
Multe licee din Teleorman 
interzic elevilor să meargă la școală 
cu părul vopsit, frizuri provocatoare, 
barbă, mustață, cercei, piersinguri 
sau bluze transparente, decoltate 
sau fuste scurte cu talie joasă sau 
mulate. Reprezentanții Consiliului 
Județean al Elevilor Teleorman au 
întocmit un raport prin care au 
semnalat mai multe discreanțe în 
urma analizării regulamentelor de 
organizare și funcționare ale 
u n i t ă ț i l o r  d e  î n v ă ț ă m â n t  
preuniversitar din județ.

(Continuare  în  pagina  2)

535 locuri de muncă 
sunt disponibi le în 
această perioadă la 
n i v e l u l  j u d e ţ u l u i  
Teleorman. Cele mai 
p u ț i n e ,  5 3 ,  s u n t  
destinate persoanelor 
cu studii superioare. 
152 pentru persoanele 
calificate în diverse 
meserii, 235 pentru 
persoanele cu studii 
liceale, iar 95 de posturi 
s e  a d r e s e a z ă  
muncitorilor necalificaţi.

(Continuare  în  
pagina  4)

Crescătorii de ovine și caprine  primesc  în acest an, în 
cadrul  schemei de sprijin cuplat zootehnic (SCZ ), pentru 
animalele înscrise  în Registrul Genealogic și aflate în 
Controlul Oficial al Producțiilor, suma de  17,7173 euro 

pe cap de animal. Banii sunt virați în conturile fermierilor 
prin intermediul  Centrelor județene ale Agenției Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură. 

În afară de această sumă, crescătorii de ovine și 
capine vor beneficia și de Ajutorul Național Tranzitoriu, 
dar pentru această schemă bugetul și cuantumul aferent 
se pot calcula abia anul viitor, după adoptarea bugetului 

național pe 2020, buget din care se face și plata acestei 
subvenții de stat. 

(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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4Subvenția APIA la ovine și caprine 
pe anul 2019, stabilită la 17,7173 euro 

pe cap de animal

Ofertă 
generoasă de locuri de muncă

Fermierii ar putea 
primi de la stat câte 

200 euro pentru 
fiecare tonă de 

produse agricole 
vândute unităților 

de procesare 

Elevii din Teleorman nu au voie la
 școală cu barbă, mustață, piercing sau 

păr vopsit în culori stridente

Magia dansului 
la Alexandria



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Potrivit președintelui Consiliului Județean al 

Elevilor Teleorman, Albert Sareh, multe reglementări 
din regulamentele de organizare și funcționare ale 
liceelor contravin actelor normative ierarhic 
super ioare,  precum Statutu l  Elevulu i  ș i  
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar.

De exemplu, la Liceul Constantin Noica din 
Alexandria, ”elevii trebuie să aibă o ținută decentă. 
Sunt interzise: vopsirea părului în culori stridente; 
piercing pe faţă (nas, buze, sprâncene); blugi 
decupaţi, franjuraţi, cu aplicaţii (lanţuri); pantaloni cu 
talie joasă; bluze mai scurte decât nivelul taliei şi cu 
decolteu adânc; machiaj strident (ruj şi farduri de 
culori intense). Elevii care nu respectă cele 
menţionate mai sus vor avea nota scăzută la purtare 
cu minim 1 punct. (...)Lipsa ținutei decente în 5 situaţii 
pe semestru, este sancţionată cu scăderea notei la 
purtare cu 1 punct”.

Reprezentanții Consiliului Județean al Elevilor 
Teleorman spun că prevederea din regulament este 
în contradicție cu Statutul Elevilor care la Art. 6, alin. 2 
precizează că ”Elevii au dreptul la respectarea 
imaginii, demnității şi personalităţii proprii”. La 
Articolul 7, lit. p se stipulează ”Dreptul de a învăța într-
un mediu care sprijină libertatea de expresie fără 

încălcarea drepturilor și libertăților celorlalți 
participanți. Libertatea de exprimare nu poate 
prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a 
persoanei și nici dreptul la propria imagine. Nu se 
consideră libertate de expresie următoarele 
manifestări: comportamentul jignitor față de 
personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor 
și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă 
normele de moralitate”.

Aceeași prevere este încălcată și de regulamentul 
de funcționare al Liceului Tehnologic Drăgănești 
Vlașca.

”Regulament: Art. 57 al. (3) ”Fetele vor avea 
coafuri adecvate; nu se admite machiaj exagerat. În 
caz contrar elevele sunt sancţionate conform 
prezentului regulament; (4) Băieţii vor avea părul 
îngrijit, fără tunsori extravagante. Nu se admit 
perciuni lungi, cercei în urechi, în nas sau în alte părţi 
ale corpului. În caz contrar vor fi sancţionaţi 
prezentului regulament. La a treia abatere atât fetele 
cât şi băieţii vor fi sancţionaţi şi cu scăderea notei la 
purtare cu 1 punct”.

O altă prevedere ”aberantă” a fost descoperită la 
Liceul Tehnologic nr. 1 Aleandria, fost rulmentul.

”În cazurile de abateri disciplinare grave și foarte 
grave (comportament agresiv, lipsit de respect față 
de colegi și față de cadrele didactice, încălcarea 

repetată a regulilor de comportament din școală), 
elevii vor fi sancționați prin obligația de a efectua 2-4-
6 ore de muncă în folosul comunității. Această 
activitate se va desfășura în timpul orei de consiliere 
sau în afara orarului școlii și numai sub stricta 
supraveghere a personalului administrativ și de 
îngrijire. De asemenea, părinții vor fi anunțați în scris 
sau telefonic de această sancțiune”.

Porivit reprezentanților Consiliului Județean al 
Elevilor Teleorman această prevedere este în 
contradicție cu regulamentul de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar. 
La articolul 198, alin. 2 se spune că ”În unităţile de 
învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita 
accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, 
efectuarea de către aceştia a serviciului pe şcoală, 
interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea 
elevilor care nu poartă uniforma unităţii de 
învăţământ sau altele asemenea”.

6 licee din județul Teleorman nu au răspuns 
solicitărilor Consiliului Județean al Elevilor 
Teleorman de a prezenta regulamentul de 
funcționare. Printre ele găsim 3 licee de renume, este 
vorba despre A.I. Cuza și Alexandru Ghica din 
Aleandria, dar și Marin Preda din Turnu Măgurele.

Claudiu DUMITRACHE

De cinci ani se desfășoară în Alexandria cel mai frumos 
eveniment sportiv organizat în Teleorman- Cupa SIBBA 
Alexandria, unde vin cei mai buni dansatori din țară și, pentru 
al doilea an, și din străinătate.

SIBBA DANCE SPORT și Federația Română de Dans 
Sportiv ne invită la Concursul Național, cu participare 
internatională, SIBBA DANCE CUP- ediția a V-a.

Premiile, în valoare de 2000 EURO, vor fi decernate 
duminică, 20 octombrie 2019.

La acest concurs participă copii, tineri și adulți profesioniști, 
amatori sau debutanți care fac parte sau nu dintr-un club, 
școală, federație, instituție de învățământ din România sau 
din afara ei.

Aceștia pot participa solo, duo, grup (3-9 dansatori) și 
formații (10+dansatori).

