
Pesta  Porc ină  
Africană, conform 
d a t e l o r  o f i c i a l e  
prezentate de către 
conducerea Agenției 
Naționale Sanitare 
Veterinare și pentru 
S i g u r a n ț a  
A l i m e n t e l o r ,   
evoluează  în țara 
noastră în 337 de 
localități, din 25 de 
județe, înregistrându-
se  un număr de 
1.105 de focare, dintre care 15 focare în exploatații comerciale și 6 focare în 
exploatații de tip A. În alte 4 județe existau doar cazuri la mistreți. 

(Continuare  în  pagina  4)

Zimnicea a 
d e p u s  l a  
C o m p a n i a  
Națională de 
Invest i ț i i  un 
p r o i e c t  d e  
modernizare a 
Cinematografu
lui „Unirea”, 
d u p ă  c e  
Consiliul Local 
Z i m n i c e a  a  
a p r o b a t ,  î n  
s e d i n ț ă  

extraordinară, proiectul de modernizare al Cinematografului „Unirea” și 
cheltuielile pe care urmează să le facă primăria în cadrul acestui proiect.

(Continuare  în  pagina  4)

Aproximativ 850 de agenți economici din județul 
Teleorman au fost contactați pentru a participa la Bursa 

Locurilor de Muncă pentru Absolventi. Aceasta are loc 
vineri, începând cu ora 09.00, în Alexandria, la Sala 
Polivalentă şi la sediul agenţiilor locale din Roşiori de 
Vede şi Turnu Magurele.

Şanse de angajare pentru teleormănenii aflaţi în 
căutarea unui loc de muncă. Aceștia pot participa vineri, 

18 octombrie, la Bursa Locurilor de Muncă pentru 
Absolventi. 

Obiectivul principal al acestui eveniment anual îl 
constituie facilitarea accesului absolvenților la locurile de 
muncă disponibile și interacțiunea directă cu agenții 
economici.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7537 lei

($) 1 USD
4.3082 lei

1 XAU 
205.4935 lei

(£) 1 GBP 
5.4855 lei

(Gramul
de aur)
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2Mâine are loc Bursa locurilor de muncă
 pentru absolventi

Modernizarea cinematografului 
din Zimnicea

Bruxellesul sprijină crescătorii de suine
 din România pentru eradicarea PPA

Bani de la Guvern 
pentru echilibrarea 

bugetelor locale, 
pentru 69 de 
primării din 
Teleorman 

Trei braconieri au 
fost prinși la 

pescuit cu setca



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Bande organizate de oameni fără nici un 
Dumnezeu au secătuit râurile de podoaba lor 
cea mai preţioasă, peştele. Cererea e mare, 
preţul e bun, aşa că braconierii nu se mai tem 
de nimic.

Sub ochii nepăsători ai autorităților s-a 
creat o adevărată “mafie a peștelui” în care 
sunt amestecați nu numai braconierii, ci și 
mulți dintre cei care ar trebui să ne apere de 
acest flagel, respective polițiști, procurori sau 
judecători.

Din fericire, din când în când mai cad unii 
pradă, chiar în ”setcile” jandarmeriei. Este și 
cazul a trei bărbați din Teleorman care au fost 
prinși în județul Argeș, în timp ce pescuiau cu o 
setcă.

O patrulă de jandarmerie a observat pe 
lacul din localitatea Ungheni, județul Argeș trei 

persoane care se aflau într-o barcă 
pneumatică. Existând suspiciunea că aceștia 
pescuiesc ilegal, jandarmii i-au interceptat. La 
verificări au constatat că dețin două setci de 80 
metri fiecare, precum și cantitatea de 13 
kilograme de pește (caras, crap și șalău), 
provenit din pescuitul ilegal.

Cei trei pescari, din comuna Tătărăștii de 
Sus, județul Teleorman, s-au ales cu dosare 
penale. Ei sunt cercetați sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de ”deținere și utilizare 
a uneltelor de plasă de tip monofilament, cu 
mărimea ochiului de minimum 400 mm”.

Cele două setci și barca folosită în 
activitatea ilegală au fost ridicate în vederea 
confiscării, iar cantitatea de pește viu a fost 
redată mediului natural.

Claudiu DUMITRACHE

Statul intentioneaza sa penalizeze soferii cu masini poluante 
in 2020 prin majorarea impozitului pe mijloacelor de transport, a 
ITP-ului, sau introducerea vinietelor de oras. Eliminarea 
timbrului de mediu prin Legea nr. 1/2017 a avut ca urmari 
importul a aproximativ o jumatate de milion de masini second-
hand din Europa de Vest.

Faptul ca romanii importa masini rulate din tarile din Vest nu 
ar fi ceva negativ, insa mai mult de jumatate dintre acestea au 
peste 8 ani vechime.

Iata cum vrea statul sa taxeze masinile poluante fara a 
introduce o noua taxa auto:

- ITP cu pret diferit in functie de norma de poluare a 
vehiculului

Ministrul Mediului a spus la finalul anului trecut ca ar trebui 
introdusa componenta de mediu la taxarea ITP. Actuala forma 
nu reglementeaza distinct si nu aplica principiul "poluatorut 
plateste".

- Impozit in functie de norma de poluare
Este luata in calcul si modificarea impozitului pe mijloace de 

transport, prin introducerea componentei de mediu, aceasta 
urmand sa contina emisia de CO2, norma de poluare, tipul de 
combustibil folosit, capacitatea cilindrica si, eventual vechimea 
autovehiculului.

Majoritatea statelor UE implementeaza un mecanism de 
impunere a unor taxe, contributii sau impozite pentru prevenirea 
poluarii provenite de la autovehicule.

- Vinieta in Bucuresti pentru masini cu norma de poluare 
Euro2 sau mai mica

Primarul Bucurestiului vrea sa interzica in centru 
autoturismele nonEuro, Euro1 si Euro2, iar in restul zonelor vor 
plati o vinieta pentru poluare. Sunt discutii si pentru a taxa 
vehiculele Euro3. Proiectul se numeste "Oxigen pentru 
Bucuresti".

In prezent, ITP-ul costa intre 80 si 150 de lei in functie de 
service, iar impozitul anual in Bucuresti este destul de mic, sub 
60 lei pentru masini cu motorizari sub 1.600 cmc.

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

 Miercuri, 16 octombrie 
2019, DSP Teleorman a 
organizat campania de 
celebrare a Zilei naţionale a 
alimentaţiei şi a combaterii 
risipei alimentare în cadrul 
S u b p r o g r a m u l u i  d e  
promovare a unui stil de viaţă 
sănătos al  Ministerului  
Sănătăţii.

Parteneri în realizarea 
campaniei au fost: rețeaua de 
a s i s t e n ț ă  m e d i c a l ă  
comunitară, administrația 
publică locală, cabinetele 
medicale școlare, unitățile de 
învățământ și cabinetele 
medicale individuale.

Risipa de alimente este o 

problemă mondială, care a 
căpătat o importanţă din ce în 
ce mai mare pe agenda 
publică şi politică din ultimii 
ani. Importanţa acestui 
subiect va continua să 
crească, în special având în 
vedere nevoia de a hrăni o 
populaţie mondială aflată în 
creştere.

Asigurarea securităţi i  
alimentare a populaţiei este 
ob l iga ţ ia  f iecăru i  s ta t .  
P r o b l e m a  s e c u r i t ă ţ i i  
al imentare, a accesului 
p o p u l a ţ i e i  l a  p r o d u s e  
agroalimentare de bază şi de 
calitate corespunzătoare 
constituie o preocupare 

majoră cu care se confruntă, 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică, toate statele lumii, 
dar în primul rând cele 
subdezvoltate sau în curs de 
dezvo l ta re .  As igura rea  
securităţii alimentare pentru 
toţi indivizii contribuie la 
liniştea socială, la stabilitate şi 
prosperitate.

