
Pietonii nu mai sunt în 
siguranță nici pe trecerea de 
pietoni. Un bărbat în vârstă 
de 68 de ani a ajuns la spital 
după ce a fost lovit pe 
trecere.

Totul s-a întâmplat în 
municipiul Alexandria, la 
intersecția străzilor Cuza 
Vodă cu Mihăiță Filipescu. 
Din cauza neatenției, un 
șofer în vârstă de 19 ani, pe 
fondul altor preocupări în timpul mersului, a lovit în partea din spate un 
autoturism care oprise în fața sa pentru a acorda prioritate de trecere unui pieton 
angajat regulamentar în traversarea drumului, pe trecerea pentru pietoni. 

(Continuare  în  pagina  2)

P a r a m e d i c i i  
SMURD din cadrul ISU 
” A . D .  G h i c a ”  
T e l e o r m a n  a u  
intervenit, pe parcursul 
anului trecut, la 6152 
de solicitări, cele mai 
multe dintre acestea, și 
a n u m e  6 0 8 7 ,  
reprezentând cazuri de 
asistență medicală, iar 
alte 65 fiind misiuni de 
descarcerare. 

Î n  a n u l  2 0 1 7 ,  
paramedicii au intervenit la 7917 de solicitări, din care 7861 au fost cazuri de 
asistență medicală și 56 au fost misiuni de descarcerare.

(Continuare  în  pagina  4)

În fiecare an, în sezonul rece, numărul incendiilor 
produse la gospodăriile cetățenești este în creștere 
comparativ cu restul anului, cauza principală a producerii 

acestora fiind, în general, mijloacele de încălzire defecte, 
improvizate sau nesupravegheate. Majoritatea 
incendiilor se înregistrează la locuințele din mediul rural.

Debutul acestui an se menține în același trend 
ascendent în ceea ce privește numărul incendiilor la care 
au fost solicitați pompierii teleormăneni. Potrivit unui 

comunicat de presă al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, în 
primele două săptămâni ale anului 2019, la nivelul unității 
s-au înregistrat 17 incendii. Anul trecut, în aceeași 

perioadă au avut loc 8 astfel de evenimente. 
Pe această cale, ISU Teleorman face apel către 

cetățeni și-i informează, încă o dată, că pentru prevenirea 
acestor situații nedorite, trebuie să se țină cont de 
următoarele:

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
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($) 1 USD
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1 XAU 
169.8613 lei
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Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman:

Lansarea cărții 
„ Artizanatul comico

-sedativ. Divertisment 
medico-sedativ”

Șoselele sunt 
pentru autoturisme, 

nu pentru pietoni

Anul trecut, paramedicii teleormăneni 
au intervenit la 6152 de solicitări

În primele două săptămâni ale acestui an, 
pompierii teleormăneni au intervenit 

pentru stingerea a 17 incendii 

Carambol între două mașini! 
Victime? Un pieton



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
În urma impactului, autoturismul lovit din spate a fost 

proiectat într-un pieton aflat pe trecere. În urma evenimentului 
rutier a rezultat rănirea ușoară a pietonului care a fost 
transportat  la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Persoanele implicate în accidentul rutier au fost testate cu 
aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”, urmând a se 
propune soluție prin Parchet.

C.D.

(urmare  din  pagina  1)
- evitați supraîncălzirea sobelor, deoarece 

prin căldura radiată acestea pot aprinde 
obiectele din jur;

- depozitați jarul și cenușa numai în gropi 
special amenajate;

- amplasați lemnele și rufele la o distanță de 
minim 1 m față de sobele metalice, respectiv 
50 cm față de cele din teracotă;

- supravegheați permanent focul; 
- nu aprindeți focul în sobe cu ajutorul 

lichidelor inflamabile; 
- izolați coșurile de fum față de elementele 

combustibile ale planșeelor prin îngroșarea 
zidăriei de cărămidă a acestuia cu 25 cm; în 
spațiul dintre coș și planșeu se recomandă 
introducerea unui strat de materiale 
necombustibile;

- evitați introducerea, în coșuri și burlane, a 
elementelor combustibile ale acoperișului sau 
planșeului;

- curățați coșurile de evacuare a fumului de 
funingine.

- nu utilizați aparatele electrice, cablurile 
e lect r ice,  pr ize le ,  în t rerupătoare le ,  
dispozitivele de protecție cu defecțiuni sau cu 
improvizații;

-  n u  f o l o s i ț i  s i g u r a n ț e  f u z i b i l e  
supradimensionate prin înlocuirea cu liță a 
fuzibilului calibrat;

- nu suprasolicitați instalația electrică 
folosind mai multe aparate simultan;

- nu lăsați nesupravegheate aparatele 
electrice sub tensiune, cum ar fi: fierul de 
călcat, reșourile, radiatoarele și altele 
asemenea;

-  ins ta la ț i  ș i  u t i l i za ț i  apara tu ra  
electrocasnică respectând cu strictețe 
indicațiile producătorului ce sunt menționate 
în prospectul produsului;

- verificați periodic cordoanele de legătură 
ale aparatelor electrice și luați măsuri pentru 
înlocuirea acestora atunci când sunt uzate.

- respectați regulile și măsurile de 
prevenire a incendiilor privind folosirea 
aparatelor de utilizat gazele naturale și a 
mijloacelor de încălzire de tip centrală;

- nu folosiți instalații de gaz improvizate;
- nu lăsați aparatele de utilizat gaze 

naturale, în funcțiune, nesupravegheate;
- dacă simțiți miros de gaz, nu utilizați surse 

de aprindere cu flacără (chibrituri, brichete, 
etc.), nu aprindeți lumina și deschideți 
ferestrele pentru aerisire.

M. MEILĂ

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 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. 

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari. 

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona Ștrand 
Peco)

Anunţuri

În primele două săptămâni ale acestui an, 
pompierii teleormăneni au intervenit 

pentru stingerea a 17 incendii 

Carambol între două mașini! 
Victime? Un pieton

Tot mai mulți pietoni 
c a d  v i c t i m e  a l e  
accidentelor rutiere. Din 
păcate, cele mai multe 
nenorociri se întâmplă 
chiar din cauza lor și 
a s t a  p e n t r u  c ă  
traversează sau circulă 
prin locuri nepermise.

Un bărbat în vârstă 
de 39 ani din Roșiorii de 
Ve d e ,  î n  t i m p  c e  
conducea un autoturism 
pe D.J. 612 A, pe raza satului Coșoteni, din comuna Vedea, a 
acroșat un pieton în vârstă de 50 ani care se deplasa pe axul 
drumului.

Din accident a rezultat rănirea gravă a pietonului care a fost 
transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Atât conducătorul auto, cât și pietonul au fost testați cu 
aparatul alcoolscop, rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, respectiv 1,23 mg/l alcool pur în aerul expirat în 
cazul pietonului.

În cauză s-a întocmit dosar penal privind infracțiunea de 
“vătămare corporală din culpă”, urmând a se propune soluție 
prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Roșiorii de Vede. 

Și nu este singurul caz. Un bărbat în vârstă de 53 ani din 
comuna Islaz, în timp ce conducea un autoturism pe D.J. 642, 
pe raza comunei Islaz, nu a putut evita impactul cu un pieton în 
vârstă de 16 ani din aceeași localitate care se deplasa 
neregulamentar pe partea carosabilă, în aceeași direcție.

În urma accidentului, pietonul a fost transportat la spital în 
vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultat 
fiind negativ.     

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se 
propune soluție prin Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu 
Măgurele.

C.D.

Dacia recheamă peste 13.000 de vehicule Logan II, Dokker 
şi Lodgy, pentru înlocuirea airbagului şoferului, la un reparator 
din reţeaua autorizată Dacia.

Compania a identificat că în situaţii excepţionale, în care este 
necesară declanţarea airbag-ului, există riscul ca acesta să 
funcţioneze în mod necorespunzător.