Secțiunile de dans sunt: clasic, urban, open, modern, 
folclor și acrobatic dance, grupele de vârstă fiind: copii- 4-6 ani 
și 7-9 ani; juniori- 10-12 ani și 13-15 ani; tineret- 16+; open.

Concursul se va desfășura în Sala Polivalentă din 
Alexandria, situată pe str. Alexandru Ghica nr.17, unde 
suntem așteptați pentru a-i susține pe talentații participanți, 
dar și pentru a ne încânta privirile, auzul și sufletul cu măiestria 
lor.

Cornelia RĂDULESCU

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Elevii din Teleorman nu au voie la școală cu barbă, mustață, 
piercing sau păr vopsit în culori stridente

Magia dansului la Alexandria
Agenția Națională de 

Meteorologie este în alertă! 
Vremea frumoasă din ultima 
perioadă ar putea să devină 
istorie, deoarece un ciclon se 
a p r o p i e  p e r i c u l o s  d e  
R o m â n i a .  S p e c i a l i ș t i i  
prognozează că acesta va 
ajunge de-asupra țării noastre 
peste 7-9 zile. Ciclonii atlantici 
sunt foarte puternici, însă 
clima tinde să încerce să se 
păstreze în echilibru.

Acești cicloni antrenează 
u r c a r e a  a n t i c i c l o n i l o r  
saharieni care, în cuplaj cu cu 
ceilalți centri barici, aduc aer 
c a l d .  Î n  p r e z e n t ,  u n  
asemenea anticiclon se află 
peste țara noastră, de aceea 
vremea se menține caldă. Din 
păcate, regimul anticiclonic 
are o caracteristică principală 
și foarte dăunătare pentru 
agricultură: acesta aduce 

seceta.
Pe timpul verii este cel 

care instalează caniculă și 
acumulările de căldură, iar 
odată intalat. Este nevoie de o 
s c h i m b a r e  b r u s c ă  d e  
temperatură pentru ca acest 
front de aer cald să se ridice.

Meteorologii anunță că 
cele două fronturi de aer se 
vor ciocni chiar pe data de 19 
octombrie. O masă de aer 
rece va ajunge mai la sud, în 
Europa de Vest. Aceasta va 
ajunge și în zona Mării 
Medi terane,  ducând la  
formarea unei depresiuni 
mediteraneene viguroase, se 
arată pe pagina de facebook 
”Prognoze meteo – Vremea în 
România”, scrie cancan.ro.

ANM a anunțat că până la 
sfârșitul lunii noiembrie, 
temperaturile ridicate dispar, 
și iarna își va face apariția 

brusc. Potrivit meteorologilor, 
iarna din acest an s-ar putea 
să fie mult mai grea decât cea 
din anul anterior. Primele 
valori negative pe timpul 
nopții se vor înregistra încă de 
la finalul lunii noiembrie 2019. 
Specialiștii anunță că în 
Europa temperaturile vor 
scădea foarte tare.

Meteorologii anunță că 
întreaga Europă va fi lovită de 
un fenomen rar, care va face 
ca lunile ianuarie-februarie 
2020 să fie cele mai geroase 
din ultimii 30 de ani. „La 
nivelul celor 3 luni se discută 
desp re  pos ib i l i t a te  ca  
fenomene mai severe să 
apară în a doua parte a iernii, 
iar pe ansamblul ei, cel puţin 
în Europa Centrală şi de Est, 
să fie uşor mai caldă decât ar 
f i  f i resc” ,  au  dec la ra t  
meteorologii.

Când se va strică vremea
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De doi ani, constructorul 
european Airbus așteaptă o 
comandă de elicoptere din 
pa r tea  s ta tu lu i  român ,  
renunțând în tot acest timp și la 
condiții tot ca să primească un 
răspuns pozitiv, dar nu a avut 
nici măcar cu cine negocia, 
întrucât guvernului demis nu i-
a păsat de o atare investiție, ci 
doar de măsuri populiste, 
suportate din datorii publice, 
și-anume tot pe cheltuiala 
românilor.

În fapt, gigantul aeronautic 
Airbus care, de două decenii 
este pe piața românească, a 
investit până la momentul 
actual 10 milioane de euro 
pentru construirea unei fabrici 
de elicoptere la Brașov. În lipsa 
unor comenzi ferme și a unei 
înțelegeri cu viitorul Guvern, 
însă, Airbus a anunțat, deja, că 
ia lua în calcul să renunțe la 
finalizarea construcției fabricii 
de elicoptere de la Brașov. 

Și pentru că prostia, 
aroganța și incompetența 
guvernanților se plătesc 
scump în România, Airbus ia 
în calcul și varianta de a muta 
fabrica de elicoptere în altă 
ţară, din cauza dezinteresului 

arătat de autoritățile române.
A s e m e n e a  a t i t u d i n i  

sfidătoare și înșelătoare din 
partea Guvernului demis, față 
de investitori, reflectă politica 
păguboasă a PSD, dar când în 
discuție apar investitorii 
strategici, de anvergură, acest 
l u c r u  d e n o t ă  o  c r a s ă  
incompetență care afectează 
grav mediul de afaceri și face 
ca piața de producție să nu mai 
fie atractivă investițiilor în 
România. 

Prin instalarea noului 
guvern al Partidului Național 

Liberal, condus de Ludovic 
Orban, mediul de afaceri va fi 
în centrul atenției, întrucât 
acesta este motorul de 
dezvoltare al economiei 
românești și, implicit, al 
creșterii reale privind nivelul 
de trai. O lecție de bază la care 
Guvernul PSD a chiulit în 
masă, de aceea nici nu-i pasă 
de pierderea unor investitori 
de o asemenea anvergură și 
importanță, precum Airbus. 

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu

Cei 14 candidați la alegerile prezidențiale își fac campanie 
electorală fiecare cum știe, unii atacându-i pe ceilalți, alții 
prezentând proiectele lor de viitori președinți ai României, 
dacă vor ajunge. În același timp parlamentarii, senatorii și 
deputații se gândesc la viitoarele alegeri parlamentare, și știu 
că fără ajutorul primarilor, care duc greul în campaniile 
electorale de la parlamentare, ei nu vor mai prinde un 
mandat, drept pentru care alegerea primarilor este foarte 
importantă pentru parlamentari.

Miercuri, 16 octombrie 2019, senatorii au dezbătut 
propunerea partidului Uniunea Salvați România de votare a 
primarilor din două tururi. Se știe că la ultimele alegeri locale 
Uniunea Salvați România nu a obținut nici un primar, fiindcă 
la vremea respectivă USR nu exista. Se știe și faptul că un 
primar în funcție are mult mai multe șanse decât ceilalți 
contracandidați. Totuși alegerea primarului în două tururi de 
scrutin ar da mult mai multă legitimitate alesului, decât 
alegerile într-un singur tur.

Și cu toate astea, miercuri, 16 octombrie Senatul 
României a respins organizarea alegerilor locale în două 
tururi. Alegerea primarilor în două tururi era o condiție pusă 
de mai multe partide pentru susținerea Guvernului Orban în 
Parlament. Propunerea respectivă a primit 33 de voturi 
”pentru” și 47 de voturi ”împotrivă”, drept pentru care nu a 
trecut de Senat. Potrivit proiectului respectiv de lege, un al 
doilea tur de scrutin pentru alegerea primarilor în două tururi 
ar fi organizat dacă niciunul dintre candidați nu întrunește 
majoritatea de voturi. Turul doi de scrutin s-ar organiza ca și la 
alegerile prezidențiale la două săptămâni de la primul tur de 
scrutin. Proiectul legislativ făcând parte din legile organice, 
Camera Deputaților este forul decizional.