Scopul campaniei este o 
inițiativă de informare şi de 
conştientizare a publicului 
larg privind siguranţa şi risipa 
alimentară la noi în ţară.

Sloganul campaniei a fost 
„Opriţi risipa alimentară! 
Împreună să  păstrăm planeta 
verde!”.

Ministerul Sănătăţii şi 
I n s t i t u t u l  N a ţ i o n a l  d e  
Sănătate Publică au asigurat 
finanţarea, coordonarea, 
a n a l i z a  ş i  e v a l u a r e a  
rezultatelor campaniei, iar la 
nivel judeţean coordonarea a 
fost asigurată de Direcția de 
Sănătate Publică Teleorman, 
p r i n  C o m p a r t i m e n t u l  
Evaluarea și Promovarea 
Sănătății.

Cornelia RĂDULESCU

Trei braconieri 
au fost prinși la pescuit cu setca

DSP Teleorman:

Campania de celebrare a Zilei naţionale 
a alimentaţiei şi a combaterii risipei alimentare

Ce taxe auto am putea 
plăti în 2020
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P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis anunţă că pe 27 
octombr ie  va avea loc 
d e z b a t e r e a  p u b l i c ă  a  
programului său prezidenţial 
„Împreună pentru România 
Normală”.

„Dragi români, doar uniţi 
vom depăşi, în sfârşit, toate 
etapele de tranziţie ale 
perioadei post-decembriste şi 
vom începe dezvoltarea 
autentică a României. Prin 
votul vostru, România normală 
poate deveni proiectul întregii 
noastre generaţii de a ne 
îndeplini cel mai frumos vis, 
acela ca România din inimile 
noastre să devină realitate! 
Ştiu care sunt paşii de urmat şi 
voi aduce alături de mine toate 
partidele şi pe toţi oamenii 
oneşti pentru a construi 
România normală! Viziunea 
pe care eu o propun românilor 
este aceea de a construi 
împreună România normală. 
Acest document strategic 
oferă răspunsuri la întrebări 
esenţiale, precum ce ne 
defineşte ca naţiune, cu ce ne 
identificăm în lume şi în 
Europa, care sunt obiectivele 
naţionale prioritare şi ce avem 
de făcut pentru a le atinge. Vă 
invit să citiţi programul meu 
prezidenţial şi să urmăriţi, pe 
27 octombrie, dezbaterea 
publică a viziunii mele pentru 
România Normală!”, a scris 
I ohann i s ,  m ie r cu r i ,  pe  
Facebook.

El precizează că PSD a 
aruncat România într-o criză a 
statului de drept și că e timpul 
pentru a aduce normalitatea.

„După trei ani marcaţi de 
criza statului de drept în care 
PSD a aruncat România, după 
o guvernare care a eşuat în 
toate domeniile esenţiale – 
economic, social, politic şi 
instituţional – este timpul să 

a d u c e m  î m p r e u n ă  
normalitatea în România”, 
spune şeful statului.

P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis, candidatul PNL 
pentru al doilea mandat la 
C o t r o c e n i ,  p r o m i t e  î n  
programul său de candidat o 
reformă a instituțiilor de stat, 
precedată de analiza realizată 
de un nou înființat Corp de 
a u d i t  –  o  s t r u c t u r ă  
interdisciplinară autonomă.

Iohannis arată că în 
proiectul său de candidat, 
intitulat ”Împreună pentru 
România normală”, că ”2019 
reprezintă momentul în care 
România trebuie să intre într-o 
n o u ă  e t a p ă ,  u n a  d e  
m o d e r n i z a r e  î n  s p i r i t  
european”.

Programul candidatului 
Iohannis pune accentul pe 

respectarea statului de drept și 
a independendenței justiției, 
dar și pe necesitatea păstrării 
și adâncirii integrării euro-
atlantice a României. Alte 
direcții mari menționate în 
program sunt debirocratizarea 

administrației, reconstruirea 
î nc rede r i i  î n  i n s t i t u ț i i ,  
corectarea dezechilibrelor 
macroeconomice și orientarea 
politicilor către antreprenori.

Marile priorități politice nu 
s u n t  î n s ă  î n s o ț i t e  d e  
promisiuni punctuale legate de 
modificări de politici sau 
legislative.

Iohannis arată că ”cea mai 
importantă realizare a primului 
meu mandat de Președinte 
este fundaţ ia României  
normale. Am arătat că pot fi 
catalizatorul unui proiect de 
reconstrucţie, care să adune 
în jurul său toate forţele pro-
democratice și pro-europene 
din societate”.

Klaus Iohannis candidează 
pentru al doilea mandat de 
preşedinte al României din 
partea PNL.

Liberalii au reușit să răstoarne Guvernul Dăncilă, iar acum 
își fac planul de bătaie pentru perioada ce urmează. După ce 
președintele Klaus Werner Iohannis a nominalizat noul 
premier, în persoana lui Ludovic Orban, președintele 
Partidului Național Liberal va prezenta, în maximum o 
săptămână lista noului Guvern, despre care se știe că va fi 
mai suplu, cu mai puține portofolii, multe ministere urmând să 
fie comasate. În cadrul fiecărui minister va fi înființat un corp 
de control, care să evalueze activitatea bugetarilor, dar și a 
directorilor. Așa cum era de așteptat, atât prefectul cât și 
subprefectul, cât și membrii Cancelariei Prefectului, susținuți 
de Guvernul PSD condus de Viorica Vasilica Dăncilă, vor fi 
înlocuiți. Președintele PNL Ludovic Orban ține deocamdată 
în secret numele celor care vor veni în locul celor susținuți de 
social-democrați.

În teritoriu, în județul nostru, senatorul Eugen Pârvulescu, 
președintele Organizației județene Teleorman a Partidului 
Național Liberal, afirmă că ”încă de a doua zi după ce 
Guvernul PNL va ajunge la Palatul Victoria, se va purcede la 
schimbarea prefecților și subprefecților numiți de PSD. 
Prefectul și subprefectul, susținuți de PSD vor fi înlocuiți. Nu 
poți implementa politicile guvernamentale liberale atâta timp 
cât ești social-democrat, sau susținut de PSD. ”Senatorul 
PNL Eugen Pârvulescu a mai declarat că după ce vor fi 
schimbați prefecții și subprefecții, se va trece la șefii 
instituțiilor deconcentrate, reprezentantele ministerelor în 
teritoriu. Aceștia vor fi schimbați unul câte unul, zilnic.

Încercând a-l contacta pe actualul prefect de Teleorman, 
Florinel Dumitrescu, fost membru al Partidului Poporului Dan 
Diaconescu, apoi senator social-democrat, a fost imposibil 
de a da de acesta.Probabil că prefectul Florinel Dumitrescu 
își face bagajele din Prefectură, la fel cum se pregătesc de 
debarcare și mai mulți șefi ai instituțiilor deconcentrate.

Întrebat cu cine va fi înlocuit prefectul Florinel Dumitrescu, 
la fel ca subprefectul Nelu Ionel Oprea, senatorul Eugen 
Pârvulescu a declarat că toate se vor afla la timpul potrivit, 
imediat după instalarea Guvernului liberal la Palatul Victoria; 
oricum, a declarat senatorul Pârvulescu, ”Organizația 
Partidului Național Liberal Teleorman are suficienți oameni 
pregătiți și capabili să conducă atât prefectura, cât și 
instituțiile deconcentrate. Și de altfel nu poți implementa 
programul de Guvernare al PNL-ului, cu social-democrați”.

Ioan DUMITRESCU

Marile orașe și consiliile județene conduse de liberali și 
UDMR au primit sume extrem de mici la ultima împărțire a 
banilor făcută luni de guvernul demis Dăncilă. E vorba despre 
alocarea discreționară a 1,4 miliarde de lei de la buget către 
orașe, comune și CJ-uri, bani de care beneficiază, în mare 
proporție, baronii și primarii PSD.

