
M i n i s t e r u l  
A g r i c u l t u r i i  ş i  
Dezvoltării Rurale, prin 
A u t o r i t a t e a  d e  
M a n a g e m e n t  a  
Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală, 
v a  d e s c h i d e  î n  
trimestrul I al anului 
2019 noi sesiuni de 
primire de proiecte prin 
Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală. 
Valoarea totală a fondurilor alocate se ridică la  475.836.748 euro, după cum 
precizează conducerea Agenţiei de Finanţare a Investițiilor Rurale (AFIR).

(Continuare  în  pagina  4)

Mare atenţie şoferi. S-a 
schimbat legislaţia rutieră 
privind circulația pe drumurile 
publice. Potrivit unei informări 
a Poliţiei Teleorman, din acest 
an orice medic este autorizat 
să tr imită șofer i i  la o 
examinare medicală, în cazul 
în care observă o problemă 
de sănătate care nu permite 
deținerea permisului auto sau 
a condusului pe străzi 
publice. Până la sfârșitul 

anului 2018, doar medicul de familie era în putere să facă o astfel de trimitere. 
(Continuare  în  pagina  2)

Contribuabilii alexăndreni, persoane fizice şi 
persoane juridice, se pot prezenta la casieriile 
administraţiei publice locale pentru achitarea taxelor. 
Plata taxelor şi impozitelor locale, conform legii, se face 

în două tranşe, prima până la data de 31 martie, iar cea 
de-a doua până la data de 30 septembrie. În cazul 
nerespectării acestor termene, contribuabilii vor fi nevoiţi 
să achite penalităţi de întârziere.

Şi în acest an se păstrează”bonificația” de 10 la sută 
oferită de Primăria Alexandria pentru care care își achita 

taxele și impozitele locale integral până pe data de 31 
martie.

Rămâne valabilă și prevederea din Codul Fiscal 
potrivit căreia ”întâi achitarea amenzilor și apoi taxele și 

impozitele locale”. Astfel, alexăndrenii care au amenzi 
neachitate nu-şi vor putea plăti taxele şi impozitele locale 
până nu plătesc amenzile cu pricina.

În ceea ce priveşte mijloacele de transport, impozitele 
rămân la nivelul de anul trecut.

C. D.

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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2Taxele şi impozitele locale rămân 
neschimbate

În primul trimestru  2019

Peste 475 milioane euro pentru investiţii în 
ferme agricole şi dezvoltare rurală

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatul lunii: 
Retrospectiva anului 

2018

Raed Arafat, 
prezent la Alexandria

Atenţie şoferi! Legislaţia 
rutieră privind circulația pe drumurile

 publice a fost modificată



Un număr de 39.960 
autorizaţii de construire pentru 
clădiri rezidenţiale au fost 
eliberate în primele 11 luni din 

2018, în creştere cu 2,8% faţă 
de perioada similară a anului 
precedent, informează, astăzi, 
Institutul Naţional de Statistică.

Conform sursei citate, 
creşteri s-au înregistrat în 
regiunile de dezvoltare Sud-
Muntenia (+418 autorizaţii), 
Sud-Vest Oltenia (+380), Vest 

(+316), Sud-Est (+296), 
Centru (+146) şi Nord-Vest 
(+134). Scăderi au fost în 
reg iun i le  de dezvol tare 

B u c u r e ş t i - I l f o v  ( - 4 4 2  
autorizaţii) şi Nord-Est (-167).

În luna noiembrie 2018 s-au 
eliberat 3.240 de autorizaţii 
pentru construirea de clădiri 
rezidenţiale, din care 66,9% 
sunt pentru zona rurală.

Distribuţia în profil regional 
evidenţiază o scădere a 

numărului de autorizaţii de 
construire eliberate pentru 
clădiri rezidenţiale de 465 de 
autor izaţ i i ,  ref lectată în 
u rmătoare le  reg iun i  de  
dezvoltare: Sud-Muntenia (-
103 autorizaţii), Nord-Vest (-
92), Centru (-85), Bucureşti-
Ilfov (-45), Sud-Est şi Sud-Vest 
Oltenia (-44 fiecare), Nord-Est 
(-42) şi Vest (-10).

În luna noiembrie 2018, faţă 
de aceeaşi lună a anului 
precedent, se remarcă o 
reducere a numărului de 
autorizaţi i  de construire 
e l ibera te  pent ru  c lăd i r i  
rezidenţiale (-143 autorizaţii), 
s c ă d e r e  r e f l e c t a t ă  î n  
u rmătoare le  reg iun i  de  
dezvoltare: Bucureşti-Ilfov (-
257 autorizaţii), Sud-Muntenia 
(-31) şi Sud-Vest Oltenia (-20).

C r e ş t e r i  a u  f o s t  î n  
u rmătoare le  reg iun i  de  
d e z v o l t a r e :  Ve s t  ( + 5 8  
autorizaţii), Nord-Est (+57), 
Sud-Est şi Centru (+21 fiecare) 
şi Nord-Vest (+8), relatează 
Agerpres.

2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Secretarul de stat în MAI, șeful Departamentului pentru 
Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, va fi prezent la Alexandria, 
mâine, 10 ianuarie 2019, pentru a participa la ”Evaluarea 
activității Inspectoratului pentru Situații de Urgență A.D. Ghica 
Teleorman, pe anul 2018”. Evenimentul va avea loc începând cu 
ora 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Teleorman, 
din municipiul reședință de județ. 

Înaintea vizitei la Alexandria, Raed Arafat va fi prezent la Olt, 
unde va participa la şedinţa de evaluare a Inspectoratului 
Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt. 

În cursul zilei de luni, 7 ianuarie 2019, secretarul de stat în 
MAI a fost prezent la Reșița și Timiș, la bilanțul anual prezentat 
de inspectoratele județene pentru situații de urgență, urmând 
ca, în perioada următoare, să participe și la alte evaluări ale 
activității inspectoratelor pentru situații de urgență județene.

M. MEILĂ

(urmare  din  pagina  1)
Șoferii care nu se prezintă la examinarea 

medicală, risca să-şi piardă automat permisul.
De asemenea, medicii care nu respectă 

noile reguli pot fi sancţionaţi cu amendă între 9 
şi 20 de puncte, iar unităţile medicale cu 
amendă între 21 şi 100 de puncte.

„Orice medic, atunci când constată că un 
conducător de autovehicul, de tractor agricol 
sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau 
îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale 
prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis 
conform alin. (2), este obligat să emită bilet de 
trimitere către o unitate de asistenţă medicală 
autorizată”, prevede acum Codul Rutier.

Legea prin care a fost modificat Codul 
Rutier prevede şi amenzi pentru medicii şi 
clinicile care nu vor respecta obligaţiile legale. 
Medicii pot fi sancţionaţi cu amendă între 9 şi 

20 de puncte, iar unităţile medicale cu amendă 
între 21 şi 100 de puncte.

„Orice medic, atunci când constată că un 
conducător de autovehicul, de tractor agricol 
sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau 
îngrijirea sa, prezintă afecţiuni medicale 
prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis 
conform alin. (2), este obligat să emită bilet de 
trimitere către o unitate de asistenţă medicală 
autorizată”, prevede acum Codul Rutier.

Nu în ultimul rând, a fost introdus articolul 
care prevede că "Permisul de conducere al 
persoanei care este declarată inaptă 
psihologic pentru a conduce autovehicule, 
tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie 
se retrage de către poliţia rutieră şi poate fi 
redobândit numai după încetarea motivului 
pentru care s-a luat această măsură".

C.D.

Atenţie şoferi! Legislaţia 
rutieră privind circulația pe drumurile

 publice a fost modificată

M u z e u l  J u d e ț e a n  
Te leorman îș i  aș teaptă  
vizitatorii cu o retrospectivă a 
anului 2018 a Exponatului lunii.

D e  11  a n i ,  m u z e u l  
teleormănean este alături de 
vizitatorii lui cu această 
expoziție lunară, iar acum 
aceștia au ocazia să vadă, 
adunate la un loc, exponatele 
care au fost prezentate de-a 
lungul anului care s-a încheiat.

Anu l  t r ecu t ,  î n  l una  
decembrie, muzeul a prezentat 
exponatul lunii cu numărul 120. 

Proiectul va continua şi în 
2019 cu noi surprize. 