Durata schimbării este de circa 50 de minute şi sunt afectate 
13.303 vehicule.

Șoselele sunt pentru 
autoturisme, nu pentru pietoni

Dacia cheamă peste
 13.000 de vehicule pentru 

înlocuirea airbagului



POLITIC - ADMINISTRATIV3

Președintele Klaus Iohannis a lansat, luni, 
un nou atac devastator la adresa ministrului 
Apărării, Gabriel Leș, în conflictul apărut după 
decizia de a-i prelungi mandatul generalului 
Nicolae Ciucă la șefia Armatei.

"Am văzut că este foarte vocal acest 
ministru care nu a fost capabil să vină cu o 
propunere legală. Propunerea pe care a făcut-o 
ministrul Apărării nu a fost legală pentru că a 
propus o persoană pentru două funcţii în 
aceeaşi şedinţă. A doua chestiune pe care 
omite să o spună acest ministru pesedist este 
că nu a avut o propunere pentru şeful Armatei. 
Decizia pe care am luat-o atunci a fost singura 
posibilă şi corectă, de a prelungi mandatul 
şefului Armatei în funcţie", a declarat, luni, 
președintele Klaus Iohannis.

Totodată, șeful statului a lansat un atac dur 
la adresa PSD, despre care susține că "este 
foarte supărat, şi ministrul la fel, că nu i-a ieşit 
jocul".

"PSD joaca un joc, vrea să pună mâna pe 
toate funcțiile din stat. Asta nu se poate, se 
ocupă și pe criteriul competenței", a spus 
Iohannis.

"Propunerea lui a fost nelegală, chiar o 
propunere pentru şeful Armatei a lipsit. Faptul 
că se adresează în contencios mi se pare un 
demers inoportun, riscant, generalul Ciucă este 
o persoană foarte respectată", a declarat Klaus 
Iohannis.

Reamintim că, pe 9 ianuarie, Ministerul 
Apărării naţionale a transmis către Preşedinţie 
o plângere prealabilă prin care cere anularea 
decretului de prelungire a mandatului şefului 
Statului Major al Apărării, urmând ca, dacă 
Preşedinţia nu anulează decretul, să-l atace şi 
în contencios. 

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, pe 
28 decembrie anul trecut, la finalul şedinţei 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), 
că a semnat un decret prin care îi prelungeşte 
mandatul generalului Nicolae Ciucă la 
conducerea SMAp, el precizând că propunerea 
de numire pe această funcţie a generalului 
Dumitru Scarlat, făcută de ministrul Apărării, 
Gabriel Leş, nu a fost aprobată. În aceeaşi zi, 
premierul Viorica Dăncilă a declarat că 
preşedintele Klaus Iohannis nu are atribuţia de 
a prelungi mandatul şefului Statului Major al 
Apărării, susţinând că decretul anunţat de şeful 
statului nu respectă condiţiile de legalitate şi 
creează premisele unui conflict juridic de 
natură constituţională. 

Decretul preşedintelui Iohannis pentru 
prelungirea mandatului şefului Statului Major 
General al Armatei, generalul Nicolae Ciucă, a 
fost publicat, pe 29 decembrie 2018, în 
Monitorul  Of ic ial .  Acesta nu a fost 
contrasemnat de către premierul Dăncilă.

Senatorul de Teleorman, Eugen Pârvulescu, președintele 
Organizației județene Teleorman a Partidului Național 
Liberal, afirmă că în vacanța parlamentară prilejuită de 
sărbătorile de iarnă, vacanță care durează până la începutul 
lunii februarie, domnia sa nu a fost decât în vacanță 
parlamentară, pe perioada respectivă existând o intensă 
activitate a partidului, iar dânsul, ca parlamentar, având mult 
de muncă în teritoriu. Astfel, săptămâna trecută, președintele 
PNL Teleorman s-a întâlnit cu Organizația municipală a 
liberalilor alexăndreni, urmând ca după aceasta să se 
întâlnească și cu organizațiile orășenești și municipale din 
celelalte orașe teleormănene, iar mai apoi cu organizațiile 
comunale din județ.  Președintele Eugen Pârvulescu afirmă 
că liberalii din Teleorman se pregătesc de alegerile 
europarlamentare din acest an, propunându-și să ocupe cel 
puțin 12 locuri de europarlamentari, din cele 33 destinate țării 
noastre. Eugen Pârvulescu mai afirmă că din Teleorman nu 
există nici un candidat liberal la alegerile europarlamentare 
din anul 2019. Și chiar dacă lista candidaților liberali la 
alegerile europarlamentare din acest an nu au fost 
definitivată, și nici ordinea candidaturilor, până în momentul 
acesta și-au arătat intenția de a candida Crin Antonescu, 
fostul parlamentar de Teleorman, Vasile Blaga, Cristian 
Bușoi, Gheorghe Falcă, Siegried Mureșan, Adina Vălean și 
alții. Despre întocmirea listelor pentru alegerile 
europarlamentare din acest an, președintele PNL la nivel 
național, Ludovic Orban, a declarat că până acum se știe de 
49 de candidaturi, și că pe data de 15 februarie se va 
definitiva lista candidaților și ordinea de pe listă.

Referindu-se și la o lege a amnistiei și grațierii, 
președintele PNL Teleorman, senatorul Eugen Pârvulescu 
afirmă că speră ca cei din coaliția de guvernare actuală, PSD-
ALDE, să nu aibă tupeul să o promoveze. Eugen Pârvulescu 
este total împotriva unei astfel de decizii promovate prin 
Ordonanță de Urgență a Guvernului, iar în cazul introducii 
unui astfel de proiect legislativ în Parlamentul României, 
senatorul Pârvulescu ar vota împotrivă, la fel cum speră că ar 
vota toți senatorii și deputații liberali.

Referindu-se la bugetul de stat pe anul 2019, de care 
România nu beneficiază încă, senatorul liberal Eugen 
Pârvulescu afirmă că speră ca acesta să fie discutat în 
primele ședințe din Parlament, la începutul lunii februarie, 
după ce se va termina vacanța parlamentară. Oricum, 
senatorul Pârvulescu afirmă că este foarte clar că Partidul 
Social Democrat nu are banii necesari pentru a face bugetul.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Viorica Dăncilă i-a transmis preşedintelui 
Parlamentului European, Antonio Tajani, că doreşte ca 
România să avanseze cât mai multe dosare legislative în 
prima parte a mandatului Preşedinţiei Consiliului UE, 
informează Guvernul.

Şeful Executivului a participat, în cadrul vizitei la 
Strasbourg, la o cină oficială oferită luni seară de preşedintele 
PE, Antonio Tajani, a anunţat Guvernul, potrivit Mediafax.

Premierul Dăncilă a reiterat angajamentul României de a 
fi un partener de încredere în procesul decizional la nivelul 
Uniunii Europene pe durata exercitării de către ţara noastră a 
Preşedinţiei Consiliului UE. Astfel, prim-ministrul a exprimat 
dorinţa de a avansa cât mai multe dintre dosarele legislative 
în prima parte a mandatului Preşedinţiei române.

De asemenea, Dăncilă i-a asigurat pe oficialii europeni de 
toată deschiderea Guvernului către o cooperare instituţională 
susţinută, pentru a consolida UE.

„În alocuţiunea sa, preşedintele Parlamentului European, 
Antonio Tajani a urat succes Preşedinţiei României a 
Consiliului UE, prima preşedinţie de la aderare, şi a exprimat 
deschiderea sa şi a Parlamentului European pentru a lucra şi 
coopera strâns, în vederea închiderii dosarelor legislative”, 
potrivit sursei citate.

