
Fabrica de rulmenți din 
Alexandria, cel mai mare 
angajator privat din județul 
Teleorman, pregătește o 
investiție de aproape 100 de 
milioane de euro ce vizează 
introducerea unei noi linii de 
producție pentru rulmenți 
folosiți la roțile de automobile. 
Anunțul a fost făcut astăzi, în 
prezența ministrului pentru 
Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat, Ștefan Radu Oprea și a japonezilor de la JTEKT Corporation, 
consorțiu din care face parte și fabrica din Alexandria.

(Continuare  în  pagina  4)

În urmă cu două zile, 
respectiv în data de 16 
octombrie 2019, a început plata 
avansului subvențiilor agricole 
din Campania 2019, fermierii 
având de primit în avans 70% 
din plățile directe și 85% din 
plățile compensatorii acordate 
p e  a n u m i t e  m ă s u r i  d e  
dezvoltare rurală. Conform 
conduce r i i  AP IA ,  suma  

prevăzută ca avans, ce urmează să fie achitată fermierilor până la data de 30 
noiembrie, se ridică la 1,4 miliarde euro.

(Continuare  în  pagina  4)

 Elli Maria Păun are 15 ani și este unul dintre elevii de 
excepție ai județului Teleorman. 

Ea a obținut și anul acesta, la cea de a VI-a ediție a 
Olimpiadei Internaționale a Elenismului, Premiul I.

La prima ediție a acestei olimpiade, participând pentru 
Cipru, sârguincioasa elevă a obținut același premiu.

În perioada 5-8 septembrie 2019 a avut loc la 
București cea de a VI-a ediție a Olimpiadei Internaționale 

a Elenismului, care se desfășoară în fiecare an în 
România.

Olimpiada este organizată de Ministerul Educației 
Naționale în parteneriat cu Uniunea Elenă din România, 

sub înaltul patronaj al Parlamentului României și al 
Republicii Elene.

(Continuare  în  pagina  7)

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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 Executiv

Elli Maria Păun: 
 „Aici, în România, este ACASĂ.”

Peste 262.000 de fermieri, 
autorizați pentru a încasa avansul  

la subvențiile agricole   

Fabrica de rulmenți din 
Alexandria se modernizează! Investiții 

de peste 100 de milioane de uro

33 de șoferi 
au fost prinși în timp

 ce foloseau telefonul
 mobil



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Amenzi de peste 76.000 lei date de polițiștii 
din Teleorman în doar 3 ore. Majoritatea 
sancțiunilor au vizat folosirea telefonului mobil 
și nepurtarea centurii de siguranță.

Amenzi pe bandă rulantă. 200 de sancțiuni 
contravenționale în valoare de 76.360 lei au 
aplicat polițiștii din Teleorman. Totul în doar 3 
ore.

Oamenii ”legii” devin oamenii amenzilor. În 
loc să confere participanților la trafic 
încredere, polițiștii vor să bată recordul de 
amenzi. În mai puțin de 3 ore aceștia au umflat 
bugetele locale cu peste 760 de milioane de lei 
vechi. 

”Polițiștii rutieri teleormăneni au organizat 
și executat, între orele 16:00 - 19:00, o acțiune 
pe raza județului, având ca principal obiectiv 
prevenirea și sancționarea încălcării 
prevederilor referitoare la ținerea în mână sau 
folosirea cu mâinile, în orice mod, a telefonului 
mobil ori a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu 
funcția de înregistrare ori redare text, foto sau 
video, de către conducătorul auto, în timpul 
conducerii vehiculului aflat în mișcare.

În cadrul acțiunii au fost aplicate 200 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de 
76360 lei pentru abateri privind: telefonul 
mobil/ alte dispozitive - 33; centura de 

siguranță - 45; alte abateri - 122.
Au fost reținute 9 permise de conducere 

pentru alte abateri privind circulație pe 
drumurile publice și a fost constatată o 
infracțiune”, se arată într=o informare a Poliției 
Teleorman.

Prin noile reglementări a fost interzisă 
ținerea în mână sau folosirea cu mâinile în 
orice mod atât a telefonului mobil, cât și a 
oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcția de 
înregistrare ori redare text, foto sau video, de 
către conducătorul auto, în timpul conducerii 
vehiculului aflat în mișcare.

Nerespectarea acestei norme este 
sancționată cu amenda prevăzută în clasa a 
III-a de sancțiuni, de la 6 la 8 puncte-amendă 
și cu aplicarea sancțiunii complementare de 4 
puncte de penalizare.

Mai mult, încălcarea acestei reguli de 
circulație, concomitent cu o altă abatere 
rutieră, constituie contravenție și se 
sancționează cu amenda prevăzută în clasa a 
II-a de sancțiuni, de la 4 la 5 puncte-amendă 
(de la 580 de lei, la 725 de lei) și cu aplicarea 
sancțiunii complementare a suspendării 
exercitării dreptului de a conduce pentru 30 de 
zile.

Claudiu DUMITRACHE

În luna septembrie 2019, înmatriculările de autoturisme noi 
în Uniunea Europeană au crescut cu 14,5% faţă de septembrie 
2018, atingandu-se un nivel de 1.249.403 unităţi.

România are, în primele nouă luni, a două creştere a 
înmatriculărilor de autoturisme noi din UERomânia are, în 
primele nouă luni, a două creştere a înmatriculărilor de 
autoturisme noi din UE

În primele nouă luni, România se situează, cu 124.049 
autoturisme noi înmatriculate, pe poziţia 14 în UE, înregistrând 
a două cea mai mare creştere a înmatriculărilor de autoturisme 
noi din UE, de 16,4% comparativ cu primele nouă luni din 2018, 
informează MEDIAFAX. În luna septembrie 2019, 
înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au 
crescut cu 14,5% faţă de septembrie 2018, atingandu-se un 
nivel de 1.249.403 unităţi.

În perioada ianuarie-septembrie 2019 au fost înregistrate 
creşteri ale înmatriculărilor de autoturisme noi în: Germania 
(+2,5%), în timp ce în Franţa (-1,3%), Italia (-1,6%), Marea 
Britanie (-2,5%) şi Spania (-7,4%), au fost înregistrate scăderi 
ale înmatriculărilor de autoturisme noi.

Volumul total al autoturismelor înmatriculate în UE a fost de 
11.769.175 unităţi, o scădere de 1,6% faţă de perioada similară 
din 2018.

În ceea ce priveşte constructorii de automobile, cele mai 
multe autoturisme înmatriculate în total Europa sunt 
reprezentate de grupul VW cu 2.958.415 unităţi, în scădere cu 
1,3 %, urmate de grupul PSA cu 1.956.666 unităţi, în scădere cu 
0,2% şi de Grupul Renault cu 1.265.017 unităţi, în scădere cu 
2,4% (din care Dacia, cu 449.949 unităţi are o creştere de 11% 
faţă de perioada ian-sept 2018). Autoturismele marca Ford au 
reprezentat, în ian-sept 2019, 739.639 unităţi noi înmatriculate, 
în scădere cu 3,8% faţă de perioada similară din 2018.

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

Luna octombrie marchează 
o nouă creştere a preţului 
carburanţilor faţă de luna 
p re c e d e n tă ,  p e  f o n d u l  
incertitudinilor politice şi a 
creşterii cursului euro/leu.

Preţul pe care-l plătesc 
românii pentru un plin de 
combustibil a continuat să 
crească în luna octombrie, 
printre cauzele principale 
numărându-se un preţ al 
petrolului în creştere pe plan 
mondial, deprecierii monedei 
naţionale şi absenţa unui 
mediu concurenţial real.

Astfel, potrivit promotor.ro, 
comparativ cu luna trecută, 
preţul mediu al unui litru de 
benzină s-a majorat cu 1,3%, 
ceea ce înseamnă că un plin 
(50 de litri) costă astăzi cu 3,5 
lei mai mult decât în urmă cu 
30 de zile. În cazul motorinei, 
preţul mediu al unui litru a 

crescut cu 1,6%, ceea ce 
înseamnă că un plin (50 de litri) 
costă astăzi cu 4,5 lei mai mult 
decât în urmă cu 30 de zile.