Cornelia RĂDULESCU

Raed Arafat, 
prezent la Alexandria

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatul lunii: 
Retrospectiva anului 2018

Producţia de maşini din România a „explodat“ în 2018 pe 
măsură ce Ford cu noul EcoSport a majorat producţia uzinei de 
la Craiova, în timp ce noul Duster a readus creşterea la Mioveni. 
În 2019 tendinţele indică un nou record de producţie, potrivit 
www.zf.ro.

Anul 2018 a fost unul al recordurilor pentru piaţa auto locală, 
atât din punctul de vedere al producţiei, cât şi al vânzărilor de 
maşini noi.

În 2019 tendinţele indică un nou record de producţie, pe 
măsură ce atât Ford cât şi Dacia au anunţat atât noi modele, 
cum ar fi cel de-al doilea SUV la Craiova, cât şi noi motorizări 
pentru gama produsă la Mioveni. Astfel, dacă Ford a produs 
peste 140.000 de maşini în 2018, la care se adaugă cele 
335.000 ale Dacia, anul trecut în România s-au produs 480.000 
de maşini, în creştere cu 31% faţă de anul anterior.

Americanii de la Ford au demarat la finalul anului trecut 
programul de recrutări pentru uzina de la Craiova, plan prin care 
doresc să recruteze 1.700 de noi angajaţi.

Producţia 
de maşini din România a

 „explodat“ în 2018

Numărul autorizaţiilor pentru construcţii,
 în creştere 
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PSD nu doar că nu s-ar mai 
situa pe primul loc în intențiile 
de vot ale românilor, ci ar fi 
scăzut sub 20%, potrivit unui 

sondaj IMAS realizat la 
comanda Europa FM. În ceea 
ce privește intenția de vot 
pentru alegerile prezidențiale 
de la finalul anului 2019, Klaus 
Iohannis conduce detașat, iar 
actualul lider al PSD nu pare 
să aibă vreo șansă.

La  în t reba rea  „dacă  
duminica viitoare ar avea loc 
alegeri pentru Parlament și v-
ați prezenta la vot, cu ce partid 
ați vota?”, 17,1% dintre cei 
chestionați au indicat PNL, în 

timp ce PSD a reprezentat 
opțiunea a 16,4% dintre 
r e s p o n d e n ț i .  L o c u r i l e  
următoare au revenit USR 

(7,5%), ALDE (6,3%) și 
partidului lui Cioloș (5,3%). De 
r e m a r c a t  c ă ,  p o t r i v i t  
sondajului, UDMR s-ar situa 
după Pro România, cu doar 
3,0% din intențiile de vot.

În ceea ce privește intenția 
de vot pentru prezidențiale, 
Klaus Iohannis ar ocupa prima 
poziție, cu 34,9%, urmat de 
liderul ALDE, Călin Popescu 
Tăriceanu (cu 12,9%) și de 
liderul Pro România, Victor 
Ponta (cu 12,7%). Fostul 

premier Dacian Cioloș s-ar 
afla pe poziția a patra (cu 
9,2%), iar după el ar veni 
președinții PSD, PNL și USR 
(Liviu Dragnea - 5,3%, Ludovic 
Orban - 3,5% și Dan Barna - 
2,3%).

Întrebați care ar trebui să fie 
candidatul pentru funcția de 
președinte din partea PSD, cei 
mai mulți respondenți (42%) 
au indicat-o pe Gabriela Firea, 
actualul primar general al 
Capitalei, și doar 23% l-au 
indicat pe liderul PSD, Liviu 
Dragnea.

Sondajul a surprins și 
p r i n c i p a l e l e  t e m e  d e  
preocupare ale românilor 
pentru anul 2019: situația 
economică (31%), salariile 
mici/sărăcia (12,6%), clasa 
pol i t ică/conducerea țăr i i  
(8,5%) și  hoț ia/corupția 
(6,6%). Justiția/legile sunt de 
abia pe locul al șaselea (2,6%) 
î n  t o p u l  p r i n c i p a l e l o r  
probleme.

Sondajul a fost realizat la 
comanda Europa FM de IMAS 
în perioada 4-20 decembrie 
2018.

În anul 2019 românii sunt chemați de două ori la urne, 

o data în primăvară, pentru alegerile pentru Parlamentul 

European, și încă o data, în iarnă, pentru alegerea 

viitorului președinte al țării. Partidele politice deja fac 

strategii, fac planuri, care mai de care formațiune 

politică dorindu-și obținerea unui scor cât mai bun, 

dorindu-și puterea. Și slavă Domnului, sunt câteva 

partide dintre care românii pot alege.

Astfel, dintre partidele politice care sunt în acest 

mandat în Parlamentul României, Partidul Social 

Democrat este condus de teleormăneanul Liviu Nicolae 

Dragnea, iar ca ideologie se declară de stânga, 

practicând politici social-democrate. În acest mandat 

Partidul Social Democrat numără 67 de senatori și 154 

de deputați, Liviu Dragnea fiind și președintele Camerei 

Deputaților, Camera Inferioară a Parlamentului. PSD 

este afiliat în plan European cu Partidul Socialiștilor 

Europeni, iar în plan international PSD este afiliat la 

Internaționala Socialistă.

Partidul Național Liberal, partid istoric, este condus 

de Ludovic Orban, iar ca ideologie practică liberalismul 

și liberalismul conservator. PNL are înParlament 30 de 

senatori și 69 de deputați, și practică o poziție politică 

de centru-dreapta. Partidul Național Liberal este afiliat 

Partidului Popular European, iar în plan international 

este afiliat la Internaționala Liberală.

Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE), partid 

desprins tot din PNL, este condusă de Călin Anton 

Popescu Tăriceanu, cel care este și președintele 

Senatului României, al doilea om în stat, iar ca ideologie 

practică liberalismul. În Parlamentul României ALDE are 

9 senatori și 20 de deputați, iar ca poziție politică este 

de centru-dreapta. În plan European AlianțaLiberalilor 

și Democraților este afiliată la ALDE, iar în plan 

international este afiliată la Internaționala Liberală, la 

fel ca și PNL-ul.

Uniunea Salvați România, apărută din Uniunea Salvați 

Bucureștiul, este condusă de Dan Barna, care se declară 

social progresist. USR-ul are 13 senatori și 30 de 

deputați și practică o politică de centru. Uniunea Salvați 

România nu este afiliată la familii politice europene sau 

internationale.

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 

(UDMR) este condusă de Kelemen Hunor și promovează 

drepturile minorităților maghiare, liberalismul, 

conservatorismul și social-democrația. În Parlament are 

9 senatori și21 de deputați. UDMR susține că practică 

politici de centru și este afiliată la Partidul Popular 

European. UDMR este și membru observator la 

Internaționala Centrist Democrată.

Ultimul partid politic parlamentar este Mișcarea 

Populară, condus de fostul președinte al României, 

Traian Băsescu.PMP susține că practică o ideologie 

populară și practică liberalismul. PMP mai susține că 

practică o politică de centru-dreapta, și este afiliat la 

Partidul Popular European și la Internaționala Centrist-

Democrată.

În afara acestor formațiuni politice, toate cu 

reprezentare parlamentară, mai sunt o  mulțime de 

partide neparlamentare, și pe măsură ce trece vremea 

numărul acestora se înmulțește, dând astfel 

posibilitatea românilor să aibă de unde alege, atât la 

alegerile europarlamentare, cât și la cele prezidențiale. 

De fapt, fiecare partid cu oferta sa politică, cu 

programul său de guvernare, cu promisiunile sale; în 

fapt, câte bordeie, atâtea obicee.

Ioan DUMITRESCU

Câte bordeie, atâtea 
obicee

Executivul a atacat în contencios 
administrativ decretul prin care Klaus Iohannis 
a prelungit mandatul şefului Statului Major al 
Armatei. Primul efect al acestei acţiuni este 
suspendarea aplicării prevederii documentului. 
Guvernul propusese numirea în funcţie a 
generalului Dumitru Scarlat.

Decretul preşedintelui Klaus Iohannis 
pentru prelungirea mandatului şefului Statului 
Major General al Armatei, generalul Nicolae 
Ciucă, a fost publicat, sâmbătă, 29 decembrie 
2018, în Monitorul Oficial, nefiind contrasemnat 
de către premierul Viorica Dăncilă.