Luni a fost aprobată o hotărâre de guvern pentru 
repartizarea către unitățile administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din TVA. Teodorovici a spus că este vorba despre 
suma de 1,4 miliarde de lei și că scopul este de a asigura toate 
cheltuielile pentru funcționarea bugetelor locale.

Exemple de mari orașe conduse de PSD care au primit 
sume uriașe: Bacău: 29 milioane lei, Galați: 46 milioane lei, 
Craiova: 32 milioane lei, Târgoviște: 25 milioane lei, Focșani: 
21 milioane lei, Voluntari: 10 milioane lei, Bistrița: 10 milioane 
lei, Botoșani: 12 milioane lei, Brăila: 20 milioane lei, Giurgiu: 
12 milioane lei, Baia Mare: 23 milioane lei, Tulcea: 15 milioane 
lei, Buzău: 9,5 milioane lei.

Exemple de mari orașe conduse de PNL sau UDMR care 
nu au primit nimic sau au primit sume derizorii în comparație 
cu orașele conduse de PSD-iști: Oradea: 0 lei, Brașov: 0 lei, 
Cluj – Napoca: 0 lei, Sfântu Gheorghe: 0 lei, Miercurea Ciuc: 0 
lei, Sibiu: 0 lei, Arad: 1,7 milioane lei, Satu Mare: 2,5 milioane 
lei.

Cum a împărțit 
Guvernul Dăncilă ultimul tun

Zilele 
prefectului sunt numărate

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, 
marți seara, într-o emisiune la Realitatea TV, că 
Uniunea vrea acord scris pentru susținerea 
Guvernului condus de Ludovic Orban, pentru 
că nu se poate merge doar pe vorbe. Totuși 
Kelemen a spus că se poate ajunge ușor la o 
înțelegere cu UDMR și că el nu are emoții că nu 
va trece guvernul de votul Parlamentului, chiar 
dacă nu din prima încercare.

„Există, desigur, șansa ca Guvernul Orban 
să nu primească votul nostru, dacă programul 
de guvernare nu e convingător, dacă 
persoanele propuse nu sunt Ok, noi nu am dat 
niciodată un cec în alb. Eu o să propun lucruri 
simple. (…) Cerem un acord scris înainte de a 
susține guvernarea. De fiecare dată când am 

susținut un guvern am avut un acord scris sau 
unul de guvernare. Altfel, ce poți să spui? Nici 
lucrurile scrise nu sunt respectate întotdeauna, 
dar nu poți merge doar pe vorbe. Cu noi se 
poate ajunge ușor la o înțelegere”, a afirmat 
liderul UDMR.

Kelemen a precizat că pentru ca Guvernul 
să treacă de Parlament trebuie luptat pentru 
fiecare vot.

„Eu nu am emoții. Va trece acest Guvern, 
dacă nu din prima încercare, atunci din a doua 
încercare”, a susținut Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a spus că încearcă să 
găsească o fereastră pentru a se întâlni cu 
Ludovic Orban în această sdăptămână: 
„Probabil săptămâna aceasta va exista o primă 
întâlnire. E mai greu să obții majoritate, tot la 
PSD te întorci. Cum faci 233 voturi dacă USR 
nu votează guvernul, dacă Ponta nu votează? 
Nu am stabilit când va fi întâlnirea, eu plec 
mâine dimineață din București, mă întorc joi, 
încercăm să găsim o fereastră în această 
săptămână”.

Kelemen a precizat că UDMR nu vrea nimic 
extravagant pentru susținerea Guvernului, ci să 
nu existe intervenții în zona drepturilor 
câștigate.

„Legat de alegerile în două tururi, știm că în 
turul doi se fac coaliții lipsite de transparență, 
toxice, opace, care nu au legătură cu ideologii, 
ci cu chestiuni de interes local, fără legătură cu 
interesul public. Vom cere să nu se modifice 
legea electorală”, a mai spus liderul UDMR.

Iohannis anunță că pe 27 octombrie
 are loc dezbaterea publică a viziunii sale

 pentru „România Normală”

Kelemen: Cerem un acord scris înainte de a susține 
guvernarea. Nu poți merge doar pe vorbe
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De la prima semnalare a prezenței virusului 

PPA în România, pe data de 31 iulie 2017 și 
până în prezent, au fost eliminați 484.422 de 
porci afectați de boală și există 2.175 de cazuri 
la mistreți. 

Având  în vedere numărul foarte  mare de 
focare de Pestă Porcină Africană existente în 
România, autoritățile de la Bruxelles  au propus  
intrarea totală a țării noastre  în “zona roșie”  
privind focarele PPA și riscul extinderii Pestei 
Porcine  Africane.  Astfel, Bruxellesul oferă țării 
noastre posibilitatea de a proteja și sprijini mult 
mai eficient exploatațiile românești de suine în 
a evita riscul de a fi contaminate efectivele cu 
virusul PPA, și implicit a pierderilor financiare 
provocate fermeirilor de această boală.  

Conform Asociației Crescătorilor dși 
Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din 
România,  asociație condusă de medicul 
veterinar Mary Pană, este nevoie ca România 
să protejeze în acest moment mai ales suinele 

din fermele mari, pentru ca boala să fie, treptat, 
eliminată, în acest sens asociația fiind de acord 
cu decizia oficialilor de la Bruxelles. PPA, 
prezentă în exploatațiile mari de suine, 
înseamnă distrugerea filierei de carne de porc a 
României, cu pagube imense pentru bugetul 
național, fermieri și consumatori”. Intrarea 
României „în roșu” reprezintă declararea 
oficială a pestei porcine ca evoluând în 
majoritatea spațiului național, fapt care va 
aduce și schimbarea politicii de eradicare a bolii 
și implicit a politicii comerciale. ”Trecerea la 
ștampila hexagonală, abatorizarea în condiții 
de siguranță și consumul intern al cărnii 
proaspete, netransformate la 80 grade Celsius 
se pot realiza. Carnea proaspătă, rămânând  
pe teritoriul național, se va utiliza marca 
hexagonală doar pentru a evita orice tentativă 
de ieșire a cărnii proaspete din România spre 
spațiul comunitar”, explică ACEBOP ce 
înseamnă propunerea CE de a intra ”în roșu”. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
”În vederea organizării 

a c e s t e i  m ă s u r i  a c t i v e  
destinată corelării cererii și 
ofertei de forță de muncă, 
AJOFM Teleorman a contactat 
aprox imat iv  850 agenț i  
economici  interesaț i  să 
recruteze personal din rândul 
absolvenților promoția 2019, 
dar și din rândul persoanelor 
aflate în căutarea unui loc de 
muncă”, se arată într-o 
î n f o r m a r e  a  A J O F M  
Teleorman.

Bursa locurilor de muncă 
pentru absolvenți reprezintă o 
oportunitate de a cunoaște 
mai bine piața muncii, ofertele 
de locuri de muncă, pentru ca 

aceștia să poată alege un loc 
de muncă conform pregătirii 
lor profesionale sau să se 
informeze despre ocupațiile cu 
posibi l i tăț i  mai mari de 
angajare pe termen mediu și 
lung. La acest eveniment pot 
participa și celelalte categorii 
de persoane care nu au loc de 
muncă sau care doresc să se 
reorienteze profesional spre 
ocupaţii cu posibilităţi mai mari 
de angajare pe termen lung.

Agenţii economici care vor 
participa la Bursa Locurilor de 
Muncă vor avea prilejul să-şi 
recruteze personalulul direct, 
fără intermediari, în funcţie de 
cerinţele concrete ale locurilor 
de muncă pe care le oferă.

De asemenea, angajatorii 
pot selecta personal în 
vederea desfăşurări i  de 
p r o g r a m e  d e  f o r m a r e  
profesională organizate, 
gratuit, de agenţie, prin 
f u r n i z o r i  d e  f o r m a r e  
pro fes iona lă  au tor iza ţ i ,  
precum și programe de 
ucenicie la locul de muncă 
organizate la solicitarea 
angajatorilor.

