
Serviciul Județean 
d e  A m b u l a n ț ă  
Teleorman a rămas fără 
conducere. La numai 
câteva ore după ce 
guvernul Orban a fost 
învestit, fostul ministru 
al Sănătății, Sorina 
Pintea a semnat oridinul 
prin care managerul 
Cristian Popescu era 
demis din funcție. În 
lipsa managerului, atribuțiile trebuie preluate de directorul medical. Din păcate, 
Serviciul de Ambulanță Teleorman nu are director medical.

(Continuare  în  pagina  2)

Premierul Ludovic Orban 
și-a exprimat îngrijorarea față 
de creșterea deficitului 
comercial pe produsele 
agricole. El a afirmat că, 
potrivit datelor furnizate de 
I n s t i t u t u l  N a ț i o n a l  d e  
Statistică, pe o perioadă de 
șapte luni din acest an, 
deficitul respectiv a ajuns la 
1,2 miliarde de euro.

Miercuri, 6 noiembrie 2019, la instalarea ministrului Agriculturii, primul 
ministru a spus că, având în vedere potențialul real al agriculturii românești, 
contribuția acesteia la PIB este de doar 4,8%. Concomitent va trebui să scadă și 
deficitul comercial pe produse agricole. Iar acest lucru nu se poate realiza decât 
prin modificarea structurii importurilor și exporturilor.

(Continuare  în  pagina  4)

”99 la sută dintre șefii instituțiilor deconcentrate din 
județul Teleorman sunt pesediști și trebuie schimbați”. 
Declarația aparține liderului PNL Teleorman, Eugen 

Pîrvulescu.
Schimbare de cadre la vârful instituțiilor din județul 

Teleorman. Liberalii sunt pregătiți să preia puterea și la 
nivel local. Primele instituții vizate sunt Direcția de 

Sănătate Publică Teleorman, Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman și Agenția de Plăți și 
intervenție pentru Agricultură.

Tot săptămâna viitoare urmează să fie schimbat și 
prefectul și subprefectul.

(Continuare  în  pagina  2)
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Partenerii străini 
au gătit și au

 mâncat românește

Ludovic Orban: Contribuția agriculturii 
la PIB trebuie să crească

Prima semnătură a ministrului Oros

Deblocarea banilor 
pentru continuitatea 

plăților

Liberalii se pregătesc de preluarea puterii 
în județul Teleorman

Cutremurător! 
În caz de COD ROȘU, Ambulanța Teleorman

 ar putea să nu intervină



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

După ce au pierdut alegerile europarlamentare din 26 

mai, după ce a doua zi președintele lor, Liviu Nicolae 

Dragnea a fost arestat și va sta după gratii trei ani și 

jumătate, după ce Guvernul condus de Viorica Vasilica 

Dăncilă a căzut în urma unei moțiuni de cenzură, acum 

pesediștii se agață de alegerile prezidențiale pe care cred 

că le vor câștiga.

După ce a mers în campanie prin toată țara, președintele 

PSD Viorica Dăncilă și-a stabilit pentru ultimele zile de 

campanie electorală pentru prezidențiale și județul 

Teleorman, de unde a plecat. Viorica Dăncilă a lucrat inițial, 

între 1988 și 2009, în sectorul privat fiind inginer la OMV 

Petrom SA, apoi a fost aleasă europarlamentar, prima oară 

în mandatul 2009-2014, și apoi încă o dată 

europarlamentar până când a fost numită prim-ministru al 

României. Fostă apropiată a liderului PSD Liviu Dragnea, 

premierul demis prin moțiune de cenzură, vrea acum să îl 

înlăture pe Klaus Werner Iohannis de la președinția 

statului. Și de aceea, ca mulți dintre contracandidații săi, 

prezidențiabila Viorica Dăncilă, a străbătut țara pe care 

spune că a ”scos-o din noroaie” cât a fost premier, în 

încercarea de a strange voturile alegătorilor. 

Joi, 7 noiembrie, Viorica Dăncilă a venit și în județul 

Teleorman, de unde a plecat, județ pe care îl apără chiar și 

în fața jurnaliștilor care i se par ostili. Astfel, Viorica 

Dăncilă s-a enervat pe un jurnalist care ar fi susținut că 

Teleormanul este polul sărăciei, Dăncilă confundând 

termenul de sărăcie cu jignire. ”Vă rog să nu mai vorbiți așa 

despre Teleorman. Eu cred că nu este corect. Vă spun că 

acest județ face parte din România”. Întrebată ce măsuri a 

luat pentru a scăpa de această situație din Teleorman, 

Viorica Dăncilă nu a mai răspuns.

Vorbind despre Viorica Dăncilă așteptată în Teleorman 

în penultima zi de campanie electorală pentru alegerile 

prezidențiale, deputatul social-democrat Valentin Boboc a 

declarat că nu este așteptată în fosta calitate de premier, 

demis prin moțiune de cenzură, ci în calitate de președinte 

al partidului, candidat la președinția statului. Deputatul 

Valentin Boboc este foarte optimist în ceea ce privește 

șansele Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidențiale. Acesta 

afirmă nu numai că va trece de primul tur al alegerilor 

prezidențiale, ci va câștiga și cel de-al doilea tur de 

scrutin, devenind în felul acesta prima femeie președinte 

al României.

Ioan DUMITRESCU

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

Optimism social-democrat

(urmare  din  pagina  1)
Așa se face că în acest moment, dacă ar 

avea loc o situaţie gravă, de COD roșu 
(accident rutier cu multiple victime, incendiu 
cu victime, s.a.m.d), nu are cine să gestioneze 
situația.

Mai mult decât atât, nici situația angajaților 
nu este tocmai roz. Până la numirea unui 
manager interimar, angajaţii nu-şi vor primi 
salariile, deoarece nici o persoană din 
instituţie nu are drept de semnătură.

Nu este pentru prima dată când Serviciul 
Județean de Ambulanță se află în această 
situație. În luna mai a acestui an, tot ministrului 
Sănătății, Sorina Pintea, a semnat ordinul de 
revoca din funcție a lui Cristian Popescu pe 
motiv că nu îndeplinește cerința de vechime 
de șase ani și jumătate în funcție de 
conducere.

În uma protestelor angajaților de la 
Ambulanță, managerul a rămas interimar.

Claudiu DUMITRACHE

Cutremurător! 
În caz de COD ROȘU, Ambulanța Teleorman

 ar putea să nu intervină

 Joi, 7 noiembrie 2019, 
începând cu ora 11.00, în sala 
mare de ședințe din Palatul 
Administrativ a avut loc o 
v i d e o c o n f e r i n ț ă  
condusă de ministrul 
Afacerilor Interne, Ion 
Marcel Vela, având ca 
t e m ă  p r i n c i p a l ă  
organizarea alegerilor 
prezidențiale.

Prefecții au fost 
anunțați că în fiecare 
județ vor fi delegați 
r e p r e z e n t a n ț i  d i n  
s t ruc tu r i l e  l oca le ,  
pentru eficientizarea 
activității.

Toate structuri le 
implicate în aceste 
alegeri sunt în acțiune pentru 
u n  p r o c e s  e l e c t o r a l  
transparent, iar presa este 
invitată în Centrul Operativ al 

M.A.I. 
În timpul turului prin județe, 

prefecții au anunțat că 
activitatea se desfășoară 

conform graficului, urmând ca 
sâmbătă să fie distribuite 
primăriilor buletinele de vot.

Ministrul Afecerilor de 

Interne i-a atenționat că 
transportul buletinelor de la 
birourile electorale către 
primării trebuie să fie realizat 

atent, iar secțiile de 
votare trebuie luate în 
p r i m i r e  d u p ă  o  
minuțioasă verificare, 
raportarea să fie făcută 
ierarhic, sesizările să fie 
cercetate cu seriozitate, 
i a r  c e n t r a l i z a r e a  
rezultatelor alegerilor 
să fie corectă.

Prefecții au fost 
anunțați că Serviciul de 
T e l e c o m u n i c a ț i i  
Speciale a asigurat 
serviciile speciale (voce 
și date) în țară și în 

străinătate, pentru o bună 
desfășurare a alegerilor 
prezidențiale.

