
Solicitați pe numărul unic de 
urgență 112, pentru stingerea unui 
incendiu izbucnit la o anexă a unei 
gospodării din localitatea Nanov, 
flăcările ajungând și la acoperișul 
locuinței, pompierii teleormăneni 
au reușit să salveze casa de locuit. 

Potrivit unui comunicat de presă 
al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, 
evenimentul a fost anunțat pe 
numărul unic de urgență chiar de 
proprietarul locuinței, marți, 15 
ianuarie 2019, la ora 21:35. 

(Continuare  în  pagina  2)

Presemnal izarea 
dispozit ivelor radar 
i n s t a l a t e  p e  
autovehicule staţionare 
s a u  p e  s u p o r ţ i i  
amenajărilor rutiere şi a 
dispozitivelor radar tip 
pistol aduce atingere 
p r e v e d e r i l o r  
c o n s t i t u ţ i o n a l e  ş i  
afectează protejarea 
dreptului la viaţă şi la 
integritatea fizică şi 
psihică, precizează 

CCR în motivarea deciziei de admitere a sesizării preşedintelui Klaus Iohannis 
legată de neconstituţionalitatea Legii pentru modificarea ordonanţei de urgenţă 
privind circulaţia pe drumurile publice.

(Continuare  în  pagina  2)

A opta victimă a gripei din acest sezon este un tânăr în 
vârstă de 17 ani din localitatea Gălăteni, județul 
Teleorman. Internat la Spitalul Județean de Urgență din 
Alexandria, în data de 13 ianuarie 2019, băiatul a decedat 

două zile mai târziu, miercuri, 15 ianuarie, după cum se 
arată într-un comunicat de presă al DSP Teleorman. 

Conform aceleiași surse, după ce s-a prezentat la 

UPU Alexandria și a fost internat la spitalul județean din 
municipiul reședință de județ, ” medicul pediatru aflat de 
gardă a decis transferul de urgență al copilului la Spitalul 
Grigore Alexandrescu din București, având în vedere 

gravitatea cazului. Pacientul prezenta obezitate, 
hepatomegalie și insuficiențăa respiratorie acută”. 

(Continuare  în  pagina  7)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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2Tânăr din Teleorman, cu condiții medicale
 preexistente, răpus de gripă

Trusoul 
pentru 

nou-născuți 
s-ar putea 

acorda din nou

Casă, salvată din flăcări
 de pompierii teleormăneni. Anexă 

gospodărească, distrusă de foc

Muzeul
 Județean Teleorman:

Miniexpoziția 
„Eternul Eminescu”

CCR îi dă dreptate președintelui Iohannis: 

Radarele nu vor fi semnalizate



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
La fața locului s-au deplasat rapid pompierii militari cu două 

autospeciale de lucru cu apă și spumă, aceștia reușind să 
localizeze incendiul, înainte ca flăcările să se propage la 
întreaga locuință. Flăcările au distrus doar 5 mp din acoperișul 
casei. În schimb, a fost distrusă anexa gospodrească la care a 
izbucnit incendiul, pe o suprafață de aproximativ 25 mp, au ars 5 
tone de cărbuni, 1 tonă de lemne de foc și mai multe bunuri de uz 
gospodăresc, valoarea pagubelor fiind estimată la suma de 
5000 de lei.

Propritearul a avut nevoie de primul ajutor acordat de 
echipajul de pe ambulanța sosită la fața locului, bărbatul 
suferind un atac de panică. După ce și-a revenit, proprietarul a 
refuzat să fie transportat la spital.

Valoarea bunurilor materiale salvate, reprezentând în 
principal casa de locuit, dar și alte anexe gospodărești, a fost 
apreciată la suma de 40000 de lei.

Se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit 
produs la o instalație electrică improvizată în anexa distrusă de 
foc, aceasta fiind lăsată sub tensiune, nesupravegheată.