Agenții economici care 
doresc să participe la bursa, 
pot depune ofertele cu locuri 
de muncă la sediile punctelor 
de lucru/agențiilor locale din 
raza de domiciliu, până pe 
data de 17 octombrie.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Valoarea totală a proiectului care a fost depus la 

Compania Națională de Investiții se ridică la 2.8 milioane de 
euro. Costul utilităților (cca 35000 euro, însemnand rețea de 
apă, canalizare, rețea de alimentare cu energie electrică) vor 
fi asigurate de către primărie.

Reabilitarea va fi una totală. Cinematograful va avea tot 
două săli de proiecție, cea mare putând găzdui diferite 
evenimente publice locale (serbări școlare, simpozioane 
etc). Complexul cinematografic va fi asigurat la incendiu 
după toate normele în vigoare.

Reabilitat și modernizat, cinematograful va oferi publicului 
proiecții 2D și 3D.

Primaria Zimnicea speră ca modernizarea și reabilitarea 
cinematografului să fie gata în aproximativ un an și jumătate.

Cornelia RĂDULESCU

Mâine are loc Bursa locurilor de muncă
 pentru absolventi

Modernizarea 
cinematografului din 

Zimnicea

Bruxellesul sprijină crescătorii de suine
 din România pentru eradicarea PPA

În ședința din data de 14 
octombrie a.c, Guvernul  
Dăncilă a repartizat suma de 
1,4 miliarde de lei, bani 
proveniți din taxa pe valoarea 
adăugată, pentru echilibrarea 
bugetelor locale aferente  
unui  număr de 1600 de 
localități din întreaga țară. Din 
j ude țu l  Te leo rman  vo r  
beneficia de sumele necesare 
de bani pentru echilibrarea 
bugetelor locale un număr de 
69 de unități administrativ 
te r i to r ia le .   În  județu l  
Teleorman,  cele cinci primării 
de muncipii și orașe  vor 
beneficia de următoarele 
sume de bani : Primăria 
Alexandria – 7.704 mii lei,  
Primăria Roșiorii de Vede – 
3.876 mii lei , Primăria Turnu 
Măgurele – 4.600 mii lei, 
Primăria Videle -  3.613 mii lei,  
Primăria Zimnicea – 3.200 lei. 

Dintre localitățile rurale din 
județul nostru de cele mai mari 
sume de bani vor beneficia 
localitățile : Cosmești – 1.460 
mii lei, Saelele – 905 mii lei, 
Talpa – 900 mii lei, Țigănești – 
702 mii lei, Găleteni – 700 mii 
lei, Zâmbreasca – 650 mii  lei, 

Plosca – 655 mii lei, Islaz – 
660 mii lei, Gratia – 661mii lei, 
Dobrotești – 630 mii  lei, 
Smârdioasa -600 mii lei, 
Călmățuiu – 584 mii lei, 
Măgura – 567 mii lei, Beuca 
535 mii lei , Frăsinet – 534 lei 
mii lei, Pietroșani – 525 mii lei, 
Crângeni – 500 mii lei , 
Călmățuiu de Sus – 486 mii 
lei, Ciolănești – 386 mii lei , 
Olteni – 469 mii lei, Dracea – 
452 mii  lei, Siliștea – 421 mii 
lei,  Furculești – 400 mii lei, 
Viișoara – 400 mii lei.  

Vor mai primi sume de bani 
comunele : Balaci - 100 mii lei, 
Beciu – 200 mii lei, Bogdana – 
50 mii lei, Botoroaga – 331 mii 
lei, Bogdana – 254 mi lei, 
Brânceni – 350 mii lei,  
Conțești – 400 mii lei, Crângu 
– 150 mii lei, Didești – 281 mii 
lei, Drăgănești de Vede -348 
mii lei, Drăgănești  Vlașca – 
364 mii lei, Fântânele – 168 
mii lei, Frumoasa – 100 mii lei, 
Lisa – 100 mii lei, Lița – 246 mii 
lei,  Lunca – 190 mii lei,  
Măldăeni – 341 mii lei , 
Moșteni – 146 mii lei, Nanov – 
248 mii lei, Năsturelu – 100 mii 
lei,  Piatra – 86 mii lei, Plopii  

Slăvitești – 235 mii lei, Poeni – 
312 mi lei, Purani – 360 mii lei , 
Putineiu – 378 mii lei, 
Rădoiești – 367 mii lei, Săceni 
– 165 mii lei, Sârbeni – 300 mii 
lei, Scurtu Mare – 250 mii lei, 
Segarcea Vale – 280 mii lei, 
Slobozia Mândra – 142 mii lei,  
Ste jaru – 375 mi i  le i ,  
Ștorobăneasa – 330 mii lei, 
Suhaia – 30 mii lei , Tătărăștii 
de Jos – 151 mii lei, Trivalea 
Moșteni – 225 mii  lei, Troianul 
– 187 mii lei,  Vedea – 150 mii 
lei, Vitănești – 143 mii lei. 

Banii au ca destinație 
asigurarea cheltuielilor de 
f u n c ț i o n a r e ,  r e s p e c t i v  
cheltuielile de personal , 
inclusiv drepturile asistenților 
personali ai persoanelor cu 
handicap grav, indemnizațiile 
lunare ale persoanelor cu 
handicap, bunuri și servicii 
pentru întreținerea unităților 
de învățământ și pentru cele 
aferente  sistemului de 
protecție a copilului și a altor 
cheltuieli urgente necesare în 
anul 2019, a căror efectuare 
nu poate fi amânată.  

George ZAVERA

Bani de la Guvern pentru echilibrarea bugetelor 
locale, pentru 69 de primării din Teleorman 

Senatul a adoptat, miercuri, propunerea legislativă iniţiată 
de ministrul demis al Finanţelor, Eugen Teodorovici, prin care 
bacşişul încasat de la clienţi în cazul serviciilor de restaurant 
sau bar este evidenţiat distinct pe bonul fiscal, informează 
Agerpres

”În restaurante şi baruri, bacşişul încasat de la clienţi se 
evidenţiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de 
încasare a acestuia. Operatorul economic va înmâna 
clientului nota de plată înainte de emiterea bonului fiscal. 
Nota de plată va conţine rubrici destinate alegerii de către 
client a nivelului bacşişului, care poate varia între 10 şi 15% 
din valoarea serviciilor de care a beneficiat. Operatorul 
economic va înregistra în contabilitate distinct aceste sume şi 
va include în baza de date a aparatelor de marcat electronice 
fiscale sub forma de articol cu denumirea bacşiş”, stipulează 
actul normativ.

Liderul grupului PNL, Florin Cîţu, a afirmat că, prin 
evidenţierea distinctă a bacşişului pe bonul fiscal şi în actele 
contabile, ”PSD introduce o nouă taxă”.

Propunerea legislativă adoptată de Senat cu 43 de voturi 
"pentru", 23 "împotrivă" şi 6 "abţineri va fi dezbătută de 
Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Parlamentul a votat în unanimitate proiectul de lege 
privind indexarea anuală a alocaţiilor copiilor cu rata inflaţiei. 

Proiectul de lege pentru modificarea Legii privind alocaţia 
de stat pentru copii, care prevede majorarea alocațiilor pe 
care le primesc copiii cu 100% din rata medie anuală a 
inflaţiei, a fost votat marţi în Camera Deputaţilor. 

”Am reușit ! Încă o victorie pentru copiii României ! 
Alocațiile copiilor vor crește anual din ianuarie 2020.

Parlamentul României a votat în unanimitate propunerea 
mea legislativă de indexare a alocațiilor de stat pentru copii 
cu rata inflației.

Din 2020, anual, alocațiile vor crește pentru a acoperi 
inflația și pentru a le asigura copiilor o alocație cât mai 
decentă.

Mă bucur că am reușit să duc până la capăt cele două 
proiecte. A fost greu, dar s-a terminat cu bine.