Cornelia RĂDULESCU

Videoconferința ministrului Afacerilor Interne

(urmare  din  pagina  1)
”Din punctul meu de 

vedere, 99 la sută dintre 
instituțiile din Teleorman sunt 
înțesate de către pesediști. 
Nu este rău să fie așa. Rău 
este că sunt incompetenți ”, a 
d e c l a r a t  l i d e r u l  P N L  
T e l e o r m a n ,  E u g e n  
Pîrvulescu.

Pentru că mulți dintre șefii 

din instituții au dat concurs 
pentru ocuparea acestor 
funcții, Guvernul Orban are o 
idee despre cum să-i dea jos. 
Reorganizează instituțiile cu 
pricina, le schimbă numele și 
trebuie concursuri noi.

”Prima hotărâre de Guvern 
a  f o s t  r e o r g a n i z a r e a  
Execut ivu lu i .  Ad ică se 
comasează ministerele, se 

sch imbă ș i  denumi rea  
instituți i lor. Se schimbă 
organigrama. Nu putem 
merge cu acești oameni dacă 
ei sunt incompetenți”, a 
adaugat Pîrvulescu.

Cele mai multe schimbări 
vor avea loc după data de 24 
noiembrie. 

Claudiu DUMITRACHE

Liberalii se pregătesc de preluarea puterii 
în județul Teleorman
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În primul mandat de președinte al României, 
Klaus Iohannis a blocat capturarea României de 
către PSD, punând bazele ”României normale”. În 
următorii 5 ani, președintele Klaus Iohannis va 
construi ”România normală”, alături de Guvernul 
PNL. 

Klaus Iohannis are experiența necesară și stie ce 
are de făcut pentru a fi un președinte care să 
reprezinte eficient interesele românilor. Șeful statului 
a dovedit în primul mandat că are capacitatea de a 
ține România pe drumul drept, chiar și în condiții 
vitrege. 

Imediat după alegerile din 2016, PSD a început 
războiul cu România, pregătind ordonanța 13 privind 
amnistia și grațierea, prin care ar fi fost salvați mai 
mulți inculpați, inclusiv Liviu Dragnea, acuzat de abuz 
în serviciu. Klaus Iohannis a câștigat o primă bătălie, 
alături de români. Pe baza Constituției, șeful statului 
a mers la ședința Executivului și a vorbit despre cei 
„doi elefanți”, solicitând ca cele două acte normative 
să nu fie adoptate. PSD a aprobat ordonanța într-o 
altă ședință de guvern, de data aceasta ținând secret 
faptul că subiectul era pe ordinea de zi. Președintele 
Klaus Iohannis a ieșit în stradă, alături de sute de mii 
de români indignați, iar Guvernul PSD a abrogat 
ordonanța 13.

Au urmat alte bătălii, pentru a proteja legislația 
anti-corupție, atacată de PSD pe toate fronturile, fie 
că vorbim de legile justiției, Codul Penal, Codul de 
procedură penală sau de legea ANI. 

Blocarea legilor în favoarea infractorilor
Klaus Iohannis a fost președintele care a folosit, 

cel mai des, atribuțiile constituționale de a superviza 
corectitudinea unor acte normative. 

Constituția îi oferă președintelui dreptul să ceară 
reexaminarea unor legi și Klaus Iohannis și-a 
exercitat această atribuție de 85 de ori, mai mult 
decât în mandatul anterior al fostului președinte. 
Președintele Klaus Iohannis a sesizat Curtea 
Constituțională (CCR) în legătură cu  75 de acte 
normative, aprobate de majoritatea parlamentară. 52 

din sesizări au fost admise. Anterior, fostul președinte 
Traian Băsescu a avut, în 10 ani de mandat, 32 de 
sesizări ale CCR, dintre care 18 respinse și 14 
admise. 

Președintele Klaus Iohannis a sesizat, alături de 
PNL, Comisia de la Veneția în privința modificărilor 
aduse Legilor justiției și Codurilor penale. 

Președintele Klaus Iohannis, a convocat, potrivit 
atribuțiilor constituționale,  Referendumul din 26 mai 
2019, pentru interzicerea amnistiei și grațierii, a 
modificărilor aduse prin ordonanțe legislației din 
justiție și a legilor penale și introducerea posibilității 
sesizării CCR și de alte instituții decât Avocatul 
Poporului. Peste 6 milioane de români au răspuns 

afirmativ la întrebările președintelui și, ca un prim 
efect, la propunerea PNL, Parlamentul a respins 
legea amnistiei și grațierii, pe care PSD o ținea la 
sertar. 

România normală
Rezultatelele de la euroalegeri și de la referendum 

au dus la pierderea majorității de către PSD. 
Parlamentul a aprobat moțiunea de cenzură 
împotriva Guvernului Dăncilă, iar Klaus Iohannis l-a 
putut desemna premier pe Ludovic Orban, 
inaugurând un parteneriat cu Guvernul pentru 
construirea ”României normale”. 

Klaus Iohannis este preocupat și de drepturile 
românilor din afara granițelor. A solicitat și a obținut 
reforma sistemului electoral pentru a permite votul 

românilor din străinătate, fără cozi și alte umilințe la 
care au fost supuși cetățenii români de guvernările 
PSD. Noua legislație prevede simplificarea votului 
prin corespondență, program de vot extins pe trei 
zile, înființarea de noi secții, menținerea programului 
de vot și după ora 21 în cazul în care sunt cozi la vot.

În al doilea mandat, Klaus Iohannis își propune să 
continue pe bazele puse deja în primul mandat. De 
data aceasta, în parteneriat cu Guvernul PNL. Un 
amplu proces de audit al instituţiilor din sfera 
administraţiei publice este indispensabil pentru 
reconstrucţia credibilităţii și modernizarea instituţiilor 
publice. 

Lupta împotriva corupţiei trebuie să continue. 
Susținem independența justiției, promovăm 
profesionalismul, corectitudinea și integritatea 
funcției publice, se afirmă în programul președintelui 
Klaus Iohannis. Revizuirea legilor din domeniul 
justiţiei este obligatorie pentru a se elimina 
intervenţiile nocive din ultimii trei ani. Aceste acte 
normative trebuie să fie puse în acord cu avizele 
Comisiei de la Veneţia, ale Consiliilor Consultative 
ale Judecătorilor și Procurorilor Europeni, precum și 
cu rapoartele Comisiei Europene și GRECO.

Pentru ca actul de justiţie să fie unul de calitate, 
profesioniștii direct implicaţi trebuie să beneficieze de 
toate condiţiile necesare, de la infrastructura 
instanţelor și parchetelor, a poliţiei judiciare, până la 
aspecte care ţin de claritatea și de predictibilitatea 
legislaţiei. 

România normală este o țară în care primează 
legea și unde demnitatea umană este respectată. 
O țară unde nu sunt eliberați zeci de mii de 
infractori înainte de termen și unde nu se 
intenționează eliberarea marilor corupți. Una 
dintre prioritățile noului Guvern PNL este 
abrogarea Legii recursului compensatoriu, care a 
făcut posibile aceste eliberări înainte de termen.

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - 
COD MANDATAR FINANCIAR  31190005

Președintele Klaus Iohannis a reușit 
primul pas pentru schimbarea modului 
în care se face politică în România prin 
instalarea Guvernului PNL, condus de 
Ludovic Orban. Astfel, parteneriatul 
Klaus Iohannis-PNL va duce la 
construirea ”României normale”.

Instalarea Guvernului condus de 
Ludovic Orban i-a dat pri lejul 
președintelui Klaus Iohannis să 
prefigureze modul în care va fi condusă 
România în următorul său mandat. 

La depunerea jurământului de către 
miniștrii Guvernului Ludovic Orban, 
Klaus Iohannis a criticat modul în care 
PSD a condus România.

”Se termină astfel guvernarea 
pesedistă care, în diferite variante, a 
durat aproape trei ani de zile. 
Guvernări toxice pentru români, 
pentru România. Guverne care au 
stricat foarte multe proiecte și foarte 
multe abordări ale României”, a 
declarat Klaus Iohannis. 

”Am mai spus-o și o să o mai 
spun: România putea să fie mult mai 
departe. România putea să aibă mai 
multe autostrăzi, mai multe școli, mai 
multe spitale, să aibă mai multe 
proiecte pe fonduri europene, să 
aibă mai multe proiecte pentru 
români. În ultimii 30 de ani România 
nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine 
din cauza PSD”, a adăugat Klaus 
Iohannis. 