Din delegatia română au făcut parte ministrul de Interne 
Carmen Dan, ministrul Fondurilor Europene Rovana Plumb, 
ministrul de Externe Teodor Meleşcanu, ministrul Finanţelor 
Eugen Teodorovici, ministrul Muncii Marius-Constantin Budăi 
şi ministrul delegat pentru Afaceri Europene George Ciamba.

Viorica Dăncilă se află de luni la Strasbourg. Aceasta va 
prezenta priorităţile Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii 
Europene în cadrul sesiunii plenare, de marţi, a 
Parlamentului European.

Vacanța unui senatorIohannis, atac devastatator: Ministrul Apărării, 
incapabil să propună ceva legal

Deputatul PNL Lucian 
Bode a anunţat luni că liberalii 
vor solicita ca ministrul 
Energiei, Anton Anton, să vină 
în Parlament pentru a da 
explicaţii cu privire la situaţia 
sistemului energetic naţional 
după prevederile adoptate în 
OUG 114/2018, dar şi despre 
Complexul energetic Oltenia.

 „S is temul  energet ic  
naţional se află pe buza 
prăpastiei. Avem un sistem 
energetic învechit, uzat fizic şi 
moral ,  avem un 
sistem energet ic 
care are nevoie de 
f i n a n ţ a r e ,  e s t e  
subfinanţat în acest 
moment, dacă ne 
u i tăm la u l t imul  
rapor t  a l  bănc i i  
mondiale, spune că 
peste 30 de miliarde 
de euro ar fi necesari 
a  f i  invest i ţ i  în  
sistemul energetic 
naţional. (...) Am 
decis să îl invităm pe 
ministrul Energiei în 
Parlament. Fie că îl 
vom invita la Ora Guvernului, 
fie vom depune o moţiune 
simplă, să răspundă la aceste 
situaţii grave în care se află 
sistemul energetic naţional”, a 
declarat luni, deputatul PNL 
Lucian Bode, în Parlament, 
scrie Mediafax.

Liberalul a adăugat că PNL 
se va întâlni în perioada 
următoare cu toate companiile 
şi structurile asociative din 
domeniul energiei, în urma 
adoptării OUG privind „taxa 

lăcomiei”.
„Văzând ceea ce se 

în tâmp lă  la  Complexu l  
Energetic Oltenia, un semnal 
extrem de puternic transmis 
de această companie, am 
d e c i s  s ă  n e  î n t â l n i m  
instituţional în perioada 
următoare cu toate structurile 
asociative din domeniul 
energiei, pe seama ultimelor 
r e g l e m e n t ă r i  d i n  O U G  
114/2018.”, a adăugat Bode.

Deputatul a susţinut că 

OUG 114/2018 va duce la 
„falimentarea unor sectoare 
întregi din sistemul energiei”, 
prin taxa de 2% pe cifra de 
afaceri.

„ D e  a s e m e n e a ,  a m  
constatat că în anul 2018 şi nu 
numai companiile profitabile 
din sistemul energetic au fost 
deposedate de tot profitul, au 
virat către bugetul de stat 
dividentele suplimentare, 
profitul suplimentar şi toate 
rezervele, ducând astfel la 

imposibi l i tatea real izăr i i  
l uc ră r i l o r  de  inves t i ţ i i .  
Bomboana de pe colivă, faptul 
că au turnat gaz pe foc în ceea 
ce priveşte starea sistemului 
energetic naţional din punctul 
nost ru  de vedere este  
adoptarea OUG 114/2018, 
prin care suntem singura ţară 
din UE care se întoarce din 
sistemul de preţuri liberalizate 
în sistemul reglementat. Taxa 
de 2% pe cifra de afaceri va 
duce la falimentarea unor 

sectoare întregi din 
sistemul energetic, 
precum compania de 
furnizare. Faptul că 
toate compani i le 
sunt politicate astăzi 
în special de ALDE 
v a  c o n d u c e  d e  
asemenea sistemul 
energetic românesc 
spre dezastru”, a 
conchis Bode.

Pe 21 decembrie 
Guvernul a adoptat 
O U G  p r i v i n d  
măsuri le f iscale, 
n u m i t ă  ş i  O U G  

privind „taxa pe lăcomie”.
Principalele prevederi sunt: 

Preţul la gaze şi energie 
electrică va fi plafonat pentru 3 
ani de zile; impozitarea 
act ive lor  bănc i lor  dacă 
ROBOR este mai mare de 2%; 
mişcorarea comisionului  
fondului de pensii private de la 
2,5 la 1% şi majorarea taxei pe 
viciu în domeniul jocurilor de 
noroc cu 2% din cifra de 
afaceri.

PNL vrea audierea în Parlament a ministrului 
Energiei cu privire la „taxa lăcomiei”

Ce i-a transmis 
Dăncilă lui Tajani înainte de 

discursul de marţi din plenul 
Parlamentului European



(urmare  din  pagina  1)
Cele mai multe solicitări 

pentru paramedicii SMURD au 
venit, anul trecut, din partea 
celor care aveau diferite 
afecțiuni medicale. Este vorba 
despre 3766 astfel de cazuri.

În alte 1193 de situații, 
paramedicii au acordat primul 
ajutor persoanelor care au 
suferit traumatisme, alți 385 de 
teleormăneni sufereau de 
afecțiuni cardiace, iar 307, de 
afecțiuni neurologice.

Paramedicii SMURD din 
cadrul ISU Teleorman au 
acordat primul ajutor, anul 
t r e c u t ,  a l t o r  s u t e  d e  
teleormăneni, principalele 
probleme medicale întâlnite la 
pacienți fiind: intoxicații (235 
cazuri); stop cardio-respirator 
neresuscitat(15 cazuri); stop 
cardio-respirator resuscitat 
(24 cazuri);   arsuri (18 cazuri); 
chirurgie și neurochirurgie (7 
cazuri). 

Pentru 28 dintre cetățenii la 
care au fos t  so l ic i ta ț i ,  

paramedicii n-au mai putut 
face nimic, pacienții fiind găsiți 
decedați. 

În alte 83 de cazuri, 
paramedicii au acordat primul 
ajutor persoanelor care au 
avut de suferit în uma 
accidentelor rutiere. 

Nu puține au fost și situațiile 
în care echipajele SMURD s-

au întors din drum, fiind vorba 
de 91 astfel de cazuri.

În anul 2019, în cadrul 
SMURD Teleorman activează 
264 de cadre militare pregătite 
în acest domeniu, dintre care 
doi sunt instructori formatori și 
38 au modulul II de pregătire și 
perfecționare.

M. MEILĂ

4 SOCIAL - ECONOMIC

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman, ca instituție 
publică, cu personalitate juridică, cu buget propriu, în 
subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, își 
desfășoară activitatea potrivit atribuțiilor conferite de Legea 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările 
și completările ulterioare.

Obiectul principal de activitate al Casei de Asigurări de 
Sănătate Teleorman a fost și este în continuare gestionarea 
bugetului aprobat, respectând politica și strategia unitară 
stabilită de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, 
asigurând funcționarea sistemului la nivel local.

Principalele activități 
d e s f ă ș u r a t e  d e  C A S  
Te l e o r m a n  î n  l u n a  
decembrie 2018 au fost: 
administrarea bugetului 
p r o p r i u ;  a s i g u r a r e a  
asistentei medicale prin 
încheierea de contracte cu 
f u rn i zo r i i  de  se rv i c i i  

medicale si decontarea contravalorii acestora; monitorizarea 
serviciilor medicale furnizate și nivelul tarifelor acestora; 
furnizarea de consultanță și asistență în problemele 
asigurărilor sociale de sănătate și ale serviciilor medicale 
persoanelor asigurate, angajatorilor și furnizorilor de servicii 
medicale.

In luna decembrie 2018 au fost înregistrate 166 cereri 
pentru carduri pierdute sau furate și 3 cereri pentru 
schimbarea numelui.