USR, ALDE, Pro România și PMP au susținut alegerea 
primarilor în două tururi, aceste formațiuni politice având mult 
mai puțini primari decât social-democrații. PSD și UDMR s-au 
pronunțat pentru un singur tur de scrutin la alegerile locale ale 
primarului. În două tururi de scrutin pentru alegerea 
primarilor, PSD și UDMR ar pierde mulți primari, și poate și 
PNL ar pierde câțiva primari, și fără primari și parlamentarii ar 
fi dezavantajați. 

Ioan DUMITRESCU

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a precizat, după 
întâlnirea cu liderii PNL, că a venit la discuții cu 12 condiții, 
între care sunt unele asupra cărora nu negociază, cum este 
solicitarea ca PNL să formeze un guvern monocolor.

Principalele declarații ale lui Călin Popescu Tăriceanu:
Am venit pregătiți cu un document în 12 puncte care 

sintetizează principalele elemente de preocupare pe care le 
avem.

Ele reprezintă condițiile pe care noi le punem pentru a 
acorda votul viitorului guvern, între care menținerea cotei 
unice de impozitare, reținerea de a da OUG în domeniul 
justiției, continuarea proiectelor majore de infrastructură care 
sunt începute, care sunt în curs de derulare. Am cerut în mod 
explicit PNL să formeze un guvern monocolor, aceasta fiind o 
condiție foarte serioasă. Am cerut să se continue listarea la 
bursă a Hidroelectrica.

Le-am lăsat celor de la PSD, pardon, PNL să le studieze și 
vom avea o nouă discuție la începutul săptămânii viitoare 
pentru a trage o concluzie definitivă.

Sunt chestiuni asupra cărora nu negociem, de exemplu 
guvern monocolor. (…) Am înțeles că cei de la PMP vor să 
intre în Guvern. Nu mi se pare normal ca la 30 de ani de la 
căderea comunismului să avem la guvernare turnătorii 
securității reprezentați de dl Petrov.

Despre locale

Tăriceanu a venit cu 12 condiții
 la negocierile cu PNLComisarul european pentru 

just i ţ ie ,  consumator i  ş i  
egal i tate de gen,  Vera 
Jourova, a salutat joi validarea 
Laurei Codruţa Kovesi în 
funcţ ia  de procuror-şef  
european şi şi-a exprimat 
speranţa că aceasta va face o 
muncă excelentă pentru 

p r o t e j a r e a  i n t e r e s e l o r  
f i n a n c i a r e  a l e  U n i u n i i  
E u r o p e n e ,  t r a n s m i t e  
Agerpres.

”Aş dori să o felicit călduros 
pe Laura Kovesi pentru că a 
devenit primul procuror-şef 
european. Această numire 
e s t e  u n  p a s  c ă t r e  
operaţionalizarea #EPPO 
(Biroul Procurorului Public 
European – n.r.). Ea va face o 
muncă excelentă protejând 
interesele financiare ale UE. 
Dorim să trimitem infractorilor 
semnalul puternic că suntem 

s e r i o ş i  î n  c o m b a t e r e a  
infracţiunilor financiare şi în 
p r o t e j a r e a  b a n i l o r  
contribuabililor. UE pierde 
anual cel puţin 50 de miliarde 
euro din cauza fraudelor cu 
TVA, pe care #EPPO le va 
ancheta”, a scris Jourova pe 
contul său de Twitter, unde a 

postat fotografii de la întâlnirea 
avută joi cu Laura Codruţa 
Kovesi.

Până în prezent, 22 de 
state membre s-au alăturat 
Parchetului Public European. 
Ţările care nu participă încă la 
această iniţiativă se vor putea 
alătura în orice moment. Vera 
Jourova s-a arătat optimistă 
faţă de o aderare viitoare a 
Ungariei, Poloniei şi Suediei la 
EPPO.

Conferinţa preşedinţilor din 
Parlamentului European a 
validat miercuri numirea 

Laurei Codruţa Kovesi drept 
primul procuror-şef european, 
acesta fiind ultimul pas în 
procesul de desemnare. 
D e c i z i a  C o n f e r i n ţ e i  
preşedinţilor urmează după un 
acord din septembrie dintre 
negociatorii PE şi ai Consiliului 
UE privind desemnarea noului 
şef al Parchetului European în 
persoana Laurei Codruţa 
Kovesi. Echipa de negociere a 
Parlamentului a susţinut-o pe 
Laura Codruţa Kovesi în 
timpul negocierilor.

Consiliul Uniunii Europene 
a validat luni oficial numirea 
procurorului român Laura 
Codruţa Kovesi în funcţia de 
procuror-şef european.

Biroul Procurorului Public 
European (EPPO), care se 
aşteaptă să fie operaţional la 
sfârşitul anului 2020, va fi o 
i ns t i t u ţ i e  i ndependen tă  
însărcinată cu investigarea, 
urmărirea penală şi aducerea 
în faţa justiţiei a infracţiunilor 
împotriva bugetului UE, cum 
ar fi frauda, corupţia sau 
frauda transfrontalieră cu TVA 
de peste 10 milioane de euro. 
Lista infracţiunilor se va putea 
extinde în viitor pentru a 
include, de exemplu, faptele 
de terorism.

EPPO va avea sediul 
central în Luxemburg şi va fi 
compus dintr-un procuror-şef 
şi un colegiu de procurori din 
toate ţările participante. 
A c e ş t i a  v o r  c o o r d o n a  
i n v e s t i g a ţ i i l e  c u r e n t e  
desfăşurate de către procurorii 
delegaţi  în f iecare stat 
participant.

Incompetență, sfidare sau inconștiență din partea 
Guvernului prăbușit?

Comisarul pe justiție după validarea Laurei 
Codruța Kovesi la șefia Parchetului European:

 Va face o muncă excelentă 



De la 1 ianuarie 2020, 
fermierii din România ar putea 
primi bani de la stat, sub 
forma unei prime, pentru 
produsele agricole pe care le 
comercializează la unitățile 
de procesare sau direct 
pentru consum, conform Legii  
p e n t r u  s t i m u l a r e a  
producătorilor agricoli care 
comercializează produse 
agricole primare. Prima de 
comercializare înseamnă 
contravaloarea în lei a 200 
euro/tona de produse agricole 
primare comercializate către 
u n i t ă ț i  d e  p r o c e s a r e ,  
respectiv contravaloarea în lei 
a 100 euro/tonă pentru 
produsele agricole primare 
comercializate direct pentru 
consum. Legea a fost inițiată 
de un număr de 70 de senatori 
și deputați, între aceștia 
aflându-se și parlamentarii 
PNL: Eugen Pârvulescu, Tinel 
Gheorghe, Raluca Turcan, 
Cezar Preda, Cătălin Predoiu, 
Robert Sighiartău, Cristina 
Trăilă și alții. Legea pentru 
stimularea producătorilor 
agricoli care comercializează 
produse agricole primare fost 
adoptată în mod tacit în 
Senat, iar dacă va fi adoptată 
și în Camera Deputaților va 
intra în vigoare la data de 1 
ianuarie 2020, urmând să fie 
aplicată timp de doi ani, 
respectiv până la data de 31 
decembrie 2020.   