Mulțumesc tuturor părinților și copiilor pentru susținere!”, a 
scris pe Facebook inițiatorul proiectului, deputatul liberal 
Robert Sighiartau.

Alocații 
mai mari pentru copii

Impozitarea bacșișului a 
primit votul Senatului
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La invitația Președintelui CNAS, Vasile Ciurchea, 
a avut loc o întâlnire cu pacienții și reprezentanții 
asociațiilor de pacienți care suferă de amiotrofie 
musculară spinală (AMS).

În cadrul acestei întâlniri, Președintele CNAS i-a 
asigurat pe cei prezenți că este o prioritate 
asigurarea tratamentului necesar pentru toți bolnavii, 
indiferent de afecțiune, în mod nediscriminatoriu și în 
limita bugetului disponibil.

În acest sens, prin Ordin de Președinte, a fost 
înființată comisia de experți CNAS pentru tratamentul 
AMS pentru adulți și copii, care până la finalul lunii va 
elabora criteriile de prioritizare a bolnavilor cu 
diagnosticul confirmat, urmând ca acestea să fie 
postate în transparență decizională pe site-ul CNAS.

După aprobarea acestor criterii, comisia va 
proceda la prioritizarea celor 77 de pacienți cu 
diagnosticul confirmat, precum și a celor care 
constituie urgență medicală, conform recomandărilor 
medicului curant. Dosarele analizate vor fi 
anonimizate, iar reprezentanți ai pacienților cu AMS 
vor avea calitatea de observatori ai activității comisiei 

de experți.
Până la data de 1 octombrie 2019 a fost acordat 

tratamentul decontat din FNUASS pentru  67 de 
pacienți cu AMS, din care astăzi se află în terapie 64. 

Pe listele de așteptare sunt înregistrați alți 77 de 
pacienți care au nevoie de tratament cu 
medicamentul nusinersen.

Costul tratamentului pentru un bolnav în primul an 

de terapie este de 445.000 euro, iar costul 
tratamentului pentru restul vieții este de 225.000 de 
euro pe an.

În anul 2019, fondurile alocate Programului 
Național de tratament pentru boli rare sunt în valoare 
de 277,33 milioane lei, din care 68,80 milioane lei 
(25% din bugetul alocat pentru întregul program) este 
destinat pentru tratamentul AMS.

CNAS a solicitat fondurile necesare pentru 
asigurarea tratamentului tuturor bolnavilor cu AMS, 
atât la rectificarea bugetară care va avea loc, cât și la 
estimarea bugetului pentru anul 2020. Totodată, în 
nota de fundamentare a bugetului pentru anul 2020 
au fost prevăzute fonduri și pentru pacienții care vor fi 
diagnosticați anul viitor.

De asemenea, CNAS a invitat din nou la discuții 
compania distribuitoare a deținatorului autorizației de 
punere pe piață (DAPP) a DCI nusinersen, la care vor 
fi invitați să participe și reprezentanți ai pacienților.

Întâlnirea a avut loc în data de 16 octombrie 2019, 
începând cu ora 11.00, la sediul CNAS.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Zahărul poate da dependenţă, în timp ce consumul 
excesiv provoacă mai multe probleme de sănătate.

Zahărul, cunoscut şi sub denumirea de zaharoză sau 
sucroză, nu aduce niciun beneficiu organismului, fiind un 
carbohidrat sărac în nutrienţi, care furnizează doar calorii 
„goale“, spun specialiştii. În schimb, are capacitatea de a 
energiza instantaneu, deoarece ajunge în sânge în foarte 
scurt timp sub formă de glucoză şi, astfel, nivelul glicemiei 
creşte brusc.

Iată câteva dintre efectele nocive ale consumului de 
zahăr!

- Zahărul favorizează rezistenţa la insulină. Zaharoza 
sau zahărul rafinat consumat în cantităţi mari determină 
pancreasul să secrete mai multă insulină cu scopul de a 
transporta glucoza în celule. „Hiperglicemia are un efect 
negativ asupra secreţiei de insulină şi a acţiunii sale, 
jucând un rol central în patogenia deficienţei betacelulare 
şi a insulinorezistenţei”, se arată în cartea „Cum să trăim 
mai mult şi mai bine”. Iar rezistenţa la insulină este 
asociată cu diabetul zaharat de tip 2 şi cu obezitatea.

- Induce dezechilibre ale vitaminelor şi mineralelor. Un 
exces de zahăr poate scădea aborbţia cuprului şi a 
cromului, crescând necesarul de vitamina B1.

- Creşte nivelul trigliceridelor. Dulciurile şi, în general, 
alimentele cu indice glicemic ridicat, au un impact nefast 
asupra trigliceridelor.

- Duce la apariţia obezităţii, care, la rândul ei, este 
factor de risc pentru apariţia cancerului şi a altor probleme 
de sănătate.

- Atacă dinţii. Bacteriile din gură „adoră” zahărul. Flora 
bacteriană din cavitatea bucală consumă zahărul pentru 
a produce acizi ce deteriorează dinţii, ceea ce are ca efect 
producerea cariilor.

Deşi suntem obişnuiţi să consumăm doar zahăr alb, 
specialiştii ne atrag atenţia că nu este cea mai bună 
alegere. Obţinerea acestuia se face printr-un proces de 
rafinare, în urma căruia sunt eliminaţi aminoacizii, 
pectinele, sărurile, mineralele şi enzimele. Prin urmare, 
acesta conţine doar zaharoză; În schimb, putem opta 
pentru zahărul brun, însă şi acesta este de două tipuri. 
Zahărul brun nerafinat se obţine prin păstrarea melasei, 
bogată în nutrienţi: vitamine şi minerale (Ca, K, Mg, P şi 
Na). În schimb, zahărul brun rafinat conţine 96 la sută 
zaharoză.

Consiliul Tineretului din 
România a lansat ieri zece 
priorități pentru viitorul prim-
ministru. “Faptul că în ultimii 15 
ani numărul tinerilor a scăzut cu 
aproape o treime, de la 
aproximativ 7,5 la 5 milioane de 
tineri, iar perspectiva este una 
negativă, trebuie să conducă la 
măsuri curajoase cât mai rapid”, 
susține liderul CTR, Mihai 
Dragoș.

Comunicatul integral al 
Consiliului Tineretului din 
România:

“Zece priorități ale tinerilor 
pentru viitorul Guvern

Consiliul Tineretului din 
România (CTR), federația care 
reprezintă tinerii și organizațiile 
de tineret solicită, în contextul 
desemnării unui nou Prim-
ministru și în condițiile în care 
numărul tinerilor din România a 
scăzut cu aproape o treime în 
ultimii 15 ani, solicită tratarea în 
mod real și cu prioritate a 
nevoilor acestora, precum și o 
abordară coerentă din partea 
Guvernului în privința politicilor 
pentru tineret. Șansele la un loc 
de muncă plăt i t  decent,  
condițiile de locuire, condițiile 
pe care le pot asigura copiilor 
lor, modul în care inițiativele și 
ideile lor sunt susținute și o 
a d m i n i s t r a ț i e  p u b l i c ă  
profesionistă, modernă și 
integră sunt esențiale pentru ca 
tineri i să poată privi cu 
optimism.

A v â n d  î n  v e d e r e  
complexitatea nevoilor tinerilor 
și, prin urmare, a măsurilor care 
trebuie luate pentru a răspunde 
acestor nevoie, reprezentanții 
organizațiilor de tineret din 
România solicită viitorului Prim-
ministru și viitorului Guvern 
următoarele:

Existența în continuare a 
Ministerului Tineretului și 
Sportului sau înființarea unui 
Minister al Tineretului cu 
atribuții sporite. Politicile pentru 
tineret sunt complexe și nu pot fi 
subsumate unui alt domeniu, 
chiar și celui al Educației, fiind 
n e v o i e  c a  a m b e l e  s ă  
beneficieze de prioritate. 
Ministerul responsabil de tineret 
trebuie susținut pentru a 

asigura o abordare coerentă la 
nivelul diferitelor ministere în 
privința politicilor pentru tineret.