M. MEILĂ

(urmare  din  pagina  1)
 „Curtea constată că este întemeiată critica 

autorului obiecţiei de neconstituţionalitate, 
potrivit căreia soluţia legislativă privind 
obligativitatea presemnalizării prezenţei, în 
zona drumului public, a dispozitivelor radar 
instalate pe autovehicule staţionare sau pe 
suporţii amenajărilor rutiere şi a dispozitivelor 
radar tip pistol - care limitează activităţile 
poliţiei rutiere de aplicare a normelor legale 
privind viteza maximă admisă (pe sectorul de 
drum respectiv şi pentru categoria din care 
face parte autovehiculul condus) la acţiuni 
presemnalizate - aduce atingere prevederilor 
constituţionale ale art.1 alin. (5) - privind 
respectarea obligatorie a legilor şi securitatea 
raporturilor juridice - şi afectează protejarea 
dreptului la viaţă şi la integritatea fizică şi 
psihică, consacrat de dispoziţiile art. 22 alin. 
(1) din Constituţie. În acest sens, Curtea 
apreciază că soluţia legislativă criticată face 
ca aplicarea legislaţiei rutiere - sub aspectul 
respectării limitelor vitezei de circulaţie pe 
drumurile publice -, pe de o parte, să se 
îndepărteze de la scopul ei, care vizează 
siguranţa traficului rutier şi, în mod special, 
ocrotirea vieţii şi a integrităţii corporale a 

persoanelor participante la trafic sau aflate în 
zona drumului public, iar, pe de altă parte, să 
fie lipsită, în mare măsură, de componenta 
sancţiunii", se arată în motivarea deciziei.

Judecătorii constituţionali apreciază că 
soluţia legislativă nu este aptă să ducă la 
creşterea gradului de siguranţă rutieră, ci este 
de natură să crească agresivitatea rutieră.

„Soluţia legislativă mai sus menţionată nu 
este aptă, în opinia Curţii, să conducă la 
creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei 
rutiere, întrucât nu asigură conformarea 
conducătorilor de autovehicule la regimul 
legal de viteză prevăzut pentru întreg sectorul 
de drum respectiv. Dimpotrivă, obligativitatea 
atenţionării conducătorilor de autovehicule cu 
privire la acţiunile poliţiei rutiere de 
supraveghere şi  de control  pr iv ind 
respectarea dispoziţiilor legale referitoare la 
limitele de viteză pe drumurile publice este de 
natură să ducă la creşterea agresivităţii rutiere 
pe segmentele de drum public pe care nu sunt 
postate panouri de atenţionare cu privire la 
prezenţa dispozitivelor destinate măsurării 
vitezei precizate anterior, iar nu la diminuarea 
şi stoparea acestei agresivităţi”, consideră 
CCR.

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

Casă, salvată din flăcări
 de pompierii teleormăneni. Anexă 

gospodărească, distrusă de foc

CCR îi dă dreptate președintelui Iohannis: 

Radarele nu vor fi semnalizate

Pe 15 ianuarie, de ziua de 
naștere a lui Mihai Eminescu, 
deven i tă  Z iua  Cu l tu r i i  
Naționale, ca o recunoaștere 
a  g e n i u l u i  p o e t u l u i  
nepe reche ,  l a  Muzeu l  
Județean Teleorman s-a 

d e s c h i s  m i n i e x p o z i ț i a  
„Eternul Eminescu”.

Aceasta cuprinde cărți 
postale ilustrate și plicuri 
filatelice care redau chipul 
autorului Luceafărului.

Colecționarii Gheorghe 

Chircu și Ion Crantea sunt cei 
care expun aceste bijuterii 
filatelice.

Miniexpoziția își așteaptă 
publicul în peroada 15-31 
ianuarie 2019.

Cornelia RĂDULESCU

Procedura pentru obţinerea duplicatului Cărţii de Identitate a 
Vehiculului (CIV) a fost simplificată, pentru a-i scuti pe beneficiari 
de drumuri în plus sau timp prelungit de așteptare.

CIV conţine atât datele tehnice, cât şi datele proprietarilor 
succesivi ai vehiculului şi este unul dintre cele mai importante 
documente eliberate de Registrul Auto Român (RAR). De aceea 
este recomandată păstrarea acestuia într-un loc sigur, pentru a fi 
evitate pierderea, furtul sau deteriorarea. Totuşi, în situaţia în 
care, dintr-un motiv sau altul, proprietarul vehiculului rămâne fără 
CIV, trebuie să solicite un duplicat al acestuia la RAR.