In aceasta lună au mai fost eliberate 755 adeverinte în 
baza cărora asigurații pot beneficia de servicii medicale, 
adeverințe eliberate atât pentru persoanele care au împlinit 
vârsta de 18 ani și nu au tipărite carduri naționale, cât și 
pentru alte persoane aflate în alte situații în care până în 
prezent nu au intrat în posesia cardului național.

La baza contractelor cu furnizorii de servicii medicale stă 
evaluarea acestora, urmărindu-se astfel condițiile de lucru 
optime și dotarea corespunzatoare a cabinetelor medicale, 
laboratoarelor de analize medicale, spitale, farmacii etc. In 
acest sens sunt evaluați toți furnizorii de servicii medicale 
care au solicitat încheierea de contracte cu CJAS, cât și 
furnizorii care deja sunt în relații contractuale cu CJAS, 
acestia din urmă la o perioada de 2 ani.

Decontarea, în luna decembrie 2018, a serviciilor 
medicale, s-a realizat în cadrul prevederilor bugetare 
aprobate și conform contractelor încheiate cu furnizorii de 
servicii medicale.

In luna decembrie 2018 au fost înregistrate 89 cereri 
pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de 
Sănătate și au fost eliberate 7 formulare europene, pentru 
persoane care necesită asistență medicală pe teritoriul unui 
stat membru al Uniunii Europene.

Au fost acordate 1004 decizii pentru procurarea de 
dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiente 
organice sau fiziologice unui număr de 513 asigurați, în 
valoare de 597810,30 lei.

Cornelia RĂDULESCU

Anul trecut, paramedicii teleormăneni 
au intervenit la 6152 de solicitări

Controversata Ordonanță de urgență a 
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor 
măsuri fiscal-bugetare vine și cu vești bune 
pentru persoanele care pot beneficia de ajutor 
de încălzire de la începutul acestui an.

Executivul a majorat de la 1 ianuarie 
plafonul maxim de venituri până la care se 
acordă ajutorul de încălzire, astfel că va creşte 
atât numărul de persoane care vor beneficia de 
ajutor de încălzire şi, în plus, valoarea 
sprijinului acordat a fost modificat pentru 
anumite sisteme de încălzire a locuinţei.

În prezent, persoanele care pot cere ajutor 
de încălzire sunt acelea care au venituri de 
până în 750 de lei, faţă de 615 lei cât era până 
acum.

Aici intră românii care folosesc gaze 
naturale, energie electrică sau combustibili 

solizi sau petrolieri (lemne, cărbuni şi 
combustibili petrolieri) pentru încălzirea 
locuinţei.

În plus, se modifică suma primită de 
persoanele care solicită ajutor pentru încălzire 
în funcţie de combustibilul folosit. Astfel, 
valoarea sprijinului pe care îl primeşte familia 
sau persoana cu un venit net mediu lunar pe 
membru de familie între 540,1 şi 750 de lei este 
de 20 de lei, atunci când încălzirea este cu gaze 
naturale, energie electrică sau combustibili 
solizi sau petrolieri

În cazul încălzirii cu energie termică în 
sistem centralizat, plafonul de venituri până la 
care se acordă ajutor de încălzire nu s-a 
majorat din cauză că pentru acest sistem 
nivelul maxim de venituri e stabilit la 786 
lei/persoană în cazul familiei şi la 1.082 lei în 
cazul persoanei singure.

În spațiul public au 
apărut mai multe informații 
potrivit cărora posibilitatea 
eliberării medicamentelor 
compensate ar fi fost 
limitată doar la localitatea în 
c a r e  î ş i  d e s f ă ş o a r ă  
activitatea medicul care a 
prescris reţeta.

CNAS a oferit lămuriri de ultimă oră, dezminţind zvonurile 
apărute în spaţiul public. Astfel, medicamentele cu şi fără 
contribuţie personală ce sunt prescrise de medici pot fi 
ridicate la fel ca şi până acum, de la orice farmacie care are 
contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi 
medicul prescriptor.

În consecinţă, reţeta compensată poate fi onorată într-o 
arie teritorială mai largă decât localitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea medicul, respectiv în întregul judeţ. De 
asemenea, reţetele emise de cabinetele medicale, clinicile 
sau spitalele aflate în relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor 
de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale 
şi Autorităţii Judecătoreşti pot fi onorate de orice farmacie din 
ţară aflată în contract cu casa respectivă.

CAS Teleorman: 
Raport de activitate

Anunț de ultimă oră 
al CNAS

Termen limită pentru banii 
fermierilor! Crescătorii de 
animale sunt așteptați la 
Agenţia de Plăţi și Intervenţie 
pentru Agricultură (APIA) până 
pe data de 15 februarie 2019 
pentru depunerea cererilor 
privind angajamentele aflate 
în derulare în cadrul Măsurii 
14T (fostă Măsura 215) – Plăţi 
privind bunăstarea animalelor, 
pachet a) porcine și pachet b) 
păsări.

Potrivit unui ordin de 
ministru publicat în Monitorul 
Oficial, modelul celor două 
cereri este modificat începând 
cu acest an. Beneficiarii celor 
două măsuri pot depune 
cererile la centrul județean al 
APIA, respectiv al municipiului 
București, pe a cărui rază 
teritorială se află sediul social 
al fermierului, în perioada 15 
ianuarie – 15 februarie 2019.

Reamintim că prin cele 
două măsuri se promoveză 

încurajarea în continuare a 
fermierilor cu scopul adoptării 
l a  scară  la rgă  a  unor  
s t a n d a r d e  r i d i c a t e  d e  
bunăstare a animalelor, 

g a r a n t â n d u - s e  a s t f e l  
păstrarea caracteristicilor și 
creşterea calității produselor 
finale, care prin depășirea 
semnificativă a standardelor 
comerciale minime aplicabile 
produselor de larg consum 
contr ibuie consistent la 

sănătatea publică, sănătatea 
animalelor sau a plantelor, 
bunăstarea animalelor şi la 
protecția mediului.

Sprijinul pentru bunăstarea 

animalelor are forma unei plăţi 
anuale fixe pe unitate vită 
mare (UVM) şi reprezintă o 
plată compensatorie pentru 
pierderile de venit şi costurile 
suplimentare suportate de 
fermieri.

Plafonul maxim de venituri până la care se 
acordă ajutorul de încălzire, majorat

Crescătorii de animale, chemați să 
depună cererile pe 2019!
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Medicul specialist în pediatrie Niculae 
Raduslav și-a lansat cartea „ Artizanatul comico-
sedativ. Divertisment medico-sedativ”, o dovadă a 
faptului că arta aparține sufletelor sensibile, fiind 
dăruită, sub diferite forme, de cei care cred că 
frumosul trebuie să existe în viața noastră, pentru 
ca noi să fim mai buni.

Ca r tea  conduce  c i t i t o r i i  î n  l umea   
divertismentului medico-sedativ, propunând un 
mod de a privi și de a percepe.

Evenimentul a avut loc joi, începând cu ora 
11,00, în Sala de lectură a Bibliotecii Județene 

„Marin Preda” Teleorman.
În fața unui public format din împătimiți ai 

lecturii, medicul Niculae Raduslav, fascinat de 
literatură și pictură, a aratat că arta și știința se 
întrepătrund, dacă există chemare și har.

Este a treia oară când medicul Niculae 
Raduslav vine în fața publicului ca scriitor, în anul 
2007 lansând volumul de versuri „Parfum de 
poezie”, iar în 2016, studiul „Istoria teatrului de la 
greci până în prezent”

Cornelia RĂDULESCU
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Cu siguranţă aţi păţit sau aţi auzit – persoane fac 
pauze foarte mari între mese pot avea mai des stări de 
leşin, se pot simţi ameţite şi fără energie. În acest caz 
poate fi vorba despre instalarea hipoglicemiei - scăderea 
anormală a concentraţiei sanguine a glucozei.