"Una dintre cele mai 
importante probleme pe care 
le înregistrează economia 
României în prezent este 
reprezentată de accesul 
extrem de redus al producției 

agricole autohtone, prin 
comercializare, în piața 
locală, națională. Chiar dacă 
fermierii români au reușit să 
crească, de la un an la altul, 
producțiile, atât cantitativ, cât 
și calitativ, aceste produse 
agricole nu au o prezență pe 

măsură și în piața oficială. In 
același timp, produse care 
provin din import beneficiază 
de susținerea logistică și 
financiară a statelor de 
origine, pentru a penetra piața 
românească și a comercializa 
produse agricole, de multe ori 
prin proceduri specifice 
dumpingului comercial. Acest 
lucru afectează în mod 
semnificativ competitivitatea 
p r o d u s e l o r  a g r i c o l e  
românești, chiar pe piața 
locală. Mai mult decât atât, în 
ciuda dezvoltării unei industrii 
alimentare în economia 
românească, aceasta nu 
poate produce în condiții 
optime dacă materiile prime 
nu provin din economia 
agrară românească", arată 
inițiatorii în expunerea de 

motive atașată proiectului de 
lege.

Prima de comercializare 
va fi acordată pentru toate 
produsele agricole obținute în 
fermele din România, inclusiv 
cele din sectorul zootehnic. 

De această măsură vor 

beneficia atât persoanele 
fizice, cât și persoanele 
juridice care îndeplinesc 
cumu la t i v  u rmă toa re le  
condiții:

- dețin în proprietate sau în 
arendă suprafețe de teren 
agricol, luciu de apă sau 
c o n s t r u c ț i i  d e s t i n a t e  
p roduc ț ie i  ag r i co le  pe  
teritoriul României;

-  posedă atestat de 
p r o d u c a t o r  e m i s  d e  
autoritățile române;

- comercializează pe piață 
produsele agricole primare 
din producția proprie;

- dovedesc cu documente 
lega le  comerc ia l i za rea  
produselor agricole primare 
pentru care posedă atestat de 
producător. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
Se caută ingineri, proiectanți, arhitecți, 

laborant chimist, asistent analist, contabil, 
factor postal, agent vanzari, lucrător comercial, 
operator calculator electronic si retele, 
stivuitorist, strungar, sudor, lacatus mecanic, 
tinichigiu in constructii, zidar rosar-tencuitor, 
casier, vopsitor auto, instalator instalatii 
tehnico-sanitare si de gaze, mecanic utilaj, 
mecanic auto și multe altele.

Agenţii economici au obligaţia să comunice 
agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de 
muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, 

respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea 
acestora.

Pentru a comunica locurile de muncă 
vacante, agenţii economici trebuie să 
comunice oferta la sediul agenţi i lor 
locale/punctelor de lucru.

În situaţia în care agenţii economici au 
ocupat locurile de muncă declarate vacante, au 
obligaţia să anunţe ocuparea acestora în 
termen de o zi.

Claudiu DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
În cazul SCZ,  plata se face 

din fondurile provenite de la 
UE, iar sumele cuvenite din 
Ajutorul Național Tranzitoriu 
(ANT)  se achită din Bugetul 
Național. În aceste zile, 
ciobanii vor primi în conturi 
avansul din SCZ, Campania 
2019, adică  12, 4021 euro 
respectiv  70 la sută din suma 
totală alocată pe cap de 

animal. 
Plafonul alocat pentru plata 

acestei subvenții este de 
64.3000.000 de euro. Plățile 
se fac în lei la cursul de 4,7496 
de lei pentru un euro astfel că 
în conturi oierii primesc 84,15  
lei pe cap de animal pentru 
SCZ. 

Pentru acest an, plățile la 
subvenții – inclusiv avansul, se 
fac în lei, utilizând cel mai 

recent curs de schimb valutar 
stabilit de Banca Centrală  
Europeană anterior datei de 1 
octombrie 2019 și publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene. Este vorba despre 
un curs oficial de 4,7496 de lei 
pent ru  un euro  pent ru  
schemele finanțate din FEGA 
( F o n d u l  E u r o p e a n  d e  
Garantare Agricolă). 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Aproape o treime din români sunt afectați de riscul de 
sărăcie sau de excluziune socială, potrivit datelor publicate 
miercuri de Eurostat și care sunt raportate la anul 2018. 
Aceleași date arată însă că, din 2008,  ponderea românilor 
afectați de acest risc a scăzut cu peste 11 procente.

Astfel, potrivit Eurostat, în anul 2018, 109,2 milioane de 
oameni, adică 21.7% din populația Uniunii Europene, erau 
afectați de riscul de sărăcie sau de excluziune socială. 
Această pondere a înregistrat o scădere în ultimii ani, în 2012 
spre exemplu, riscul de sărăcie sau excluziune socială 
afectând 24,8% din cetățenii europeni.

În 2018, cele mai mari niveluri ale acestui indicator se 
înregistrau în Bulgaria (32.8%), România (32.5%), Grecia 
(31.8%), Letonia (28.4%), Lituania (28.3%), Italia (27.3%) și 
Spania (26.1%).

La celălalt pol, statele membre UE în care acest risc este 
cel mai scăzut sunt: Cehia (12.2%), Slovenia (16.2%), 
Slovacia (16.3% – date din 2017), Finlanda (16.5%), Olanda 
(16.7%), Danemarca și Franța (ambele 17.4%) și Austria 
(17.5%).

Datele au fost publicate de Eurostat cu ocazia Zilei 
internaţionale pentru eradicarea sărăciei, care a fost marcată 
în 17 octombrie.

Subvenția APIA la ovine și caprine pe anul 2019, 
stabilită la 17,7173 euro pe cap de animal

Ofertă generoasă de locuri de muncă

Fermierii ar putea primi de la stat 
câte 200 euro pentru fiecare tonă de produse 

agricole vândute unităților de procesare 

Guvernul a lansat un proiect de hotărâre prin care alocă 
încă 1,5 miliarde lei pentru Programul Naţional de Dezvoltare 
Locală (PNDL) din Fondul de Rezervă al Executivului.

„ S e  a p r o b ă  
s u p l i m e n t a r e a  
b u g e t u l u i  
M i n i s t e r u l u i  
D e z v o l t ă r i i  
R e g i o n a l e  ş i  
A d m i n i s t r a ţ i e  
Publice pe anul 

2019, la capitolul «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», 
(...) cu suma de 1.500.000.000 lei, din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat 
pe anul 2019, reprezentând credite bugetare, pentru 
finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală 
etapele 1 şi 2. (...) Eventualele sume rămase neutilizate până 
la sfârşitul anului se vor restitui la bugetul de stat, conform 
legii. Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, 
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi 
în volumul şi structura bugetului Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice pe anul 2019”, se arată în 
proiectul de hotărâre.

Potrivit notei de fundamentare a acestui proiect, în 
prezent, pentru PNDL este o execuţie bugetară de 99,93%.

Suma de 1.500.000.000 lei prevăzută prin proiect „asigură 
continuitatea derulării programului în perioada imediat 
următoare”.

Noua alocare vine după ce Guvernul încă condus de 
Viorica Dăncilă a aprobat în şedinţa de luni alocarea către 
primării a fonduri de 1,4 miliarde lei din cadrul PNDL.

În acest an, Guvernul a aprobat în alte două rânduri 
alocarea de bani din Fondul de Rezervă către PNDL. Sumele 
s-au ridicat la 2 miliarde de lei.