Implementarea Strategiei 
naționale în domeniul politicii de 
tineret 2015 – 2020 în anul 
2020, precum și demararea 
imediată a demersurilor pentru 
e l a b o r a r e a  s t r a t e g i e i  
succesoare – pentru perioada 
2021 – 2026. Chiar dacă 
România are o strategie care 
vizează diferite domenii prin 
care ar trebui îmbunătățită viața 
tinerilor, aceasta nu a avut 
niciodată planuri de acțiune 
care să prevadă ce măsuri 
urmează a fi realizate, ce 
bugete sunt alocate și ce 
rezultate vor avea acestea – 
practic, Strategia națională în 
domeniul politicii de tineret 
2015 – 2020 nu a fost niciodată 
aplicată.

Dezvoltarea de polit ici 
publice care să reducă declinul 
demografic, inclusiv prin 
asigurarea unui progres al 
sistemelor publice de educație 
și sănătate, măsuri care să 
conducă la îmbunătățirea 
condițiilor de locuire a tinerilor, 
măsuri de sprijin pentru tinerele 
f a m i l i i ,  s t i m u l a r e a  
antreprenoriatului și altele.

Acordarea unei atenți i  
deosebite celor mai vulnerabili 
tineri, inclusiv prin oferirea de 
spr i j in  mamelor  minore ,  
spr i j in i rea t iner i lo r  care  
părăsesc sistemul de protecție 
a copilului și a tinerilor cu 
dizabilități, stimularea adopției 
prin alocare de fonduri pentru 
creșterea și consilierea copiilor 
și a tinerilor cu dizabilități sau cu 
istoric de traumă sever.

Creșterea finanțării alocate 
pentru susținerea activităților de 
tineret în Legea bugetului de 
stat pentru anul 2020 la 
echivalentul a un Euro / tânăr / 
an. Bugetul actual este în acest 
moment echivalent cu un covrig 
pe tânăr pe an (1,49 lei).

S u s ț i n e r e a  a d o p t ă r i i  
proiectului Legii tineretului, într-
o formă agreată și de Consiliul 
Tineretului din România și care 
să  conducă  i nc lus i v  l a  
dezvoltarea de strategii pentru 
tineret la nivelul consiliilor locale 

și județene, dezvoltarea lucrului 
cu tinerii și crearea condițiilor 
pentru înființarea de centre de 
tineret care să sprijine tinerii 
prin dezvoltarea de abilități 
transversale, integrare socială, 
f ac i l i t a rea  accesu lu i  l a  
oportunități educaționale și de 
voluntariat, consiliere a carierei 
și alte servicii, în funcție de 
nevoile comunităților deservite.

S u s ț i n e r e a  p e n t r u  
modif icarea legislaț iei  și  
procedurilor care guvernează 
func ț ionarea  s t ruc tu r i lo r  
neguvernamentale și finanțarea 
publică, în vederea simplificării 
birocrației asociate, introducerii 
instrumentelor electronice și 
creșterii transparenței.

Luarea deciziilor referitoare 
la descentralizarea atribuțiilor și 
patrimoniului în domeniul 
t ineretului  doar în urma 
consultării sectorului de tineret 
și, în cazul patrimoniului, cu 
m e n ț i n e r e a  d e s t i n a ț i e i  
acestuia.

Implementarea politicilor 
pentru tineret asumate la nivelul 
organizațiilor internaționale din 
care România face parte, în 
special Organizația Națiunilor 
Unite, Uniunea Europeană și 
Consiliul Europei.

Asigurarea unui echilibru de 
gen în privința funcțiilor de 
ministru și secretar de stat.

'Faptul că în ultimii 15 ani, 
numărul tinerilor a scăzut cu 
aproape o treime, de la 
aproximativ 7,5 la 5 milioane de 
tineri, iar perspectiva este una 
negativă, trebuie să conducă la 
măsuri curajoase cât mai rapid. 
Este o rană deschisă a societății 
românești lăsată de decidenții 
care au lăsat nevoile tinerilor să 
fie ignorate și speranțele lor să 
fie năruite, prin incompetență, 
corupție, inconsecvență și 
subfinanțare. E crucial ca viitorii 
i n te r l ocu to r i  d i n  pa r tea  
guvernamentală să schimbe 
radical modul în care sunt 
abordate aceste nevoi și să 
ofere soluții care să convingă 
tinerii că pot avea un viitor 
decent și în România.' – Mihai 
D r a g o ș ,  p r e ș e d i n t e l e  
Consiliului Tineretului din 
România”.

CAS Teleorman:

Înființarea comisiei de experți CNAS pentru tratamentul AMS

Cererile tinerilor pentru viitorul Guvern Efectele consumului 
excesiv de zahăr
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Soarta mea este un suflet aruncat… Inima mea bate sub 
respirația întregului  univers… Destinul meu a fost strigat în 
licitație publică și cumpărat de Singurătate cu două parale… 
Ca să rezist am fuzionat - cum se face în politică – cu ploaia… 
Și am devenit un întreg…

Umbra

îmi transformă

trupul

în toamnă violetă,

miliarde de voci

înfundate

pătrund forțat

în creieru-mi obosit,

gândul mă transportă

într-un timp trecut

în care am avut

ca un restul vieții…
(Din volumul „Jurnal cu Singurătate” – eseuri, de Mihail 

TĂNASE, apărut recent la Editura Hermannstadt, 2019)

Un bancher discută cu prietenul său:

– Îţi închipui, m-am îndrăgostit! Ea are 20 de ani, eu 65! 

Ce crezi, şansele mele vor creşte dacă ii voi spune că am 50?

– Şansele tale vor creşte cu siguranţă dacă îi vei spune că 

ai 80!

***

Un şeic arab se plimba în desertul Arabiei Saudite. Cu 50 

de metri în faţă e soţia acestuia. Se întâlneşte cu un alt şeic, 

care, supărat, îl întreabă:

– Ce faci Ahmed? E scris în Coran că femeia e cu 50 de 

metri în spatele bărbatului, nu în faţă.

– Ai dreptate prietene, dar când a fost scris Coranul nu 

existau mine în deşert.

Pastila de râs

A c t r i ţ a  T a m a r a  
Buciuceanu-Botez a fost un 
simbol al generaţiei de aur a 
scenei şi cinematografiei 
româneşti şi a rămas cel mai 
mult în memoria cinefililor 
pentru roluri precum cel al 
profesoarei "Isoscel" din seria 
"Liceenii", dar şi pentru 
interpretarea personajului 
Coana Chiriţa.

Tamara Buciuceanu s-a 
născut pe 10 august 1929, la 
Tighina, şi a frecventat 
cursurile Institutului de Teatru 
"Vasile Alecsandri" din Iaşi, 
între anii 1948 şi 1951. În cel 
de-al patrulea an de studii, s-
a transferat la Institutul de 
A r t ă  T e a t r a l ă  ş i  
C i n e m a t o g r a f i c ă  d i n  
Capitală, la clasa profesorului 
Nicolae Bălţăţeanu, şi a 
absolvit în anul 1952.

În anul 1962, s-a căsătorit 
cu  med icu l  anes tez is t  
Alexandru Botez, care a 
decedat în 1996.

Tamara Buciuceanu a fost 
una dintre legendele teatrului 
de comedie şi a jucat în peste 
25 de filme, printre care se 
numără "Titanic vals", din 
1964, "Anecdota", lansat în 
1 9 7 2 ,  " D o m n i ş o a r a  
Nastasia", din 1976, "Ion: 
B les temu l  pământu lu i ,  
blestemul iubirii", din 1979, 
" A l o ,  a t e r i z e a z ă  
străbunica!...", din 1981, "De 
ce trag clopotele, Mitică?", 
"Declaraţie de dragoste", 
lansat în 1985, "Cuibul de 
viespi", din 1986, "Nunta 
mută", lansat în 2008.