Con fo rm  Mon i t o ru l u i  
preţurilor publicat de Consiliul 
Concurenţei, un litru de 
benzină standard costă azi 
între 5,61 şi 5,69 lei, iar în 
cazul benzinei premium preţul 
unui litru variază între 5,72 şi 
6,36 lei.

În  ceea ce  p r i veş te  
motorina, preţul carburantului 
standard variază între 5,79 şi 
5,9 lei, iar motorina premium 
are azi o plajă de preţuri 
cuprinse între 5,99 şi 6,34 de 
lei.

Situaţia nu este prea roză 
nici atunci când comparăm 
preţurile carburanţilor din 
România cu cele din ţările 
vecine, care au, cele mai 
multe, preţuri mai mici. Astfel, 

dacă luăm ca referinţă media 
de 1,179 euro pentru un litru de 
b e n z i n ă  î n  R o m â n i a ,  
comparaţia cu preţurile din 
Polonia (1,143 euro/litru) şi 
Ungaria (1,170 euro/litru), ţări 
cu un nivel de trai mai ridicat, 
ne este nefavorabilă.

Preţul în alte ţări este: 
Bulgaria – 1,106 euro/litru, 
Austria – 1,242 euro/litru, 
Croaţia – 1,288 euro/litru, 
Cehia – 1,260 euro/litru, 
Slovenia – 1,288 euro/litru. În 
ţările occidentale, unde nivelul 
veniturilor este de câteva ori 
mai mare decât cel din 
România, preţurile arată în 
felul următor, pentru acelaşi tip 
de carburant: Spania – 1,297 
euro/litru, Portugalia – 1,487 
euro/litru, Italia – 1,578 
euro/litru, Germania – 1,387 
euro/litru, respectiv Franţa – 
1,469 euro/litru.

33 de șoferi au fost prinși în timp ce 
foloseau telefonul mobil

România are, în primele
 nouă luni, a două creştere a

 înmatriculărilor de autoturisme
 noi din UE

Preţul carburanţilor a luat-o razna
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Marți, 15 octombrie 2019, președintele Klaus Werner 

Iohannis a desemnat viitorul prim-ministru al României în 

persoana președintelui Partidului Național Liberal, 

Ludovic Orban. Cu acest prilej președintele Iohannis a 

declarat: ”Am decis să desemnez următorul premier, în 

persoana domnului Ludovic Orban, președintele PNL, cel 

mai mare partid din opoziție. Așa este democratic corect, 

așa se va întâmpla.” Președintele Klaus Werner Iohannis a 

mai spus că la consultările cu toate formațiunile politice pe 

care le-a avut, liberalii au fost singurii dispuși să-și asume 

guvernarea; de remarcat că la consultările cu partidele 

politice social-democrații, conduși de Viorica Vasilica 

Dăncilă, au refuzat să participe. Președintele Iohannis a 

adăugat: ”Sper ca toți actorii politici să înțeleagă că 

suntem în criză politică. Noul Guvern trebuie instalat 

urgent.” Iohannis a vorbit și despre posibilitatea 

alegerilor anticipate: ”Cred că anticipatele ar fi o soluție 

foarte bună, dar nu acum, cu Guvernul Dăncilă interimar. 

Fiecare zi cu acest Guvern este un risc pentru români.”

Ludovic Orban are un termen de 10 zile pentru a merge 

în Parlament să primească votul de încredere asupra 

programului de guvernare și a întregii liste cu miniștri. 

După ce a mulțumit președintelui Iohannis pentru 

încrederea acordată, noul premier Ludovic Orban a 

prezentat principalele priorități ale Guvernului său: 

”Refacerea echilibrelor macro-economice și corectarea 

măsurilor economice care au lovit mediul de afaceri și 

populația țării; restructurarea amplă a aparatului 

guvernamental; readucerea profesionismului și 

competenței în instituțiile publice; digitalizarea aparatului 

public pentru a crește calitatea serviciului pentru 

cetățeni; consolidarea parcursului României și a poziției 

României la nivelul UE în conformitate cu pactul semnat de 

PNL la inițiativa președintelui; respectarea drepturilor 

cetățenilor, asigurarea unei independențe reale a 

Justiției, reducerea instituțiilor guvernamentale în slujba 

cetățenilor și nu în slujba politrucilor; sunt convins că vom 

găsi discernământ, deschidere și interes pentru servirea 

cetățenilor. Orice întârziere înseamnă menținerea PSD-

ului la putere, și a Guvernului Dăncilă care a fost demis prin 

moțiune de cenzură”.

La rândul său, Viorica Dăncilă, președintele PSD, fost 

premier, care spunea după demisia Executivului său, că 

țara are nevoie imediat de un Guvern, acum afirmă că PSD 

nu va vota în Parlament pentru instaurarea Guvernului 

Orban la Palatul Victoria.

Ioan DUMITRESCU

Premierul desemnat, Ludovic Orban ,a demarat 
negocierile cu partidele pentru formarea viitorului cabinet, 
urmând ca după finalizarea acestora, să se prezinte în 
Parlament spre validare cu noua formulă guvernamentală. 

Miercuri, 16 octombrie, de la ora 16, reprezentanți ai PMP 
au purtat negocieri cu premierul desemnat, Ludovic Orban, la 
sediul PNL, urmând ca în zilele următoare să aibă loc discuții 
și cu alte partide semnatare a moțiunii. 

Potrivit liderului PNL, componența Executivului va fi 
făcută publică după finalizarea negocierilor politice care se 
vor încheia la începutul săptămânii viitoare. 

Formarea Guvernului PNL estenu doar oportună, ci și un 
pas spre normalitate. Noul Executiv va avea menirea de a 
aduce țara pe făgașul normal, prin măsuri concrete și fezabile 
care să sprijine economia și să crească nivelul de trai în 
România, punând accent pe plus valoare, nu pe programe 
găunoase care cresc doar gradul de îndatorare, afectând, 
indirect, veniturile populației. 

Să privim cu încredere spre Guvernul PNL care va reda 
încrederea și demnitatea românilor. 

Senator PNL Teleorman,
Eugen Pîrvulescu

Președintele Iohannis a 
desemnat premierul 

Președintele Klaus Iohannis a afirmat 
că el și liberalii sunt în război cu PSD, iar 
marea schimbare în România se va 
produce doar atunci când românii votează 
PNL. „Noi vom pune un guvern care va 
lucra pentru români, nu împotriva lor”, a 
fost angajamentul lui Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis a mers pe jos 
prin Focșani, în drumul spre Casa de Cultură 
din localitate, unde a avut loc reuniunea PNL 
Vrancea.  Președintele Klaus Iohannis a fost 
întâmpinat de câteva mii de persoane. 
Oamenii au dat mâna cu președintele 
României și au făcut fotografii cu acesta. Șeful 
statului a fost solicitat să semneze autografe 
pe cea mai recentă carte pe care a scris-o. 

La Casa de Cultură din Focșani, 
președintele Klaus Iohannis a fost întâmpinat 
de peste 1.000 de liberali din județul Vrancea.  
Oamenii au scandat numele președintelui și l-
au aplaudat la scenă deschisă. Evenimentul a 
avut loc într-un context deosebit – la 
euroalegeri PNL a învins prima dată PSD în 
județul considerat fieful baronului Marian 
Oprișan. 

Preşedintele Klaus Iohannis a criticat 
Partidul Social Democrat despre care a spus 
că a atacat justiţia, economia, investitorii, 
marile sisteme publice şi a susţinut că noul 
executiv va începe să lucreze pentru români. ” 
Voi și cu mine suntem în război cu PSD și o să-
l câștigăm. O să-l câștigăm și mai avem trei 
bătălii de dat – prezidențialele, localele și 
parlamentarele. După care facem România 
normală!”, a declanșat Iohannis atacul la 
PSD. 