Şeful statului a spus că lupta de trei 
ani de zile cu PSD s-a finalizat cu 
învestirea Guvernului Ludovic Orban. 
Acesta a completat: ”Mă tem de ce vor 
găsi miniştrii în ministere”. Iohannis a 
cerut rezolvarea urgentă a câtorva 
probleme: bugetul pe 2019, bugetul pe 

2020, reluarea discuţiilor pe legile 
justiţiei, încurajarea luptei anti-corupție. 

Efectele abuzurilor PSD trebuie 
înlăturate

Klaus Iohannis a continuat pe 
aceeași linie și la ceremoniile de 
predare - primire a mandatelor 
miniștrilor. Astfel, preşedintele Klaus 
Iohannis a declarat, marţi, la ceremonia 
de învestire a lui Bogdan Aurescu în 
funcţia de ministru de Externe, că 
politica externă a României a avut de 
suferit în ultimii trei ani şi jumătate, 
întrucât ”lideri PSD-işti diletanţi” au 
decredibilizat ţara în relaţia cu 
partenerii. ”Lideri pesedişti diletanţi au 
crezut că se pot profila folosind politica 
externă a României. 
Eroare! Singurul 
lucru pe care l-au 
o b ț i n u t  e s t e  
decred ib i l i za rea  
României în relația 
cu mulți parteneri cu 
c a r e  a m  a v u t  
legături strânse și 
î n c r e d e r e  
reciprocă”, a declarat Klaus Iohannis. 

Președintele României a afirmat, și 
la Ministerul Afacerilor Interne, că 
”diletanţi pesedişti” şi oameni care ”au 
văzut doar interesul propriu şi al găştii 
de partid pe care au creat-o” au încercat 
să pună mâna pe toate marile sisteme 
din România, iar cele trei guverne 
social-democrate au încercat să îşi 
“înşurubeze” prietenii şi neamurile în 
cele mai importante poziţii din stat. 
Iohannis a solicitat primului ministru şi 
angajaţilor MAI o schimbare de 
paradigmă, cerându-le ca siguranţa 
cetăţeanului  să f ie în centrul  

preocupărilor acestora. 
E l  a  menţ iona t  că  Po l i ţ i a ,  

Jandarmer ia ş i  Departamentul  
Situaţiilor de Urgenţă au fost sub un 
atac public constant. “Asta fiindcă ați 
tolerat sau ați fost unii dintre 
dumneavoastră obligați să tolerați 
înșurubarea unor persoane în funcții 
publice care nu aveau ce căuta 
acolo. Vi s-au impus abordări care nu 
au nimic de-a face cu etica 
profesionistă. S-au folosit metode 
dintre cele mai perfide pentru a vă 
juca pe unii împotriva celorlalți, 
pentru a institui un control politic 
acolo unde profesionalismul trebuie 
să-și spună cuvântul”, a mai declarat 

Iohannis. 
R e f a c e r e a  

legilor justiției
P r e ş e d i n t e l e  

Klaus Iohannis a 
a f i r m a t ,  l a  
c e r e m o n i a  d e  
preluare de către 
Nicolae Ciucă a 
m a n d a t u l u i  d e  

ministru al Apărării Naţionale, că 
securitatea naţională nu se negociază 
şi că aceasta se apără ”cu orice preţ”, 
precizând că un mandat de succes al 
noului ministru va fi un succes ”nu 
pentru partid, nu pentru Armată, ci 
pentru România”.

Justiția rămâne o prioritate a 
președintelui Klaus Iohannis. Șeful 
statului a vorbit, la ceremonia de 
învestire a noului ministru al Justiţiei, 
despre rediscutarea legilor justiţiei ”aşa 
cum trebuia făcut de la început”, 
împreună cu profesioniştii din sistem. 
”Eu îmi doresc foarte mult pentru 

România şi pentru români o justiţie 
dreaptă, o luptă anticorupţie eficientă, 
iar dvs, domnule ministru, aveţi sarcină 
dificilă: avem legile justiţiei care au fost 
masacrate de fosta majoritate toxică 
pesedistă din Parlament. Ele sunt în 
funcţiune, dar asta nu înseamnă că sunt 
perfecte. Trebuie reluată discuţia, 
trebuie reluată aşa cum trebuia făcută 
de la început, împreună cu profesioniştii 
din sistem, împreună cu forurile cu care 
suntem parteneri, cu GRECO, cu 
Comisia Europeană, împreună cu 
politicienii de bună credinţă, iar acolo 
unde se găseşte că modificările au fost 
bune să fie lăsate, iar acolo unde se 
găseşte că au fost eronate să fie 
corectate”, a declarat Klaus Iohannis. 

Șeful statului a apreciat că ”ar fi fost 
o reală catastrofă naţională” dacă ar fi 
continuat ”asaltul pesedist asupra 
codurilor”. ”În același fel, domnule 
ministru, vă revine sarcina să veniți cu o 
gândire în domeniul Codurilor, fiindcă 
aici, este clar, se așteaptă o punere în 
acord a Codurilor cu anumite decizii ale 
Curții Constituționale. Bine că s-a oprit 
asaltul pesedist asupra Codurilor! Ar fi 
fost o reală catastrofă națională dacă ar 
fi continuat acest asalt. Este o muncă 
grea, dar sunt convins că prin expertiza 
pe care o aveți, prin felul foarte calm și 
diplomatic de a vă apropia de temă veți 
reuși o abordare care, în definitiv, ne va 
face pe toți să spunem <<OK, acum 
legile sunt potrivite, codurile sunt 
potrivite și judecătorii și procurorii nu au 
decât să le aplice cu bună-credință>>”, 
a concluzionat Klaus Iohannis.

PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL - 
COD MANDATAR FINANCIAR  

31190005

Principalele motive pentru a vota Klaus Iohannis - Președinte

Parteneriatul Klaus Iohannis - 
PNL va duce la construirea ”României normale”



(urmare  din  pagina  1)
 „În continuare exportăm aproximativ 70% 

cereale vrac și animale vii, produse agricole 
care nu au valoare adăugată înmagazinată. Ci 
pur și simplu sunt produse primare. Îar 
structura importurilor vedem că este dominată 
de produse care sunt procesate”, a 
concluzionat Ludovic Orban.

De aceea premierul a ținut să sublinieze că 
prin Planul Național Strategic ce urmează a fi 
elaborat pentru noul exercițiu financiar 2021-
2027, trebuie crescut gradul de procesare al 
produselor agricole.

Creșterea contribuției agriculturii la 
Produsul Intern Brut va fi asigurată și de politica 

agrară a PNL. Astfel, în Programul de 
Guvernare al PNL, se prevede ca plata la 
hectar acordată fermierilor români să crească 
cel puțin la nivelul mediei din Uniunea 
Europeană. “În ceea ce privește prioritățile în 
relația cu Uniunea Europeană, un obiectiv 
important al negocierilor ce vor fi derulate de 
către Partidul Național Liberal va fi eliminarea 
decalajului dintre subvențiile fermierilor români 
și fermierii din alte state și/sau stabilirea de 
măsuri compensatorii. În România, în anul 
2019, subvenția medie este de 195 euro/ha, iar 
media la nivelul UE este de 266 euro/ha.”, este 
menționat în Programul PNL.

Șt. B.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Dorim să aducem la cunoștința fermierilor din județul 
Teleorman că începând cu data de 15.10.2019, chiar de la 
miezul nopții, APIA a demarat acțiunea de autorizare a plăților 
în avans pentru cererile de plată aferente campaniei 2019.

La acest moment, APIA Teleorman a autorizat la plată 
13.874 fermieri, reprezentând 84,61% din fermierii 
înregistrați în campania 2019 (16.398 fermieri). Cu aceste 
rezultate, APIA Teleorman se situează pe primul loc în țară ca 
procent de autorizare, iar ca sumă totală autorizată la plată 
pe locul 3.

Suma totală autorizată de APIA Teleorman până la data de 
31.10.2019 este de 41,532,510.97 euro, din care 
35,103,407.35 euro pentru schemele de plată plătite din 
FEGA și 6,429,102.62 euro pentru schemele de plată plătite 
de FEADR.