Potrivit decretului, s-a prelungit cu un an 

mandatul şefului Statului Major General al 
Armatei, generalul Nicolae Ciucă.

Tudorel Toader a declarat 
că în scurt timp urmează a fi 
i m p l e m e n t a t e  m ă s u r i  
reparatorii pentru condamnaţii 
care au depăşit termenul 
depunerii unei contestaţii în 
anulare, însă au primit  
p e d e p s e  d i n  p a r t e a  
completelor de 5 judecători de 
la ÎCCJ „nelegal constituite”. În 
această situație se află liderul 
P S D ,  L i v i u  D r a g n e a ,  
condamnat definitiv în dosarul 
"Referendumul".

„În termen scurt vom veni 
cu măsuri reparatorii şi pentru 
cei care au pierdut sau depăşit 
termenul de contestaţie în 
anulare. (...) Că a pierdut 
termenul de contestaţie sau 
nu, s-a aflat în aceeaşi ipoteză. 
Au fost  condamnaţ i  de 
complete nelegal constituite”, 
a declarat ministrul Justiţiei, la 

Antena3.
În noiembrie 2018, CCR a 

decis că toate completurile de 
5 de la ICCJ din 2014 până la 
data deciziei CCR au fost 
compuse nelegal în sensul că 
aveau în compunere un 
judecător membru de drept în 
loc ca toți cei 5 magistrați din 
complet să fie trași la sorți.

Între cei care au ieșit din 
termen pentru contestația în 
anulare este și Liviu Dragnea, 
c o n d a m n a t  î n  d o s a r u l  
Referendumului.

P r i n t r e  d e m n i t a r i i  
condamnați de C5-urile de la 
ICCJ între 2014 și 2018 
(declarate nelegal constituite 
de CCR) se numără și fostul 
premier Adrian Năstase, 
condamnat definitiv a doua 
oară pentru corupție în 
ianuarie 2014 în procesul 

Zambaccian, sau Adrian 
Severin, condamnat defintiv la 
4 ani de detenție în noiembrie 
2016 de un C5 al ICCJ după ce 
a fost prins de jurnaliștii de la 
The Sunday Times că cerea 
mită ca să voteze legi în 
Parlamentul European.

Potrivit legii, sentințele 
definitive pot fi atacate prin 
contestație în anulare pe motiv 
de compunere nelegală a 
completului de judecători doar 
în termen de 30 de zile de la 
c o m u n i c a r e a  s e n t i n ț e i  
definitive motivate.

Elena Udrea, Alina Bica, 
Rudel Obreja, Dan Şova şi 
Şerban Pop au fost recent 
eliberaţi din detenţie după ce 
avocaţii acestora au formulat 
contestaţii faţă de formarea 
completurilor de 5 judecători 
de la instanţa supremă.

Sondaj IMAS. PSD sub 20%, Iohannis,
 favorit la prezidențiale

Guvernul atacă în instanță decretul
 prezidențial de prelungire a mandatului

 șefului Statului Major

Toader anunță OUG cu "măsuri reparatorii" 
pentru condamnați



(urmare  din  pagina  1)
Astfel, în primul trimestru al anului 2019 vor 

fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM): 
4.1a – Investiţii în exploataţiile pomicole 

(51.013.105 euro); 
4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, 

modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice – irigaţii (200.000.000 euro); 

5.1 - Sprijin pentru investiţiile în măsuri 
preventive destinate să reducă efectele 
dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice 
nefavorabile şi ale evenimentelor catastrofale 
probabile (14.775.003 euro); 

5.2 -  Sprijin pentru investiţii privind 
refacerea terenurilor agricole şi a potenţialului 
de producţie afectate de dezastre naturale, de 
condiţii de mediu adverse şi de evenimente 
catastrofale (13.677.431 euro). 

Alocarea de fonduri pentru modernizarea 
infrastructurii locale se va face prin 
deschiderea unor noi sesiuni pentru: 

- sM 7.2 - Investiţii în crearea şi 
modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică - ITI Delta Dunării (16.777.774 euro); 

- sM 7.4 - Sprijin pentru investiţiile în 
crearea, îmbunătăţirea sau extinderea 
serviciilor locale de bază destinate populaţiei 
rurale, inclusiv a celor de agrement şi culturale, 
şi a infrastructurii aferente (13.761.860 euro); 

- sM 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural - ITI Delta Dunării 
(4.990.902 euro).

Grupurile de Acţiune Locală vor avea la 
dispoziţie o nouă oportunitate de finanţare prin  
sM 19.3 - Pregătirea şi implementarea 
activităţilor de cooperare ale Grupurilor de 
A c ţ i u n e  L o c a l ă  -  C o m p o n e n t a  B  
"Implementarea activităţilor de cooperare ale 
GAL-urilor selectate (9.270.000 euro). 

De asemenea, în trimestrul I al anului 2019 
vor fi lansate sesiuni de alocare de fonduri 
pentru Servicii de silvomediu, servicii climatice 
şi conservarea pădurilor (sM 15.1) şi Prime 
pentru asigurarea culturilor, a animalelor şi a 
plantelor (sM 17.1), valoarea totală a fondurilor 
disponibile pentru aceste submăsuri fiind de 
110.151.918 euro.

La această dată, sunt deschise sesiuni de 
primire a proiectelor pentru: 

- sM 1.1 - Sprijin pentru formarea 
profesională şi dobândirea de competenţe 
pentru formarea beneficiarilor submăsurilor 
6.1, 6.3 şi 10 (cost standard); 

- sM 1.2 - Sprijin pentru activităţi 
demonstrative şi de informare - acţiuni de 
informare pentru fermieri; 

- sM 4.1 - Investiţii în exploataţii agricole - 
sector vegetal, zona montană, Schema de 
ajutor de stat GBER - Sprijin pentru investiţii în 
procesarea/marketingul produselor agricole 
aferentă sM 4.2, Schema de minimis pentru 
proiectele finanţate prin sM 4.2, dar şi Sprijin 
pentru investiţii în procesarea/ marketingul 
produselor agricole (sM 4.2). 

Pe lângă aceste linii de finanţare, cei 
interesaţi au la dispoziție sM 8.1 - Împăduriri şi 
crearea de suprafeţe împădurite, sau sM 16.1/ 
16.1a - Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
grupurilor operaţionale (GO), dezvoltarea de 
proiecte pilot, produse şi procese în sectorul 
agricol/ pomicol - Etapa 2. Mai mult decât atât, 
din data de 3 ianuarie a fost deschisă primirea 
de proiecte pentru sM 16.4/ 16.4a - Sprijin 
pentru cooperarea orizontală şi verticală între 
ac to r i i  d in  lan ţu l  de  aprov iz ionare  
(agricol/pomicol). 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Bursele lumii s-au obişnuit mult cu culoarea roşie... în timp 
ce verdele e doar sporadic prezent, iar această evoluţie 
poate fi cel mai bun semnal al unei perioade dificile pentru 
economie. Pieţele sunt anticipative, ele citesc semnele care 
apar, se mişcă în concordanţă cu ele şi chiar uneori amplifică 
fenomenul. Mulţi analişti anticipau o recesiune pe început de 
2020. Dar există probabilitatea, destul de mare, ca ea să 
apară chiar anul acesta, potrivit digi24.ro. Încetinirea actuală 
e mai puternică decât se anticipa.

Potrivit estimărilor Rezervei Federale din New York, 
şansele apariţiei unei recesiuni au crescut la cel mai ridicat 
nivel din 2008.

Primele semne au apărut încă din toamna trecută, odată 
cu prăbuşirea preţului petrolului. Bloomberg remarcă faptul 
că în ciuda deciziei producătorilor de a reduce livrările, 
cotaţiile au scăzut, ceea ce arată că se aşteaptă o cerere şi 
mai mică. Economia Japoniei, de exemplu - unul dintre cei 
mai mari importatori de petrol ai lumii - s-a contractat în 
trimestrul al treilea al anului trecut şi e de aşteptat ca această 
situaţie să persiste anul acesta.