Război cu PSD
Șeful statului a explicat și motivele acestui 

război. ” În decembrie 2016 PSD a promis că 
va curge numai lapte și miere, au promis 
românilor și luna de pe cer si când au ajuns la 
putere, primul lucru –au început să atace 
justiția, cred că vă amintiți filmul cu geaca 
roșie. După care au continuat: au atacat 
economia, au atacat investitori, au atacat 
marile sisteme publice și le-au atacat într-un 
mod perfid, și-au înșurubat pretenarii și 
neamurile în funcțiile de conducere, nu pentru 
că aceia ar fi fost oameni foarte buni acolo, 
pentru că au fost foarte obedienți ”, a reamintit 
Klaus Iohannis. 

”De asta suntem în război cu PSD, fiindcă 
ei i-au atacat pe români, ei au atacat România 
și noi nu tolerăm așa ceva! Acum suntem și în 
competiție fiindcă este campanie electorală și 
noi mergem peste tot, spunem oamenilor ce 
vrem și cum vrem să facem, noi vom pune un 
guvern care începe să lucreze pentru români, 
nu împotriva românilor, ca pesediștii. Noi vom 

p u n e  u n  g u v e r n  c a r e  î n c e p e  s ă  
reconstruiască România, nu să o demoleze, 
ca pesediștii. Și pentru asta, sigur, avem 
nevoie să mai câștigăm aceste trei bătălii. Și 
să vă spun ceva: prezidențialele, localele și 
parlamentarele, dragii mei, le vom câștiga 
împreună! Le vom câștiga împreună și vom 
începe să construim România normală”, a 
afirmat Klaus Iohannis.

El a explicat sloganul său de campanie – 
”România normală”. ”De exemplu, cred că 
este normal ca Moldova să fie legată de țară 
cu o autostradă. Eu cred că pentru mulți 
focșăneni și vrânceni ar fi normal să-și 
găsească de lucru aici, la ei acasă, și să nu fie 
nevoiți să plece. Și cred că pentru mulți dintre 
voi și multe familii din oraș și din județ ar fi 
normal ca cei dragi să se întoarcă acasă. Ar fi 
normal să se întoarcă casă, într-o țară în care 
instituțiile funcționează pentru cetățean, ar fi 
normal să se întoarcă acasă unde găsesc de 
lucru și unde câștigă suficient pentru un trai 
decent. Eu cred că este normal pentru voi să 
trimiteți copiii la o școală unde știți că sunt bine 
păziți și bine educați și cred că ar fi foarte 
normal să aveți în oraș un mare spital unde 
sunteți tratați cu respect”, a spus Klaus 
Iohannis. 

Klaus Iohannis a mai spus că marea 
schimbare în România se va produce doar 
atunci când românii votează PNL. ”Asta se va 
întâmpla inclusiv la parlamentare”, a mai 
declarat el. 

Plătim prostia Guvernului PSD 
Ionel Dancă, purtătorul de cuvânt al PNL, a 

transmis mesajul președintelui partidului, 
Ludovic Orban, către una dintre cele mai 
puternice organizații  PNL din țară. El s-a 
arătat convins că PNL și Klaus Iohannis vor 
câștiga alegerile prezidențiale în Vrancea cu 
peste 50% din voturi. ”Suntem într-o perioadă 
dificilă, o perioadă cu foarte multe așteptări 
ale românilor”, a afirmat Ionel Dancă. El s-a 
referit și la declarațiile premierului desemnat 
Ludovic Orban privind responsabilitatea celor 
care guvernează. ”Acesta este președintele 
PNL, Ludovic Orban, cel care spune că 
puterea nu este sursă de privilegii, puterea 
este o sursă de răspundere față de așteptările 
oamenilor”, a spus Ionel Dancă. El a 
menționat că liberalii vor forma guvernul, 
adăugând: ”sunt convins că fiecare zi pierdută 
cu acest guvern PSD ne afectează viețile 
tuturor”. Dancă și-a explicat afirmațiile prin 
faptul că ”legile economiei sunt nemiloase” și 
dacă dezechilibrele din economie nu sunt 
reglate administrativ, acestea produc efecte 
negative. ”Ați văzut creșterea prețurilor, 
inflația,  creșterea ratelor bancare, pentru că 
prostia guvernului PSD o plătim noi toți, și 
trebuie să-i oprim”, a enumerat Dancă 
eșecurile Executivului PSD. ”Klaus Iohannis 
este președintele pentru o Românie normală, 
în care noi și copii noștri să ne dezvoltăm 
conform planurilor noastre de viață, fără să 
mai fim nevoiți să plecăm din țară”, a explicat 
Ionel Dancă. El a menționat că Iohannis și-a 
lansat programul prezidențial și ”știe ce are de 
făcut” pentru România, dar are nevoie de un 
Executiv PNL care să guverneze responsabil.

 
B.P.

S-a intrat în linie 
dreaptă pentru formarea 

noului Executiv

Klaus Iohannis a explicat la Focșani ce înseamnă
 o Românie normală



(urmare  din  pagina  1)
“Până la finele zilei de 16 

octombrie, spre Trezorerie au 
fost trimiși cu autorizare de 
plată 262.440 de fermieri.  
Ținta funcționarilor APIA a fost 
să depășească pragul de 
200.000 de beneficiari trimiși 
spre plată. Am închis ziua de 
ieri (16 octombrie , n.n)  cu 
262.440 de fermieri autorizați 
la plată, pentru suma totală de 
345 de milioane de euro” a 
declarat directorul general al 
APIA, Adrian Pintea. 

”Sumele autorizate la plată 
de către funcționarii APIA au 
trecut prin contabilitate și au 

fost transmise spre plată la 
Trezorerie, de unde o parte 
din bani au plecat chiar de ieri 
către băncile unde fermierii au 
conturi.  ”Din suma autorizată 
de noi, ieri, avem informații că 
suma care a plecat deja este 
de 225 de milioane de euro”, a 
declarat directorul Adrian 
Pintea. 

Avansul APIA la subvenții 
din acest an se achită în 
perioada 16 octombrie-30 
noiembrie, urmând ca din 1 
decembrie să fie demarată 
plata integrală. Odată cu 
fermierii din sectorul vegetal 
intră din prima de plată și 

crescătorii de animale, mai 
exact beneficiarii de sprijin 
cuplat zootehnic pentru 
speciile ovine și caprine. 

“Controlul clasic a fost 
finalizat. În momentul de față 
co leg i i  de  la  cen t re le  
județene, mai precis serviciul 
control pe teren lucrează la 
introducerea acestor rapoarte 
de control, și categoric, pe 
rând, toți vor intra la această 
plată în avans“, a declarat 
Adrian Pintea cu o săptămână 
înainte de startul la plata 
avansului.

 George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

 I T M  Te l e o r m a n  a  
desfășurat o acțiune de 
informare și control pentru 
verificarea modului în care 
sunt respectate cerințele 
minime de securitate și 
sănătate în muncă  în 
instituțiile de administrație 
publică.

Prin programul cadru de 
acțiuni pentru anul 2019, 
aprobat de Inspecția Muncii, 
la nivelul Inspectoratului 
Te r i t o r i a l  d e  M u n c ă  
Teleorman este planificată și 
acțiunea privind modul în 
ca re  sun t  respec ta te  
c e r i n ț e l e  m i n i m e  d e  
securitate și sănătate în 
muncă  în instituțiile de 
administrație publică.                

Securitatea și sănătatea 
în muncă reprezintă unul 
dintre aspectele cele mai 
importante și dezvoltate ale 
politicii Uniunii Europene 
referitoare la ocuparea forței 
de muncă și afaceri sociale.       

L a  n i v e l u l  U n i u n i i  
Europene problematica 
securității și sănătății în 
muncă a const i tu i t  ș i  
constituie un domeniu foarte 
important, cu un impact 
socio-economic deosebit, 
care a făcut obiectul mai 
multor strategii.

Strategia națională în 
domeniul securităț i i  și  
sănătății în muncă 2018-
2020 stabilește obiectivele 
generale și specifice la nivel 
n a ț i o n a l  î n  d o m e n i u l  
securității și sănătății în 
muncă, pe termen scurt și 
mediu și este elaborată în 
concordanță cu necesitățile 
identificate în contextul 
dezvoltării României precum 
și cu obiectivele cadrului 
strategic comunitar.