Preţul pentru eliberarea unui duplicat al CIV este 200 de lei, iar 
pentru obţinerea acestuia nu sunt necesare nici programarea şi 
nici prezentarea vehiculului la RAR.

Actele necesare obţinerii unui duplicat al cărţii de identitate a 
vehiculului sunt:

– o cerere de activitate RAR, o solicitare pentru eliberarea unui 
document nou; cererea se va completa de către solicitant, pe 
propria sa răspundere şi va fi semnată în prezenţa angajatului 
RAR care efectuează prestaţia;

– actul de identitate al solicitantului;
– documente care atestă calitatea de deţinător a solicitantului 

(act de vânzare-cumpărare, factură, act de adjudecare etc.), 
dacă solicitantul nu este cel care figurează ca deţinător în 
evidenţele autorităţii de înmatriculare.

– dacă solicitantul nu este deţinătorul vehiculului (persoană 
fizică), sau dacă deţinătorul este persoană juridică, este 
necesară prezentarea actului de reprezentare (împuternicire 
notarială, dacă deţinătorul este persoană fizică sau delegaţie, 
dacă deţinătorul este persoană juridică). Procura notarială 
trebuie să specifice expres dreptul de a solicita şi de a ridica 
duplicatul CIV de la RAR, fiind precizat obligatoriu şi numărul de 
identificare al vehiculului.

Delegaţia trebuie să conţină datele de identitate ale 
reprezentantului deţinătorului, să identifice vehiculul prin numărul 
său de identificare (seria de şasiu sau caroserie), să specifice 
care este prestaţia pentru care s-a emis delegaţia (eliberare 
duplicat al cărţii de identitate), să poarte număr de înregistrare şi 
să fie semnată (şi ştampilată, dacă este cazul) de către emitent.

Începând din 16 iulie 2018, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 109/2018, pentru obţinerea duplicatului CIV este 
obligatorie prezentarea vehiculului la RAR în vederea identificării 
sale.

Există toate şansele ca RAR să elibereze duplicatul în aceeaşi 
zi.

Muzeul Județean Teleorman:

Miniexpoziția „Eternul Eminescu”

Procedura pentru obţinerea
 duplicatului Cărţii de Identitate 

a Vehiculului, simplificată
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Primarii se revoltă la 
adresa Guvernului, cerând 
mai  mul ţ i  ban i  pent ru  
dezvoltare. Ei spun că au fost 
păcăliţi de Executiv anul 
trecut, când li s-a promis că 
veniturile lor nu vor scădea 
după diminunarea impozitului 
pe venit de la 16% la 10%. 
Potrivit digi24.ro, aleşii cer ca 
anul acesta toţi banii din acest 
impozit să rămână în teritoriu.

Pentru că nu au mai primit 
banii promişi, edilii au tăiat din 
investiţii. Ei se plâng că 
Ministerul de Finanţe nu şi-a 
ţ i nu t  p romis iunea ,  i a r  
veniturile lor au scăzut anul 
trecut faţă de 2017.

R o b e r t  N e g o i ţ ă ,  
preşedintele AMR: Suntem 
profund nemulţumiţi, ce s-a 
întâmplat anul trecut este o 
mare greşeală, o mare 
eroare. Faptul că s-a tăiat 
finanţarea municipiilor este 
inadmisibi l .  Bugetul de 

investiţii a fost ca şi inexistent, 
iar funcţionarea instituţiilor în 
multe situaţii a avut mult de 
suferit.

Gheorghe Falcă, primarul 
Aradului, PNL: În anul 2018, 
Primăria municipiului Arad a 
pierdut 16 milioane de euro. 
Guvernul ne-a spus că nicio 
primărie nu o să piardă în 
2018 vreun ban din punct al 
scăderii impozitului pe venit.

Constantin Toma, primarul 
din Buzău, PSD: Fiecare oraş 
a fost afectat într-o măsură 
mai mare sau mai mică. Și noi 
am fost afectaţi.

L u d o v i c  O r b a n ,  
preşedintele PNL: Municipiile 
din România au pierdut sume 
uriaşe la nivel naţional, 
estimăriile fiind că municipiile 
au pierdut aproape 7 miliarde 
de RON în raport cu veniturile 
pe care le-au avut în 2017.

