a declarat 
în mod oficial Cernobîlul drept 
o atracţie turistică încă din 
l u n a  i u n i e ,  c u  o c a z i a  
inaugurării unui "clopot" 
gigantic din beton construit 
p e n t r u  a  i z o l a  l o c u l  
accidentului de exterior. Însă 
acest oraş fantomă din 
Ucraina devenise de mai mult 
timp o destinaţie pentru turiştii 
curajoşi - părţi din oraş fiind 
accesibile de mai bine de 10 
ani. În luna mai rezervările 
pentru tururi turistice ale 
oraşului au crescut cu 30% 
după lansarea seriei HBO cu 
acelaşi nume, care tratează 
circumstanţele producerii 
acestui dezastru şi lupta 
pentru stoparea contaminării 
şi izolarea reactorului distrus.

Însă Reactorul 4 rămăsese 
închis pentru publicul larg, cu 
e x c e p ţ i a  c e l o r  c â ţ i v a  
cercetători şi lucrători de 
decontaminare care îl mai 

vizitau. Acum, companiile 
turistice care oferă tururi ale 
Cernobîlului au confirmat 
faptul că se poate vizita chiar 
şi camera de control a acestui 
reactor, conform CNN, citat de 
Live Science.

Această incintă, de unde 

era urmărită activitatea 
Reactorului 4, a fost puternic 
afectată de explozie. Ea se 
află sub noul clopot de beton 
ins ta la t  recent ,  dar  în  
ex te r i o ru l  sa rco fagu lu i  
originar, conform publicaţiei 
britanice The Telegraph.

Nivelul radiaţi i lor din 
această incintă este de 40.000 
de ori mai mare decât cel 
normal. Turiştii care se înscriu 
să viziteze camera de control 
v o r  t r e b u i  s ă  p o a r t e  

echipament de protecţie şi nu 
vor putea rămâne înăuntru 
mai mult de 5 minute. După 
vizită, turiştii vor trebui să 
t reacă pr in nişte teste 
radiologice pentru a se 
măsura nivelul radiaţiilor la 
care au fost expuşi.

Această măsură este tipică 
pentru turiştii care ajung la 
Cernobâl. Ei trebuie să treacă 
prin puncte de control al 
radiaţiilor atât la intrare, cât şi 
undeva la mijlocul traseului 
prin Cernobâl şi apoi la 
î n c h e i e r e a  v i z i t e i .  D e  
a s e m e n e a ,  v i z i t e l e  l a  
Cernobâl nu se fac decât în 
cadru organizat, turişt i i  
n e a v â n d  v o i e  s ă  s e  
aventureze în oraşul fantomă 
pe cont propriu.

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

Vulcanul Vezuviu a distrus oraşul Pompeii 
în anul 79 al erei noastre.

Erupţia Vezuviului din anul 79 al erei 
noastre a dus la acoperirea oraşului Pompeii şi 
a împrejurimilor sub un strat de lavă şi cenuşă 
vulcanică. Acest strat a conservat într-o mare 
măsură un mare număr de artefacte pe care 
istoricii le folosesc pentru a reconstrui modul în 
care viaţa de zi cu zi se desfăşura înaintea zilei 
de 24 august a anului 79.

Una dintre aceste descoperiri care se 
dovedeşte de un real ajutor în reconstituirea 
vieţii urbane este o inscripţie descoperită într-
un mormânt în anul 2017. Această inscripţie 
face trimitere la un banchet cu 6.840 de invitaţi, 
organizat cu ocazia ajungerii la maturitate a 
unui tânăr dintr-o familie bogată, notează Live 
Science.

Inscripţia descrie banchetul pe care, după 
cum teoretizează arheologii, Gnaeus Alleius 
Nigidius Maius, fiul adoptiv al lui Marcus Alleius 
Minius, l-a organizat cu prilejul împlinirii vârstei 
necesare de a purta „toga virilis”. La acest 
bachet au participat 6.840 de inivitaţi, iar o 
parte din distracţie a fost oferită de către 416 

gladiatori care s-au luptat.
Pornind de la numărul de invitaţi, arheologii 

au putut aproxima populaţia pe care Pompeii a 
avut-o în perioada sa de glorie. Oamenii de 
ştiinţă explică faptul că astfel de evenimente 
sociale erau rezervate bărbaţilor majori cu 
drepturi politice, care reprezentau între 27% şi 
30% din populaţia oraşului. În aceste condiţii, 
arheologii au ajuns la concluzia că Pompeii-ul 
ar fi putut avea în jur de 30.000 de locuitori.