Planul național de acțiuni 
pent ru  imp lementarea 
Strategiei naționale în 
domeniul securităț i i  și  
sănătății în muncă pentru 
p e r i o a d a  2 0 1 8 - 2 0 2 0  
cuprinde și  Obiect ivul  
specif ic „Îmbunătățirea 

procesului care urmărește 
respectarea legislației din 
domeniul securităț i i  și  
sănătății în muncă prin 
acțiuni ale autorităților cu 
atribuții în domeniu”. În 
cadrul acestui obiectiv sunt 
prevăzute campanii  și  
acțiuni de sensibilizare cu 
pr iv i re la respectarea 
legislației din domeniul 
securității și sănătății în 
m u n c ă –  s e s i u n i  d e  
c o n ș t i e n t i z a r e  a  
personalului cu atribuții în 
domeniul securităț i i  și  
sănătății în muncă la nivel de 
autorități și instituții publice.

În acest sens, în luna 
s e p t e m b r i e  2 0 1 9 ,  
Inspectoratului Teritorial de 
M u n c ă  Te l e o r m a n  a  
o r g a n i z a t  s e s i u n i  d e  
i n fo rmare  pub l i că  cu  
personalul cu atribuții în 
domeniul securităț i i  și  
sănătății în muncă din 
unitățile și instituțiile publice 

din județ, la care au 
participat 50 de persoane 
care au reprezentat 46 
instituții.

La finalul acțiunii se va 
organiza o ședință de 
evaluare a rezultatelor 
obținute, cu participarea 
reprezentanților unităților 
controlate unde se vor 
d e z b a t e  u r m ă t o a r e l e  
probleme: def ic iențe le 
c o n s t a t a t e  î n  t i m p u l  
controlului și măsuri le 
dispuse pentru remedierea 
a c e s t o r a ;  s a n c ț i u n i l e  
aplicate și opririle din 
f u n c ț i u n e  a l e  
echipamentelor de muncă; 
probleme specifice acestui 
domeniu de activitate; 
a n a l i z a  g r a v i t ă ț i i  ș i  
frecvenței evenimentelor din 
acest domeniu de activitate; 
modul concret și eficient al 
efectuării unor controale 
care să își atingă scopul 
propus acela de reducere al 
e v e n i m e n t e l o r  ș i  
îmbolnăvirilor profesionale.

Cornelia RĂDULESCU

Peste 262.000 de fermieri, autorizați pentru
 a încasa avansul  la subvențiile agricole   

Fabrica de rulmenți din 
Alexandria se modernizează! Investiții 

de peste 100 de milioane de uro
(urmare  din  pagina  1)
Fabrica de rulmenți Koyo din Alexandria va 

beneficia, în următorii ani, de încă o linie de 
producție pentru un nou tip de rulment, folosit la 
roțile autoturismelor. Pentru aceasta este 
nevoie de o investiție inițială de aproximativ 30 
de milioane de euro. Investiția de la fabrica din 
Alexandria înseamnă și specializarea actualilor 
salariați dar, mai ales, crearea de noi locuri de 
muncă, în condițiile în care firma s-a confruntat, 
în ultima perioadă, cu probleme economice. 
Lansarea investiției de la fabrica de rulmenți din 
Alexandria s-a făcut în prezența ministrului 
pentru Mediul de Afaceri, Comerț și 
Antreprenoriat și a japonezilor de la JTEKT 
Corporation, consorțiu din care face parte și 
Koyo România.

Fabrica de rulmenți din Alexandria 
funcționează din anul 1971, când a fost 
înființată ca o companie de stat, cu know-how 
Koyo Seiko, producând primii rulmenți în anul 

1974. În anul 2006 compania implementează 
un plan de îmbunătățire a calității și se axează, 
în principal, pe rulmenții din industria auto, iar în 
anul 2009 pune în funcțiune 4 linii continue de 
asamblare.

Claudiu DUMITRACHE

L a   B u c u r e ș t i ,  î n  
organizarea cotidinului Bursa, 
în  parteneriat cu AgroTVR, în 
data de 15 octombrie 2019 a 
avut loc ediția a VI-a a 
Conferinței AFACERI ÎN 
AGRICULTURĂ. Între 
temele abordate s-a aflat și 
cea legată de absorbţia  
fondurilor alocate prin 
Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-
2020,  prezentată de 
directorul general adjunct 
a l  A g e n ț i e i  p e n t r u  
Finanțarea Investițiilor 
Rurale, Claudiu Coadă. 

Î n  c a d r u l  t e m e i  
abordate, oficialul AFIR a 
subliniat faptul că absorția 
fondurilor alocate prin 
PNDR 2014 - 2020  a ajuns 
la circa 50%, plata netă 
fiind  de 4,7 miliarde euro, 
din cele 9,5 miliarde euro 
alocate prin acest program 
dest inat spaț iului  rural .  
Claudiu Coadă şi-a exprimat 

speranţa ca până la finalul 
perioadei de implementare a 
proiectelor să se ajungă la o 
absorbţie de peste 90%.

Conform oficialului AFIR, 
printre inves¬tiţiile prevăzute 
să fie realizate se numără 

modernizarea a 329.000 de 
hectare din reţeaua de irigaţii, 
refacerea a peste 3.000 de 
drumuri comunale, instalarea 

a 11.000 de tineri fermieri, 
implementarea a 748 de 
km de drumuri forestiere, 
realizarea a 1.753 de km 
de reţea de apă şi 2.989 de 
km de reţea de canalizare, 
814 drumuri agricole. De 
asemenea,  d in bani i  
absorbiţi prin PNDR 2014-
2020 a fost sprijinită 
a c t i v i t a t e a  a g r i c o l ă  
desfăşurată pe mai bine de 
400.000 de hectare de 
teren şi finanţaţi 84.490 de 
fermieri.

"Eu cred că ceea ce am 
făcut până acum este un 
succes şi mai cred că 
pentru viitoarea perioadă 
de programare ar trebui să 
ne bazăm mai mult pe 

valoarea adăugată, nu doar pe 
cifre", a menţionat Claudiu 
Coadă.                           (G. Z)

PNDR 2014-2020

Peste 4,7 miliarde de euro, 
bani nerambursabili plătiți pentru  

implementarea proiectelor în mediul rural  

ITM Teleorman:
 Acțiune de informare

 și control
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Au participat elevi din 13 țări: 

Bulgaria, Cipru, Germania, 
Grec ia,  I ta l ia ,  Marea 
B r i t a n i e ,  M o l d o v a ,  
Por tuga l ia ,  Român ia ,  
Serbia, Turcia, Ucraina și 
Ungaria.

L a  f e s t i v i t a t e a  d e  
premiere, desfășurată în 
ziua de 7 septembrie 2019, 
între orele 10.00 și 12.30 la 
Palatul Parlamentului, în 
Sala de ședințe a Comisiei 
pentru Învățământ, Știință, 
T i n e r e t  ș i  S p o r t ,  
teleormăneanca de 15 ani, 
Elli Maria Păun, a primit, 
pentru a doua oară, de data 
aceasta pentru România, 
Premiul I.

Este rodul muncii ei 
individuale, la bază fiind o 
mare pasiune și o imensă 
sete de cunoaștere.

Elli Maria Păun s-a 
născut în Cipru, la Nicosia, 
părinții ei lucrând în orașul 
Dali (mama, îngrijitoare la o 
grădiniță, iar tatăl, șofer).

De la 5 ani și jumătate, 
da to r i t ă  demersu r i l o r  ș i  
zbaterilor părinților, ea a avut 
posibilitatea să participe la 
cursuri în limba română în Dali, 
unde locuia cu familia.

Până atunci, aceste cursuri, 
ținute la sfârșitul săptămânii, 
timp de 2 ore, se țineau numai la 

Nicosia și Limasol.
„Luminița Ionel este cea care 

i-a pus stiloul în mână. Cu ea a 

învățat până în clasa a IV-a 
inclusiv. De la noi a învățat să 
vorbească, iar de la ea a învățat 
să scrie românește”, ne-a spus 
mama premiantei olimpice.