Promisiunea că primăriile 
nu vor pierde bani a fost 

făcută în mai multe rânduri de 
Liviu Dragnea, dar şi de 
Eugen Teodorovici.

L i v i u  D r a g n e a :  
p reşed in te le  PSD (22  
decembrie 2017): Nu vor 
avea în 2018 venituri mai mici 
decât în 2017. Împreună, în 
următoarea perioadă, vom 
găsi cea mai bună formulă în 
aşa fel  încât bugetele 
administraţiei locale să nu 
scadă sub 2017, aşa cum 
este şi obligaţia prin lege.

Probleme sunt însă şi 
pentru 2019, mai ales că 
bugetul nu a fost încă 
aprobat. Nici discuţiile între 
asociaţiile de primari şi 
Guvern nu au ajuns la o 
conc luz ie ,  p r imar i i  de  
m u n i c i p i i  c e r â n d  s ă  
primească minim 60% din 
impozitul pe venit.

Bugetul pe 2019 urmează 
să fie votat, cel mai probabil, 
la începutul lunii februarie.

În ultimul an, 14.402 deținuți au beneficiat și au fost 
eliberați în urma legii recursului compensator. Datorită 
faptului că România nu poate asigura condiții de 5 stele în 
penitenciarele din țară, pușcăriașii au fost eliberați și chiar au 
beneficiat de avantajele oferite de această lege. Însă, mulți 
dintre foștii deținuți, cum s-au trezit în libertate, au ajuns să 
comită iarăși fapte antisociale, să recidiveze, drept pentru 
care actuala opoziție cere abrogarea respectivei legi. Chiar și 
câțiva parlamentari social-democrați cer modificarea legii 
recursului compensatoriu.

Legea recursului compensatoriu și eliberarea 
condiționată din penitenciare, legea 169 din anul 2017, se 
referă la cei care au stat în condiții necorespunzătoare de 
detenție; aceștia pot cere și plata de despăgubiri pentru 
reținere ilegală. Condițiile necorespunzătoare de detenție, în 
urma cărora pot beneficia deținuții de eliberare condiționată, 
constau printre altele, în condiții necorespunzătoare de 
cazare într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 metri pătrați 
pentru un deținut, care se calculează excluzând grupurile 
sanitare și a spațiilor de depozitare a alimentelor; lipsa 
accesului la activități în aer liber; lipsa accesului la lumină 
naturală; lipsa temperaturii adecvate a camerei de detenție; 
lipsa posibilității de a folosi toaleta în privat și de a se respecta 
normele sanitare de bază; existența infiltrațiilor, a igrasiei și 
mucegaiului în pereții celulelor de detenție și altele. Legea 
recursului compensatoriu a apărut în urma normelor Curții 
Europene a Drepturilor Omului care amintește de drepturile 
deținuților: cei care au fost eliberați în urma legii recursului 
compensatoriu, au dreptul și la despăgubiri din partea 
statului.

Despre legea recursului compensatoriu, deputatul social-
democrat Valentin Boboc susține că respectivii deținuți, mai 
devreme sau mai târziu oricum aveau să iasă din pușcărie. 
Deputatul Boboc regretă însă că pe perioada detenției, 
deținuții, în loc să fie recuperați pentru societate, aceștia, 
dimpotrivă, se școlarizează, se perfecționează în delicvențe. 
Deputatul Valentin Boboc mai afirmă că cel mai important 
lucru ar fi ca la eliberare, indiferent dacă această eliberare 
este condiționată, aceștia să fie ajutați să se reintegreze în 
societate. În ce privește modificarea unor paragrafe sau 
articole din legea recursului compensatoriu, modificări 
solicitate chiar și de unii parlamentari social-democrați, 
deputatul Valentin Boboc afirmă că dânsul personal nu știe ce 
modificări ar trebui aduse actului legislativ respectiv.Tot 
deputatul Valentin Boboc mai afirmă că legea recursului 
compensatoriu a fost data în perioada Guvernului 
tehnocraților, după care a fost menținută și de următoarele 
guverne.