Unele persoane se trezesc dimineaţa şi sunt uşor 
ameţite. Acest fapt poate fi cauzat şi de scăderea 
glicemiei pe parcursul nopţii (a postului alimentar). În mod 
normal organismul menţine glicemia între 70 şi 110 
miligrame per decilitru mg-dl de sânge. În caz de 
hipoglicemie concentraţia glucozei sanguine scade sub 
limita inferioară a normalului. În diabetul zaharat glucoza 
sanguină creşte prea mult, o modificare numită 
hiperglicemie.

Conform informaţiiilor din Agenda Medicală Merk – 
Medicul Casei, apărută la editura All, scăderea glucozei 
sanguine interferă cu funcţionarea a numeroase organe. 
Creierul este deosebit de sensibil la scăderea glicemiei 
deoarece glucoza este sursa principală de energie pentru 
celulele cerebrale. Când glicemia scade mult sub limita 
inferioară a normalului, creierul răspunde prin stimularea 
glandelor suprarenale să elibereze epinefrină adrenalina, 
stimularea eliberării pancreatice de glucagon şi 
stimularea glandei pitulare pentru a elibera hormon de 
creştere. Toţi aceşti hormoni determină eliberarea 
hepatică de glucoză în circulaţia sanguină

O altă situaţie în care poate apărea hipoglicemia este 
atunci când o persoană face pauze foarte mari între mese 
– aşa numitul post alimentar. În cazul acestui tip de 
hipoglicemie organismul nu mai este capabil de a 
menţiuine un nivel adecvat al glucozei sanguine după o 
perioadă în care aportul alimentar a fost sistat. Postul 
prelungit şi activitatea fizică intensă şi prelungită chiar şi 
după o perioadă de post determină numai rareori 
hipoglicemie la persoanele sănătoase. Există câteva boli 
care favorizează apariţia hipoglicemiei de post. La 
persoanele care consumă cantităţi mari de băuturi 
alcoolice fără a mânca, alcoolul blocheză eliberarea 
glucozei stocate în ficat. La pacienţii cu boli hepatice cum 
este hepatita virală, ciroza sau cancer ficatul devine 
uneori incapabil de a stoca suficientă glucoză. Sugarii şi 
copii care prezintă anomalii ale sistemelor enzimatice 
care controlează metabolismul glucozei pot de 
asemenea dezvolta hipoglicemie de post.

Hipoglicemia prelungită conduce uneori la leziuni 
cerebrale permanente. Simptomele pot debuta lent sau 
brusc, progresând de la disconfort uşor la confuzie severă 
şi panică în decurs de câteva minute.

Diagnosticul se pune pe baza măsurării concentraţiei 
sanguine şi a simptomelor. Persoanele fără diabet care 
sunt predispuse la episoade de hipoglicemie pot adeseori 
evita aceste situaţii prin consumul frecvent de alimente în 
cantitate mică (în loc de trei mese pe zi). Indivizii 
predispuşi la hipoglicemie ar trebui să aibă la ei o notă de 
identificare care să informeze personalul medical de 
prezenţa acestei boli.

Simptomele hipoglicemiei se ameliorează în decurs 
de câteva minute de la consumul de zahăr sub orice 
formă cum ar fi bomboane, glucoză, suc de fructe. 
Persoanele care suferă de diabet au de obicei asupra lor 
ceva dulce pentru a regla glicemia în caz de nevoie. 
Biscuiţii sau alte produse de panificaţie cu absorţie lentă 
sunt de folos după consumarea zahărului.

În cazul glicemiei severe, personalul medical 
administreză rapid glucoză pe cale intravenoasă pentru a 
preveni apariţia leziunilor  cerebrale.

Trei milioane de elevi s-au 
întors la şcoală, iar medicii au 
făcut filtre la intrarea în clase. 
Conform informațiilor furnizate 
de aceștia, România se află în 
pragul unei epidemii de gripă. 
Șapte români au fost uciși până 

acum de virusul agresiv. Riscul 
de îmbolnăvire este uriaş printre 
cei mici. 

Numărul victimelor creşte în 
fiecare zi: un bebeluş a murit la 
doar 24 de ore de la naştere, iar 

medicii se tem că gripa l-a ucis, 
pentru că şi mama lui are virusul. 
Ultima victimă a gripei este un 
tânăr de 17 ani din Teleorman.

Ştefan Lazăr, medic primar 
boli infecţioase Spital Victor 
Babeş, a declarat, preluat de 

observator.tv., că ”Teama 
noastră în momentul de faţă 
este că a început şcoala. Din 
păcate ne aşteptăm la o 
răspândire mai mare a bolii”. 

Medicul a mai spus și că 

”viteza de răspândire e mai mică 
între o populaţie vaccinată şi o 
populaţie nevaccinată”. 

Ministrul Sănătăţii, Sorina 
Pintea, susţine că nu se poate 
vorbi despre o epidemie de gripă 
în acest moment, ci de o 
circulaţie mai intensă a virusului 
gripal.

"Nu putem vorbi despre o 
epidemie de gripă în acest 
moment, este vorba despre o 
circulaţie mai intensă a virusului 
gripal. E adevărat că spitalele 
sunt luate cu asalt în acest 
moment, dar f iecare are 
posibilitatea să limiteze vizitele 
în spital în această perioadă. Nu 
mi s-a adus la cunoştinţă ca 
vreun spital să fi intrat în 
carantină", a declarat, marţi, 
Sorina Pintea, la evenimentul de 
lansare a unei campanii de 
vaccinare.

Ministrul a spus că potrivit 
ultimelor raportări primite sunt 
vaccinate antigripal 1.200.000 
de persoane.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Lansarea cărții „ Artizanatul comico-sedativ. 
Divertisment medico-sedativ”

Hipoglicemia: 
cauze, semne şi simptome

Cancerul are metodele sale de a-și arăta 
prezența în organism. Sunt câteva simptome 
foarte importante, care trebuie să vă pună pe 
gânduri și să vă trimită de îndată la medic.

Dacă există schimbări pe piele. O pată nouă 
sau una deja existentă, care și-a schimbat forma 
sau culoarea poate fi un semn al cancerului. E 
bine să vă analizați pielea și să mergeți anual la un 
consult dermatologic.

Dacă vă sâcâie tusea. Dacă nu fumați, e puțin 
probabil ca tusea sâcâitoare să fie un semn de 
cancer. De obicei, cauza este o infecție, reflux 
gastric sau astm. Dacă nu vă trece și, mai grav, 
tușiți și cu sânge, mai ales dacă sunteți fumător, 
trebuie să vă prezentați imediat la doctor.

Schimbări ale sânilor. Este recomandat să 
discutați cu medicul despre orice schimbare care 
are loc la nivelul sânilor.

Balonarea. În funcție de stilul de viață și de 
stres, poate apărea balonarea. Dar dacă este 
constantă în viața dv., dacă mai simțiți și oboseală, 
scădere în greutate sau dureri de spate, semnalați 
medicului. În cazul femeilr, balonarea este un 
simptom al cancerului ovarian.

Urinare cu probleme. Prea des, prea mult, cu 
usturime sau cu dureri, chiar și incontinență 
urinară. La bărbați poate fi semnul unui cancer de 
prostată.

Ganglioni limfatici. Dacă apar la gât sau axial 
ori în alte zone, e bine să cereți sfatul medicului 
specialist.

Schimbări testiculare. Dacă observați vreo 
modificare sau umflătură la testicule, trebuie să 
mergeți rapid la doctor. O umflătură nedureroasă 
este cel mai întâlnit semn al cancerului testicular.

Dacă aveți probleme la înghițire. Răceala, 
refluxul gastric sau medicamentele vă pot da 

câteodată probleme la înghițire. Dar fără motiv, 
acesta este un semn al cancerului de esofag.