Împreună cu Elli Maria, au 
urmat aceste cursuri încă 24 de 
elevi, iar acum 15 elevi le 
urmează.

În Cipru, Elli Maria a absolvit 
șase clase (acolo, ciclul primar 
se încheie cu clasa a VI-a), apoi 

a venit în România, la Școala 
Gimnazială „Mihai Viteazul” din 
Alexandria.

În prezent, este elevă a 
C o l e g i u l u i  N a ț i o n a l  
Pedagogic „Mircea Scarlat” 
Alexandria.

T e l e o r m ă n e a n c a  
excepțională, cu sânge 
grecesc (stră-străbunicul ei 
a fost negustor grec, unul 
dintre primii locuitori ai 
orașului Alexandria), a fost 
fascinată de cultura greacă.

În Cipru, în fiecare 
sâmbătă, era însă nelipsită 
de la cele două ore de limba 
română.

Întrebată dacă i-a fost 
greu să comunice, când a 
venit în România, ne-a 
răspuns: „Nu mi-a fost greu, 
pentru că în familie am 
vorbit numai românește.”

Aceasta este Elli Maria 
Păun, teleormăneanca cu 
sânge elen, care a luat 
Premiul I la Olimpiada 

Internațională a Elenismului de 
două ori: la prima ediție pentru 
Cipru, iar la ediția a VI-a, pentru 
România.

„Unde te simți mai bine, în 
Cipru sau în România?”, am 
întrebat-o, iar ea a răspuns, 
imediat, fără a sta pe gânduri: 
„Aici. Pentru că aici, în România, 
este ACASĂ”.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Sezonul rece vine cu 
pericol de gripe, aşa că 
multe persoane aleg să se 
vaccineze, în timp ce 
altele sunt sceptice. Ce 
mituri despre vaccinul 
antigripal circulă frecvent?

Vaccinul antigripal se 
recomandă a fi făcut în 
primul rând de persoanele 
cu vârsta peste 65 de ani, 
cele cu boli cronice, în 
special boli respiratorii şi 
ca rd iovascu la re ,  de  
p e r s o a n e l e  c u  b o l i  
metabolice, de copiii şi 
bătrânii instituţionalizaţi, 
personalul medical şi 
femeile însărcinate. Care 
sunt mitur i le despre 
vaccinul antigripal care 
circulă frecvent?

Cauzează autism
În 1997, un chirurg 

britanic a publicat în The 
Lancet, jurnal medical de 
renume, un articol în care 
sugera că vaccinul ROR le 
creşte copiilor riscul de 

autism. Ulterior, însă, 
lucrarea a fost retrasă din 
The Lancet, catalogată 
drept falsă, iar medicul 
respectiv şi-a pierdut 
licenţa. La nivel mondial, 
însă, s-a răspândit ideea 
că orice vaccin poate 
cauza autism, inclusiv cel 
antigripal. Cercetătoriii au 
efectuat în timp o serie de 
studii, şi nici unul dintre ele 
nu a demonstrat că ar 
exista vreo legătură între 
vaccinuri şi autism. Copiii 
peste 6 luni pot face 
vaccinul antigripal fără 
riscuri.

Declanşează gripa
Administrarea unui 

vaccin antigripal nu poate 
declanşa gripa. Acesta 
c o n ţ i n e  f i e  t u l p i n i  
inact ivate,  deci  fără 
capacitate infecţioasă, fie 
alte elemente. E adevărat, 
în urma vaccinării pot 
apărea unele simptome 
asemănătoare gripei, 

precum febra sau durerile 
musculare, dar acestea 
sunt de scurtă durată.

Nu trebuie făcut anual 
sau trebuie făcut de două 
ori pe sezon

M u l t e  p e r s o a n e  
consideră că, dacă s-au 
vaccinat o dată, nu mai e 
nevoie să se vaccineze şi 
în anii următori. E indicat 
ca vaccinul antigripal să 
se administreze anual, 
deoarece protecţia oferită 
de acesta scade în timp. 
De asemenea, există 
persoane care cred că 
dacă fac două doze de 
vaccin pe sezon, sunt mai 
p r o t e j a t e .  A c e a s t ă  
presupunere este falsă, 
adulţii nu au nevoie de 
două doze, doar anumiţi 
copii cu vârste între 6 luni 
şi 8 ani, dar acest lucru îl 
s t a b i l e ş t e  m e d i c u l  
pediatru.

Dacă nu m-am vaccinat 
în octombrie, mai târziu 

vaccinul nu mai are efect
Şi acest mit este 

demontat de medici, care 
s p u n  c ă ,  d e ş i  s e  
recomandă ca vaccinarea 
să se facă în lunile 
octombrie şi noiembrie, 
nici în lunile imediat 
următoare nu este prea 
târziu. Sezonul de gripă se 
întinde în general între 
lunile decembrie şi martie, 
deci vaccinul se poate 
administra inclusiv în 
ianuarie şi va începe să 
a i b ă  e f e c t  î n  2 - 3  
s ă p t ă m â n i .  V â r f u l  
sezonului de gripă este de 
obicei la jumătatea lunii 
februarie.

A t e n ţ i e !  A u  
contraindicaţie pentru 
v a c c i n u l  a n t i g r i p a l  
persoanele alergice la ou 
şi, temporar, cele care 
sunt răcite (trebuie să 
aştepte până le trece 
r ă c e a l a ) .

Elli Maria Păun:  „Aici, în România, este ACASĂ.”

Pentru prima dat în istoria de 
20 de ani a testelor PISA 
acestea vor conține și itemi de 
informatică, potrivit anunțului 
făcut de Organizația pentru 
Cooperare ș i  Dezvol tare 
Economică. Decizia vine după 
ce  o rgan iza to r i i  tes tu lu i  
internațional aplicat în 72 de 
state și teritorii au constatat că 
predarea informaticii în școli e 
tot mai des întâlnită.

Elementele de „gândire 
computațională” vor fi incluse în 
testul PISA 2021 la Matematică. 

Evaluarea va include întrebări 
c a r e  t e s t e a z ă  g â n d i r e a  
computațională – abordarea 
logică sau de rezolvare a 
problemelor care devin coloana 
vertebrală conceptuală a 
tehnologiilor digitale. 

 „În ultimii ani, am observat o 
mișcare în creștere pentru a 
preda informatica în școli. Pe de 
o parte, acest lucru are sens. 
Roboții, inteligența artificială și 
automatizarea sunt pregătiți să 

schimbe practic toate aspectele 
muncii și vieții; cu siguranță, 
educația publică trebuie să 
reacționeze și să predea 
curricula viitorului. Pe de altă 
parte, sistemele școlare sunt 
deja supraîncărcate și încă se 
l u p t ă  p e n t r u  a  î n v ă ț a  
fundamentele cheie, cum ar fi 
limba sau matematica. Are sens 
să înveți o abilitate vocațională 
precum codif icarea?”, se 
întreabă Andreas Schleicher, 
directorului departamentului 
pentru educație al OECD.

Specialiștii admit că școlile ar 
trebui să învețe conceptele 
e s e n ț i a l e  a l e  g â n d i r i i  
computationale și tehnologiei 
digitale. Pentru că, spun ei, 
gândirea algoritmică este o 
competență pentru viitor.

Motivele pentru care au 
in t rodus programarea ș i  
informatica în PISA țin de 
actualitatea domeniului și de 
utilitatea conceptelor pe care un 
elev le învață odată cu ele. 

”Programarea calculatoarelor 
( c o d a r e ) ,  p r o i e c t a r e a  
algoritmilor, știința datelor, 
securitatea cibernetică, rețeale, 
învățarea automată și robotica, 
toate aceste sub-câmpuri se 
bazează pe o înțelegere 
conceptuală profundă a gândirii 
computa t iona le ” ,  exp l i că  
specialiștii.