Inscripţia de pe mormânt arată că cel 
îngropat acolo se implica şi într-o serie de acte 
de caritate, mai ales în perioadele în care 
foametea punea în pericol viaţa cetăţii. 
Arheologii care au descifrat inscripţia au aflat 
că patricianul vindea grâul la preţuri mai mici şi 
chiar distribuia pâine celor aflaţi în nevoie.

Aceeaşi inscripţie face trimitere şi la revolta 
care a avut loc în anul 59 al erei noastre în 
timpul unor jocuri de gladiatori, aceasta a fost 
menţionată şi de către istoricul antic Tacitus în 
lucrările sale. Inscripţia spune că împăratul 
Nero a pedespsit oraşul prin relocarea şcolilor 
de gladiatori din Pompeii şi, mai important, prin 
exilarea unora dintre liderii revoltei.

Camera de control a Reactorului 4 de la Cernobîl, 
deschisă pentru vizite de câte cinci minute

O inscripţie dintr-un mormânt oferă indicii 
despre viaţa de zi cu zi din Pompeii

Câinii pot prelungi speranţa
 de viaţă pentru suferinzii
 de boli cardiovasculare



1793: Maria Antoaneta, soţia lui Ludovic XVI al Franţei 
este ghilotinată, sub acuzaţia de trădare (n. 1755).
1854: S-a născut Oscar 

Wilde, scriitor irlandez, 
cel mai cunoscut dintre 
scriitorii estetizanţi de 
limbă engleză (d. 1900).
1888:  S -a  născut  

Eugene O'Neill, scriitor 
american, laureat al 
Premiului Nobel (d. 1953).
1897:  S -a  născut  

Alexandru Proca, fizician 
r omân ,  membru  a l  
Academiei Române (d. 
1967). În acelaşi timp cu 
japonezul Hideki Yukawa, 
dar independent de 
acesta, a pus bazele 
s t u d i u l u i  a s u p r a  
—forţelor nucleare.
1 9 3 5 :  A  m u r i t  

Constantin I. Nottara, 
actor, fost societar şi 
regizor la Teatrul Naţional 
din Bucureşti (n. 1859).
1946: Inculpaţii condamnaţi la moarte în principalul 

proces de la Nürnberg au fost executaţi.
1964: China a detonat prima bombă nucleară.
2002: A murit Ileana Berlogea, istoric literar şi teatrolog 

(n. 1931).
Ziua Mondială a alimentaţiei.
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07:00 Matinal 10:00  Ca'n viaţă 
11:30 Yanxi, palatul suspinelor 
12:30 Preşedinte pentru România 
13:00 Aventura urbană 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 17:00 
Fan/ Fun urban 17:35 Yanxi, palatul 
s u s p i n e l o r  1 8 : 2 5  H a n d b a l  
masculin: CSA Steaua Bucuresti - 
CS Dinamo Bucuresti 20:00 
Telejurnal 21:00 Preşedinte pentru 
România 22:30 Izolaţi în România 
23:00 Adevăruri despre trecut

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 16 Octombrie

Avet i  resurse le  
financiare pentru a 
f a c e  i n  c a s a  
schimbarile pe care le 
visati si mergeti la 
c u m p a r a t u r i  c u  
partenerul. Va sfatuim 
sa va hotarati de acasa 
ce doriti sa cumparati.

Puteti sa terminati 
o lucrare in casa, 
inceputa acum cateva 
zile. O ruda mai in 
varsta din familie va 
ajuta financiar, insa 
i n c e a r c a  s a  v ă  
impuna ideile sale. 
Evitati o cearta!

Dimineata aveti 
ocazia sa cumparati 
o casa la un pret bun 
sau sa faceti un 
schimb avantajos. 
Partenerul de viata 
v a  s u s t i n e .  Va  
s f a t u i m  s a  v a  
ascultati intuitia.