Primele două mari economii ale lumii, China şi Statele 
Unite pierd ritm şi asta se vede în cerere. În Statele Unite, 
statisticile imobiliare, unul dintre indicatorii cei mai importanţi, 
arată că interesul pentru creditele ipotecare s-a temperat 
considerabil. Achiziţia de noi locuinţe a fost amânată de mulţi 
americani, motiv pentru care dobânzile chiar au scăzut uşor 
la ipotecile pe 30 de ani.

Temerile apropierii unei recesiuni au fost alimentate şi de 
creşterea dobânzii cheie, operată de Rezerva Federală în 
decembrie, a patra pe anul trecut.

Piaţa obligaţiunilor a avut şi ea luna trecută unele evoluţii 
ce pot anunţa un deranj: randamentele la maturitate la cinci 
ani au coborât sub cele scadențe la 2 sau 3 ani. Inversarea 
curbei randamentelor la titlurile de stat e un fenomen care, în 
Statele Unite, a precedat aproape toate recesiunile. Până la 
jumătatea anului, previziunile arată că economia Stateler 
Unite e posibil să nu cunoască o recesiune tehnică - adică 
două trimestre consecutive de contracţie a PIB ului - dar s-ar 
putea să se comporte ca şi cum ar fi într-o astfel de situaţie. 
Va fi un declin semnificativ în prima economie a lumii, care va 
dura mai multe luni.

În primul trimestru  2019

Peste 475 milioane euro pentru investiţii în 
ferme agricole şi dezvoltare rurală

În acest început de an 
2019, câteva primării şi 
instituţii publice din judeţul 
Teleorman au hotărât să 
scoată la concurs posturile 
vacante din propriile scheme 
de personal.

Primăria municipiului 
Roşiorii de Vede a anunţat 
organizarea concursului 
pentru ocuparea unui post 
vacant de inspector grad 
profesional superior şi a unui 
post de consilier clasa I de 
salarizare în cadrul Direcţiei 
Arhitect şef. 

P r i m ă r i a  c o m u n e i  
Tătărăştii de Jos angajează, 
prin concurs, un inspector 
grad profesional debutant în 
cadrul Compartimentului de 
Cadastru. 

Primăria comunei Vedea a 
a n u n ţ a t  o r g a n i z a r e a  
concursului pentru ocuparea 
unui post vacant de casier în 
cadrul Compartimentului de 
contabilitate, impozite şi taxe, 
achiziţii publice şi resurse 
umane. 

Primăria comunei Purani 
angajează un referent grad 
profesional debutant care îşi 
va desfăşura activitatea la 
Compartimentul Agricol.

P r i m ă r i a  c o m u n e i  
Slobozia Mândra a anunţat 
organizarea concursului 
pentru ocuparea postului 

vacant de asistent medical 
comunitar. 

S p i t a l u l  m u n i c i p a l  
“Caritas” Roşiorii de Vede 
angajează un as is tent  
medical debutant în cadrul 

Secţiei Pediatrie.
Staţia de Ambulanţă 

Judeţeană (SAJ) a scos la 
concurs trei posturi vacante 
de şofer autosanitară. 

Agenţia Bazinală de Apă  
Argeş-Vedea organizează 
concurs pentru ocuparea unu 
post de inginer în cadrul 
Secţiei de Gospodărire a 
Apelor Teleorman. 

Ş c o a l a  G i m n a z i a l ă  
C e r v e n i a  a  a n u n ţ a t  
organizarea concursului 
pentru ocuparea postului 

vacant, cu jumătate normă de 
încadrare, de muncitor 
calificat în una din meseriile 
de: instalator, electrician, 
tâmplar, zidar sau lăcătuş 
mecanic. 

Administraţia Domeniului 
Public Alexandria a scos la 
concurs trei posturi de 
muncitor necalificat. 

Persoanele interesate de 
respectivele posturi pot 
obţine toate informaţiile 
legate de  organizarea 
concursurilor adresându-se 
u r g e n t  p r i m ă r i i l o r  ş i  
instituţiilor publice cu posturi 
vacante, precum şi accesând 
s i t e - u l  P o s t u r i  g o v  
Teleorman.

George ZAVERA

Posturi scoase la concurs de primăriile şi 
instituţiile publice din Teleorman 

Dacă ai vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, ești eligibil 
pentru a primi teren gratuit din partea primăriei, pentru 
construcția unei case. Totuși, ca acest lucru să fie posibil, 
trebuie îndeplinite o serie de condiții.

Pentru a putea cere teren gratuit de la stat, tinerii nu trebuie 
să fie proprietari ai unei locuinţe sau ai unui teren destinat 
construirii unei case, indiferent în ce localitate ar fi acestea. 
Totuşi, de reţinut este că autorităţile locale au dreptul să 
stabilească şi unele criterii suplimentare, notează Avocatnet.

Cererea de atribuire a terenului se poate depune, conform 
Legii nr. 15/2003, la consiliul local al comunei, oraşului sau 
municipiului în care îşi are domiciliul solicitantul şi trebuie să 
conţină prenumele, numele şi domiciliul acestuia. Pe lângă 
acest document (al cărui model este anexat articolului), tinerii 
mai trebuie să depună: copie a certificatului de naştere; copie 
a cărţii de identitate; declaraţie pe propria răspundere din care 
să reiasă că solicitantul nu deţine/n-a deţinut în proprietate o 
locuinţă/un teren destinat construirii unei locuinţe; declaraţie 
similară, însă care se depune la data rezolvării cererii.

Odată atribuit un teren prin hotărâre a consiliului local, 
tinerii trebuie să înceapă construirea locuinţei în maximum un 
an, respectând prevederile legale referitoare la autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, este subliniat în Legea nr. 
15/2003.

Dacă tinerii nu respectă termenul-limită sau dacă lucrările 
nu sunt făcute cu respectarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aceştia pierd 
terenul acordat.

Suprafeţele terenurilor solicitate de tineri sunt acordate 
ţinându-se cont de localitatea despre care este vorba. Astfel, 
pentru municipii şi sectoarele Bucureştiului, suprafaţa minimă 
ce poate fi atribuită este de 150 de metri pătraţi, iar cea 
maximă - de 300 de metri pătraţi. În cazul oraşelor, suprafeţele 
variază între 250 şi 400 mp, în timp ce în comune şi în sate 
suprafeţele variază între 250 şi 1.000 mp.

Au apărut semne că
 recesiunea la nivel global 

vine mai repede decât 
era de așteptat

Anunț important pentru toți 
tinerii din România
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CNAS reamin teș te  că  
valabilitatea cardurilor naționale 
de sănătate a fost prelungită de 
la 5 la 7 ani.

Acest lucru înseamnă că 
asigurații pot folosi la toți 
furnizorii de servicii medicale 
aflați în relații contractuale cu o 
casă de asigurări de sănătate 
cardurile de sănătate încă doi 
ani după data înscrisă pe 
suprafața documentului, iar 
furnizorilor respectivi le vor fi 
decontate serviciile astfel 
prestate către asigurați.

De exemplu, toate cardurile 
care au înscrisă data de expirare 
31.01.2019 vor fi valabile până 
l a  3 1 . 0 1 . 2 0 2 1 .  A c e a s t a  
înseamnă că deținătorul de card 
nu are nevoie de adeverință sau 
de alte modalități de a dovedi 
ca l i ta tea de as igura t  a l  

sistemului asigurărilor sociale 
de sănătate.

Calitatea de asigurat poate fi 
verificată și pe site-ul CNAS, în 
secțiunea „Servicii”-„Verificare 
asigurat” sau utilizând linkul: 

http://www.cnas.ro/page/verific
are-asigurat.html.

CNAS va reveni cu informații 
lămuritoare ori de câte ori va fi 
necesar.

Cornelia RĂDULESCU

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

O evaluare la clasa a X-a ar aduce beneficii, deoarece, 
astfel, la examenul de bacalaureat va rămâne de învăţat 
materia din ultimii doi ani de liceu, a declarat ministrul 
Educaţiei, Ecaterina Andronescu, la Digi24.