Ce alte noutăți mai aduce 
PISA 2021

Pe lângă testarea gândirii 
computationale, evaluarea PISA 
din 2021 le va oferi elevilor 
posibilitatea de a-și auto-raporta 
cunoștințele proprii despre 
concep te  ș i  ab i l i t ă ț i  de  
informatică mai largi. Deși nu 
este obligatoriu, „Chestionarul 
TIC” inclus în PISA 2021 îi va 
pune la încercare pe studenți cu 
privire la abilitățile lor de a crea 
un program de calculator, să 
identifice sursa unei erori într-un 
software după ce iau în 
considerare o listă de cauze 
potențiale sau să descompună o 
problemă și să găsească o 
soluție ca o serie de pași logici, 
cum ar fi un algoritm. Școlilor li 
se va cere să spună dacă pentru 
ele informatica este o prioritate 
și cum s-a schimbat participarea 
sau prezența elevilor la cursuri 
prin această nouă prioritate. 
Acest sondaj îi va ajuta pe cei 
care iau decizii la nivel global să 
evalueze dacă următoarea 
generație de studenți este 
pregătită în mod adecvat pentru 
locurile de muncă din ce în ce 
mai digitalizate.

Mituri demontate
 despre vaccinul 

antigripal

La testele PISA 2021 vor fi și subiecte 
de informatică, anunță OECD
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Aerul de proastă calitate a 
fost responsabil de 400.000 
de decese premature în 
2016, potrivit celor mai 
recente date disponibile, iar 
locuitorii oraşelor europene 
sunt expuşi la niveluri de 
poluare care depăşesc 
limitele maxime admise, 
potrivit unui raport publicat 
m i e r c u r i ,  i n f o r m e a z ă  
Reuters, citat de agenţia de 
presă Mediafax.

"Poluarea aerului este, în 
prezent, cel mai important 

r i sc  de  med iu  pen t ru  
sănătatea oamenilor", se 
arată în raportul publicat de 
European Envi ronment  
Agency (EEA), agenţia de 
sănătate a Uniunii Europene 
(UE).

A u t o r u l  r a p o r t u l u i ,  
specialistul EEA Alberto 
González Ortiz, spune că, în 
oraşele europene, deşi 
n i v e l u l  p a r t i c u l e l o r  
periculoase din aer a mai 
scăzut, fenomenul nu este 
suficient de rapid.

"Nu am atins standardele 
UE şi, desigur, suntem 
departe de cele ale OMS 
(Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, n.r.)", a spus Ortiz.

Legislaţia UE cere statelor 
membre să monitorizeze, 
mai ales în zonele urbane, 
n ive lur i le  de par t icu le  
poluante şi să ia măsuri dacă 

se depăşesc limitele.
În luna iunie, Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene 
(CJUE) a decis că oraşele 
trebuie să acţioneze în cazul 
în care nivelul de poluare 
este depăşit într-un anumit 
loc. Până atunci, măsurile 
erau luate pe baza unor medii 
înregistrate într-o regiune.

Î n  i u l i e ,  C o m i s i a  
Europeană a cerut CJUE să 
ia măsuri împotriva Spaniei şi 
Bulgariei, care nu şi-ar 
proteja cetăţenii prin luarea 

unor măsuri de combatere a 
poluării.

În 2017, 16 dintre cele 28 
de state membre UE au 
raportat cel puţin un caz de 
depăşire a limitelor maxime 
admise privind poluarea cu 
dioxid de nitrogen, un 
compus toxic din gazele de 
eşapament. Printre aceste 
state se numără Franţa, 
Belgia, Olanda, Spania, 
Germania şi Marea Britanie.

Reducerea numărului de 
maşin i  este un factor  
important în diminuarea 
poluării din oraşe, mai ales în 
ceea ce priveşte dioxidul de 
nitrogen, a spus Ortiz.

"Când luptăm împotriva 
poluării, luptăm împotriva 
schimbărilor climatice şi 
promovăm un comportament 
sănătos", a adăugat acesta.

M-am dus la doctor pentru un control de rutină. 

Asistenta m-a întrebat:

– Câte kilograme aveţi?

– 65!

M-a urcat pe cântar. Arăta 80.

– Ce înălţime aveţi?

– 175 de centimetri!

M-a măsurat, apoi a mormăit: ”160, mai exact.” Apoi 

mi-a verificat tensiunea şi mi-a zis:

– Să ştiţi că tensiunea e cam ridicată!

– Normal că e ridicată! m-am rățoit la ea. Când am 

venit aici, eram înaltă şi slabă, acum sunt scundă şi grasă!

Pastila de râs

WWF România a lansat o 
campanie de strângere de 
fonduri pentru salvarea a 
700.000 de hectare de păduri 
pe care specialiștii le numesc 
păduri cu valoare ridicată de 
c o n s e r v a r e .  D o n a ț i i l e  
recurente sunt de doi euro și 
pot fi trimise prin SMS.

Din totalul de șapte 
milioane de hectare de păduri 
ale României, cel puțin 10% 
sunt păduri care adăpostesc 
valori biologice sau oferă 
servicii critice de protecție și 
s iguranță comunităț i lor  
umane din vecinătate. Cele 
minim 700.000 de hectare de 
păduri, pe care specialiștii le 
numesc păduri cu valoare 
ridicată de conservare, sunt 
vulnerabile și au nevoie de 
protecție pentru că deseori 
situația proprietății lor este 
incertă, sunt în pericol de a fi 
deteriorate și riscă să fie în 
timp complet distruse.

Doritorii pot dona doi euro 
pe lună pentru campania 
„Împreună salvăm pădurile 
valoroase ale României” 

printr-un SMS cu textul 
„Panda” la numărul 8844.

„Dacă 20.000 de oameni 
se implică, vom reuși să 
protejăm concret prima zonă. 
Vom evalua în zonele noastre 
de proiect 100 de hectare de 

pădure unde vom identifica 
v a l o r i l e  r i d i c a t e  d e  
c o n s e r v a r e  ș i  v o m  
implementa procedurile și 
formalitățile necesare pentru 
ocrotire”, a explicat Radu 
Melu, coordonatorul național 

al departamentului Păduri la 
WWF România.

D u p ă  i d e n t i f i c a r e a  
valorilor acestei păduri, 
pentru ca ele să fie protejate 
pe termen lung, se vor 
interzice orice fel de lucrări 

care le-ar putea afecta. În 
plus, experții WWF se vor 
asigura, contribuind cu 
resurse și cunoștințe tehnice, 
că localnicii vor beneficia în 
continuare de serviciile 
oferite de pădurile valoroase.

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

MONTANA COM SRL, cu sediul în Botoroaga, jud. Teleorman, J34/175/1995, CUI 
7304635, pierdut Certificat constatator nr. 1032/18.10.2008. Îl declar nul.

Anunţ

Î.I. Păunescu Gabriela Violeta, cu sediul în Alexandria, str. 1 Mai nr. 48, jud. Teleorman, cu 
nr. de înmatriculare F34/458/2014, pierdut Certificat constatator conf. L 359/2004 nr. 
11102/31.05.2018. Îl declar nul.

Anunţ

SC VIDENPROD SRL, cu sediul în Videle, str. Lunci nr. 11, jud. Teleorman, J34/718/2011, 
CUI 29397686, pierdut Certificate constatatoare conf. L 359/2004 nr. 22114/18.11.2013 și nr. 
26775/28.11.2011 pentru sediu social și activități la terți. Le declar nule.

Anunţ

Această informare este efectuatată de:
S.C. CIAG NEW AGRO S.R.L.
ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ ”APELE ROMÂNE”, 

Administrația Bazinalăde Apă Argeș-Vedea, aviz de gospodărire a apelor PUZ pentru 
investiția:

”ÎNFIINȚARE FERMĂ TAURINE”
Comuna Balaci, sat Tecuci, județul Teleorman
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa:
- S.C. CIAG NEW AGRO S.R.L.: Localitatea Topoloveni, Oraș Topoloveni, str. Parcului, Bloc 

P26, Scara C, Etaj 2, Ap. 5, Județul Argeș, J3/1391/2018, C.U.I. RO39615583; Tebeica 
Nicolae-Adrian, 0766689095.

- Administrației Bazinale de Apă ARGEȘ-VEDEA Pitești, str. Câmpulung nr. 6-8, cod poștal 
0300, tel. 0248/223449.