Sângerări vaginale neașteptate. Sângerarea 
în afara zilelor menstruale poate fi semnul unui 
fibrom uterin, probleme contraceptive sau cancer 
uterin. Doar medicul poate analiza situația.

Slăbire. Sigur că cineva slăbește dacă ține 
dietă și face mișcare. Dar slăbirea poate surveni și 
din alte cauze, cum ar fi stresul sau problemele cu 
tiroida.

Oboseala cronică. Puteți fi obosiți din multe 
motive, care nu sunt grave. Dar oboseala poate fi 
și un semn de cancer timpuriu, ca de exemplu, 
leucemia. Cancerul de stomac și cel de colon pot 
cauza pierderi de sânge care nu se văd, iar acest 
lucru vă epuizează.

Atenție la corpul vostru, el trimite semnale, 
luați-le în seamă, respectați-vă și iubiți-vă corpul. 
Măsurile luate de îndată, în unele cazuri, vă pot 
salva viața.

Pericol de epidemie de gripă la începutul școlii

Simptomele care prevestesc cancerul
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Un submarin nuclear rus a spart gheaţa de la Cercul Polar, 
pentru arunca resturi peste bord. 

Echipajul de la bordul unui submarin nuclear rusesc a avut 
parte de o vizită neobişnuită după ce a ieşit la suprafaţă.

Echipajul a observat că pe navă s-a urcat un urs polar. 
Animalul nu a trecut să salute marinarii, ci în căutare de hrană. 
Acesta a fost atras de resturile de alimente aruncate de la bord, 
scrie Mediafax.

Comandantul submarinului le-a cerut celor 120 de membri 
ai echipajului să rămână la bord după ce animalul s-a urcat pe 
coca submarinului.

Nava cu o lungime de 167 de metri, din clasa Delta IV, care 
are la bord rachete balistice, se afla la nordul insulelor 
norvegiene Svalbard şi Jan Mayen.

În unele ţări marinarilor le este interzis să arunce gunoaie de 
la bordul navelor militare. Submarinele din British Royal Navy 
sunt dotate cu sisteme avansate de sortare şi reciclare a 
deşeurilor. Cele ruseşti nu dispun toate de astfel de sisteme.

Intr-o zi, Alinuta o intreaba pe bunica ei:

- Bunico, tu ai avut vreodata un amant??

La care bunica casca gura mare, surprinsa, isi pune 

mainile in cap si fuge spre intrarea in pod, de unde se 

intoarce cu un schelet scos din lada de zestre:

- Aoleu ce-am uitat!!!

***

- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba 

romana catre elevul Ionescu, cand fac semn cu degetul asa 

inseamna ca vii la tabla.

- Nici eu nu vorbesc mult, d-le profesor, eu cand dau din 

cap inseamna ca nu vin.

Pastila de râs

În România, media anuală 
a temperaturii aerului în anul 
2018 a fost de 11,57°C, fiind a 
treia cea mai mare valoare din 
anul 1901 până în prezent, 
conform înregistrărilor de la 
staţiile meteorologice cu şir 
lung de observaţ i i  a le  
Administraţiei Naţionale de 
M e t e o r o l o g i e ,  a n u n ţ ă  
Ministerul Mediului.

Ministerul Mediului: 2018 a 
fost al treilea cel mai călduros 
an din 1901 până în prezent

Temperatura medie a 
ae ru lu i  d in  anu l  2018  
depăşeşte cu 1,35°C norma 
climatologică în vigoare – 
med ia  mu l t i anua lă  d in  
perioada 1981-2010.

” D u p ă  c u m  n e - a m  
aşteptat, iată că anul 2018 
urcă direct pe podiumul 
clasamentului celor mai 
călduroşi ani din istorie. Avem, 
deci, o nouă dovadă care ne 
arată că schimbările climatice 
reprezintă una dintre cele mai 
mari ameninţări cu care se 
confruntă omenirea. În acelaşi 
timp, devine tot mai clar că 
trebuie să ne străduim să 
realizăm echil ibrul între 
nevoile comunităţilor şi nevoia 
de a trăi pe o planetă 

s ă n ă t o a s ă .  A c e a s t a  
înseamnă implementarea 
unor măsuri concrete şi 
eforturi egale în cele două 
direcţ i i :  atât  reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de 
seră, cât şi adaptarea la 
e f e c t e l e  s c h i m b ă r i l o r  
c l i m a t i c e ” ,  a  d e c l a r a t  
viceprim-ministrul şi ministrul 

Mediului, Graţiela Gavrilescu, 
potrivit unui comunicat de 
presă al ministerului Mediului, 
conform Mediafax.

Cel mai călduros an 
r ă m â n e  2 0 1 5 ,  c u  o  
tempera tu ră  med ie  de  
11,72°C, urmat de 2007 
(11,67°C).

Analizând topul celor mai 

călduroşi  zece ani  d in 
perioada 1900–2018, se 
remarcă faptul că nouă dintre 
aceştia aparţin intervalului 
2000–2018,  prec izează 
ministerul Mediului.

La nivel lunar, în anul 2018 
au existat nouă luni cu abateri 
termice lunare pozi t ive 
cuprinse între 0,3 şi 4,7°C, 

faţă de intervalul 1981–2010: 
ianuarie (+2,1°C), februarie 
(+0,3°C), aprilie (+4,7°C), mai 
(+2,2°C), iunie (+0,9°C), 
august (+1,8°C), septembrie 
(+1,1°C), octombrie (+2,0°C), 
şi noiembrie (+0,9°C).

În 2018, a fost cea mai 
călduroasă lună aprilie din 
1900 până în prezent.

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

Consiliul de conducere al Fundației Județene pentru Tineret Teleorman anunță pentru joi, 31 
ianuarie 2019, ora 15:00, Adunare generală la sediul fundației, strada Dunării nr. 178/7. 
Ordinea de zi: alegeri generale (președinte și consiliu de conducere), raportul anual de 
activitate pe 2018 al consiliului de conducere și diverse.

Anunţ

În  2014,  compania  
Harley-Davidson a anunţat 
î n c e p u t u l  P r o i e c t u l u i  
LiveWire - un concept al 
unei motociclete complet 
electrice cu o autonomie de 
aproape 100 de kilometri. 
Iniţial, s-a anunţat că nu va fi 
lansată până în 2021, dar 
progresul tehnologic al bateriilor a dus la scurtarea timpului, cu 
doi ani înainte de data stabilită.

Aşadar, din august, pasionaţii transportului pe două roţi pot 
achiziţiona un Harley complet electric. De asemenea, se poate 
pre-comanda pentru suma relativ mică de 29.799 de dolari, 
scrie Futurism.

Atinge viteza de 100 km/h în doar 3,5 secunde. Întrucât 
LiveWire este electrică, nu are ambreiaj sau cutie de viteze, 
făcând pilotarea unui astfel de vehicul foarte uşoară. Dar 
înseamnă şi că nu va avea zgomotul specific unei motociclete 
Harley. Din fericire pentru amatori, compania s-a gândit la 
acest aspect.

„Modelul LiveWire este proiectată să producă un nou sunet 
specific atunci când accelerează”, au precizat oficialii 
companiei. Noul sunet este mai futurist, nu cel cu care sunt 
obişnuiţi oamenii.

Motocicliştii pot vedea cât „combustibil” se află în baterii şi 
locaţia exactă prin GPS cu ajutorul unei aplicaţii pe smartphone 
conectată la Harley.

Un submarin nuclear rusesc 
a primit o vizită neaşteptată 

după ce a spart gheaţa 
de la Cercul Polar

Nu doar maşinile devin electrice Miniştrii de Mediu din ţările membre ale 
Uniunii Europene au convenit asupra unor 
propuneri care îi vor obliga pe producătorii de 
electrocasnice să facă aparatele mai 
rezistente şi mai uşor de reparat. Este prima 
dată când se ia o asemenea decizie la nivel 
european.