Daca intentionati 
sa faceti schimbari in 
casa, acum este 
m o m e n t u l .  V a  
recomandam sa nu 
va enervati daca 
cineva din prea mult 
zel va bate la cap cu 
tot felul de sfaturi. 

N u  e s t e  
recomandabil sa va 
programati treburi 
importante. Dimineata 
aveti de alergat pentru 
a rezolva cateva 
probleme ale casei. 
Eforturile va sunt 
incununate de succes. 

Este o zi favorabila 
activitatilor legate de 
camin si de afaceri. 
Acum este momentul 
sa va puneti ideile in 
practica, mai ales ca 
benef ic iat i  s i  de 
ajutorul familiei. 

Sunteti hotarat sa 
iesiti din tipare si 
incepeti o lucrare 
complexa. Puteti sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in casa. De 
asemenea,  facet i  
cateva drumuri scurte, 
in interesul familiei. 

Se pare ca aveti 
problemele de natura 
sent imenta la .  Va 
reveniti dupa-amiaza, 
cand va dedicati  
activitatilor casnice. 
Va recomandam sa 
nu ii neglijati pe cei 
mici.

Tineti neaparat sa 
fiti gospodar si se pare 
ca reusiti. Sunteti intr-
o forma fizica foarte 
buna si aveti sanse sa 
terminati tot ce va 
propuneti.  In curand 
veti sta mai bine si cu 
banii.

BERBEC

Simtiti nevoia sa 
f a c e t i  c a t e v a  
schimbari prin casa. 
Trebuie sa alergati 
putin si sa faceti niste 
cheltuieli. O ruda mai 
in varsta se ofera sa 
va ajute cu bani. 
Profitati de ocazie! 

Acordati mai multa 
atentie activitatilor 
casnice, chiar daca 
v a  p r e o c u p a  
c h e s t i u n i l e  d e  
afaceri. La serviciu, 
intuitia va ajuta foarte 
mult, dar tineti cont si 
de parerile colegilor. 

Copiii va apreciaza 
p l a n u r i l e  d e  
reamenajare a locuintei. 
D u p a - a m i a z a  s - a r  
putea sa primiti o veste 
proasta in legatura cu o 
ruda. Situatia nu este 
chiar atat de grava pe 
cat pare.

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 Visuri 
la cheie 22:30 Masterchef 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Creed 02:30 
Cititorii de oase 05:00 Ce spun 
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 
Neaţa cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator  14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 17:00 
Acces direct - cu Mirela Vaida 
19 :00  Obse rva to r  20 :00  
Sacrificiul – Premiera 22:15 
Mangalița 23:15 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 Cash Taxi 00:30 Știrile 
Kanal  D 01:30 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Camera e 
râs  15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor - Starea 
sănătății 18:00 Focus 18 - 
Starea sănătății 19:30 Trăsniți 
20:30 Cronica cârcotaşilor 
22:30 Starea naţiei – Betman 
23 :30  Focus  d in  in ima 
României 00:00 Trăsniți 

07:00 S-a întâmplat într-o 
noapte 09:15 La bloc 11:45 
K a r a t e  K i d  I I  1 4 : 1 5  
Dragostea costă! 16:15 
Vechi prieteni 18:15 La bloc 
20:30 Garda de corp 22:30 
Domnișoare de onoare 01:00 
Garda  de  corp  02 :45  
Domnișoare de onoare 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 13:30 Cap compas 
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! 
21:10 Drumul spre inalta societate 
23:20 Anatomia lui Grey

08:30 Mișcări periculoase 
10:10 Cină pentru fraieri 12:05 
Pirații din Caraibe: La capătul 
lumii 14:45 Tatal miresei 16:25 
Medalionul 17:50 Mai bine nu 
se poate 20:00 Kong: Insula 
Craniilor 22:00 Kill Bill: Volumul 
1 00:00 Virgina Americană 
01:20 Predator 2 03:05 
Câinele... sau viața! 04:35 Tatal 
miresei -Partea a II-a

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 

16 Octombrie
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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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C a l i f i c a r e a  e c h i p e i  
naționale la EURO 2020 ar 
însemna, printre altele, o 
victorie uriașă a Federației 
Române de Fotbal, din punct 
de vedere financiar. Bugetul 

pentru această competiție a 
crescut cu aproape un sfert 
față de ultima ediție.