INFORMARE

Concluzie dramatică: 
Poluarea aerului, responsabilă

 de 400.000 de decese 
premature în 2016

WWF România caută donații 
pentru salvarea a 700.000 de hectare 

de păduri valoroase



1599: Bătălia 

de la Șelimbăr. 

Mihai Viteazul 

învinge oastea 

t r a n s i l v a n ă  

c o n d u s ă  d e  

Andrei Bathory; 

î n t r e g u l  

t e r i t o r i u  a l  

T ra n s i l v a n i e i  

i n t r a  î n  

stapânirea lui 

Mihai Viteazul.

1878: Rusia a luat în stapânire totală Basarabia.

1881: Inaugurarea liniei ferate Buzău–Mărășești, prima 

linie de cale ferată construită de inginerii români.

1907: S-a născut Mihail Sebastian, scriitor român (d. 

1945).

1931: A murit Thomas Alva Edison, inventator și 

cercetător american (n. 1847).

1967: Stația interplanetară automată "Venus–4", lansată la 

12 iunie 1967, a atins suprafața Planetei Venus.

2009: A murit Ion Cojar, regizor, actor și profesor român 

(n. 1931).

2011: A murit Paul Everac, dramaturg român (n. 1924).

Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane.
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07:00 Matinal 09:45  Micile vedete 
în bucătărie 10:00 Ca'n viaţă 10:45 
Ediţie specială 13:30 Preşedinte 
pentru România 14:00 Telejurnal 
15:00 Acasa la Majestatea Sa Regele 
Mihai 15:30 Regina – mamă Elena 
16:30 Cronici Mediteraneene 17:00 
Lumea azi 17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:35 Nadine 19:30 
Regina-mamă Elena 20:00 Telejurnal 
21:00 Preşedinte pentru România 
22:35 Ultima dorinţă 00:10Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Octombrie

S-ar putea ca in 
prima parte a zilei sa 
aveti mici probleme in 
c a m i n .  V a  
recomandam sa le 
tratati cu calm. Un gest 
tandru sau o vorba 
buna va pot ajuta sa 
evitati o cearta. 

Dimineata sunteti 
obosit si confuz, cu un 
simt practic scazut. 
Evitati sa luati decizii 
i m p o r t a n t e !  V a  
sfatuim sa va odihniti 
mai mult si sa va 
limitati la activitati de 
rutina.

Z i  f a v o r a b i l a  
intalnirilor cu prietenii 
si cu persoana iubita. 
Dupa-amiaza, s-ar 
putea sa primiti o 
suma importanta de 
bani. Sunt sanse sa vi 
s e  p r o p u n a  o  
colaborare. 

Aveti tendinta sa fiti 
idealist si sa credeti 
ca puteti rezolva totul, 
foarte usor. Fiti mai 
realist! Va sfatuim sa 
aveti grija ce spuneti, 
pentru ca riscati sa 
jigniti o persoana 
draga. 

S-ar putea sa fiti 
dezamagit, pentru ca 
o intalnire de afaceri 
nu decurge cum ati fi 
vrut. Nu este o zi 
buna pentru afaceri, 
dar puteti petrece 
clipe placute alaturi 
de persoana iubita. 

Desi aveti multa 
treaba, ar fi bine sa 
mai reduceti ritmul in 
care munciti. In prima 
parte a zilei, sunteti 
tentat sa cheltuiti cam 
m u l t .  F a c e t i  
cunos t i n ta  cu  o  
persoana deosebita.

Va recomandam 
s a  n u  i n c e p e t i  
activitati noi. Astazi 
sunteti cu capul in nori 
si riscati sa neglijati 
p r o b l e m e l e  
importante. Ar fi bine 
sa va faceti o lista de 
prioritati. 

Desi cei din jur nu 
prea va apreciaza 
ideile la adevarata lor 
v a l o a r e ,  n u  v a  
i n d i s p u n e t i .  Va  
recomandam sa nu 
semnati documente 
oficiale si sa nu 
incepeti afaceri. 

D i m i n e a t a  v a  
lipseste simtul practic 
si va irositi energia. 
Colegii va inteleg si 
incearca sa va ajute. 
Va recomandam sa fiti 
prudent. Nu refuzati 
ajutorul celor din jur!

BERBEC

Vi  se modi f ica 
p r o g r a m u l  p e  
n e a s t e p t a t e ,  d a r  
schimbarile sunt de 
bun augur. Aveti sansa 
sa faceti cunostinta cu 
o  p e r s o a n a  c u  
experienta, care va 
ajuta intr-o afacere. 

Va recomandam sa 
nu incepeti activitati 
noi. Dimineata s-ar 
putea sa va incurce 
p l a n u r i l e  c a t e v a  
d r u m u r i  s c u r t e .  
Amanati activitatile 
dificile, care necesita 
o concentrare intensa!

Dimineata sunteti 
hipersensibil si agitat. 
Va recomandam sa 
n u  l u a t i  d e c i z i i  
importante, pentru ca 
nu aveti un contact 
prea bun cu realitatea. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Vocea României 23:30 
Viața așa cum este ea 01:45 Las 
fierbinți 03:15 Sef sub acoperire 
04:00 Cititorii de oase 06:00 Ce 
se întâmplă doctore? 

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 iUmor - 
(sezon nou) 22:30 Comoara 
națională 01:00 Observator 
02:00 Intrusul 03:00 Acces 
direct 05:00 Intrusul 06:00 
Observator

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

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
C a m e r a  d e  r â s  1 2 : 0 0  
Teleshopping 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:30 Flash monden 20:00 
Dragoste de frate 22:00 Fără 
milă 00:00 Dragoste de frate 
02:00 Constantin 60' 03:30 
Pasiune și speranță

0 7 : 4 5  D o a m n a  d i n  
Shanghai 09:45 La bloc 
12:15 Ziua cârtiței 14:15 
Vechi prieteni 16:15 Amintiri 
dureroase 18:15 La bloc 
20:30 Patru nunți și o 
înmormântare 23:00 Tăcerea 
mieilor 01:30 Patru nunți și o 
înmormântare 04:00 La bloc 
06:00 Marvel Anime  - X-men

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 
Cultura minori 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 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 
00:00 Femei de 10, bărbați de 10

07:45 Astro Boy 09:15 Cei 
trei muschetari 10:55 Jack 
12:45 Furia titanilor 14:15 
Ti tan ic  17 :20  Whiskey  
Cavalier 18:05 Viespea verde 
20:00 Animale fantastice şi 
unde le poţi găsi 22:10 
Comedie de Groază 2 23:35 
Pulp Fiction 02:05 Fereastra 
secretă 03:40 Titanic 06:45 
Viespea verde

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 

18 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.

10 Anul XIII, nr. 3304 Vineri 18 Octombrie 2019

Turris Turnu Măgurele - 
UTA 1-1. Echipa pregătită de 
Florin Bratu a făcut un pas 
greșit pe teren propriu și a fost 

egalată la puncte de Mioveni. 
Ambele formații au câte 26 de 
puncte, dar echipa fostului 
dinamovist rămâne pe primul 
loc, având un golaveraj mai 
bun.

Bratu nu a fost supărat de 

rezultatul înregistrat la final pe 
tabela de marcaj și susține că 
obiectivul echipei sale este 
clasarea pe locurile 1-8.

”Cred că noi am fost destul 
de bine organizați, nu le-am 
lăsat  mul te  spaț i i ,  dar  
începutul nu a fost bun pentru 
noi. Ușor, ușor am reușit să 
echilibrăm jocul și să punem 
probleme. Ne interesează mai 

puțin clasamentul. Obiectivul 
nostru este clasarea între 
locurile 1-8, dar această 
poziție ne obligă să luptăm.

Am forțat cu doi atacanți. 
Am vrut să înscriu și am reușit. 
Nu știu dacă voi schimba 
sistemul, voi vedea. Am puțin 
timp de când sunt aici. Nu este 
ușor, dar mă bucur că jucătorii 
mei au ambiție. Am reușit să 
presăm, dacă aveam puțină 
șansă puteam să înscriem al 
doilea gol”, a spus Bratu.