Avansul APIA se achită în perioada 16 octombrie – 30 
noiembrie, urmând ca din 1 decembrie să demareze plata 
integrală, în condițiile îndeplinirii de către beneficiari a tuturor 
criteriilor de eligibilitate.

Avansul la subvențiile APIA le este plătit fermierilor români 
în procent de 70% din plățile directe și 85% din plățile 
compensatorii acordate pentru măsurile de dezvoltare rurală.

Ludovic Orban: Contribuția agriculturii 
la PIB trebuie să crească

Marți, 5 noiembrie 2019, 
noul ministru al Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, Adrian 
Oros, a semnat deschideri 
b u g e t a r e  î n  s u m ă  d e  
2.207.228.709 lei, pentru 
asigurarea continuității plăților 
către fermieri și pentru a 
reduce timpul de așteptare din 
momentul autorizării la plată și 
până în momentul încasării 
sumelor cuvenite.

Asta în condițiile în care, în 
perioada 16 octombrie – 30 
n o i e m b r i e  2 0 1 9 ,  A P I A 

efectuează plăți în avans de 
până la 70%, în cazul plăților 
directe, și de până la 85%, în 
cazul sprij inului acordat 
măsurilor de dezvoltare rurală. 
Alocarea financiară aferentă 
României privind plăți le 
directe acordată fermierilor în 
campania 2019 este de 
1.943.162.000 euro,  în  
conformitate cu prevederile 
Regu lamentu lu i  UE nr.  
1174/2019 iar cuantumurile 
plăților directe per hectar au 
fost stabilite prin HG nr. 

724/2019.
Plățile se efectuează la un 

curs valutar stabilit de Banca 
Centrală Eurpopeană pentru 
fiecare finanțator. Astfel, 
pentru plățile efectuate prin 
FEGA (Fondul European de 
Garantare Agricolă), cursul 
este 4,7496 lei pentru un euro, 
iar pentru plățile finanțate de 
FEADR (Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală) cursul este de 4,6635 
lei pentru un euro.

Șt. B.

Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu, care își desfășoară 
activitatea de inspecție și control cu 8 comisari, 
a efectuat 99 de controale în luna octombrie 
2019, dintre care 21 de controale planificate la 
obiective economice cu impact semnificativ 
asupra mediului și 78 controale neplanificate, 
dintre care: 30 inspecții pentru respectarea 
condițiilor impuse în actele de reglementare; 12 
inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale 
de Mediu; 7 inspecții pentru identificarea de 
obiective noi; 8 inspecții pentru rezolvarea unor 
reclamații; 20 inspecții impuse de Comisariatul 
General; o inspecție pentru verificarea realizării 
măsurilor impuse.

Ca urmare a neconformităților constatate, 
au fost aplicate 11 amenzi contravenționale în 
valoare totală de 63.500 lei.

O atenție deosebită este acordată verificării 
reclamațiilor și sesizărilor primite de la cetățeni. 
Astfel, în această perioadă, la sediul 
Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu au fost înregistrate 9 

sesizări (5 reclamații soluționate, 2 reclamații 
direcționate către alte instituții, 2 reclamații în 
termenul legal de soluționare).

Având în vedere prevederile Legii 292/2018 
privind evaluarea impactului anumitor proiecte 
publice și private asupra mediului, la sediul 
Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu au fost înregistrate 24 
documentații tehnice în vederea formulării 
punctelor de vedere.

Cornelia RĂDULESCU

Prima semnătură a ministrului Oros

Deblocarea banilor pentru continuitatea plăților

 În perioada iulie– octombrie 2019  I.T.M. Teleorman a 
desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel 
naţional, acţiuni de control în domeniul securității și sănătății 
în muncă la angajatorii și lucrătorii care își desfășoară 
activitatea în domeniul construcțiilor– cod CAEN 41, 42 și 
43– privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime 
specifice în domeniul construcțiilor.

Obiectivele acestei acțiuni sunt: creșterea gradului de 
conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul 
construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării 
prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în 
muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la 
înălțime; încurajarea unei abordări participative prin 
implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor 
implicați în diminuarea consecințelor sociale și economice 
negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, 
aplicabile în domeniul construcțiilor; promovarea bunelor 
practici în acest domeniu de activitate economică.

Mijloacele de atingere a obiectivelor sunt: prin informare 
privind riscurile de cădere de la înălțime și participarea la 
dezbateri în  cadrul  I.T.M. Teleorman; sesiuni de 
conștientizare organizate la nivelul I.T.M. Teleorman, cu 
angajatorii și  lucrătorii  din domeniul construcțiilor; activități 
de control pentru verificarea respectării prevederilor legale 
referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și 
verificarea utilizării în condiții de securitate a echipamentelor 
de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a 
lucrărilor speciale de construcții; activități de control pentru 
verificarea în teren a realizării măsurilor dispuse în 
controalele efectuate.

Cu ocazia acestei acțiuni, I.T.M. Teleorman a efectuat 
controale la 22 de angajatori. Au fost dispuse 44 de măsuri de 
remediere, fiind sancționați 22 angajatori, respectiv 40 de 
avertismente și 4 amenzi în valoare de 28.000 de lei.

Următoarea etapă va cuprinde verificarea realizării 
măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control 
încheiate cu ocazia controalelor.

Cornelia RĂDULESCU

APIA Teleorman
Comunicat de presă

ITM Teleorman:

Securitatea și sănătatea 
în muncă

România riscă să piardă 
300 de milioane de euro, 
pentru această sumă existând 
un risc de dezangajare 
dacă nu este folosită, a 
d e c l a r a t  l a  D i g i 2 4  
min is t ru l  Fondur i lo r  
Europene, Ioan Boloş.

„Discutăm de o sumă 
mare de ban i ,  300 
milioane de euro, pentru 
care există r isc de 
dezangajare, şi trebuie să 
luăm toate măsurile.

Riscăm pierderea 
acestor bani.

La nivelul CE, în fiecare an 
acţionează acest risc de 
pierdere de bani europeni: 

dacă nu îi foloseşti, dacă nu 
faci plăţi către beneficiari, îi 
pierzi.

Grija noastră pe termen 
scurt e să salvăm aceşti bani, 
ei fac parte din bugetul 

României.
O r i c e  p i e r d e r e  e s t e  

îngri jorătoare şi purtăm 
responsabil i tatea”, a 
declarat Ioan Boloş.

Direcţia fondurilor este 
cea conform programelor 
operaţionale, a spus 
Boloş, care a precizat că 
vizată în special este 
infrastructura.

„Este vorba atât de 
cea la nivelul autorităţilor 
locale, cât şi despre 
p r o i e c t e  m a r i  d e  
infrastructură de care 

R o m â n i a  a r e  n e v o i e :  
autostrăzu, căi ferate, parte de 
transport naval”.

C.J.Teleorman al G.N.M.: 

Activitatea desfășurată

Ministrul Fondurilor Europene avertizează:

 România riscă să piardă 300 de milioane de euro
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La Alexandria se desfășoară 
Zilele Bibliotecii Judeţene 
„Marin Preda”, eveniment 
c a r e  p u n e  î n  l u m i n ă  
biblioteca, cartea, autorii și 
cititorii, adunând în același 
loc oameni iubitori de 
frumos, dar și pe aceia care îl 
dăruiesc prin harul cu care 
au fost înzestrați. 

Unul dintre oaspeții de 
seamă care s-au întâlnit cu 
publicul din Alexandria a fost 
Ovidiu Scridon, cantautor și 
poet, care mărturisește: „Mă 
pot lăuda chiar că mi s-au 
împlinit aproape toate visele 
importante. N-am de gând să 
vă dezvălui secretul, dar 
cred că ţine de universul în 
care trăiesc şi din care fac 
par te  ch i tara,  poezia,  
călătoriile şi alte câteva vicii 
inofensive. Obişnuiesc să 
privesc oamenii în ochi, mă 
bucur uneori de lucruri 
aparent nesemnificative, caut 
firescul în relaţiile cu semenii şi 

întotdeauna îmi place să 
s a v u r e z  p a r t e a  p l i n ă  a  

paharului. Toate acestea îmi 
permit să am un fond pozitiv şi 
mai mult decât atât, să rămân un 

om liber.”  
Fascinat de manifestările 
Cenaclului Flăcara, a fost 
atras de chitară încă din 
copilărie, iar ca student 
d e b u t e a z ă  î n  c a d r u l  
man i fes tăr i lo r  cu l tu ra l  
artistice studenţeşti, în 1996 
una din piesele lui fiind 
declarată oficial Imnul 
studenţilor din România. 
Pentru o scurtă perioadă de 
timp a fost membru al 
Cenaclului Totuşi Iubirea.