Dacă România ar putea 
trece de preliminarii și ar reuși 
o  ca l i f icare în  grupele 
Campionatului European, 
FRF și-ar asigura 9,25 
milioane de euro, sumă pe 
care o primesc toate echipele 
doar pentru participare, potrivit 
sillyseason.com.

Bineînțeles, sumele de la 

EURO 2020 cresc treptat:
    750.000 de euro vor 

primi pentru fiecare rezultat de 
egalitate

    un milion de euro vor 
încasa echipele pentru fiecare 

victorie din grupe
    1,5 milioane de euro vor 

primi echipele care vor reuși 
să treacă de grupe

    2,5 milioane de euro vor 
primi echipele care se vor 
califica în sferturile competiției

    4 milioane de euro vor 
primi echipele care ajung în 
faza semifinalelor

    5 milioane de euro va 
primi naționala care va pierde 
finala

    8 milioane de euro este 
marele premiu, pentru echipa 
care reușește să câștige 
trofeul

Per total, premiile de la 
EURO 2020 vor ajunge la 371 
milioane de euro, cu 23% mai 
mult decât bugetul pus la 
bătaie pentru ediția din 2016. 
Totuși, pentru a mai putea 
spera la calificare, România 
trebuie să o învingă pe 
Norvegia, formație pe care 
"tricolorii" o vor găzdui pe 
Arena Națională marți, de la 
ora 21:45! 

Mirel Rădoi vrea succesul 
României  în meciu l  cu 
Norvegia,  indi ferent  de 
situație. Chiar și dacă asta ar 
veni în prelungiri, în urma unei 
faze controversate.

”Sper să nu se supere 
Contra. Să fie 1-0 în minutul 
90+6, din ofsaid, dar să 
câștige România”, a spus 
Mirel Rădoi, la conferința de 
presă, după duelul cu Irlanda 
de Nord.

România are nevoie de 
puncte în fața Norvegiei pentru 
a mai spera la calificarea la 
EURO 2020. Tricolorii vor fi 
încurajați în tribune de peste 
30.000 de copii.

SPORT

România U21 - Irlanda de Nord U21 3-0. Jucătorii pregătiți 
de Mirel Rădoi fac spectacol la Voluntari și rămân în cursa 
pentru calificarea la EURO 2021. Băluță, Mihăilă și Ciobanu 
au înscris pentru tricolorii mici. Joi, la Ploieşti, s-a jucat 
România U21 - Ucraina U21 3-0.

La Voluntari, naționala de tineret a urmat scenariul din 
meciul cu Ucraina și a obținut a doua victorie în preliminariile 
EURO 2021, contra Irlandei de Nord.

Dennis Man i-a dat emoții antrenorului său de la FCSB, 
Bogdan Vintilă, după o ciocnire violentă cu portarul advers, 
care a fost eliminat. Atacantul a continuat, însă, jocul. 
Ciobanu a șutat periculos în minutul 39, apoi a fost lovit în 
careu, dar nu s-a acordat penalty.

România U21 - Irlanda de Nord U21 3-0. Tricolorii au 
marcat după pauză

Tricolorii au deschis scorul imediat după pauză, prin 
căpitanul Tudor Băluță. Imediat, fundașul lui Villarreal, Rațiu, 
a trecut pe lângă golul secund.

Aflat la al doilea meci la naționala de tineret, Mihăilă a 
dublat avantajul tricolorilor, din pasa lui Man, iar Ciobanu a 
stabilit scorul final, 3-0 pentru România.

Peste o lună, naționala de tineret joacă tot pe teren 
propriu, cu Finlanda.

M i r c e a  
Lucescu (74 de 
a n i )  ș i - a  d a t  
acordul pentru a o 
a n t r e n a  p e  
Dinamo Moscova, 
anunță impresarul 
s ă u ,  A r c a d i e  
Z a p o r o j a n u .  
Tehnicianul român 
mai trebuie să pună la punct ultimele detalii, înainte de a 
semna cu gruparea din Rusia.