Echipa lui Florin Bratu a 
fost condusă de UTA. Arădenii 
au deschis scorul în repriza 
secundă. Rus a schimbat 
t a b e l a  î n  m i n u t u l  5 4 .  
Antrenorul celor de la Turris a 
forțat cu doi atacanți, iar acest 
lucru a dat roade.

Turris va juca în etapa 
u rmătoare  cu  Dunărea  
Călărași, în timp ce UTA va 
juca cu ASU Poli Timișoara.

SPORT

Mirel Rădoi chiar l-a ajutat 
pe Andrei Vlad. Selecționerul 
l-a titularizat pe goalkeeper-
ul FCSB, în ultimele două 
partide ale naționalei de 
tineret, cu Ucraina și Irlanda 
de Nord, ambele încheiate 
cu 3-0 pentru tricolorii mici, 
iar acesta va fi titular la 
echipa lui Gigi Becali, în 
partida următoare.

Vlad nu a mai evoluat la 
FCSB de peste o lună, fiind 
scos din echipă de patron, în 
urma unor greșeli pe care le-
a făcut. Trebuie spus, totuși, 
că tânărul goalkeeper a fost 
și ușor accidentat. Faptul că 
nu a luat gol, în cele două 
meciuri, i-a dat încredere 
tânărului portar al roș-
albaștrilor, care va fi titular cu 
Chindia Târgoviște.

Pe lângă faptul că Gigi 
Becali vrea să mizeze din 
nou pe Vlad, fiind jucător 
eligibil pentru naționala U21 
și un portar de viitor, pe care 
finanțatorul FCSB vrea să 

încaseze o sumă importantă 
de bani, ”Messi al portarilor” 
profită și de faptul că roș-
albaștrii duc lipsă de jucători 
U21, pentru următorul meci.

Ceilalți jucători, din lotul 
FCSB,  e l ig ib i l i  pent ru  
n a ț i o n a l a  U 2 1 ,  s u n t  
indisponibili. Răzvan Oaidă 
și Florinel Coman sunt 
suspendați, iar Dennis Man 
și Olimpiu Moruțan sunt 
accidentați. Antrenorul roș-
albaștrilor, Bogdan Vintilă, va 
fi nevoit să apeleze la 
Academie pentru a completa 
lotul cu jucători eligibili 
pentru naționala U21.

Cel mai probabil, Niță și 
Perianu, fotbaliști care au 
mai făcut parte din lotul 
primei echipe, vor fi cei aleși 
de Vintilă.

Vlad a început ca titular 
sezonul la FCSB, dar a fost 
scos din poartă de Becali, 
dar, din informațiile Digi 
Sport, tânărul goalkeeper va 
continua să fie titular, în cazul 

în care evoluțiile sale vor fi 
bune și nu va mai face gafe.

N a r c i s  R ă d u c a n  a  
dezvăluit de ce nu a mai 
evoluat Vlad la FCSB, în 
acest sezon. Directorul 
sportiv de la FCSB suține că 
internaționalul de tineret a 
fost accidentat.

”Vlad a avut o accidentare 
la deget și nu a putut să se 
antreneze”, a dezvăluit 
Narcis Răducan.

Selecționerul de la tineret 
a fost criticat, după ce a 
preferat să-l utilizeze pe 
Andrei Vlad. Decizia de a-l 
lăsa pe banca de rezerve pe 
Mihai Aioani, care este titular 
d e  d r e p t  l a  C h i n d i a  
Târgoviște, a dat naștere 
unor supoziții potrivit cărora 
selecționerul naționalei de 
tineret ar fi înțeles cu Gigi 
Becali, nașul său, pentru a-l 
băga  l a  î na in ta re  pe  
goalkeeper-ul roș-albaștrilor. 
Cel mai vocal a fost Viorel 
Moldovan, care și-ar fi dorit 

ca în poarta tricolorilor mici 
să fie Mihai Aioani, de la 
Chindia.

Răspunsul lui Rădoi nu a 
î n t â r z i a t  s ă  a p a r ă .  
Selecționerul de la tineret a 
explicat de ce a preferat să 
titularizeze pe Vlad, în 
detrimentul lui Aioani.

”Nu sunt pus în ipostaza 
sau nu sunt obligat de nimeni 
să cresc cota unui jucător, 
sau să încerc să-l aduc din 
punct de vedere mental la o 
stare bună. Dacă aș sta după 
fiecare coleg în parte să-i 
explic alegerea făcută nu am 
mai avea t imp să ne 
antrenăm.

Noi avem o idee de 
construcție elaborată. Vlad 
are un joc de picior foarte 
bun. Eu nu sunt aici să-i fac 
bine sau rău unui jucător. Nu 
mă interesează să îi cresc 
sau să îi scad cota. Eu sunt 
aici pentru rezultat”, a spus 
Rădoi, după cele două 
meciuri.

Mirel Rădoi chiar l-a ajutat!
 Ce se va întâmpla cu Andrei 

Vlad după ce a fost titular 
la România U21

Meciul din Liga 4, dintre CSA Steaua și Rapid 
FNG, scor 10-0, a avut parte și de momente 
neplăcute. Ultrașii celor două galerii au iscat un 
scandal și a fost nevoie de intervenția 
jandarmilor pentru ca situația să nu degenereze. 

Comisia de Disciplină a din cadrul AMFB a 
sancționat drastic clubul militar. Astfel, CSA 
Steaua, care se află și în căutare de un nou 
comandant, va disputa următoarele meciuri de 
acasă, fără spectatori iar clubul va achita și o 
amendă în valoare de 2.000 de lei. Potrivit 
regulamentului în vigoare, al celor de la AMFB, 
la următoarea abatere gruparea din Ghencea va 
fi mutată pe un stadion aflat la 60 de km de 
București iar dacă incidentele tot vor continua 
atunci există și varianta excluderii formației din 
campionat.

Ce sancțiune a primit Rapid FNG după 
incidentele de la meciul cu CSA Steaua

Nici rapidiștii n-au scăpat de sancțiune, doar 
că în cazul lor aceasta a fost mai blândă. Astfel, 
Rapid-Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului , echipă 
susținută de o altă parte a galeriei, a primit o 
amendă în valoare de 500 de lei și un meci fără 
spectatori.

"Pentru nerespectarea obligațiilor de 
organizare a jocurilor (neasigurarea măsurilor 
de ordine, aruncarea cu materiale pirotehnice 
pe suprafață terenului) în partida cu Rapid FNG, 

CSA Steaua a fost sancționată cu 2.000 lei și 
programarea fără spectatori la două meciuri. 
Astfel, după ce meciul din Cupa României, faza 
municipală, s-a disputat cu porțile închise, 
meciul din etapa a 11-a, cu ACS Power Team, 
din 26 octombrie, se va juca, de asemenea, fără 
spectatori.

Conform regulamentulu i  AMFB, la 
următoarea abatere, meciurile vor fi mutate la o 
distanță de 60 km de București și dacă 
incidentele se repetă există riscul excluderii din 
campionat.

Rapid FNG a fost sancționată cu 500 lei și un 
meci fără spectatori", se arată într-un mesaj 
postat de AS47, pe facebook.

CSA Steaua a umilit Rapid FNG în Liga 4, 
scor 10-0. Meciul a fost întrerupt în prima repriză 
din cauza faptului că ultrașii au aruncat cu 
petarde pe teren și au început scandalul. A fost 
nevoie de intervenția jandarmilor pentru ca 
spiritele să se calmeze.

Pe teren a fost un adevărat măcel. CSA 
Steaua a umilit Rapid FNG, iar la pauză scorul a 
fost de 5-0. Pentru CSA Steaua au marcat: 
Rasdan (32, 37, 48, 50), Enceanu (41), Antohi 
(43, 45), Băjenaru (65) și Robu (72, 74). Aceasta 
a fost cea mai dură înfrângere suferită de Rapid 
FNG în acest campionat din liga a patra.

Turris - UTA 1-1. 
Bratu, pas greșit pe teren propriu!

CSA Steaua, sancționată și amendată 
după incidentele de la meciul cu Rapid FNG. ”Riscă 

excluderea din campionat!” 
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