Totodată, a interpretat 
roluri pe scenele marilor 

teatre din Capitală, precum 
Odeon, Bulandra, Naţional şi 
Comedie. Printre piesele în 
care a interpretat roluri 
emblematice se numără 
" D i m i n e a ţ ă  p i e r d u t ă " ,  
"Romeo şi Julieta la început 
de noiembrie", "Scaunele", 
" D o c t o r  f ă r ă  v o i e " ,  
"Aşteptând la arlechin", 
"Domnişoara Nastasia", 
"Mamouret" şi "Cumetrele".

Mai mult decât atât, 
Tamara Buciuceanu i-a dat 
glas personajului Coana 

Chiriţa pe scena Teatrului 
Naţional din Iaşi.

Cariera din teatru a fost 
d u b l a t ă  d e  c e a  d i n  
t e l e v i z i u n e ,  Ta m a r a  
Buciuceanu realizând apariţii 
memorabi le, incluse în 
programele de divertisment. 
Totodată, a apărut în două 
episoade din serialul "Toate 
pânzele sus", regizat de 
Mircea Mureşan şi lansat în 
luna martie a anului 1977.

Recompensată cu peste 
20 de premii de interpretare, 

actriţei i-a fost decernat 
p r e m i u l  " A r i s t i z z a  
Romanescu" pentru întreaga 
c r e a ţ i e  t e a t r a l ă  ş i  
cinematografică, la gala 
Academiei Române pe anul 
2011, precum şi distincţia 
Ordinul Naţional "Steaua 
Românie i "  în  grad de 
Cavaler, în anul 2014. În 
2008, artista a fost omagiată 
ş i  l a  T r a n s i l v a n i a  
International Film Festival 
(TIFF) de la Cluj-Napoca, iar, 
în 2014, a primit însemnele 

Ordinului Coroana României 
în grad de Ofiţer din partea 
Casei regale. În 2011, actriţa 
a primit o stea pe Walk of 
Fame - Aleea celebrităţilor din 
Bucureşti.

Tamara Buciuceanu Botez 
a murit, marţi, 15 octombrie 
2019, la Spitalul Elias din 
Capitală. Actriţa fusese 
internată pe fondul unor 
p r o b l e m e  c a r d i a c e  l a  
începutul lunii octombrie, iar 
în ultimele zile starea sa de 
sănătate se agravase.

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

SC ANCIP INVEST SRL, str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 6, bl. 4, sc. 3, Parter, ap. 60, Sector 3, 
Municipiul București, telefon 0740/314.465, intenționează să obțină de la Administrația 
Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru „Spații de procesare 
și tehnic (P+1E), seră metalică pentru cultivarea căpșunilor și structură metalică pentru 
panouri fotovoltaice” în Municipiul Turnu Măgurele, DN 54, Tarlaua 99 IV, P. 15, Lot 1/1A, 
județul Teleorman.

Această investiție este nouă.
Se propune alimentarea cu apă pentru grupul sanitar și pentru irigarea căpșunilor în seră, 

din subteran, printr-un puț forat existent și evacuarea apelor uzate menajere într-un bazin 
vidanjabil.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107 din 1996, cu 
modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului, la adresa: str. Lt. Nicolae Pascu, nr. 6, bl. 4, sc. 3, Parter, ap. 60, Sector 3, 
Municipiul București.

Reprezentant: Papuc Ana Maria, telefon 0740/314.465 după data de 17.10.2019.

Anunţ public nr.1

Organizația 
N a ț i u n i l o r  
Unite pentru 
Alimentație și 
A g r i c u l t u r ă  
( F A O )  
estimează că, 
l a  n i v e l  
m o n d i a l ,  
a p r o x i m a t i v  
1 4 %  d i n  
p r o d u s e l e  
alimentare se 
pierd în procesul dintre post-recoltare și vânzare, inclusiv prin 
activitățile de la fermă, depozitare și transport.

Cu toate acestea, pierderile alimentare variază considerabil 
de la o regiune la alta în cadrul acelorași grupuri de mărfuri și a 
etapelor lanțului de aprovizionare.

Esimarea se găseşte în raportul FAO intitulat “Situația în 
Alimentație și Agricultură în 2019“, care subliniază necesitatea 
și oferă o metodologie nouă, pentru a măsura cu atenție 
pierderile la fiecare etapă a lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare și pentru a identifica măsurile cele mai 
eficiente de reducere a acestora.

De asemenea, în raport se subliniază importanța reducerii 
risipei alimentare, care are loc la nivel de vânzare și consum și 
este legată de termenul de valabilitate limitat și de 
comportamentul consumatorilor, cum ar fi cererea de produse 
alimentare ce respectă standardele estetice precum și 
stimulente limitate pentru a evita risipa alimentară.

„În timp ce ne străduim să facem progrese în ceea ce 
privește reducerea pierderilor și a risipei de alimente, nu putem 
fi cu adevărat eficienți decât dacă eforturile noastre sunt bine 
documentate printr-o înțelegere solidă a problemei”, a declarat 
directorul general al FAO, Qu Dongyu, în prefața raportului.

El se întreabă: „cum putem permite ca alimentele să fie 
aruncate atunci când peste 820 de milioane de oameni din 
lume continuă să sufere de foame în fiecare zi”.

România reală
Fuziune necesară

Tamara Buciuceanu-Botez, 
''Doamna comediei româneşti'', s-a stins

FAO: 14% din produsele 
alimentare se pierd în procesul 

dintre post-recoltare 
și vânzare



1604: Astronomul german Johannes Kepler a observat în 

constelația Ophiuchus Supernova din 1604 ("Steaua lui 

Kepler").

1849: A murit Frédéric 

Chopin, muzician și compozitor 

polonezo-francez (n. 1810).

1887: A murit Gustav Robert 

Kirchhoff, fizician german (n. 

1824).

1873: S-a născut Gheorghe 

Țițeica, matematician român 

(d. 1939).

1904: S-a născut Dinu 

Bădescu, tenor român (d. 

1980).

1904: A murit Ștefan Petică, 

poet român (n. 1877).

1905: S-a născut Alexandru Dima, critic și istoric literar 

român (d. 1979).

1915: S-a născut Arthur Miller, scriitor american (d. 

2005).

1918: S-a născut Rita Hayworth, actriță americană (d. 

1987).

2008: A murit Gheorghe Pavelescu, etnolog și folclorist 

român (n. 1915).

Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei.

9

Joi 17 Octombrie 2019

07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Yanxi, palatul suspinelor 
12:30 Preşedinte pentru România 
13:00 Izolaţi în România 13:30 
Adevăruri despre trecut 14:00 
Telejurnal 15:10 Akzente 17:00 
Europa mea 17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:35 Nadine 20:00 
Telejurnal 21:00 Preşedinte pentru 
România 22:35 Dispăruţi fără urmă 
23:35 Anchetele comisarului 
Antonescu

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 17 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 21:30 Sef sub acoperire 
22:30 Masterchef 23:30 Ştirile 
Pro Tv 00:00 Coliziunea 02:00 
Cititorii de oase 03:00 Cititorii 
de oase

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 
Sacrificiul 22:15 The Wall - 
Marele Zid - (sezon nou) 23:30 
Xtra Night  Show 01:00 
Observator 02:00 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 Îmi place dansul 01:45 
Știrile Kanal D 02:45 Puterea 
dragostei 05:30 Pastila de râs

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Casa: construcţie şi design 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Paradisul  
femeilor  18:00 Focus 18 
19:30 Trăsniți 20:30 Bărbați 
de elită 22:30 Starea naţiei – 
Betman 23:30 Focus din 
inima României 00:00 Trăsniți 
01:00 Bărbați de elită

07:00 Vechi prieteni 09:30 
La bloc 11:30 S-a întâmplat 
într-o noapte 13:45 Karate 
Kid II 16:15 Ziua cârtiței 
18:15 La bloc 20:30 Revolta 
dupa gratii 22:15 Scăpat de 
sub control 00:30 Revolta 
dupa gratii 02:15 Scăpat de 
sub control 04:30 La bloc 
05:45 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 În direct 
cu viaţa 12:00 Telejurnal 13:00 
Cul tura minor i tăţ i lor  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 Anne Frank  23:00 Anatomia 
lui Grey 23:55 Câştigă România!