„Învăţământul obligatoriu nu se termină la clasa a opta. 
Învăţământul obligatoriu se termină după clasa a X-a. 
Teoretic, acolo ar trebui să avem o evaluare, să ştim că 
am încheiat ciclul învăţământului obligatoriu. De ce nu 
avem? Pentru că, aşa cum ştiţi, după clasa a opta sau 

evaluarea de la clasa a opta, ca o moştenire a capacităţii, 
a examenului de capacitate, ne asigură separarea spre 
liceu sau şcoli profesionale, aceasta este, să spunem, 
argumentaţia evaluării de la clasa a opta. Dacă se va 
accepta, pentru că, fără îndoială, o vom pune în 
dezbatere publică. Şi dacă va fi acceptată o asemenea 
evaluare, ce beneficii ar aduce ea? Examenul de 
bacalaureat nu va mai reprezenta materia pe patru ani de 
zile, care sunt anii de liceu, ci pe ultimii doi ani de zile, 
deci, am uşura examenul de bacalaureat prin această 
evaluare. Nu ştiu dacă va rămâne sau nu, după opinia 
mea, va fi un sprijin pentru cei care trec printr-o asemenea 
etapă”, a spus Ecaterina Andronescu.

Potrivit ministrului, evaluarea va reprezenta „o formă 
de testare”.

Un singur dosar a fost admis în urma etapei de 
selecție a dosarelor depuse la ISJ Teleorman 
pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante 

de auditor IAS și consilier IAS. Dosarul a fost 
depus pentru postul de auditor IAS public intern, 
iar rezultatele au fost afișate pe site-ul ISJ 
Teleorman în data de 3 ianuarie 2019. În aceeași 
zi, ISJ Teleorman a transmis, către  MEN, 
dosarele soluționate, după care MEN a comunicat 

rezultatele selecției dosarelor.
Candidatul al cărui dosar a trecut de etapa de 

selecție va susține concursul propriu zis, mâine, 
10 ianuarie 2019, între orele 10:00-13:00, când 
are loc proba scrisă. Interviul este programat în 
data de 14 ianuarie 2019, între orele 10:00-13:00.

De menționat că nu a fost depusă nicio 
contestație cu privire la selecția dosarelor.

Pentru postul de auditor IAS public intern, 
candidații trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții:

- studii superioare economice de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

- vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
- vechime în specialitatea postului minim 3 ani;
- cunoștințe de operare pe calculator, nivel 

avansat, dovedite pe baza unor documente care 
să ateste deținerea competențelor respective, 
emise în condițiile legii;

- avizul favorabil al Compartimentului Audit 
Intern din cadrul MEN, conform HG nr. 1086/2013, 
respectiv OMEN nr. 5509/2017, ce se va obține 
după faza de selecție a dosarelor.

M. MEILĂ

CAS Teleorman:

Valabilitatea cardurilor naționale de sănătate

Atunci când vorbim despre 
infarct sau atacul de cord trebuie 
să reținem regula următoare: cu 
cât se intervine mai repede, cu 
atât mai mult cresc șansele de 
supraviețuire ale pacientului. 

Important de reținut este 
faptul că niciodată infarctul nu 
apare din senin, așa cum 
cred oamenii. Iată care 
sunt semnele unui infarct: 

D u r e r e a  t o r a c i c ă .  
Acesta este cel mai întâlnit 
simptom. Trebuie spus și 
faptul că durerea odată 
porni tă nu scade în 
intensitate la mișcare sau 
la palpare. De aceea, dacă 
simți o durere puternică în 
piept care nu se modifică 
atunci când te miști sau 
când respiri, sună la 112.

Presiunea în piept ( în 
coșul pieptului). Este tot un 
simptom frecvent al infarctului. 
Deși poate să fie un semn de 
sine stătător, presiunea în piept 
este adesea însoțită de durerea 
în piept.

Durere în brațe, gât sau 
maxilar. De cele mai multe ori, 
durerea în piept radiază în brațe 
( mai ales cel stâng), în gât și 
maxilar. Uneori, durerea poate 
radia și în spate.

A p a r  d i f i c u l t ă ț i l e  d e  
respirație. Adesea pacientul 

spune că simte ca și cum s-ar 
sufoca.

Transpirație. Aceasta este 
practic unul dintre răspunsurile 
organismului la stres.

Indigestia și arsurile la 
stomac. Mai exact, în imediata 

vecinătate a inimii se află și 
nervii care străbat stomacul, așa 
explicându-se simptomele ce 
pot fi confundate cu indigestia 
sau cu arsurile la stomac.

Greața este alt simptom 
posibil al unui atac de cord. De 
altfel, ca și transpirația, greața 

este un răspuns comun la 
stres. Așa că dacă ai dureri 
în piept și senzația de 
greață nu mai sta pe 
gânduri și sună la salvare.

O b o s e a l a  e s t e  
considerată de medici un 
semn de avertizare al 
atacului de cord. Explicația 
cons tă  în  fap tu l  că  
dificultățile de respirație 
duc la prezența senzației 
d e  o b o s e a l ă  a  
organismului.

Apar sincopele. Odată 
cu progresul unui atac de cord, 
mușchiul cardiac deteriorat face 
ca tensiunea arterială să scadă. 
De asemenea, are loc și o 
scădere a fluxului sanguin spre 
creier.

Rezultatele selecției dosarelor 
depuse pentru ocuparea a două posturi 

nedidactice scoase la concurs de ISJ Teleorman

Strângerea de bani pentru fondul clasei nu este legală, 
a declarat ministrul Educaţiei Naţionale, Ecaterina 
Andronescu. Potrivit acesteia, iniţiativa aduce "mai multă 
imagine negativă" şcolii.

"Legală nu este. Dacă părinţi strâng bani, după opinia 
mea, aduc mult mai multă imagine negativă şcolii şi chiar 
unii părinţi se antagonizează în raport cu şcoala cu aceste 
fonduri, pentru că nimănui nu îi convine să scoată din 
buzunar. Chiar dacă părintele consideră că în felul acesta 
sprijină copilul, nu se bucură când scoate bani din 
buzunar şi îi pune într-un fond al clasei. Mai bine să 
învăţăm să facem proiecte, să găsim resurse din bani 
europeni sau alte resurse şi să încercăm să aducem în 
şcoli ceea ce şcoala impune ca o necesitate. Este un 
ordin de ministru de mulţi ani de zile. Poate că întărim în 
lege", a afirmat demnitarul, la un post TV.

Potrivit Ecaterinei Andronescu, profesorii "au 
obligaţia" să nu se amestece în strângerea unei 
asemenea resurse.

"Nu este o idee bună", a mai spus reprezentanta MEN.

De ce ar fi utilă o evaluare 
în clasa a X-a? 

Ministrul Educației, 
anunț de ultimă oră despre

 fondul clasei

Atenție la semnele care prevestesc atacul de cord
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În copilărie, vacanțele de vară păreau fără sfârșit și 
așteptarea între două Crăciunuri părea să dureze nu un an, ci 
mai mulți. Pe măsură ce îmbătrânim, avem, dimpotrivă, 
impresia că săptămânile, lunile și anotimpurile trec în viteză. De 
ce se întâmplă asta? Percepția timpului se schimbă pe 
parcursul vieții, iar la vârsta adultă, timpul pare să curgă din ce în 
ce mai repede. Așa se face că dacă ne simțim permanent presați 
și depășiți este și din cauza acestei percepții deformate. 

E vina biologiei sau a cui? Mai multe teorii încearcă să 
explice această senzație de accelerare a timpului odată cu 
vârsta. Una dintre aceste teorii spune că este vorba despre o 
degradare progresivă a ceasului nostru biologic, din cauza 
încetinirii naturale a metabolismului nostru pe măsura trecerii 
anilor: când îmbătrânim, respirația și bătăile inimii se domolesc. 
În cazul copiilor, dimpotrivă, inima lor bate mai repede, iar 
plămânii sunt activați în mai mare măsură. Această intensitate 
mai mare a activității lor biologice este cea care le dă iluzia unui 
timp dilatat. 

E vina rutinei? O altă teorie sugerează că această senzație 
are legătură cu cantitatea de noi percepții la care suntem expuși 
pe parcursul vieții. În fața unor stimuli inediți, creierului îi trebuie 
mai mult timp să trateze informația, ceea ce dă senzația că 
timpul se dilată: de aceea cei care au supraviețuit unui accident 
vorbesc adesea că au impresia unui film care se derulează cu 
încetinitorul în secundele care preced evenimentul. 

Atunci când trecem printr-un eveniment neașteptat, creierul 
trebuie să se ocupe brusc de o mulțime de informații noi și 
stochează probabil amintiri mult mai bogate și mai detaliate 
decât este obișnuit. În amintirea noastră, evenimentul pare mai 
lung decât este în realitate, așa cum o arată experiența celor 
care sunt amatori de căderi în gol.