De cele mai multe ori, 
electrocasnicele sunt greu 
de reparat  pentru că 
majoritatea componentelor 
sunt fie sudate, fie lipite, 
lucru care îngreuneaza 
schimbarea acestora.

Propunerile ţărilor din UE 
v izează te lev izoare le ,  
electrocasnicele mari şi 
corpurile de iluminat. Potrivit organizaţiilor de 
mediu, noile reguli vor fi benefice pentru a 
salva resurse şi pentru a proteja mediul 
înconjurător.

Dan Trifu, vicepreşedinte Ecocivica: 
„Amprenta de carbon, într-adevăr, poate fi 
destul de însemnată şi aici trebuie să ne 

gândim. Ecranele LCD au fost deja înlocuite 
pentru că erau foarte poluante, plasma foarte 
poluantă şi am trecut la LED care este mult mai 
puţin. Trebuie să ţinem cont de ecologie. Sunt 
nişte măsuri bune, dar am spus, acest cerc 
trebuie să se închidă cu electroniştii, cu 
softiştii, pentru a stabili ritmul în care schimbăm 

tehnologia.”
De cealaltă parte, 

r e p r e z e n t a n ţ i i  
magazinelor spun că nu 
e x i s t ă  m o t i v e  d e  
îngrijorare pentru clienţi.

O analiza a unui 
centru de reciclare arată 
că 10% dintre maşinile de 
spălat str icate s-au 

defectat în mai puţin de 5 ani. De asemenea, 
potrivit unei analize realizate între 2004 şi 
2012, numărul electrocasnicelor care s-au 
defectat a crescut de la 3,5% la 8,5%.

Producătorii de electrocasnice spun că 
regulile propuse sunt prea stricte şi vor încetini 
inovaţia.

2018 a fost al treilea cel mai călduros an 
din 1901 până în prezent

Decizie în premieră la nivel european



1547: A murit Johannes Schöner, astronom şi cartograf 
german (n. 1477).
1838: S-a născut Franz Brentano, filosof german (d. 

1917).
1 8 8 6 :  A  m u r i t  

Amilcare Ponchielli, 
compozitor de operă 
italian (n. 1834).
1891: A murit Léo 

Delibes, compozitor 
francez (n. 1836).
1920: Intră în vigoare 

un amendament la 
Constituţia SUA care 
interzice fabricarea şi 
consumul băuturilor 
a l c o o l i c e  ( " L e g e a  
prohibiţiei").
1932: S-a născut 

Victor Ciocâltea, şahist 
român (d. 1983).
1957: A murit Arturo 

Toscan in i ,  d i r i j o r  
italian (n. 1867).
1969: Studentul ceh 

Jan Palach în vârstă de 
20 de ani îşi dă foc, la Praga, lângă clădirea Muzeului 
Naţional, pentru a protesta împotriva invaziei armatei 
sovietice (n. 1948).
1981: A murit Cornel Coman, actor român (n. 1936).
1991: Lansarea operaţiunii "Furtună în deşert" pentru 

eliberarea Kuwaitului, invadat la 2 august 1990 de Irak.
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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 Gropile circulare: 
nghiţiţi de vii 18:00 Romani care au 
schimbat lumea 19:00 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:30 Ecaterina  23:30 Dosarele 
extratereştrilor 23:55 Vorbeşte 
corect! 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 16 Ianuarie

Va puteti ocupa de 
problemele financiare 
nerezolvate. Daca vi 
s e  p r o p u n e  o  
colaborare, ar fi bine 
sa o acceptati, pentru 
ca va determina o 
schimbare in bine in 
viata dumneavoastra.

Sunteti nevoit sa 
f a c e t i  c h e l t u i e l i  
neprevazute. S-ar 
putea sa va schimbati 
programul in ultimul 
moment. Se anunta o 
z i  d e o s e b i t  d e  
incarcata. Organizati-
va cat mai riguros.

Este momentul sa 
va concentrati atentia 
asupra problemelor 
din camin. Tineti cont 
s i  d e  p a r e r i l e  
partenerului de viata. 
O ruda va solicita 
s p r i j i n u l  i n t r - o  
problema financiara.

Puteti rezolva o 
problema financiara. In 
prima parte a zilei, este 
posibil sa vi se propuna 
o afacere care v-ar 
p u t e a  r e d r e s a  
b u g e t u l . V a  
recomandam sa evitati 
speculatiile de orice fel.

Aveti  ocazia sa 
punet i  in  pract ica 
planurile in legatura cu 
o afacere rentabila. 
Relatiile de prietenie au 
o evolutie buna, insa 
d o r i n t a  d v .  d e  
i n d e p e n d e n t a  
genereaza tensiuni in 
familie. 

Nu va grabiti sa 
incepeti o activitate 
noua pana cand nu le 
f i na l i za t i  pe  ce le  
incepute. Din punct de 
v e d e r e  f i n a n c i a r,  
traversati o perioada de 
instabilitate. Va sfatuim 
sa evitati speculatiile.

Sunteti in forma, 
demarati noi activitati 
si faceti planuri de 
viitor pentru camin. 
Partenerul de viata si 
p r i e t e n i i  v a  
incurajeaza si va 
ajuta. Va sfatuim sa fiti 
mai optimist.

Astazi va bucurati 
de o creat iv i ta te 
deosebita. Ar fi bine sa 
tineti cont de sfaturile 
unei rude mai in 
varsta. Atentie: aveti 
tendinta sa-i faceti 
reprosuri nemeritate 
persoanei dragi!

Sunteti nemultumit 
din cauza ca s-a 
amanat o calatorie. 
Tot raul e spre bine: 
nu sunt recomandate 
ca la to r i i l e  l ung i .  
Dupa-amiaza puneti 
bazele unei colaborari 
pe termen lung.

BERBEC

Schimbarile pe care 
le initiati in camin sunt 
apreciate de membrii 
f a m i l i e i .  V a  
recomandam sa nu 
incepeti mai multe 
activitati in acelasi timp. 
Seara, primiti un cadou 
care va impresioneaza.

Incepeti ziua hotarat 
sa finalizati o lucrare 
inceputa mai demult in 
casa. O femeie mai in 
varsta din familie va 
ajuta financiar. Dupa-
amiaza primiti o veste 
buna de la o ruda 
apropiata.

Va sfatuim sa va 
menajati sanatatea si 
sa acordati mai mult 
timp odihnei. Reusiti 
sa faceti schimbari 
importante in camin. 
După amiaza sunteti 
tentat sa cheltuiti o 
suma mare de bani. 

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 Întâlnire 
explozivă 22:30 Red Dawn: 
Ultima invazie 00:15 Ştirile Pro 
Tv 00:45 Întâlnire explozivă 
02:30 Red Dawn: Ultima invazie

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
11:00 Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Sfarsitul 
copilariei - Partea a II-a 16:00 
Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 
20:00 Fructul oprit 22:45 Xtra 
Night Show 01:00 Prietenii de 
la 11 02:30 Acces direct

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 17:30 În căutarea 
adevărului 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:15 Puterea dragostei 
04:15 Povestea noastră

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 Agentul OSS 
117: Acțiune în Rio 22:30 Starea 
naţiei 23:30 Trăsniți din NATO 
00:30 Focus din inima României

07:00 La Maruţă 09:00 
Vedeta 11:00 La bloc 13:00 
Viața secretă a lui Walter 
Mitty 15:00 Danielle Steel's 
– Regasirea 16:45 In 
cautarea fericirii 18:30 La 
bloc 20:30 Sf. Vincent 22:15 
Străinul 00:00 Sf. Vincent 
01:45 Străinul 03:15 La 
Maruţă 05:15 La bloc

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 15:00 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

08:10 Probleme la 17 ani 
09:50 Prest ig iu l  12:00 
George, trasnitul junglei 
13:25 Elful 15:00 Războiul lui 
Charlie 16:35 Un bărbat 
multiplicat 18:30 Înainte să 
adorm 20:00 Destinația 20:45 
Minciuni adevărate 23:05 
Filiera asiatică 00:35 Lupta cu 
zombi 02:10 Înainte să adorm

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează 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 

16 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Monica MEILĂ, 
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 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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FC Viitorul produce jucători pe bandă 
rulantă, iar Gică Hagi anunță că deja are o 
mulțime de oferte pe masă. Dacă fiul său, Ianis, 
are cele mai mari șanse să plece, "Regele" a 
anunțat că ofertele curg și pemntru alți jucători 
care au impresionat în acest sezon.