Ioan DUMITRESCU

Președ in te le  K laus  
I o h a n n i s  a  s o l i c i t a t  
Guvernului să vină soluții în 
ceea ce privește recursul 
compensatoriu. ”Siguranța 
cetățeanului român nu este 
n e g o c i a b i l ă .  S o l i c i t  
Guvernului României să 
facă o analiză profundă și să 
vină cu soluții”

”Am tot auzit în ultima 
perioadă de delicvenți care 
au fost eliberați mai repede 
decât au avut sentința, în baza recursului compensatorii. 
Această chestiune a fost posibilă în baza unei legi care este 
în vigoare. Siguranța cetățeanului român nu este negiciabilă. 
Trebuie să venim cu măsuri care permit românului să stea 
liniștit la el acasă. Am observat tot felul de poziții ale 
guvernării, toate seamnă intre ele. Căutarea vinovaților în 
alte guvernări nu este o soluție. Solicit Guvernului României 
facă o analiză profundă și să vină cu soluții. Aceste soluții 
trebuie să vină de la Guvern, de la Ministerul Justiției, se 
poate intra în procedură rapidă în Parlament, se poate 
corecta legislația”, a declarat președintele României.

Președintele a mai spus că măsurile și soluțiile găsite 
trebuie să permită omului de rând să stea liniștit acasă și să 
nu se teamă că un delicvent vine pentru el.

Acesta a mai spus că găsirea unor vinovați nu este o 
soluție. ”Repet, solicit Guvernului o analiză profundă și 
prezentarea de soluții. Singurul lucru care nu este acceptabil 
e ca lumea să vină să caute vinovați, în loc să caute soluții. 
Solicit Guvernul să vină cu soluții pentru această chestiune”, 
a încheiat Klaus Iohannis.

Efectele unei legi

Klaus Iohannis somează 
Guvernul să vină cu soluții în cazul 

recursului compensatoriu

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat 
marţi, într-o conferinţă de presă ce a urmat 
sesiunii plenare din Parlamentul European, că 
în România statul de drept este respectat, 
astfel că nu se poate discuta despre o activare 
a Articolului 7 din Tratatul UE.

La conferinţa ce a urmat sesiunii plenare de 
marţi în care Viorica Dăncilă a prezentat 
„viziunea noastră europeană reflectată în 
programul de priorităţi al preşedinţiei României 
la Consiliului Uniunii Europene”, preşedintele 
Parlamentului European, Antonio Tajani, l-a 
asigurat din nou pe prim-ministrul român de 
sprijinul său şi a punctat cele mai importante 
probleme ce vor trebui abordate: Brexitul, 
terorismul i apărarea graniţelor, alegerile 
europarlamentare, bugetul.

„Obiectivul central al preşedinţiei României 
la CEU este de a contribui la crearea unei 
Europe mai unite. (...) Există 242 de dosare 
importante care aşteaptă răspuns. Sperăm să 
finalizăm cât mai multe”, a spus Dăncilă la 
rândul ei.

Cei doi au fost întrebaţi legat de cadrul 

financiar multianual şi statul de drept, aderarea 
la spaţiul Schengen, libertatea presei şi 
eventuala aplicare a Articolului 7 din Tratatul 
UE în cazul României.

Răspunsurile oferite de Viorica Dăncilă au 
arătat că România este una dintre cele mai mari 
democraţii din Europa: România întruneşte 
toate criteriile de aderare la spaţiul Schengen, 
libertatea presei există şi este foarte bine 
fundamentată, iar statul de drept nu este 
încălcat în România.

Legat de posibila adoptare a unor prevederi 
privind limitarea fondurilor europene pentru 
statele care încalcă statul de drept, Dăncilă a 
spus: „Aceste aspecte sunt în curs de 
negociere în cadrul Consiliului. Noi trebuie să 
continuăm negocierile cu statele membre şi 
trebuie să luăm în considerare propunerile 
făcute de statele membre. În rest, este foarte 
important ca orice criterii legate de utilizarea 
fondurilor europene să fie clare, transparente şi 
să vină în interesul beneficiarului direct al 
fondurilor europene. Preşedinţia rotativă 
trebuie să fie un mediator imparţial”.

P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a subliniat că UE 27 
așteaptă poziția guvernului 
britanic după respingerea 
acordului privind Brexit-ul. 
”Noi suntem pregătiți să jucăm 
rolul nostru de președinție a 
UE”, a subliniat Iohannis.  