Dar cum explică asta faptul că timpul pare să treacă mai 
repede odată cu vârsta? Luați în calcul mediul dumneavoastră 
de adult: totul vă este familiar. Deja nu mai remarcați detaliile din 
casa sau biroul dumneavoastră, asta în timp ce pentru un copil, 
totul este nou și necunoscut, lumea este plină de noi experiențe 
care îl așteaptă. Creierul său tânăr nu încetează să-i 
configureze percepțiile din lumea exterioară și această intensă 
activitate psihică îi dă impresia că timpul se scurge lent, în timp 
ce pentru un adult angrenat în rutina cotidiană procesul este 
exact invers.

Cu cât suntem mai obișnuiți cu repetiția unor evenimente, cu 
atât timpul pare să treacă mai repede. Iar acest sentiment de 
obișnuință are tendința de a se accentua odată cu vârsta, pentru 
că după 20 de ani, corpul nostru produce din ce în ce mai puțină 
dopamină - un neurotransmițător care se activează la fiecare 
experiență nouă și care ne ajută să măsurăm timpul care trece. 

Problema cu toate aceste teorii este că niciuna nu explică 
foarte precis de ce timpul pare să se accelereze pe durata 
întregii noastre vieți. 

Prin urmare, ce ne rămâne de făcut? Să fim activi! Timpul 
trece repede și din păcate, dacă se spune în general că timpul 
vindecă totul, de data asta, accelerarea timpului odată cu 
îmbătrânirea chiar n-o poate atenua!

Vine un tip cu un Labrador la veterinar:

- Domn doctor, vreau să-i tăiaţi coada câinelui…

- Dumnezeule mare, de ce vreţi să faceţi asemenea lucru?

- Mâine, vine soacră-mea şi… nu vreau ca nimic să o facă să 

creadă că e binevenită!

***

O tânără superbă intră în chioşcul de cartier. Vânzatorul, 

zâmbind şăgalnic, o întreabă:

- Ce doreşte domniţa?

- Domniţa doreşte o sticlă de Martini, un bărbat adevărat 

şi o noapte sălbatică, dar acum a venit după pâine.

Pastila de râs

Dintre toate perioadele de 
f o r m a r e  a  c o p i i l o r ,  
adolescenta e cea mai dificila. 
E perioada cand nimic nu-i 
mai convine copilului, tot ce 
spui il face sa dea ochii peste 
cap. Pare ca tot ce l-ai invatat 
zboara pe fereastra. Hormonii 
ii tulbura si mai mult ratiunea si 
capacitatea de a lua decizii 
corecte. Prietenii sunt mai 
importanti ca familia si, in 
general, te rogi la Dumnezeu 
ca adolescentul tau sa treaca 
cu bine prin acesti ani si sa se 
fi prins ceva de el din toata 
educatia anilor anteriori.

Adolescentii vostri nu vor 
sa le fiti prieteni

Ei au nevoie sa stie ca 
sunteti modele responsabile, 
pe care se pot baza, demne de 
respectul lor, nu niste pustani 
intarziati, care se cred cool si 
poarta blugi prea stramti sau 
tricouri cu inscriptii gen 
“Alcoolul este viata”.

Nu sta la discutii in 
contradictoriu cu adolescentul

D a c a  a r e  c h e f  d e  
dezbateri, sa intre in politica 
sau sa dea la Drept. Insa daca 
incerci sa-i urmaresti si sa-i 
combati logica adolescentina 
cu argumente logice, o sa 
vorbesti pana ti se usuca gura 
si n-ai sa ajungi la nici un 
rezultat. Adolescentii au 
nevo ie  sa  s t ie  ca  NU 
inseamna NU. Tii minte 
cand copilul tau avea 
doar doi ani si raspunsul 
lui pentru orice era NU? 
Ei, acum e randul tau, 
mai ales atunci cand 
copilul tau vrea sa adopte 
c o m p o r t a m e n t e  
periculoase sau care i-ar 
putea afecta viitorul din 
punct de vedere social, 
s c o l a r  s a u  c h i a r  
profesional.

N u - i  c u m p a r a  
a d o l e s c e n t u l u i  t a u  
masina

Daca vei incalca 
aceasta regula, copilul o 
va busi in timp record, 
asta daca ai noroc si nu o 
d i s t r u g e  c o m p l e t .  
Adolescentul trebuie sa 
munceasca pentru a obtine 
banii de masina, sau macar 
pentru o parte din masina (si 
nu ne referim aici doar la volan 
sau un cauciuc). Stii ca si tu ai 
grija ca de ochii din cap cand 
porti o bluza pe care ai dat o 
gramada de bani, fata de una 
cumparata la chioscul de pe 
plaja. Acelasi principiu se 
a p l i c a  s i  l a  m a s i n a  
ado lescen tu lu i  tau ,  cu  

diferenta ca masina poate 
cauza pagube semnificative.

Incurajeaza participarea la 
s p o r t u r i ,  c h i a r  d a c a  
adolescentul tau e asa de 
stangaci ca-si da cu stangu-n 
dreptul

Unele sporturi pot f i  
practicate si de cei mai putin 
coordonati. Participarea la 
s p o r t u r i  d e z v o l t a  
perseverenta si spiritul de 
echipa. In plus, vei sti 
intotdeauna unde e copilul in 
fiecare zi dupa terminarea 
orelor. Arata-i ca-ti pasa de 
noua preocupare si ca e 
importanta – du-te la meciuri si 
incurajeaza-l in gura mare din 
tribune, chiar daca asta il va 
stanjeni.

Fa-te cunoscut si placut de 
catre colectivul profesoral

Implica-te in activitatile 
extra-scolare organizate, 
ofera-te sa supraveghezi un 
bal sau o excursie, implica-te 
in aranjarea salii pentru vreun 
dans, ofera-te a contribui la 
gustarile si dulciurile de la 
baluri. Ai grija sa pregatesti, 
insa, lucruri gustoase, iar daca 
nu te pricepi, mai bine cumperi 
decat sa spuna copilul ca l-ai 
facut de ras.

Adolescentul tau are 
nevoie de reguli ale casei

Altfel va deveni un puturos 
si camera lui va ajunge sa 

semene cu adapostul unui 
homeless. E bine sa ii 
incredintezi cateva sarcini in 
gospodarie, care sa stie ca 
sunt responsabilitatea luiL 
dusul gunoiului, curatatul 
propriei camere, plimbatul 
cainelui, spalatul vaselor, etc. 
Cateva reguli bune: nu se 
mananca decat in bucatarie. 
Nu primeste musafiri daca nu 
e acasa nici un adult. Insultele 
sunt interzise, precum si 
sugestiile, oricat de voalata, 
ca adultul are nevoie de o 
camasa de forta.

Adolescentul tau trebuie sa 
munceasca

Cu conditia ca scoala si 
activitatile academice sa-i 
lase destul timp. Lasati in 
legea lor, adolescentii se 
tranforma in lenesi care nu se 
misca de langa calculator 
toata ziua. Asadar, gaseste-le 
ocupatii, oricat de putin ar fi 
remunerate. Ca lucreaza 
cateva ore la tejghea la 
chioscul din colt, ca face 
cumparaturile pentru vecina in 
varsta, ca aranjeaza cutii in 
depozit la supermarket, ca isi 
ajuta antrenorul de inot sa tina 
cursurile pentru cei mici, orice 
e binevenit si va ajuta la 
f o r m a r e a  u n u i  c o p i l  
responsabil, cu etica muncii si 
simtul datoriei fata de familie. 
Si-apoi, trecem prin vremuri 
grele, iar daca vrea sa arate 
bine si sa fie imbracat la 
moda… trebuie sa contribuie 
si el la bugetul familiei.

Ca sa-ti cunosti copilul 
trebuie sa-i cunosti prietenii

Adolescent i i  au v iet i  
secrete si scopul parintelui e 
sa penetreze cortina de fier cu 
ca re  i s i  p ro te jeaza  e i  
secretele. Daca vrei sa stii cu 
ce se ocupa copilul tau, 
incearca sa le cunost i  
prietenii. Cum? Purtandu-te 
cald, prietenos si punand 
intrebari care sa nu sune a 

interogatoriu, dar sa 
s c o a t a  d e  l a  e i  
informatii, fara ca ei sa-
si dea seama.