Eurostat: Aproape o
 treime din români sunt afectați

 de riscul de sărăcie sau de 
excluziune socială

Pe final de mandat,
 Guvernul alocă încă 1,5 miliarde

 lei pentru PNDL
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Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman 
organizează marţi, 22 octombrie 2019, începând 
cu ora 11.00, cea de-a doua activitate din cadrul 
proiectului cultural  „E carte, e film la bibliotecă”.

Se aduce în atenţia publicului una din cele mai 
populare scriitoare britanice din secolul XX, 
Daphne Du Maurier, de la a cărei moarte s-au 
împlinit 30 de ani şi ale cărei opere s-au bucurat 
de apreciere nu doar din partea publicului cititor, ci 
şi a unor regizori cunoscuţi, care au adaptat 
pentru marele ecran câteva din romanele sale.

Celebrul Alfred Hitchcock a ecranizat trei dintre 
scrierile autoarei britanice : „Hanul Jamaica”– 
1939, „Rebecca”– 1940 şi „Păsările”– 1963.

„Nu privi acum”, „Golful francezului”, 
„Verişoara mea Rachel” sau „Ţapul ispăşitor” sunt 
alte titluri care au inspirat regizori mai vechi sau 
mai noi, existând în momentul de faţă chiar şi câte 
două ecranizări ale aceleiaşi scrieri.

„Verişoara mea Rachel”, a cărei ultimă 
versiune a apărut în urmă cu doi ani, în regia lui 
Roger Michell şi cu o distribuţie din care fac parte, 
în rolurile principale, actorii Rachel Weisz şi Sam 
Claflin este filmul pe care biblioteca îl propune 

spre vizionare, urmat, ca de fiecare dată, de o 
dezbatere în cadrul căreia vor fi împărtăşite 
impresii despre acesta, dar şi despre cartea care 
l-a inspirat.

Activitatea va avea loc în Centrul de Formare al 
Bibliotecii Judeţene „Marin Preda”, în colaborare 
cu Centrul socio-cultural Femina2005 din cadrul 
Casei de Cultură a municipiului Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 TOTUL LA TIMP

 O mână întinsă

la timp te salvează

de pe buza prăpastiei…

Un zâmbet în treacăt

te scapă de păsările

gri din noapte…

Un chip iubit

îți umple deșertul

sufletului…

 ÎNTUNERIC

Tu ești undeva acolo,

eu sunt rătăcit, aici…

Noi suntem împreună,

în culorile toamnei…

Dragostea ta

am pierdut-o în lume,

printre petunii necoapte…

Voi călca cu un sărut

sicriul iubirii ce a fost…

 DINCOLO DE POVESTE

Se spune că:

„ochii care nu se văd,

se uită întotdeauna”…

Dincolo de poveste

rămâne iubirea ce doare

când clipele se risipesc

în întrebări fără răspuns…

Dincolo de poveste

îmi dai de înțeles

că nu îți pasă,

rămân dorinți pătimașe

ca o toamnă blândă…

Dincolo de poveste,

a fost demult poveste

ca o tăcere fără sfârșit

într-un sărut…

 RECUNOSC

Fără tine

sunt un nimeni,

iubirea ce ți-o port

mă doare precum

lacrima ploii…

Ești inima mea,

Eu, inima inimi tale –

împreună o iubire

fără sfârșit…

Fără tine

sunt rătăcire,

iar tu îmi ești leacul

spre vindecare –

visam să fim

sărutul dimineților

senine…

Mi-a fost ursit să

te iubesc pustiu…

Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

 Joi, 17 octombrie 2019, 
începând cu ora 12.00, în 
amfiteatrul Colegiului Național 

„Alexandru Ioan Cuza” din 
A l e x a n d r i a  a  a v u t  l o c  
consfătuirea anuală cu directorii 
un i tă ț i lo r  de  învă țământ  
preuniversitar din județul 
Teleorman.

Inspectorul Școlar General, 

prof. Valeria Gherghe, a 
prezentat Raportul privind 
starea învățământului în județul 

Teleorman- an școlar 2018-
2019, iar Inspectorul Școlar 
Adjunct, prof. Monica Coman, 
Planul managerial pentru anul 
școlar 2019-2020.

Prezentarea Graficului unic 
de monitorizare și control al 

I.Ș.J. Teleorman a fost făcută de 
prof. Bogdan Buzatu, Inspector 
Școlar General Adjunct.

Pe agenda zilei au urmat 
prezentarea Raportului de 
activitate pentru anul școlar 
2018-2019, sustinută de Adela 
Anghel, prof. metodist și 
prezentarea Raportului de 
activitate al Centrului Județean 
de Resurse și  Asistență 
Educațională Teleorman pentru 
a n u l  ș c o l a r  2 0 1 8 - 2 0 1 9 ,  
susținută de directorul CJRAE, 
prof. Mirela Soare, discuții și 
p r e z e n t a r e a  e x p e r i e n ț e i  
dobândite de patru formatori la 
cursul „Make technology your 
friend”.

Dornici de muncă și de 
p e r f o r m a n ț ă ,  d a s c ă l i i  
teleormăneni își vor face, ca 
întotdeauna, datoria, dăruind 
știință și sădind în mintea și 
sufletul elevilor setea de a 
învăța.

Cornelia RĂDULESCU

Curtea Constituțională a decis că decontarea 
navetei școlare pe bază de abonament este 
neconstituțională. “În urma deliberărilor, Curtea 
Constituțională, cu unanimitate de voturi, (…) a 
constatat că sintagma 'pe bază de abonament'” 
din Legea educației “este neconstituţională”, 
anunță CCR. Decizia este definitivă.

Președintele Asociației Elevilor din Constanța, 
Andrei-Mihai Tănase, a declarat pentru 
Edupedu.ro că speța de la Curtea Constituțională 
a pornit de la Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu 
din Covasna, care a cerut instanței “să nu se mai 
prevadă doar abonamentul în Legea educației, la 
decontare, ca să nu mai fie restricționată 
decontarea navetei de un anumit tip de legitimație 
de călătorie”.

“Asta pentru că transportatorii folosesc și alte 
tipuri de legitimații de călătorie, în afară de 
abonamente: de exemplu, un număr delimitat de 
bilete pe lună”, a precizat Tănase. “De cele mai 
multe ori, transportatorii nu dau abonamente pe o 

perioadă delimitată de timp, ci pachete de bilete”, 
a explicat acesta, pentru Edupedu.ro.

“Efectul este că de acum încolo vor putea fi 
decontate toate tipurile de legitimații de călătorii, 
chiar și un bilet”, a declarat liderul AEC, pentru 
Edupedu.ro.

B.J. „Marin Preda” Teleorman:

„E carte, e film la bibliotecă”

IȘJ Teleorman:

Consfătuirea anuală cu directorii unităților 
de învățământ preuniversitar

Curtea Constituțională: 

Decontarea navetei școlare pe bază 
de abonament este neconstituțională



8 DIVERSE

Corpul uman nu inceteaza in a surprinde oamenii de stiinta. 
Desi este studiat de mii de ani, corpul uman se dovedeste a fi o 
masinarie mereu surprinzatoare.