P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a vorbit în numele 
președinției române a UE, 
după respingerea acordului 
privind Brexit-ul în parlamentul 
Marii Britanii, spunând că 
guvernul de la Lobndra trebuie 
acum să își clarifice poziția. 

Iohannis a subliniat că UE 
27 este unită și că acordul 
respectiv nu va fi renegociat. 

”Consider că acest acord 
e s t e  u n u l  b u n ,  c a r e  
garantează, dacă în final va fi 
a p r o b a t ,  o  r e t r a g e r e  
ordonantă a Marii Britanii și 
permite construirea unei relații 
viitoare în condiții bune”, a 

spus președintele.
”Guvernul Marii Britanii 

trebuie să își clarifice poziția. 
Trebuie să știm ce se va 
întâmpla în Marea Britanie. Nu 
s-au epuizat procedurile care 
pot duce la aprobarea acestui 
acord. Ar fi soluția cea mai 
bună. Pe de altă parte, UE, 
formată din cei 27, e pregătită 
și pentru altă variantă. Multă 
lume s-a întrebat adacă este 
posibilă o renegociere a 
acestui acord sau dacă sunt 
poziții diferit în UE 27. Pot să 
spun că noi suntem uniți, nu 
există abordări divergente. Pe 
de altă parte, acest acord 
negociat îndelung și aprobat 
nu va fi renegociat. Având în 
vedere aceste chestiuni, 
așteptăm poziția guvernului 
Marii Britanii, însă nu este 
cazul de a intra în fibrilații, nu 
trebui nimeni să intre în panică 
și nu e cazul să ne aruncăm pe 

scenarii diferite”, a spus 
Iohannis.

Președintele a subliniat că 
România este pregătită. ”Noi 
suntem pregătiți să jucăm rolul 
nostru de președinție a UE”, a 
spus el.

”Foarte mulți români au 
rude și prieteni care muncesc 
sau trăiesc în Marea britanie și 
își pun întrebarea: ce se 
întâmplă cu aceștia. Dacă se 
aprobă acest acord, românii 
din Marea Britanie vor avea 
asigurate toate drepturile și 
garanțiile pentru șederea lor 
acolo. Însă noi suntem 
pregătiți pentru negocieri care 
pot fi duse și în alte scenarii. La 
acest moment, nimeni nu 
trebuie să își facă probleme 
pentru românii din Marea 
Britanie. Suntem pregătiți, 
vom avea soluții”, a întărit 
Iohannis.

Primarii se revoltă la adresa Guvernului

Dăncilă: Activarea Articolului 7 nu poate deveni 
realitate, în România nu este încălcat statul de drept

Iohannis, în numele președinției UE: 

Londra să își clarifice poziția. Acordul 
nu va fi renegociat



Alimentele și deșeurile 
contaminate de la aeronave 
sau nave internaționale au fost 
identificate drept principala 
metodă de deplasare a 
virusului Pestei Porcine 
Africane (PPA). Nu este o 
boală răspândită de animale. 
Oamenii răspândesc această 
boală în întreaga lume, a 
declarat dr. Egan Brockhoff, 
analist și consultant în 
industria creșterii porcului, 
s ă p t ă m â n a  t r e c u t ă ,  l a  
Seminarul de porcine Banff 
2019, organizat la Banff, în 
Canada.

Expertul canadian a mai 
arătat, în expunerea ținută la 
Seminarul din Canada, că 
virusul PPA este răspândit în 
fermele de porci și cu ajutorul 
furajelor, mai ales a celor din 
soia, în care virusul ciumei 
africane rezistă cel mai bine. 

Canada caută modalități de 
reducere a riscului de intrare a 
virusului PPA în țară, deoarece 
factorul uman pare să fie 
r e s p o n s a b i l  p e n t r u  
răspândirea bolii în Europa și 
China.

Această amenințare este 
descrisă de către dr. Egan 
Brockhoff, de la compania 
canadiană Prairie Swine 
Health Services, ca fiind mai 
gravă decât orice lucru pe care 
Canada l-a tratat în trecut. 
Expertul veterinar a vizitat mai 
multe țări care se luptă în 
prezent cu boala mortală.