07:55 Kong: Insula Craniilor 
09:50 Mai bine nu se poate 
12:00 Cineva acolo sus 12:45 
La pescuit în deșert 14:35 Ora 
de vârf 16:10 Jack 18:00 
Poarta Dragonului 20:00 Nu 
ma u i ta  21:35 Cei  t re i  
muschetari 23:15 Vânătorul de 
recompense 2049 01:50 I se 
spunea Zodiac 04:25 Ora de 
vârf 06:00 La pescuit în deșert

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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 

17 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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I n  p e r i o a d a  1 1 - 1 3  

octombrie, 13 sportivi ai 

c l u b u l u i  n o s t r u  A C S  

Seishindokan, antrenati de 

catre sensei Caracaleanu 

Sorin Gabriel cu rezultate 

deosebite in campionatul 

intern 2019 s-au alaturat 

Echipei Nationale a Romaniei 

de Karate pentru a participa 

la Cupa si Campionatul 

Mondial  SKDUN 2019,  

competitie ce s-a desfasurat 

in imensa sala a patinoarului 

KV Arena din minunata 

localitate Karlovy Vary a 

Republicii Cehe., totodata 

unul din cele mai faimoase 

orase turistice din Europa si 

nu numai.

Competitia a adus la start 

34 de tari participante din 

toate colturile lumii si un 

total de peste 1200 de 

sportivi, asigurand un nivel 

ridicat.

Avand o evolutie foarte 

buna 5 dintre sportivii nostrii 

s-au clasat pe podiumul 

mondial dintre care 2 au dus 

steagul Romaniei pe primul 

loc in lume obtinandu-se la 

final un total de 5 medalii 

dintre care 3 de aur, 1 de 

argint si 2 de bronz.

Medalie de aur si titlul de 

Campion Mondial au obtinut:

1.Velicu Marius Ionut: -

Kohai Kata 

- Kohai Sanbon Kumite 

2 .  D a n i l u c  M a r i u s  

Gabriel:-Kohai Kata 

Medalie de argint si titlul 

de Vicecampion Mondial:

1. Ene Silviu Alexandru:-

Kohai Kata 

Medalie de bronz si locul 

al 3-lea Mondial au obtinut:

1 .  N e d e l e a  K a r i n a  

Andreea:-Kohai Sanbon 

Kumite 

2. Sima Cristian Mario:- 

Kohai Sanbon Kumite 

Pe langa acestia o evolutie 

remarcanta a caror clasari i-

au adus aproape de podium au 

avut-o urmatorii sportivi: 

Georgescu Andrei Irinel, 

Vasile Alexandru, Cita 

Alexandra Maria, Ene David 

A n d r e i ,  T o n c u  D a v i d  

Alexandru, Nedelea Miruna 

Alexia, Bugean-Leafu Anya, 

Calota Alexandru Razvan.

La final putem spune ca 

suntem mandrii de evolutia 

sportivilor nostrii care desi 

s - a u  a f l a t  l a  p r i m a  

participare la o competitie de 

asemenea nivel, menita sa fie 

de asemenea un test pentru 

urmatoarele competiti i  

printre care si Campionatul 

National de Karate pe Echipe 

de pe data de 16 noiembrie 

care se va desfasura in sala 

Gabriela Szabo din Voluntari 

le dorim mult succes pe 

viitor!!!

Oss!!!

SPORT

D r a m a t i c !  
Tricolorii au ratat 
v i c t o r i a  î n  
prelungiri, după 
un meci nebun pe 
Arena Națională. 
Echipa pregătită 
d e  C o s m i n  
Contra rămâne 
pe locul 3 în 
c l a s a m e n t u l  
grupei F. 

România a scos doar un punct din duelul cu Norvegia de 
pe Arena Națională. Pușcaș și Benzar au avut două ocazii în 
primele șase minute ale întâlnirii. Nordicii au răspuns prin 
Odegaard, al cărui șut a fost blocat de Tătărușanu.

Mitriță a scăpat apoi pe contraatac, dar a tras pe lângă 
poartă. În minutul 33, Pușcaș a cerut un penalty, dar centralul 
nu a fost impresionat și a lăsat jocul să continue. Chiar înainte 
de pauză, Mitriță a mai avut o mare ocazie.

Repriza secundă a început cum nu se putea mai bine 
pentru tricolori. Bancu a scos o lovitură de la 11 metri. Pușcaș 
a executat însă slab și a irosit o șansă importantă. Asaltul la 
poarta norvegienilor a continuat, iar Mitirță a deschis scorul 
cu o super-execuție.

Introdus în locul lui Pușcaș, Florin Andone a avut și el o 
bară. Contra a încercat să închidă jocul, dar în minutul 92, 
apărarea a cedat. Alexander Sorloth l-a învins pe 
Tătărușanu, iar partida s-a terminat 1 la 1.

Pentru tricolori urmează partida cu Suedia, pe 15 
noiembrie.

Aproximativ 27.000 de copii au creat o atmosferă de-a 
dreptul senzațională pe Arena Națională. Presa norvegiană 
nu a întârziat să apară cu reacții.

Cei de la Dagsavisen au scos în evidență zgomotul 
asurzitor creat de elevii care au susținut tricolorii cu aceeași 
intensitate, încă din primul minut al jocului. "Sunete 
asurzitoare, tribale, din partea copiilor la București", au titrat 
aceștia în articol, în care au scris următoarele: 

"Ar trebui să fie tribune goale și liniște completă. În 
schimb, Norvegia a fost surprinsă de o atmosferă haotică 
deja din timpul încălzirii. Copii care au umplut stadionul au 
acaparat tot sunetul din scaunele lor. Chiar înainte ca 
echipele să se încălzească și ca iarba să fie udată, nivelul de 
zgomot era la fel de mare ca în timpul unei faze dramatice 
dintr-un meci captivant.

L a r s  
Lagerback poate 
să uite de ideea 
unei comunicări 
u ș o a r e  c u  
jucătorii săi în 
m e c i u l  d i n  
c a l i f i c ă r i  
î m p o t r i v a  
R o m â n i e i .  A 
spus și el că este 
u n  a v a n t a j  
p e n t r u  e i  

(România), decât să joace cu tribunele goale", au scris cei de 
la Dagsavisen.

Tricolorii au fost susținuți la cel mai important meci al 
acestei campanii de calificare de 27.000 de copii, alături de 
care au fost şi aproape 3.000 de însoţitori. Puștii veniți din 
toată țara au ajuns la Arena Națională, cu autocarele, și au 
început să cânte imnul național ”Deșteaptă-te, române”, 
moment care i-a impresionat vizibil pe tricolori.

Copiii au fost echipați cu steaguri și fulare cu România și 
pregătiți să-i susțină pe tricolori.

La intrarea pe stadion, copiii au fost percheziționați de 
către stewarzi mai ceva ca adulții. Oamenii care asigură 
ordinea pe Arena Națională le-au confiscat acestora, printre 
altele, vuvuzele, mere și chiar o caserolă cu ”Spiderman”.

România - Norvegia 1-1. 

Dramatic! Tricolorii 
ratează victoria în prelungiri 

și rămân pe 3

Ce au putut scrie norvegienii despre cei 27.000 de copii:

 "Sunete asurzitoare, 
tribale la București. Atmosferă 

haotică"

Karateka alexandreni pregatiti de c

atre sensei Caracaleanu Sorin au adus aur,

 argint si bronz pentru Romania la Mondialele

 de Karate SKDUN din Cehia!!!
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