Iata 20 de ciudatenii ale corpului uman. 
1.Cand stranuti, toate functiile corpului se opresc, chiar si 

inima.
2. De-a lungul intregii vieti, parul care creste pe cap ar putea 

ajunge la 725 de kilometri.
3. In fiecare zi, in intreaga lume, au loc 100 de milioane de 

acte sexuale. Dintre acestea, doar in  910.000 de cazuri se 
produce fertilizarea.

4. Cel mai repede creste unghia de la degetul mijlociu al 
mainii pe care o folosesti de obicei.

5. Intestinul subtire este cel mai mare organ din corp. El este 
de 4 ori mai mare decat un om de inaltime medie.

6. Acidul din stomac este suficient de puternic pentru a 
dizolva o lama de ras. Totusi, nu incercati sa inghititi lama.

7. Puse cap la cap, vasele de sange din corpul uman ar 
inconjura Pamantul de doua ori.

8. Interiorul stomacului se schimba o data la trei-patru zile.
9. Inima femeii bate mai rapid decat inima barbatului.
10. Pana acum, cercetatorii au descoperit peste 500 de 

functii diferite ale ficatului.
11. Femeile clipesc de doua ori mai des decat barbatii.
12. Talpile au 500.000 de glande sudoripare.
13. Saliva produsa in timpul vietii unui om ar putea umple 

doua piscine.
14. Un om flatuleaza, in medie, de 14 ori pe zi.
15. Cea mai mare celula din corpul uman este ovulul, iar cea 

mai mica – spermatozoidul.
16. Dintii incep sa creasca cu 6 luni inainte sa te nasti.
17. Toti oamenii au fost o singura celula timp de jumatate de 

ora.
18. Barbatii au erectii nocturne din ora in ora.
19. Nasul isi poate “aminti” 50.000 de mirosuri diferite.
20. Parul si unghiile unei persoane decedate nu cresc. In 

realitate, se retrage pielea ca urmare a deshidratarii.

Un tip, necăjit, vorbeşte cu ginecologul soţiei lui:

– Doctore, sunt căsătorit de trei ani. În primul an, 

nevastă-mea a născut un băiat, în al doilea an, a născut 

gemeni, în al treilea an, tripleţi… Ce mă fac?

– Nu vă îngrijoraţi. Mai mult de şase deodată nu se poate!

***

Se face un control rutier.

Un politist incepator opreste o masina si dupa ce 

controleaza actele soferului negasind alt motiv pentru a-si 

arata zelul spune:

– Semnalizarea dreapta spate nu va functioneaza! Ce s-a 

intamplat cu ea?

Din masina se coboara asta vizibil enervat si priveste 

uimit spatele masinii.

– Vedeti! Va mai intreb odata ce s-a intamplat cu 

semnalizarea?

– La dracu cu semnalizarea ta! Eu ma intreb ce s-a 

intamplat cu remorca!

Pastila de râs

Crizele de nervi la copii 
sunt ceva des intalnit. Ei se pot 
supara foarte usor, mai ales 
atunci cand vor ceva si nu 
resusesc sa obtina. Este 
natural, pana la urma. Si noi, 
ca adulti, ne simtim frustrati 
atunci cand nu ne iese ceva 
cum ne dorim.

Diferenta este ca avem 
suficiente instrumente ca sa 
ne controlam. Oricum trebuie 
avut in vedere faptul ca pana 
si noua, adultilor, ne este greu 
sa ne stapanim cateodata.

Cum se manifesta crizele 
de nervi la copii

Fiecare copil reactioneaza 
altfel. Unii plang, altii se 
tavalesc, altii intra in panica, 
altii tipa, altii sunt furiosi, unii 
refuza sa participe la activitati, 
altii te ignora, pur si simplu, 
unii vorbesc urat etc. Pentru ei 
este foarte greu sa se 
controleze, pentru ca nu stiu 
cum sa reactioneze la aceste 
emotii puternice.

Ce declanseaza crizele de 
nervi la copii

Asa cum manifestarile sunt 
diferite, si factorii declansatori 
sunt diferiti de la un copil la 
altul. Unii pot fi suparati ca nu 
pot face singuri anumite 
lucruri, altii se supara pentru 
ca s-au considerat nedreptatiti 
sau jigniti. Altii se infurie daca li 
se pare ca le-a fost ingradita 
libertatea.

Fiind atent la ce anume 
declanseaza aceste crize de 
nervi la copilul tau, fie eviti 
situatiile care il fac sa-si piarda 
controlul, fie ii prezinti mai 
multe scenarii si il inveti ce sa 
faca in fiecare situatie in parte.

Ce e de facut?
Ii poti spune “Observa ca 

de fiecare data cand se 
intampla X esti … (nervos, 
furios, frustrat, suparat etc.). 
Ti-ai dat si tu seama de asta?”. 
Sau “Vad ca te infurii serios 
atunci  cand c ineva se 
contrazice cu tine. S-ar zice ca 
nu te simti respectat. Te 

deranjeaza la culme”. Un 
asemenea feedback il face pe 
copil sa devina constient de 
emotiile lui si de cauzele 
acestor emotii. In acest fel el 

va sti sa defineasca starile 
care il cuprind in momentele 
de furie.

Este foarte important sa fii 
constient si de propriile tale 
“butoane”. Exemplul personal 
este cel mai bun invatator. 
Copiii reusesc mult mai 
r e p e d e  s a  i m i t e  
comportamentul parintilor 
decat sa asculte predicile lor.

Dezactivarea crizelor
Odate depistate cauzele si 

reactiile, il poti intreba pe copil 
daca ar putea sa se comporte 
diferit data viitoare cand se va 
c o n f r u n t a  c u  s i t u a t i a  
respective. Sau ii poti sugera 
cateva idei: “Data viitoare 
cand vei mai simti ca ai fost 
nedreptatit, in loc sa …, 
incearca sa… sau sa…!”. In 
acest fel ii arati celui mic ca 
sunt si alte posibilitati.

Atunci cand se confrunta 
cu o anumita situatie, nu sari 
sa-l ajuti imediat. Lasa-l sa se 
descurce singur. Este destul 
de dificil, ca parinte, sa-ti vezi 
copilul suparat, insa daca ii 
sari in ajutor, nu-l inveti cum sa 

isi gestioneze emotiile si 
aceste crize vor continua. Ai 
incredere in copilul tau ca o sa 
se descurce. In loc sa-i spui 
“Oh, saracutul de tine!”, fraza 

ce i i poate supraactiva 
frustrarea, ii poti spune “Stiu 
ca  es te  g reu ,  ca  es t i  
dezamagit si suparat. Daca 
simti ca ai nevoie de o pauza 
ca sa te linistesti, o poti face. 
Cand te-ai calmat, putem 
discuta”.

De asemenea, nu este 
indicat sa folosesti cuvinte 
precum “Asta este o prostie!” 
sau “Ce baiat/fetita mare! 
Cum sa plang pentru asta?!” 
etc. Acest gen de expresii le 
pot crea copiilor impresia ca e 
ceva in neregula cu ei. Arata-
le respectul cuvenit, da-le timp 
si spatiu sa-si evalueze 
emotiile. Asta nu inseamna 
i n s a  c a  l e  a c c e p t i  
comportamentul neadecvat.

Ultimul, dar nu cel din urma 
pas este sa-ti pastrezi calmul. 
Chiar daca te enervezi, poti 
iesi din camera si sa revii cand 
iti trece. In acest fel nu numai 
ca vei lua decizii mult mai 
corecte, fara sa fii “aprins”, 
insa ii vei arata si copilului tau 
o modalitate de a se linisti.