Din 2007 până în 2019, 
PPA s-a răspândit în mod 
constant și în ansamblu în 
întreaga Europă de Est și 
acum în Europa de Vest, iar 
din nou, hrănirea cu alimentele 
contaminate de la aeronave 
sau nave internaționale, 
deșeurile de la acestea au fost 
identificate ca principala 

metodă de mutare a virusului. 
Nu este o boală condusa de 
animale. Oamenii răspândesc 
această boală în intreaga 
lume, a spus expertul, în 
cadrul Seminarului de porcine 
B a n f f  2 0 1 9 ,  o r g a n i z a t  
săptămâna trecută, în Banff, 
Alberta, Canada.

În ultimele patru luni, dr. 
Brockhoff a observat că nouă 
țări europene ar fi raportat 
1.000 de cazuri noi. Modurile 
principale de transmitere sunt 
p r i n  c a r n e a  d e  p o r c  
neprelucrată și transportul de 
carne de porc congelată prin 
Europa și Marea Britanie "În 
timp ce toată lumea este 
conștientă de situația din 
China ... acest virus se mișcă 
în întreaga Europă și într-un 
mod semnificativ", a explicat 
dr. Brockhoff , citat de 
Euromeat News.

D e s i g u r ,  i n f l u e n ț a  
populației de mistreți în 
răspândirea bolii este o altă 
problemă de bază pentru 
situația actuală din Europa, a 
mai spus expertul.

A c e a s t a  a r  p u t e a  
reprezenta, de asemenea, o 

problemă pentru țările nord-
americane în care o populație 
m a r e  d e  m i s t r e ț  s e  
răspândește din Texas (SUA)  
până în Canada. Dacă aceste 
animale ar contracta PPA, 
boala ar fi aproape imposibil 
de eradicat.

În al treilea rând, furajul 

este un alt factor de risc ridicat 
în răspândirea virusului la 
fermele de porc, deoarece 
virusul supraviețuiește bine în 
produsele din soia, a mai spus 
expertul.

P o t r i v i t  i n f o r m a ț i i l o r  
furnizate de Autori tatea 
Națională Sanitară Veterinară 
ș i  p e n t r u  S i g u r a n ț a  
A l imen te lo r  (ANSVSA) ,  
România s confruntă cu cele 
mai multe focare active de PPA 
din Europa, depistate la porcii 
domestici. La această dată, 
Pesta Porcină Africană (PPA) 
evoluează în 303 localități din 
19 județe, cu un număr de 
1.153 de focare (dintre care 19 
în exploatații comerciale) și 
651 de cazuri la mistreți. În 
total au fost eliminați 364.237 
de porci afectați de boală.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea 
de depunere a  dosarelor de finanțare în cadrul Programului 
privind gestionarea deșeurilor până la data de 29 martie 
2019.

Scopul programului este de a conştientiza publicul cu 
privire la colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje, 
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice DEEE), 
deşeurilor voluminoase, deşeurilor provenite din construcţii 
şi demolări, precum şi cu privire la drepturile şi obligaţiile ce 
revin persoanelor fizice în circuitul gestionării deşeurilor, 
precum şi cu privire la posibilităţile de colectare existente la 
nivel local.

Bugetul programului este de 25 milioane de lei, 
beneficiarii acestui program fiind atât Ministerul Mediului, cât 
și unitățile administrativ-teritoriale, care vor putea realiza 
activitățile de informare a publicului prevăzute în ghidul de 
finanțare.

Bugetul alocat fiecărei unități administrative teritoriale – 
județ este repartizat în funcţie de populaţia fiecărui judeţ, 
aceste informații fiind publicate pe pagina de internet a AFM.

Trusourile acordate proaspetelor mămici, la 
ieşirea din maternitate, ar putea fi acordate din 
nou de stat.

Acestea ar primi un pachet în valoare de 750 
de lei, cu produse pentru copil. Astfel de 
ajutoare din partea statului s-au mai acordat în 
trecut, între 2006 şi 
2010 ș i  e rau în  
valoare de 150 de lei.

Trusoul ar urma să 
conţină 34 de produse 
pentru bebeluş. La 
externare, mamele 
vor primi o saltea 
pentru înfăşat, o 
p ă t u r ă ,  h a i n e ,  
produse pentru baie, 
un termometru, dar şi 
scutece şi lapte praf.