Pr iveste- t i  z i ln ic  
adolescentul, chiar si 
insistent

R e m a r c a  o r i c e  
schimbare in infatisarea 
lui, in igiena personala, 
in starea de spirit. 
Interactioneaza zilnic cu 
el la un nivel mai profund 
decat “Ai dus gunoiul?”.

Adolescentului  i i  
poate fi frica sau rusine

Fii constient de faptul 
ca, daca adolescentul 
tau a facut o boacana, s-

ar putea sa fie prea rusinat sau 
sa-i fie prea frica de furia si 
dezamagirea ta ca sa-ti 
marturiseasca. Chiar daca ai o 
relatie minunata cu el… sau 
crezi ca ai.

Exact cand crezi  ca 
adolescentul tau a invatat din 
greseala facuta, va da iar cu 
bata-n balta.

Fii pregatit pentru asta. Nu 
uita ca creierul uman nu e 
complet format pana la varsta 
de 25 de ani. Deci… mai ai de 
tras!

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

De ce ni se pare că timpul 
trece mai repede pe măsură

 ce îmbătrânim?

Reguli pentru creșterea adolescenților



1493: S-a născut  

Nicolaus Olahus, umanist şi 

istoric de origine română, 

arhiepiscop de Esztergom 

și guvernator al Ungariei 

(d. 1568).

1799: S-a născut Petrache 

Poenaru ,  revo luţ ionar  

paşoptist, unul dintre 

organizatorii învăţământului 

naţional (d. 1875)

1863: Prima linie publică 

de transport subteran din 

lume a fost deschisă la 

Londra.

1883: S-a născut Alexei Tolstoi, prozator şi dramaturg rus 

(d. 1945).

1906: S-a născut Grigore Moisil, matematician român (d. 

1973).

1949: Au fost lansate discurile de vinilin.

1951: A murit Sinclair Lewis scriitor american, laureat al 

Premiului Nobel pentru Literatură (n. 1885).

1957: A murit Gabriela Mistral, poetă chiliană, laureată a 

Premiului Nobel pentru Literatură (n. 1889).

1997: A murit Lordul Alexander Todd, chimist suedez, 

laureat al Premiului Nobel pentru Chimie (n. 1907).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect  12:30 Adevăruri 
despre trecut 13:00 Aici, acum 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Convieţuiri 17:00 Telejurnal 
17:05 Vulcanii-o bombă cu ceas 
18:00 Romani care au schimbat 
lumea 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 Preţul ucigător al 
ştirilor 22:00 Iubiri celebre 22:30 
E c a t e r i n a  2 3 : 3 0  D o s a r e l e  
extratereştrilor 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 9 Ianuarie

Sunt  favor iza te  
intalnirile de afaceri si 
relatiile cu cei apropiati. 
D u p a - a m i a z a  v a  
ocupati de probleme de 
f a m i l i e ,  i n d e l u n g  
amanate. Tineti cont si 
de dorintele celor mai 
tineri.

S-ar putea sa aveti 
mici  di f icul tat i  in 
camin, dar se vor 
rezolva rapid. Puteti 
s a  d e t e n s i o n a t i  
atmosfera cu o vorba 
buna. Aveti grija sa nu 
provocati scene de 
gelozie!

O  p r o b l e m a  
sent imenta la  d in  
trecut poate reveni in 
actualitate. Nu este 
exclus sa va certati cu 
partenerul de viata. 
Analizati bine situatia 
s i  l amur i t i  o r i ce  
problema ar fi!

P r o b l e m e l e  
sentimentale cu care 
va confruntati ar 
putea sa va creeze o 
stare de confuzie. 
Tineti cont de sfaturile 
unei persoane, care 
va ajuta sa aplanati 
un conflict in familie.

Primiti musafiri sau 
mergeti in vizita la 
rude. O persoana va 
da sfaturi utile intr-o 
p r o b l e m a  
sent imenta la .  Nu 
faceti afirmatii ce ar 
putea sa starni gelozia 
persoanei iubite!

N u  e s t e  o  z i  
favorabila calatoriilor 
de afaceri. Vorbiti mai 
clar, ca sa nu fiti 
inteles gresit! Relatiile 
cu persoana iubita 
sunt armonioase, dar 
n u  e x a g e r a t i  
importanta relatiei.

O ruda apropiata 
va cere un imprumut. 
Va sfatuim sa o ajutati. 
Dupa-amiaza, primiti 
o veste care va pune 
serios pe ganduri. Va 
recomandam sa va 
pastrati calmul. 

Este o zi favorabila 
studiului. Comunicati 
mai usor cu cei din jur 
si puteti castiga bine 
d i n  t r a n z a c t i i  
comerciale. Aveti  
ocazia sa plecati intr-
o calatorie in interes 
personal.

Nervozitatea v-ar 
putea pune in situatii 
neplacute in camin. 
Va recomandam sa 
va pastrati calmul si 
sa terminati ce ati 
inceput.  Fi t i  mai  
tandru cu persoana 
iubita.

BERBEC

Aveti de facut mai 
multe drumuri scurte, 
in interes personal. 
Sunteti mai sensibil 
decat de obicei si 
aveti tendinta sa 
exagerati. Incercati 
sa acordati mai mult 
timp odihnei! 

S u n t e t i  p l i n  d e  
energie si idei. Din 
cauza entuzismului, 
r iscat i  sa depasi t i  
anumite l imite. Nu 
d i s c u t a t i  i n  
contradictoriu! Apare o 
problema sentimentala 
pe care ati fi putut sa o 
evitati.

Aveti ocazia sa 
obtineti cu usurinta mici 
castiguri financiare. 
Dupa-amiaza este 
posibil sa va confruntati 
c u  p r o b l e m e  
sentimentale, daca 
refuzati sa mergeti o 
petrecere. 

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 
U l t i m i i  C a v a l e r i  2 2 : 3 0  
Premoniţii 00:15 Ştirile Pro Tv 
00:45 Fără scăpare 02:30 
Premoniţii 04:00 Lecţii de viaţă 
05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani  11:00 
Prieteni i  de la 11 13:00 
Observator 14:00 Isabelle in 
lumina reflectoarelor 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 Contele 
de Monte Cristo 22:45 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Revizie tehnica 05:00 Camera 
Cafe

08:15 Pastila de râs 09:15 
Gunes 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 
Puterea dragostei 15:00 Teo 
Show 17:00 Un destin la 
răscruce 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 22:30 
Bravo, ai stil! 00:30 Știrile Kanal 
D 01:45 Povestea noastră 
03:30 Puterea dragostei

07:20 Trăsniți din NATO 08:00 
Elisa 10:00 Mama mea gătește 
mai bine 11:30 Happy News 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Elisa 17:10 Trăsniți 
din NATO 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 OSS 117: Cairo - Cuibul 
spionilor 22:30 Trăsniți din NATO 
23:30 Focus din inima României 
00:00 Cronica cârcotaşilor

07:15 La bloc 09:15 
Străina 11:15 La bloc 13:15 
Ușa de aur 15:00 Mirajul 
dansului 2 16:45 O dată în 
viață 18:30 La bloc 20:30 O 
călătorie cu mama 22:15 
Autobuzul 657 00:00 O 
călătorie cu mama 01:30 
Autobuzul 657 03:00 La bloc 
05:15 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 14:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 22:00 Știrile B1 
23:00 Lumea lui Banciu 
00:00 Un pont pe zi

08:00 Cercul literar Jane 
Austen 09:50 Thor: Întunericul 
11:30 Iubitul meu se însoară 
13:10 Război în bucătărie 
15:05 Prima pagină 16:50 Banii 
18:35 Johnny  English 20:00 
Destinația 20:45 Planeta 
maimuțelor  22:45 Casa 
c o n s p i r a t i v ă  0 0 : 3 5  
Necunoscuții 01:55 Război în 
bucătărie

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 ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română 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 

9 Ianuarie
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2018 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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Dorinel Munteanu s-a despărţit de 
Concordia Chiajna, penultima clasată în Liga 1, 
iar ilfovenii negociază cu şase antrenori. 
Preşedintele clubului, Cristi Tănase, a 
recunoscut că pe o listă cu şase nume se află şi 
fostul tehnician de la FCSB, Nicolae Dică, dar şi 
Adrian Falub şi cehul Dusan Uhrin.