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

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ teritorială comuna Bogdana din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 7 și 24, începând cu data 
de 25 octombrie 2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Bogdana, 
județul Teleorman, situat în satul Bogdana, str. Roșiori de Vede nr. 106, comuna Bogdana, 
județul Teleorman, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Anunţ prealabil

Copilul tău face crize de nervi? 
Cum să-l înveți să-și controleze emoțiile

Ciudățenii ale corpului uman



1862: S-a născut 

A u g u s t e  L um i è r e ,  

inventator francez (d. 

1954).

1865:  Inaugurarea 

oficială a liniei ferate 

București-Giurgiu, prima 

din România; Filaret 

devine prima gară a 

Bucureștilor.

1868: S-a născut Simion 

Mehedinți, geograf și 

etnolog, creator al școlii 

române de geografie (d. 

1962).

1908:  S - a  n ă s c u t  

Dumitru Almaș, prozator și istoric român (d. 1995).

1926: A murit Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog 

român, fondator al școlii românești de Microbiologie (n. 

1854).

1929: A murit Alexandru Davila, dramaturg român (n. 

1862).

1933: Comitetul de organizare a Olimpiadei de la Berlin 

(1936) anunță că baschetul va fi catalogat ca sport olimpic.

1935: A murit Gib Mihăescu, scriitor român (n. 1894).

1961: A murit Mihail Sadoveanu, scriitor român (n. 1880).
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07:30 Politică şi delicateţuri 
08:30 Constructorii de visuri  09:00 
Levintza prezintă 09:35 Vreau să fiu 
sănătos 10:30 Observatori la 
Parlamentul European 11:00 Ediţie 
specială 13:15 Rugby: Noua 
Zeelanda – Irlanda 15:15 Telejurnal 
16:00 Ora regelui 17:00  Vedeta 
populară 19:00 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:00 Dosar 
România 22:00 Napoléon 23:00 
Profesioniştii...  00:00 #Creativ

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 19 Octombrie

Aveti ocazia sa 
obtineti cu usurinta 
mici castiguri de la 
serviciu si de pe urma 
unei afaceri. Sunt 
sanse sa faceti o 
investitie pe termen 
lung. Va sfatuim sa va 
menajati sanatatea. 

Dimineata vi se 
o f e r a  o c a z i a  s a  
demarati o afacere. 
Va sfatuim sa nu va 
g r a b i t i .  P e  p l a n  
sentimental, relatiile 
sunt foarte bune. Aveti 
ocazia sa petreceti o 
seara romantica.

Daca va aflati in 
fata unei dileme cu 
privire la o mica 
afacere, va sfatuim sa 
nu ezitati. Nu neglijati 
p r o b l e m e l e  d e  
s e r v i c i u !  E s t e  
recomandabil sa fiti 
mai cumpatat la masa.

V a  p r e o c u p a  
probleme juridice legate 
de afaceri. Sunteti 
nevoit sa alergati putin. 
Daca trebuie sa faceti 
cheltuieli mari, nu va 
faceti griji! Va veti 
recupera banii in scurt 
timp.

Astazi aveti noroc la 
examene. Puteti sa 
luati decizii importante, 
cu bataie lunga in 
viitor. Dimineata aflati 
ca veti pleca intr-o 
d e l e g a t i e .  A v e t i  
rabdare si pastrati-va 
optimismul! 

Schimbarile de la 
serviciu va ofera 
ocazia sa va asumati 
noi responsabilitati. 
Seara, primiti vesti 
bune de la o ruda 
indepartata, despre 
care nu mai stiati 
nimic de mult timp. 

Va puteti ocupa de 
afaceri si aveti ocazia 
sa finalizati lucrari 
incepute mai demult. 
Sunteti bine dispus si 
aveti capacitatea sa 
luati decizii corecte cu 
privire la problemele 
financiare. 

Sunteti optimist, 
ceea ce va ajuta sa 
depasiti mai usor 
grijile de zi cu zi. 
Dupa-amiaza faceti 
planuri de calatorie. 
Nu va bazati decat pe 
banii pe care-i aveti in 
casa!

Este o zi in care 
totul va merge din 
plin. Sunt favorizate 
activi tat i le noi si  
relatiile cu partenerii 
de afaceri. Este o 
per ioada in care 
puteti rezolva orice 
problema financiara. 

BERBEC

Intervin evenimente 
neprevazute si nu va 
p u t e t i  r e s p e c t a  
programul. Nu va 
ingrijorati, pentru ca 
s c h i m b a r i l e  s u n t  
favorabile! Va sfatuim 
sa evitati speculatiile 
financiare.

Z i  f a v o r a b i l a  
studiului, calatoriilor 
in interes personal si 
comunicarii. Sunteti 
activ in societate si 
simtiti ca prietenii va 
sunt aproape. Va 
recomandam sa nu 
neglijati odihna.

Avet i  noroc s i  
reusiti sa treceti peste 
orice obstacol. E o zi 
buna pentru. Relatiile 
sentimentale sunt 
foarte bune, dar 
acordati mai multa 
atentie problemelor 
de familie.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I 
Like IT 10:30 Superspeed la Pro 
TV 11:00 Profesorul Trăsnit - 
Știrile PRO TV 13:00 Sef sub 
acoperire 14:00 Masterchef 
16:00 Vocea României 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:00 Misiune: 
Imposibilă. Națiunea secretă 
22:45 Lichidaţi-i! 00:30 Profu' 
01:30 Profesorul Trăsnit 03:00 
Cititorii de oase

07:00 Observator 09:30 
M a d a g a s c a r  1 1 : 0 0  
Țestoasele Ninja 13:00 
Observator 13:15 Sacrificiul 
15:30 Chefi la cuțite 19:00 
Observator 20:00 Te cunosc 
de undeva 23:15 Pitch 
Perfect 01:30 Comoara 
națională 04:00 Țestoasele 
Ninja 06:00 Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
Teo Show 11:00 Sport, dietă şi 
o vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Vacanţa Mare: Leana s-
a întors! 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Se strigă darul 22:00 Îmi place 
dansul 01:00 Știrile Kanal D

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Flash monden 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu 
lumea-n cap 13:30 Colierul 
de turcoaze 15:30 Totul se 
plătește 18:00 Focus 18 
19:30 Flash monden 20:00 
Secretul lui Bachus 22:30 
Ithaca 00:30 Fără milă 02:30 
Ithaca  04:30 Focus

08:00 Ce spun românii 
10:00 La bloc 12:15 Doamna 
din Shanghai 14:15 Ziua 
cârtiței 16:45 Crescându-l 
pe Waylon 18:15 La bloc 
20:30 Cum s-o dai să fie 
bine? 22:45 Discursul 
regelui 01:15 Tăcerea 
mieilor 03:45 La bloc 05:45 
Marvel Anime  - Iron Man

08:00 România… în bucate 
09:00 Sid, micul savant 10:00 
Mic dejun cu un campion 11:00 
D'ale lu' Mitică 12:30 Cap 
compas 13:00 Gala Umorului 
15:00 Femei de 10, bărbați de 10 
17:00 Zile cu stil 17:30 MotorVlog 
18:00 Memorialul Durerii 19:00 
Telejurnal 20:10 Anna Karenina 
22:10 În apărarea fiului 23:45 
Zile cu stil 00:15 MotorVlog

08:40 Familia Monstrulescu 
10:15 Animale fantastice şi 
unde le poţi găsi 12:25 Parisul 
poate aştepta 13:55 Bărbatul 
ideal 15:35 O buclă în timp 
17:20 Whiskey Cavalier 18:05 
Roman J Israel, Esq. 20:00 
Operaţiunea "Cazinoul" 21:30 
Femeia Fantastică 23:50 
Echilibru 01:35 Bărbatul ideal 
03:15 Greu de ucis 2

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 

19 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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La 3 săptămâni după ce a pierdut finala de la 
Tashkent, Sorana Cîrstea s-a înclinat și la 

Luxemburg, în optimile e finală. "Sori" a luat cu 
6-4 primul set al meciului cu Julia Goerges, însă 

germanca l-a câștigat pe al doilea.
În setul decisiv, când Goerges conducea cu 

5-4, Sorana a avut două mingi de break, dar le-
a ratat exasperant, iar Goerges a câștigat cu 6-
4. Meciul a durat două ore și 11 minute.