"Mircea vrea să o antreneze pe Dinamo, și-a dat acordul. 
Acum mai trebuie rezulvate câteva chestiuni organizatorice. 
Negocierile sunt într-o pauză", a afirmat Arcadie Zaporojanu, 
conform ziare.com.

Ce obiectiv va avea Mircea Lucescu la Dinamo Moscova
Liber de contract de peste un an, după despărțirea de 

naționala Turciei, Mircea Lucescu va avea ca obiectiv 
calificarea într-o cupă europeană. Dinamo Moscova se află 
în degringoladă și ocupă locul 15 din 16 în prima divizie din 
Rusia, cu 10 puncte acumulate după 12 etape.

În Rusia, Mircea Lucescu a mai pregătit-o pe Zenit Sankt 
Petersburg, în 2016/2017.

Mircea Lucescu are 31 de trofee câştigate în carieră
Mircea Lucescu a a petrecut cea mai mare parte a carierei 

de antrenor la Șahtior Donețk. În 12 ani pe banca "minerilor", 
tehnicianul român a cucerit nu mai puțin de 22 trofee.

În vârstă de 74 de ani, Mircea Lucescu a fost cel mai 
longeviv şi de succes tehnician din istoria lui Şahtior. 
Românul a fost desemnat de opt ori antrenorul anului în 
Ucraina.

În afara performanțelor de la Șahtior, Lucescu a mai 
cucerit ca antrenor titlul și două Cupe cu Dinamo, titlul, Cupa 
și Supercupa cu Rapid, titlul și Supercupa Europei cu 
Galatasaray și titlul cu Beșiktaș.

România U21 - Irlanda 
de Nord U21 3-0. Tricolorii mici fac 

spectacol și rămân în cursa pentru 
calificare la EURO 2021 

L-au convins!
 Echipa care a bătut palma

 cu Mircea Lucescu 
Nicușor Bancu (27 de ani) este folosit în 

continuare pe postul de fundaș stânga la 
echipa națională, chiar dacă la echipa de club 
Victor Pițurcă l-a mutat în poziția de mijlocaș 
central la ultimele meciuri.

În ciuda acestui fapt, Sorin Cârțu, 
președintele Universității Craiova, a declarat la 
Fotbal Club că Bancu este cea mai bună soluție 
pentru Cosmin Contra pentru banda stângă a 
apărării, chiar dacă joacă pe alt post la echipa 
de club.

"Iar discutăm despre Bancu? Ce să mai... 
Este soluția, trebuie să joace acolo. Bancu este 
soluție pentru fundaș stânga. În funcție de ce 
are România la dispoziție, e cea mai bună 
variantă. Joacă meci de meci", a declarat 
Cârțu.

Sorin Cârțu a vorbit și despre cel mai bun 

cuplu de fundași pentru România - Norvegia
Sorin Cârțu a mai spus care este cel mai bun 

cuplu de fundași pe care Cosmin Contra poate 
miza în meciul cu Norvegia. Conform acestuia, 
cei doi jucători chemați la națională recent, 
Burcă și Cristea, trebuiau convocați de prima 
dată pentru a fi titulari cu nordicii.

"Să vedem ce se anunță pe zonă centrală. E 
risc mare. Rus cu Nedelcearu, cam pe ăștia poți 
să-i bagi. Cine să joace acolo? Burcă sau 
Cristea? De ce nu i-a luat în primă fază?

Dacă ăsta e lotul, ăsta și l-a făcut...Sigur că 
are și Burcă meciuri în cupele europene, are 
experiență. Cel puțin, Nedelcearu a jucat și la 
t ineret.  Mă gândesc și  la gabari tul  
norvegienilor, știți cum sunt ei pe zonă 
centrală", a încheiat Cârțu.

UEFA a anunțat bugetul pentru EURO 2020! 
Câți bani ar putea primi România, doar 

pentru participarea la turneul final 

Sorin Cârțu, despre problema poziției lui Nicușor Bancu: 

"Trebuie să joace acolo! Este cea mai bună 
variantă pentru România" 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