Ovidiu Scridon continuă 
să scrie versuri și să 
compună, venind în fața 
publicului și transformând 
poezia în cântec cu ușurința 
înlesnită de talent.

Miercuri, 6 noiembrie, și 
joi, 7 noiembrie, publicul s-a 
bucurat de prezența lui 
Ovidiu Scridon în Alexandria, 
care dăruiește energie, 
bucurie și artă prin muzică și 

vers.
Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

O a s p e ț i i  
bulgari, italieni, 
polonezi și turci, 
p a r t e n e r i  a i  
C o l e g i u l u i  
N a ț i o n a l  
„Alexandru Ioan 
C u z a ”  
Alexandria în 
p r o i e c t u l  
s t r a t e g i c  
KA229- STOP 
V I O L E N C E  
A N D  
DISCRIMINATI
ON, finanțat de 
C o m i s i a  
Europeană prin 
p r o g r a m u l  
ERASMUS+ își 
c o n t i n u ă  
activi tatea în 
Alexandria, împărtășind impresii, legând prietenii și 
găsind soluții pentru ca violența și discriminarea să 
dispară.

Este impresionant să-i vezi pe acești tineri, cu vârste 
între 14 și 18 ani, cu câtă seriozitate participă la working 
session, punând în discuție o problemă acută a vremurilor 
moderne- violența și, ceea ce este mai important, găsind 
soluții pentru ca aceasta să fie eliminată din viața tinerilor 
prin practicarea sportului, prin desfășurarea de activități 
în comun, ascultând muzică, citind sau aducând frumosul 
în viața zilnică, în locul agitației excesive.

Într-una dintre zilele în care au poposit pe meleagurile 
noastre, oaspeții au gătit românește în familiile celor 18 
elevi români implicați în proiect, iar a doua zi au expus 
produsele culinare pregătite de ei.

Și după ce acestea au fost admirate de toți cei 
prezenți, au savurat din delicii, mâncând... românește.

Apropierea dintre popoare o fac dascălii și elevii lor, 
arătând, din nou, rolul important pe care îl au în societate, 
aceasta este concluzia care trebuie spusă și susținută cu 
orice prilej.

Cornelia RĂDULESCU

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 
Teleorman, în colaborare cu unitățile spitalicești, 
ambulatoriile de specialitate, cabinetele medicale 
individuale și stomatologice și rețeaua de 
asistență medicală comunitară, organizează în 
data de 8 noiembrie 2019 activităţi de celebrare a 
Zilei Internaţionale a Radiologiei cu tema 
„Imagistica Sportivă”.

Prin tematicile alese, campania are în vedere 
conştientizarea şi informarea populaţiei cu privire 
la: potenţialul medical şi ştiinţific al imagisticii 
medicale; rolul esenţial al radiologilor şi al 
imagişti lor în cadrul echipei medicale; 
standardele educaţionale şi profesionale crescute 
solicitate personalului care lucrează în domeniul 
imagisticii medicale.

Campania are ca scop evidenţierea rolului 
esenţial pe care specialiştii din domeniul 
imagisticii îl joacă în detectarea, diagnosticul şi 
managementul bolilor musculo-scheletale, 
aceştia contribuind la creşterea calităţii 
tratamentului pacienţilor.

Obiectivele campaniei sunt creşterea nivelului 
de informare a populaţiei cu privire la rolul 
radiologiei şi imagisticii în cadrul unor îngrijiri de 
sănătate sigure, precum şi îmbunătăţirea 
înţelegerii poziţiei pe care medicii şi tehnicienii 
radiologi îl ocupă în procesul de acordare a 
îngrijirilor de sănătate.

Cu acest prilej, se promovează sloganul 
campaniei mondiale „Să sărbătorim împreună!” şi 
sloganul campaniei naţionale „Imagistica 
Sportivă- o mână întinsă noilor recorduri!”, 
împreună cu materialele elaborate de CNEPSS-
CRSP Cluj.

Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de 
Sănătate Publică, asigură coordonarea la nivel 
naţional a acestei campanii.

La nivel judeţean, coordonarea este asigurată 
de Directia de Sănătate Publică Teleorman, prin 
Compartimentul Evaluarea și Promovarea 
Sănătății.

Cornelia RĂDULESCU

Partenerii străini au gătit și
 au mâncat românește

Știi deja că orezul și prăjelile nu sunt indicate atunci 
când suferi de constipație. Dacă te confrunți des cu 
această problemă, evită cele mai rele alimente pentru 
digestie.

Unele alimente sunt sărace în fibre și pot să 
încetinească foarte mult procesul de digestie. Acest lucru 
este cu atât mai accentuat dacă suferi de constipație 
foarte frecvent. Ca să funcționeze bine, sistemul digestiv 
are nevoie de alimente bogate în fibre, multă apă și 
nutrienții necesari care sunt transformați în hrană pentru 
toate organele corpului.

Cartofii prăjiţi, chiftelele, şniţelele, gogoşile şi toate 
alimentele de tip fast-food au un conţinut mare de grăsimi, 
iar prin prăjire ele devin foarte greu de digerat pentru 
stomac. Atunci când alimentele se mișcă lent în colon, 
conținutul de apă scade, ele devin uscate și eliminarea va 
fi foarte dificilă.

Prin urmare, un prim lucru bun pe care îl poți face 
pentru tine este să elimini prăjelile din meniu ca să nu 
înrăutățești mai mult problema cu care te confrunți.

Cele mai rele alimente 
pentru digestie

De Zilele Bibliotecii Județene „Marin Preda”, 
Ovidiu Scridon a susținut două recitaluri

Ministrul Educației a anunțat 
ieri, cu privire la simularea 
examenelor de Evaluare 
Națională de către elevii de 
clasa a VII-a: “Pe 1 noiembrie 
au fost publicate deja modelele 
de subiecte, pe site-ul Centrului 
Național de Evaluare și  
Examinare. Corect ar fi să 
realizăm această simulare [la 
clasa a VII-a – n.red.], pentru că 
acești elevi au noi programe și, 
ca atare, trebuie să știe la ce 
anume să se aștepte”.

Întrebată dacă elevii de 
clasa a VII-a vor susține anul 
viitor examenul de final de 
gimnaziu așa cum prevede 
Legea educației în acest 
m o m e n t ,  c u  e x a m e n e  
transdiscipl inare, Monica 
Anisie a anunțat în această 
dimineață că “eu îmi doresc să 
se realizeze prin consultare 

publicare cea mai bună decizie, 
pentru că așa ar fi fost corect, 
să se realizeze o evaluare pe 
competențe, nu o evaluare cum 
se realizeaza acum”.

“Dar pentru asta trebuia să 
se realizeze și o predare-
învățare în sensul construcției 
compotențelor cheie. Nu mi se 
pare corect să îi evaluăm după 
ceea ce nu s-a realizat până 
acum. (…) Și asa aceasta 
generatie de clasa a VII-a e 
numita generatia de sacrificiu”, 
a declarat Monica Anisie, la 
ceremonia de preluare a 
mandatului de ministru al 
Educației.

Monica Anisie, despre 
introducerea testelor grilă la 
BAC și Evaluarea Națională 
2020: Nici nu mă gândesc!

“Având în vedere că am 
criticat vehement măsura 

testelor grilă la examene – și 
gândiți-vă la teste grilă la Limba 
română – nici nu mă gândesc”, 
a declarat noul ministru al 
Educației, întrebată dacă la 
Evaluarea Națională și la 
Bacalaureatul de anul acesta 
vor fi introduse subiecte de tip 
test grilă, așa cum lăsase de 
înțeles în vară fostul ministru 
Ecaterina Andronescu.