"De sâmbătă, când am avut o discuţie 
elocventă cu Dorinel şi ne-am dat seama că s-
ar putea să nu continuăm, ne-am gândit ce fel 
de antrenor ne trebuie. Azi vom decide, până 
diseară vom avea antrenor. Sunt antrenori care 

vor să vină, îşi doresc să vină, pentru că ştiu că 
există seriozitate la noi. Sunt vreo 6 nume pe 
listă, inclusiv cele vehiculate. Ne-am făcut 
socotelile, joi dimineaţă trebuie să ne 
prezentăm noul antrenor", a declarat Tănase.

În acelaşi timp, oficialul Concordiei a 
precizat că regretă despărţirea de Dorinel 
Munteanu şi a explicat că aceasta s-a produs 
de comun acord, în urma unor discuţii 
prelungite.

"Ne încearcă un sentiment de tristeţe, nu am 
avut în gând să schimbăm antrenorul. Această 
situaţie a apărut la începutul anului, în urma 
discuţiilor pe care le-am avut patru zile la rând. 
Nu am reuşit să găsim solutii comune şi am 
ajuns la situaţia de a ne despărţi de comun 
acord.

Noi puteam să demitem antrenorul după 
patru jocuri fără victorie, puteam să o facem din 
noiembrie sau decembrie, dar am vrut 
continuitate, Ieri, la ora 17:00, s-a luat această 
decizie şi am rămas prieteni. Ne-am dat seama 
civilizat că nu mai putem funcţiona împreună, 
ne-am privit în ochi şi ne-am strâns mâna", a 
explicat Cristi Tănase.

SPORT

Andrei Florin Rațiu este românul dorit de Real Madrid. 
Despre posibilul transfer scrie chiar Marca, ziarul de casă al 
galacticilor. 

În vârstă de 20 de ani, Andrei Florin Rațiu este de profesie 
fundaș dreapta, născut în Aiud. La vârsta de 6 ani s-a mutat în 
Spania alături de familia sa, iar în prezent joacă la Villarreal B. 

Andrei Florin Rațiu a jucat 14 meciuri în 19 etape și a 
înscris un gol la Villarreal B în acest sezon, în Liga a 3-a din 
Spania - Segunda B - grupa a III-a. Prestaţiile sale nu au 
trecut neobservate la Real Madrid, unde este considerat o 
soluţie în prima fază pentru echipa secundă, care evoluează 
tot în liga a treia, Segunda B.

Andrei Raţiu, în probe la Barcelona
Andrei Raţiu a fost în probe timp de o săptămână şi la 

Barcelona, în 2010, şi are şanse de a face parte din lotul 
naţionalei de tineret a României pentru Europeanul din vară, 
din Italia şi San Marino.

Raţiu a fost convocat de selecţionerul Mirel Rădoi şi în 
preliminarii, însă a ratat şansa de a juca din cauza unei 
accidentări, iar la un alt meci amical nu a mai ajuns din cauză 
că nu a fost lăsat să meargă la lot de Villarreal.

Până acum, în această iarnă, Real Madrid a bifat două 
transferuri. Mohamed Mizzian, în vârstă de 18 ani și Brahim 
Diaz, în vârstă de 19 ani, un jucător cu o clauză de sute de 
milioane de euro.

Cel puţin un fotbalist de la FCSB abia aşteaptă să lucreze 
cu Mihai Teja. Titularizat de doar trei ori de Nicolae Dică în 
primele 21 de etape, Olimpiu Moruţan vrea să-şi facă loc în 
primul 11 al roş-albaştrilor, odată cu venirea noului antrenor.

Schimbarea de pe banca tehnică i-a luat prin surprindere 
pe jucătorii de la FCSB, care vor relua meciurile din Liga 1 pe 
2 februarie, cu Dunărea Călăraşi.

Olimpiu Moruţan 
chiar a fost unul dintre 
motivele pentru care 
patronul Gigi Becali nu 
a  m a i  v r u t  s ă  
colaboreze cu Dică. 
M i j l o c a ş u l  a  f o s t  
introdus în startul 
reprizei secunde a 
meciului cu CFR Cluj 
(0-2), dar nu a prins 
finalul pe teren.

" A c u m  n u  m a i  
contează cine este 
antrenor, trebuie să facem un grup aici, să fim foarte uniţi şi 
anul acesta să câştigăm campionatul", a declarat Moruţan, la 
reunirea vicecampioanei.

Cu noul antrenor, Mihai Teja, Moruţan a lucrat şi la 
Universitatea Cluj, în liga secundă.

"În anul în care a antrenat la Universitatea Cluj m-a şi 
debutat şi îi mulţumesc pentru această cale. Este un antrenor 
foarte bun.

Trebuie să-i demonstrez la antrenamente şi după aceea la 
meciuri că sunt un jucător care are calităţi şi pot să joc titular", 
a spus Moruţan.

Mihai Teja nu este la prima experienţă pe banca roş-
albaştrilor. Tehnicianul de 40 de ani a mai lucrat ca secund, în 
mandatele lui Gică Hagi, Cristiano Bergodi, Dorinel 
Munteanu, Marius Lăcătuş şi Mihai Stoichiţă.

Cine este Andrei Rațiu, fotbalistul
 român dorit de Real Madrid

Jucătorul din cauza căruia 
Nicolae Dică a fost dat afară e 

nerăbdător să lucreze cu 
Mihai Teja

Aflată pe locul 11 în Liga 1 
după 21 de etape, la 9 puncte 
de Astra, ocupanta poziției a 6-
a, Dinamo încă se mai 
gândește la play-off. Mircea 
Rednic este cel mai optimist 
dintre dinamoviști. Antrenorul 
care a adus ultimul titlu în 
Ștefan cel Mare are un 
plan clar, indiferent dacă 
Dinamo va termina sau 
nu sezonul regulat pe loc 
de play-off.

Șansele ca Dinamo să 
prindă play-off-ul în acest 
sezon sunt mici, asta deși 
Mircea Rednic este în 
continuare cu gândul la o 
clasare în primele 6. 
Formația din Ștefan cel 
Mare pare axată mai mult 
pe contruirea unei echipe 
c o m p e t i t i v e  p e n t r u  
stagiunea viitoare.

"Mircea Rednic vrea un loc 
cu  ca re  să  reușească  
imposibilul. El crede în 
continuare că ne putem 
califica în play-off așa că noi 
suntem obligați să credem 

alături de el până în ultima 
clipă. Dacă acest lucru nu se 
va întâmpla, atunci Mircea 
Rednic va încerca să închege 
un schelet până la vară și apoi 
v o m  m a i  f a c e  c â t e v a  
transferuri, 3-4, nu mai multe. 
Cu acel schelet definitivat și cu 

aceste transferuri va face lot 
cu care va ataca noul sezon și 
calificarea în play-off, dar și 
alte obiective" a precizat 
Alexandru David.

Indiferent de poziția pe care 
termină în acest sezon, 

Dinamo rămâne totuși cu un 
singur obiectiv clar: formația 
din Ștefan cel Mare trebuie să 
se  au to f inan țeze .  As ta  
înseamnă că fanii pot să-și ia 
gânduri de la transferuri 
spectaculoase, cel puțin atât 
timp cât clubul nu-și schimbă 

finanțatorul. Alexandru 
David este însă optimist.

"Politica lui Dinamo 
din acest moment și 
probabil și de la vară, 
dacă nu va exista cineva 
care să cumpere clubul, 
va fi cea de autofinanțare. 
Eu cred totuși că Dinamo 
produce în acest moment 
suficienți bani ca să-și 
acopere și cheltuielile și 
să facă și performanță. 
Pentru asta e nevoie de 
pr icepere ș i  de un 

antrenor cu veleități de 
manager general. Cred că 
avem o distribuție care ne 
poate ajuta să mergem pe 
acest drum" a mai spus 
președintele lui Dinamo.

Preşedintele Chiajnei a confirmat discuţiile 
cu Falub şi Uhrin: "Până diseară 

vom avea antrenor"

Dinamo încă se gândește la play-off. Planul 
lui Rednic, dacă nu termină în primele 6


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