"Dacă am ofertă, 
înseamnă că o zic? Că 
m ă  l a u d ?  E x i s t ă  
tatonări pentru Ianis. 
E l ,  D r ă g u ș  ș i  
Băluță...se discută, 
Mai sunt Țâru și Vînă 
pentru care se discută. 
În momentul de față se 
uită lumea la ei. Nu știu 
dacă va ieși vreunul 
sau nu, nu știu dacă 
mai sare unul. Și Pitu a 
avut ofertă...de afară, de la o echipă mare. Mai 
stă cu noi, taică-su mi-a zis. A avut în vară o 
ofertă de la o echipă mare, nu foarte mare, dar a 
rămas la noi. Are încredere taică-su în mine", a 
spus Gică Hagi.

Ianis Hagi este cel mai bine cotat jucător din 
lotul Viitorului, cu o valoare de 2,5 milioane de 

euro. 25% din suma de transfer va merge către 
conturile Fiorentinei, gruparea viola păstrând 
aceste procente în momentul în care românul a 
fost transferat înapoi de Viitorul.

Hagi a transferat până acum 4 jucători, însă 
caută în continuare un atacant. Adept al 

o f e n s i v e i  t o t a l e ,  
"Regele" vrea să mai 
descopere p t in t re  
puștii săi de la Viitorul 
un atacat de clasă, un 
marcator pur-sânge. În 
plus, managerul tehnic 
al fostei campioane 
mai caută și un portar.

"Căutăm atacanți 
acum. Trebuie să caut 
î n  a c a d e m i e ,  s ă  
produc un nouar care e 

golgheter, să dea multe goluri. Din 2002, da. 
Spun eu că unul va ajunge, trebuie să produc 
un nouar în perioada următoare, voi încerca să 
scot unul. Portar vreau să scot. Buzbuchi a 
făcut lucruri foarte bune. Vreau să scot și un 
fundaș central de picior stâng, care să fie folosit 
mai târziu de România", a precizat Hagi.

SPORT

Marius Copil l-a învins pe spaniolul Marcel Granollers și s-
a calificat în turul al doilea de la Australian Open. Copil, aflat 
pe locul 60 ATP, a trecut cu scorul de 6-3, 6-4, 6-4 de spaniolul 
clasat pe poziția 108, după o oră şi 45 de minute de joc.

În faza următoare, român îl va întâlni pe belgianul David 
Goffin, aflat pe locul 22 ATP şi cap de serie numărul 21. 
Acesta a trecut, la rândul său, de chilianul Christian Garin (89 
ATP), scor 6-0, 6-2, 6-2, după o oră şi 28 de minute.

Este a doua oară în carieră când Marius Copil reușește 
calificarea în turul 2 la Australian Open, după cea din 2015. 
Pentru accederea în turul secund la turneul din Australia, 
Copil va primi 105.000 de dolari australieni (75.000 de dolari 
americani) şi 45 de puncte ATP.

În primul turneu din 2019, Marius Copil fusese eliminat 
chiar în primul tur la Auckland, de americanul Taylor Fritz.

Ana Bogdan - Iga Swiatek 3-6, 6-3, 4-6. O surpriză pe care 
n-am fi avut s-o avem ne-a fost oferită de Ana Bogdan, a 
cincea româncă intrată pe teren la Australian Open. Întâlnea 
o jucătoare de 17 ani, clasată pe 177 WTA, şi pleca favorită 
clară, dar la final a fost nevoită să accepte înfrângerea.

A reuşit să egaleze scorul la seturi după un început mai 
slab, dar în setul decisiv nu s-a putut opune avântului 
polonezei venite din calificări.

Ana nu a reuşit un joc strălucit, chiar dacă adversara sa a 
avut şi probleme medicale în cel de-al treilea set, la 3-2 
pentru Bogdan. După intervenţia fizioterapeutului, Iga 
Swiatek a câştigat patru game-uri, în timp ce sportiva din 
România a mai obţinut unul singur.

Ana Bogdan, locul 82 WTA înaintea turneului de la 
Antipozi, va primi pentru participarea la simplu un premiu de 
54.000 de dolari americani şi zece puncte WTA.

Astfel, după ce până acum au jucat şase români, doar 
Irina Begu şi Marius Copil merg mai departe, în turul 2 la 
Australian Open, primul Grand Slam al anului. Au părăsit 
proba de simplu Ana Bogdan, Mihaela Buzărnescu, Monica 
Niculescu şi Sorana Cîrstea.

Marius Copil l-a spulberat
 pe Marcel Granollers și e în 

turul 2 la Australian Open

Ana Bogdan - Iga Swiatek 
3-6, 6-3, 4-6. Înfrângere în faţa 

unei jucătoare de 17 ani, 
venite din calificări

Gigi Becali a lăsat să se 
înțeleagă că Dennis Man va 
pleca de la FCSB pentru o 
sumă istorică pentru Liga 1, 30 
de milioane de euro. ”Cineva a 
făcut o ofertă pentru Man pe 
suma pe care am cerut-o eu”, 

s-a lăudat patronul.
Totuși, situația este alta și 

Becali a ținut să clarifice ce s-a 
întâmplat cu adevărat în 
ultimele zile în legătură cu 
mutarea lui Man. Astfel, un alt 
agent a oferit 200.000 de euro 

pentru a deveni reprezentantul 
atacantului cotat la 3.5 
milioane de euro și i-a garantat 
latifundiarului că va veni cu o 
ofertă de 30 de milioane de 
euro. Totul a picat însă. 
Anamaria Prodan a refuzat să 

renunțe la ”perla” de 20 de ani.
Am fost sunat şi mi s-a spus 

că poate veni ofertă pentru 
Man de 30 de milioane. Dar să 
semneze băiatul cu el. Voia să 
plătească 200.000 doar ca să 
cumpere licenţa, cum ar veni, 

ca să renunţe la agentul de 
acum.

Am vorbit cu Anamaria şi nu 
a fost de acord. A rămas să 
vină cu oferta şi apoi discutăm. 
Voi o să vedeţi, dacă nu îl dau 
acum pe Man, peste un an 
vreau 70 de milioane", a spus 
Gigi Becali.

Ce oferte a avut Gigi Becali 
pentru Dennis Man

Cea mai mare ofertă pe 
care Becali a avut-o până în 
a c e s t  m o m e n t  p e n t r u  
fotbalistul cu 7 goluri și 3 
assist-uri în acest sezon a fost 
de 13 milioane de euro. Totuși, 
omul de afaceri a refuzat 
categoric, chiar dacă plecarea 
lui Dennis ar fi reprezentat cel 
mai mare transfer din istoria 
Ligii 1.

Fenerbahce, Manchester 
United, Roma și Tottenham 
sunt echipele despre care 
presa din Europa a anunțat că 
se află pe urmele lui Dennis 
Man. Rămâne de văzut dacă 
unul dintre aceste cluburi va 
avansa suma cerută de Becali.

6 fotbaliști de la Viitorul, ofertați. Posturile 
pentru care Hagi vrea jucători: "Trebuie 

să caut în academie"

Adevărul din spatele ofertei de 30 de milioane 
pe care Becali a primit-o pentru Dennis Man
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