“Rămân  mode le le  de  
subiecte care au fost publicate 
[modele care nu conțin teste 
grilă și care au fost publicate 
vineri, 1 noiembrie – n.red]. Nu 
luăm decizii peste noapte, așa 
cum spunea și premierul, nu 
schimbăm regulile în timpul 
jocului”, a anunțat Monica 
Anisie, în cadrul conferinței de 
preluare a mandatului de 
ministru al Educației.

DSP Teleorman: 
Ziua Internațională a Radiologiei

Ministrul Educației, despre simularea la clasa a VII-a:
 Corect ar fi să realizăm această simulare
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Proprietarii de vehicule electrice pot fi în curând capabili să 
își încarce complet mașinile în cel puțin 10 minute, datorită unui 
nou tip de baterie care se încălzește pentru a crește rata de 
reacție, scrie newscientist.com.

Una dintre barierele majore ale creşterii vânzărilor pentru 
mașinile electrice este durata necesară pentru a încărca 
bateria în comparație cu umplerea unei mașini cu benzină. 
Așadar, cheia pentru a face mașinile electrice mai atractive 
comercial constă în dezvoltarea bateriilor care pot atinge 80% 
din încărcare – sau o autonomie de aproximativ 300 de 
kilometri – în 10 minute, spune Chao-Yang Wang de la 
Universitatea Penn State.

Însă, acest lucru necesită ca bateriile să-și ia rapid 400 de 
kilowati de putere, iar cele aflate în prezent pe piață nu pot face 
acest lucru. Atunci când bateriile se încarcă rapid – în timpul 
cărora ionii de litiu trec de la electrodul pozitiv la cel negativ – 
există tendința ca litiu să formeze depozite asemănătoare 
plăcii pe suprafața electrodului negativ, care poate reduce 
durata de viață a bateriei.

Wang și colegii săi au bănuit că ar putea minimaliza această 
problemă încălzind mai întâi bateria la o temperatură prea 
ridicată pentru a permite formarea plăcilor cu litiu.

Pentru a testa acest lucru, au luat o baterie industrială 
comercială și au introdus folii de nichel cu grosimea unui 
micron în straturile electrozilor. Această structură permite 
electrodului să se încălzească în mai puțin de 30 de secunde, 
creând condiții pentru ca ionii să se deplaseze rapid în 
electrodul negativ fără a provoca formarea depozitelor pe 
suprafața sa.

Apoi, au testat cât de bine au funcționat celulele atunci când 
au fost încărcate fie la 40 °C, 49 °C sau 60 °C și au comparat 
performanța cu o baterie de control care se încarcă la 20 °C.

Cercetătorii au descoperit că la 20 °C, bateria ar putea 
menține încărcarea rapidă doar 60 de cicluri înainte ca 
placarea cu litiu să provoace probleme care au redus 
semnificativ performanțele. În schimb, încălzirea electrodului 
la 60 °C a permis bateriei să aibă 2.500 de cicluri de încărcare 
fără a forma placa cu litiu care limitează performanța. Acesta 
este echivalent cu 14 ani de utilizare sau aproximativ 750.000 
de kilometri de viață, spune Wang.

Experimentul anulează o veche idee că bateriile cu litiu nu 
ar trebui să fie încărcate la temperaturi ridicate, deoarece vor 
degrada bateria. În schimb, concluziile sugerează că 
beneficiile unei scurte creşteri de temperatură ridicată 
depășesc cu mult efectele negative, afirmă Wang.

Un motociclist, pe patul de spital. Vin la el in vizita ceilalti 

motociclisti din gasca lui.

- Ce-ai patit, mah? intreaba unul dintre ei

- Eram pe autostrada, si a trecut unul cu un Lamborghini 

pe langa mine...

- Asa, si?

- Am crezut ca stau pe loc si m-am dat jos de pe motor!

***

- Dacă te doare dintele acela va trebui să mergem la un 

dentist. Sper că nu ţi-e frică...

- Nu, tăticule.

- Aşa te vreau, curajos! Să ştii că dentistul nu-ţi face 

nimic!

- Dacă e aşa, ce rost mai are să-l deranjăm?

Pastila de râs

Ce inseamna atasamentul bebelusului fata 
de parintii sai? Inseamna mai mult decat sa-i fie 
dor de tine cand iesi din camera? Este 
atasamentul ceva bun pentru sanatatea 
emotionala a copilului? Vestea buna este ca 
parintii pot imbunatati legatura emotionala 
dintre ei si copii si, astfel, le vor da astfel un bun 
start in viata sociala.

Psihologii spun ca atasamentul este 
legatura emotionala pe care bebelusul o 
dezvolta fata de un adult. De obicei, 
atasamentul se face fata de o singura 
persoana (deseori mama, gratie timpului 
petrecut mai mult alaturi de aceasta in primii 
ani), insa un copil poate crea legaturi de 
atasament fata de mai multe persoane.

Bebelusii prefera adultii. Pana la varsta de 3 
luni, copiii fac deja diferente intre persoane, dar 
inca se bucura daca cineva strain ii gadila. Pe 
la varsta de 7 luni, bebelusii incep deja sa-si 
arate preferintele fata de o persoana sau alta si 
manifesta anxietate daca acea persoana 
pleaca de langa ei. Tot la aceasta varsta 
bebelusii incep sa se simta inconfortabil cu 
prezenta strainilor. La 9 luni, bebelusii devin 
mai independenti, formeaza legaturi sociale, 
cu alti copii sau cu rude. Totusi, persoana fata 
de care sunt atasati va continua sa ramana in 
centrul universului lor emotional.

Cum se poate imbunatati?
Vestea buna este ca legatura emotionala 

dintre copil si parinte poate deveni din ce in ce 

mai buna. Acorda-i atentia ta totala, joaca-te cu 
el, raspunde-i la giugiuleli si astfel ii vei arata ca 
ii asculti si ii validezi nevoile emotionale. Daca 
trebuie sa te desparti pentru ceva vreme de 
copil, petrece timp unu-la-unu si asigura-l in tot 
acest timp ca vei reveni si ca esti alaturi de el, 
chiar daca nu la modul fizic.

Daca timpul petrecut la birou este destul de 
mare, poate fi dificil sa creezi o relatie 
puternica, insa nu imposibil. Recunoaste-i 
nevoile, valideaza-le, joaca-te cu copilul, 
stabileste contact vizual, spune-i cat de mult ti-
a lipsit. Aceasta rutina va contribui la crearea 
unui atasament emotional sigur, lipsit de stres, 
care va ajuta in viitor copilul sa dezvolte abilitati 
sociale puternice, sa fie sigur pe el si sa se 
aventureze fara griji in “lumea mare”.

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

Mașinile electrice s-ar 
putea încărca în 10 minute cu

 un nou tip de baterie

Spaniolii din regiunea 
Andaluzia sunt supărați că 
rămân cu căpșunile neculese, 
pentru că nu mai găsesc 
muncitori zilieri. Cu toate că 
oficiul de forță de muncă a 
anunțat că se caută 10.000 de 
muncitori zilieri în agricultură, 
la fermele de căpșuni, doar 
600 de oameni au depus 
cereri de angajare, asta în 
ciuda faptului că numai în 
p rov i nc i a  Hue l va  sun t  
înregistrați 9.000 de șomeri, 
toți proveniți din agricultură. 
Autoritățile și fermierii au 
constatat cu îngrijorare că 
spaniolii, dar nici românii pe 
care se bazau, nu mai vor să 
culeagă căpșuni.

Potrivit ABC, la începutul 
anilor '90, spanioli din toată 
Anda luz ia  mergeau să  
culeagă căpșunile din Huelva, 
la fiecare campanie de 
recoltare. Mai târziu, pentru că 
spaniolii aveau alte pretenții, 
aceștia au fost înlocuiți de 
zilieri din alte țări, cei mai mulți 
din România. Dar acum nu 
mai vin nici românii și fermierii 
se tem că vor rămâne cu toate 
fructele pe câmp.

Muncitorii români, cei pe 

care se bazau spaniolii la 
vremea culesului de căpșuni, 
nu mai vin să muncească 
pentru că nu mai sunt 
mulțumiți de banii primiți. 
Sindicatele din domeniu spun 
că oferta „nu este suficient de 
a t rac t i vă ”  ș i ,  î n  p l us ,  
angajator i i  nu respectă 

contractul colectiv. Fermierii 
plătesc salarii „cu mult sub 
cele incluse în contractul 
colectiv sau muncesc zile în 
plus care, de asemenea, nu 

s u n t  p l ă t i t e ” ,  p o t r i v i t  
s i n d i c a t e l o r .  C o n f o r m  
acordului în vigoare, ziua se 
plătește între 42,02 și 43,81 
euro.