Sorana Cîrstea va primi un cec de 2.669 de 
euro şi 30 de puncte WTA

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de 3 
ori. Sorana are o singură victorie, în timp ce 
Goerges le-a câștigat pe celalalte două. Toate 
partidele s-au terminat după două seturi, iar 
ultima dată când cele două s-au întâlnit a fost în 
aprilie 2014, la Stuttgart, când s-a impus 
Goerges.

Cîrstea a ajuns în optimi la Luxemburg după 
ce a eliminat-o pe Pauline Parmentier, în timp 
ce Goerges a trecut de Misaki Doi.

SPORT

Dan Nistor (31 de ani) a avut parte de o surpriză la 
revenirea la Dinamo, după ce și-a petrecut ultimele zile 
alături de echipa națională, care a jucat împotriva celor din 
Insulele Feroe și Norvegia, din Preliminariile pentru EURO 
2020.

Pe autocarul lui Dinamo a apărut un sticker cu chipul 
căpitanului "câinilor roșii", după ce, de foarte mult timp, pe 
autocarul dinamoviștilor este desenată fața lui Cătălin 
Hîldan, unul dintre simbolurile echipei.

Fanii au fost cei care au avut ideea, motivând că "Nistor 
reprezintă spiritul lui Dinamo!"

Dan Nistor a jucat în meciul României cu Norvegia din 
preliminariile pentru EURO 2020

Nistor nu a jucat vreun minut în victoria cu 3-0 în fața celor 
din Insulele Feroe, dar a avut șansa de a jucat în meciul cu 
Norvegia, terminat cu scorul de 1-1.

Căpitanul lui Dinamo a reușit șase assist-uri în cele 12 
etape din Liga 1 și a marcatde două ori. La aceste cifre se mai 
adaugă un gol și două pase decisive în meciul de Cupa 
României cu UTA Arad, scor 3-1.

Marius Copil s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale 
turneului ATP de la Antwerp (Belgia), dotat cu premii totale de 
635.750 euro, după victoria cu 6-4, 5-7, 7-6 (9/7) în faţa 
argentinianului Diego Schwartzman, al treilea favorit, locul 15 
mondial.

Copil, care împlinit chiar joi 29 de ani, 92 ATP, venit din 
calificări, a obţinut victoria în două ore şi 45 minute, setul al 
treilea durând nu mai puţin de o oră şi zece minute.

Românul a reuşit 13 aşi, faţă de adversarul său care a 
reuşit unul singur. Pentru calificarea în sferturi, Copil va fi 
recompensat cu 18.590 euro şi 57 puncte ATP.

Schwartzman (27 ani) se impusese în singurul duel cu 
Copil, anul acesta, în trei seturi, 6-3, 4-6, 6-1, în primul tur la 
Acapulco.

În runda următoare Marius Copil va juca împotriva lui 
Andy Murray (243 ATP). 

Murray a ajuns în faza sferturilor după ce i-a învins pe 
Coppejans (6-4, 7-6) și pe Cuevas (6-4, 6-3). Aceasta va fi a 
treia întâlnire între Murray și Copil. Britanicul le-a câștigat pe 
precedentele două.

Dan Nistor, simbol al lui 
Dinamo! Chipul său a apărut pe 

autocarul "câinilor roșii"

Marius Copil l-a bătut 
pe numărul 15 ATP și se 

pregătește pentru duelul 
cu Andy Murray

Inter Milano ar putea 
renunța la Ionuț Radu (22 de 
ani), jucătorul nerazzurrilor 
care acum este împrumutat la 
Genoa.

Italienii îi caută un înlocuitor 
lui Samir Handanovic, portarul 
titular ajuns la 35 de ani. Chiar 
dacă inițial optase pentru 
goalkeeper-ul român, se pare 
că formația pregătită de 
Antonio Conte este îngrijorată 
de gafele pe care Ionuț Radu 
le face în timpul meciurilor, 
potrivit calciomercato.

Inter ar dori un portar cu 
mai multă experiență și s-ar fi 
reorientat spre Juan Musso 
(25 de ani), portarul lui 
Udinese. Cu Musso în poartă, 
U d i n e s e ,  l o c u l  1 4  î n  
clasamentul din Serie A, a 
primit şase goluri în şapte 
etape, în timp ce Radu are 15 
goluri încasate, în acelaşi 
număr de jocuri, la formaţia de 
pe locul 19, penultimul.

I n t e r  M i l a n o  l - a  
răscumpărat pe Ionuț Radu în 
vară și l-a oferit împrumut la 
Genoa

Internazionale Milano a 
activat, în vară, opţiunea de 
răscumpărare pentru Radu, 
care a rămas la Genoa pentru 
încă un sezon, sub formă de 
împrumut.

Dacă argentinianul va 
ajunge la Milano, Genoa ar 
trebuie să plătească 15 
milioane de euro clubului Inter 
pentru a obţine transferul 
definitiv al lui Ionuţ Radu, o 
sumă foarte mare pentru 
gruparea genoveză.

După ce a fost răscumpărat 
de Inter, Radu a spus: "Îi 
mulţumesc pentru încredere, 
dar acum nu mă gândesc la 
nerazzurri. Doar la Genoa, 
fiindcă jucând bine aici pot 
progresa."

Ionuț Radu este cel mai 
scump portar român din istorie

Ionuţ Radu era deja cel mai 
scump portar român din 

istorie. Preţul lui Radu este de 
4 ori mai mare decât vânzarea 
lui Costel Pantil imon la 
Manchester City, în valoare de 
3, 8 milioane de euro în 2012. 
Podiumul este completat de 
Bogdan Lobonţ, în schimbul 
căruia Ajax Amsterdam a plătit 

Rapidului 3 milioane de euro, 
în anul 2000.

În vârstă de 22 de ani, Radu 
și-a început cariera la FCSB, a 
trecut apoi pe la Dinamo și 
Pergolettese, iar la vârsta de 
16 ani a ajuns la Inter, trecând 
pe la toate grupele de juniori. 
În urmă cu doi ani a fost 
împrumutat la Avellino, iar în 
urmă cu un sezon la Genoa.

Sorana Cîrstea - Julia Goerges 6-4, 4-6, 4-6.
 Românca, eliminată în optimi la Luxemburg, după 

un meci aprig disputant

Veste grea pentru Ionuț Radu! 
Motivul pentru care Inter Milano se gândește

 să renunțe la portarul român
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