Sindicatul reclamă și 
„practici ilegale”, cum ar fi 
neplata de asigurări sociale și 
medicale, astfel că, în caz de 

accidente, nu sunt acordate 
concedii medicale plătite. În 
consecință, oamenii ajung să 
muncească în agricultură doar 
dacă nu găsesc altceva.

Ce trebuie să știi despre atașamentul copilului

Spaniolii rămân cu căpșunile pe câmp pentru
 că românii nu mai vor să le culeagă



1656: S-a născut Edmond Halley, astronom englez, care 
a descoperit cometa ce îi poartă numele (d. 1742).
1793: A fost inaugurat Muzeul Luvru din Paris.

1847: S-a născut Bram Stoker, autor britanic (d. 1912).
1869: S-a născut Nicolae Paulescu, medic român, 

membru (1990) al Academiei Române; în a descoperit 
pancreina (insulina) (d. 1931).

1900: S-a născut Margaret Mitchell, scriitoare 
americană (d. 1949).
1922: S-a născut Christian Barnard, medic sud-

african. A realizat, la 3 decembrie 1967, primul transplant 
de inimă (d. 2001).
1953: A murit Ivan Bunin, scriitor rus, laureat al 

Premiului Nobel (1933) (n. 1870).
1998: A murit Jean Marais, actor francez (n. 1913).
2006: A murit Iosif Conta, dirijor român (n. 1924).
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07:00 Matinal 09:45 Micile 
vedete în bucătărie 10:00 Ca'n 
v ia ţă  11 :30  Yanx i ,  pa la tu l  
suspinelor 12:30 Preşedinte pentru 
România 13:00 Dispăruţi fără urmă 
14:00 Telejurnal 15:10 Opre Roma 
16:00 EURO polis 17:00 Lumea azi 
17:35 Yanxi, palatul suspinelor 
18:35 Nadine 20:00 Telejurnal 
21:00 Preşedinte pentru România 
22:35 Răzbunare oarbă 00:05 
Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 8 Noiembrie

Dimineata sunteti 
plin de energie si idei. 
Puteti avea succes 
plan social. Aveti grija 
s a  n u  d e p a s i t i  
anumite limite din 
cauza entuziasmului, 
expunandu-va  la  
accidente! 

Dimineata este 
posibil sa fiti irascibil si 
indispus. Cu toata 
d o r i n t a  d e  a  f i  
convingator,  este 
posibil sa intampinati 
n e i n c r e d e r e a  
colegilor. Acasa va 
bucurati de armonie.

Aveti tendinta sa 
va lasati dominat de 
sent imente.  Este  
posibil sa fiti nervos 
pentru ca va simtiti 
neglijat. Aceasta stare 
risca sa accentueze 
neintelegerile cu cei 
din jur. 

Sunteti stresat de 
r i tmu l  i n tens  de  
munca si deveniti 
irascibil. Nu este 
exclus sa fiti si inhibat, 
pentru ca parcurgeti o 
per ioada in care 
relatiile sentimentale 
nu sunt tocmai bune. 

S-ar putea sa fiti 
mai incordat, din 
cauza problemelor 
pe care le aveti cu un 
coleg de serviciu. 
Spre seara, situatia 
revine la normal iar 
relatiile parteneriale 
nu au de suferit.

Dimineata sunteti 
putin confuz, ceea ce 
va afectează relatiile 
s o c i a l e  s i  
sent imenta le.  Va 
recomandam sa nu 
incepeti afaceri noi, 
chiar daca primiti 
propuneri tentante. 

S-ar putea sa aveti 
o zi tensionata din 
cauza divergentelor 
cu partenerul de viata. 
Va recomandam sa 
amanat i  dec iz i i le  
importante. Fiti mai 
atent cu persoanele in 
varsta!

Sunteti nemultumit 
si aveti tendinta de a 
critica pe toata lumea. 
Va sfatuim sa va 
temperati, pentru a nu 
crea neplaceri celor 
din jur. Nu incheiati 
c o n t r a c t e  s a u  
tranzacții! 

S-ar putea sa fiti 
mult mai sensibil si sa 
nu va simtiti in forma. 
Va sfatuim sa evitati 
deciziile importante, 
s a  n u  s e m n a t i  
documente oficiale si 
sa nu faceti planuri de 
viitor. 

BERBEC

Survin numeroase 
s c h i m b a r i  d e  
program, deci nu este 
indicat sa va faceti un 
plan strict. Va sfatuim 
sa va pastrati calmul, 
pentru a nu tensiona 
si mai mult relatiile 
sentimentale.

Nu va simtiti in 
deplinatea fortelor 
fizice si intelectuale. 
Va sfatuim sa nu va 
asumati nici un risc, 
pentru ca aveti sanse 
minime sa reusiti. 
I n a r m a t i - v a  c u  
rabdare!

Nu este o zi buna 
pentru calatorii si 
afaceri. Starea de 
confuzie si simtul 
practic scazut va pot 
conduce la esecuri. Nu 
evitati comunicarea cu 
cei din jur, ca sa nu fiti 
inteles gresit!

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 Vlad 01:30 Las 
fierbinți 03:00 Renegata 04:00 
Memorie perfectă 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) 22:15 Mangalița 
23:15 Antitalent 01:30 Sfârșitul 
copilăriei 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 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 Răzbunarea tânărului 
tigru 22:00 Cum să strici o 
bancă 00:00 Răzbunarea 
t â n ă r u l u i  t i g r u  0 2 : 0 0  
Constantin 60' 03:00 Nimeni 
nu-i perfect

08:30 Iubire mare 10:15 La 
bloc 12:30 Întoarcerea la 
l a g u n a  a l b a s t r ă  1 4 : 3 0  
Povestea lui Lucky 16:15 
Monkeybone 18:15 La bloc 
20:30 Ultimul corupt din 
România 22:30 Datorie de 
onoare 00:45 Ultimul corupt din 
România 02:45 Datorie de 
onoare 05:00 La bloc 06:15 
Marvel Anime  - blade

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 România mea! 
00:00 Femei de 10, bărbați de 10

07:05 Familia Monstrulescu 
08:35 Rețeaua de socializare 
10:35 Animale fantastice şi 
unde le poţi găsi 12:40 Lovitura 
14:05 Alertă de grad zero 16:10 
Adevărul gol-goluț 17:40 
R ă z b u n ă t o r i i :  R ă z b o i u l  
Infinitului 20:00 Operaţiunea 
"Cazinoul" 21:30 Cât îmi dai ca 
să te împușc? 23:05 Hellboy - 
Eroul scăpat din Infern 

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

8 Noiembrie

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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Dinamo a făcut un pas uriaș spre play-off-ul 
Ligii Campionilor, după ce a învins echipa 
elveţiană Kadetten Schaffhausen, cu 27-26 
(15-14), în grupa D.

Dinamo, invincibilă în primele şapte etape 
ale sezonului european, a reuşit să se impună 
într-un meci foarte echilibrat, în care a fost, 
totuşi, în avantaj în marea majoritate a timpului.

După 3-1 şi 5-3, campioana României a avut 
pentru prima oară trei goluri avans în min. 12, 7-
4, iar în min. 18 a condus singura dată la patru 
goluri, 10-6.

Diferența a scăzut în finalul primei reprize, 
iar Dinamo a intrat la pauză cu un singur gol în 
plus pe tabelă, 15-14.

În partea secundă, Kadetten a reuşit să 
preia conducerea pentru o perioadă, cu 16-15, 

iar apoi cu 22-20 (42) şi 23-22 (48). Dinamo a 
rămas în meci şi a trecut din nou la cârmă, 
desprinzându-se la 26-24, iar apoi la 27-25, 
fapt care i-a adus în cele din urmă victoria, cu 
27-26.

Ante Kuduz a fost cel mai bun marcator al 
dinamoviştilor, cu 10 goluri, în lipsa tunisianului 
Amine Bannour. Pentru echipa pregătită de 
Constantin Ştefan au mai înscris Nicuşor Negru 
5 goluri, Mohamed Mamdouh Ashem Shebib 4, 
Jakov Vrankovic 3, Răzvan Gavriloaia 2, Kamel 
Alouini 2, Raul Nantes Campos 1.

Golurile echipei elvețiene au fost înscrise de 
Gabor Csaszar 6, Bojan Beljanski 4, Sebastian 
Frimmel 4, Luka Maros 3, Dimitrij Kuettel 3, 
Zarko Sesum 2, Lukas Herburger 2, Nik 
Tominec 1, Jonas Schelker 1.

În tur, scorul a fost egal, 28-28.
Dinamo conduce în clasament, cu 12 

puncte, urmată de GOG Gudme (Danemarca), 
8 puncte, Kadetten Schaffhausen, 6 puncte, 
Orlen Wisla Plock (Polonia), 5 puncte, 
Cehovskie Medvedi (Rusia), 4 puncte, IFK 
Kristianstad (Suedia), 3 puncte. Dinamo şi 
Kadetten au câte 7 jocuri, iar restul câte 6. 
Primele două clasate se califică în play-off.

Dinamo va juca următoarea partidă pe 13 
noiembrie, în deplasare, cu IFK Kristianstad.

SPORT

U Cluj - UTA Arad 1-1, o restanţă din etapa a 6-a a Ligii a 2-
a. Arădenii au pierdut puncte prețioase, pe final, în lupta 
pentru promovarea în Liga 1.

UTA a scăpat printre degete victoria, în deplasare, cu U 
Cluj, într-un meci restanţă, din liga a doua. Pe Cluj Arena 
oaspeţii au deschis scorul repede, prin Octavian Ursu, fost 
jucător al şepcilor roşii. Tot el a fost la un pas de 2-0, dar a 
nimerit bara.

Goga a egalat pe final
Pe finalul meciului, Dorin Goga a reuşit, cu noroc, 

egalarea. Bătrâna Doamnă putea pleca de la Cluj cu toate 
punctele, dar Buhăcianu a ratat singur cu portaul Dur-
Bozoancă.

UTA e în continuare pe locul doi în clasament. Are 3 
puncte în minus faţă de Mioveni, dar 3 meciuri mai puţin 
disputate.

F l o r i n  
Gardoş a fost 
lovit în ultima 
perioadă de 
o mulţime de 
g h i n i o a n e .  
Obiectul unui 
transfer pe 
bani mulţi în 
2014 de la 
S t e a u a  l a  
Southampto
n, jucătorul a avut parte de multe accidentări şi nu a mai reuşit 
să revină în prim plan. Numai de când s-a întors în ţară a 
suferit o fractură de piramidă nazală (la Poli Iaşi), plus 
problema de la genunchi  (la Universitatea Craiova), după 
care s-a operat la Roma.

Acum, Liţă Dumitru este gata să-i ofere o nouă 
oportunitate în carieră. Există o propunere pentru el din 
Statele Unite, acolo unde va fi coleg de ligă cu Alexandru 
Mitriţă, jucător cu rezultate excelente la New York City. Liţă 
Dumitru, prezent azi la Digi Sport Matinal, se află pentru 
câteva zile în România pentru a-şi rezolva anumite probleme 
şi există posibilitatea să plece însoţit de Gardoş în SUA.

Florin Gardoş va fi coleg în MLS cu Alexandru Mitriţă
"Florin (n.r. Gardoş) merită această şansă. Este un jucător 

de mare calitate, sunt convins că se va adapta în fotbalul 
american. El trebuie să-şi revină după operaţie că valoare 
are. Mie de el îmi place mai mult decât de Chiricheş.

Bine, şi Chiricheş a demonstrat că e fotbalist, dar mie îmi 
place de Gardoş. Este o ofertă pentru Florin şi va veni acolo", 
a afirmat Liţă Dumitru.

Florin Gardoş poate reveni pe gazon în luna ianuarie
Accidentat la genunchi în meciul retur Craiova - Sabail, 

scor 3-2, în luna iulie, Gardoș a fost supus unei operații în 
Italia, la Roma, și va putea reveni pe gazon abia în luna 
ianuarie.

De pe patul de spital, al unei clinici din Roma, Gardoș a 
anunțat la vremea respectivă că operația a fost un succes, 
dar că partea cea mai grea abia urmează. ”Am trecut de 
partea ușoară, urmează recuperarea! Vă mulțumesc pentru 
mesaje și încurajări”, a fost mesajul pe care Gardoș l-a 
publicat pe contul său de facebook.

"U" Cluj - UTA 1-1. Arădenii 
pierd puncte prețioase în 
lupta pentru promovare

Gardoş îşi face bagajele 
pentru America! Coleg în

 MLS cu Mitriţă

CSU Sibiu a fost învinsă de 
echipa turcă Bahceşehir  
College, scor 83-81 (29-22, 19-
22, 18-14, 17-23), în grupa D a 
FIBA Europe Cup.

Vicecampioana României a 
suferit a treia înfrângere în 
grupă din tot atâtea partide 
disputate.

Sibienii au început slab 
meciul şi erau conduși după 
zece minute cu 29-22. 
Bahceşehir s-a menţinut în 
con t r o l ,  i a r  î na i n t ea  
ultimului sfert avea un 
avantaj de opt puncte. 
Formaţia pregătită de Dan

Fleşeriu s-a apropiat pe 
tabelă, însă nu a reuşit să 
evite eșecul.

Randal Falker şi Isaiah 
Philmore au fost cei mai buni de 
la ardeleni. La CSU Sibiu au 
jucat Randal Falker 15 puncte, 
12 recuperări, 2 pase decisive, 
Lucas Tohătan 7 p, 1 rec, 4 pd, 
Christopher Cooper 7 p, 7 rec, 3 
pd, Jordan Reid Chatman 14 p, 
3 rec, 3 pd, Isaiah Philmore 20 

p, 5 rec, 3 pd, Jared Ahern 
Jordan 10 p, 3 rec, 7 pd, Rolland 
Torok 8 p, 2 rec, 2 pd.

Pentru oaspeţi au evoluat 
Trae Golden 15 p, 3 rec, 13 pd, 
Can Altintig 12 p, 2 rec, 2 pd, 
Mangok Mathiang 13 p, 13 rec, 
1 pd, Dwight Junior Hardy 12 p, 

1 rec, 2 pd, Jajuan Markeis 
Johnson 16 p, 2 rec, Altan Erol 4 
p, 3 rec, Alper Ozcan 2 p, 2 rec, 
Cameron Clark 9 p, 5 rec, 1 pd, 
Dogan Şenli.

CSU Sibiu va întâlni în etapa 
viitoare pe CSM Oradea

În celălalt meci al grupei se 
întâlnesc, miercuri seara, 

Fribourg Olympic şi CSM CSU 
Oradea.

Bahceşehir College ocupă 
primul loc, cu 5 puncte, urmată 
de CSM CSU Oradea, 4 puncte, 
Fribourg Olympic, 3 puncte, BC 
CSU Sibiu, 3 puncte.

Pe 13 noiembrie va avea loc 
meciul CSU Sibiu - CSM 
CSU Oradea.

C e a l a l t ă  e c h i p ă  
românească din FIBA 
Europe Cup, U-BT Cluj, a 
fost învinsă în deplasare de 
e c h i p a  r u s ă  E n i s e i  
Krasnoiarsk, cu scorul de 
97-87 (25-19, 29-23, 23-25, 
20-20), în grupa B.

En ise i  Krasno iarsk  
ocupă primul loc în grupă, 

cu 5 puncte, urmată de U-BT 
C lu j -Napoca ,  5  punc te ,  
Soedertalje, 4 puncte, BC 
Balkan, 4 puncte.

Următoarele meciuri vor 
avea loc pe 13 noiembrie, 
Enisei Krasnoiarsk - BC Balkan 
ş i  U - B T C l u j - N a p o c a  -  
Soedertalje.

Dinamo - Kadetten Schaffhausen 27-26. 
Campioana României, ca și calificată în play-off-ul 

pentru optimile Ligii

CSU Sibiu - Bahceșehir 81-83.
 Ardelenii, eșecuri pe linie în FIBA Europe Cup
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