M a r a  C a l i s t a ,  
deputat PNL, iniţiator 
proiect: M-am gândit la primele lucruri de care 
ar avea nevoie atât mămica, cât şi copilul în 
momentul în care acesta se naşte. Înseamnă 
ca sumă undeva la 750 de lei. Acest trusou ar fi 
achiziţionat de stat. Ar fi dat în spitale sau în 
stările civile.

Cheltuielile făcute de părinţi în aşteptarea 

nou-născutului pot ajunge la sume exorbitante. 
Trusoul oferit de stat ar fi aşadar un sprijin 
financiar şi s-ar acorda tuturor categoriilor 
sociale.

Ana Măiţa, preşedinte Asociaţia Mame 
pentru Mame: Acest trusou este o foarte, foarte 

b u n ă  o c a z i e  s ă  
atragem părinţii către 
prezentarea la acele 
controale medicale 
prevăzute în pachetul 
pentru toate gravidele 
din România. Și o 
ocazie extraordinară 
iarăşi să îi atragem 
către cursurile de 
educaţie prenatală.

U n  a j u t o r  
asemănător a mai fost 
a c o r d a t  d e  s t a t  
prospetelor mămici, 

din 2006 până în 2010. Femeile ar fi trebuit să 
primească la naştere trusouri pentru copii, în 
valoare de 150 de lei. Achiziţia produselor se 
desfăşura însă destul de greoi, aşa că până la 
urmă s-au acordat doar banii cash.

În alte ţări din Europa, aceasta este o 
practică frecventă.

Ipoteză șocantă în cazul pestei 
porcine africane!

Trusoul pentru nou-născuți s-ar putea 
acorda din nou

România este una dintre țările europene în care 
pensionarii o duc cel mai greu. Însă ultimul anunț vine să 
ofere o perspectivă fără perdea a situației cu adevărat tragice 
în care se află mulți dintre seniorii români.

Circa 16,1% din pensionarii din România sunt expuşi 
riscului de sărăcie, un procent mai mare decât media 
europeană de 14,2%, arată datele publicate marţi de Oficiul 
European de Statistică (Eurostat). 2018 a fost al şaselea an 
consecutiv în care a crescut procentul pensionarilor expuşi 
riscului de sărăcie, arată datele Eurostat.

Persoanele sunt identificate ca fiind expuse riscului de 
sărăcie dacă venitul lor disponibil echivalat este mai mic de 
60% din venitul disponibil naţional echivalent median după ce 
au fost luate în considerare transferurile sociale.

Doar patru ţări au o rată a riscului de sărăcie de peste 30% 
în 2017: Estonia (46%), Letonia (44%), Lituania (37%) şi 
Bulgaria (32%).

Pe de altă parte, cele mai scăzute rate în 2017 au fost în 
Franţa (7%), Slovacia (8%), Danemarca, Ungaria şi 
Luxemburg (toate 9%).

Administrația Fondului 
pentru Mediu prelungește 

programul privind 
gestionarea deșeurilor

Pensionarii din România
 o duc greu
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(urmare  din  pagina  1)
Pacientul a fost transferat la 

unitatea spitalicească din 
București, două ore mai târziu 
de la internare. Aici a fost 
d iagnos t i ca t  cu  i n fec ț i e  
respiratorie acută severă 
(SARI). După ce i-au fost 
recoltate probe biologice, 
rezultatul de laborator a 
identificat două virusuri: infecție 

cu Virus Sincitial Respirator si 
Virus Gripal tip A H1.

În comunicatul de presă al 
DSP Teleorman este precizat că 
decesul a survenit, în data de 15 
ianuarie 2019, ”la un pacient cu 
condiții medicale preexistente și 
nevaccinat antigripal, confirmat 
cu virus gripal tip A, subtip(H1) 
pdm09 si Virus Respirator 
Sincitial (VRS)”. În același 

documnet este menționat că, din 
cauza bolii genetice rare de care 
suferea băiatul, acesta avea 
c o n t r a i n d i c a ț i e  p e n t r u  
vaccinare.

Până la data de 16 ianuarie 
2019, numărul românilor uciși 
de gripă, în acest an, ajunsese la 
nouă.

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Blamat pentru aportul mare de colesterol pe care-l 
furnizează sau pentru că se digeră greu, oul a fost 
dintotdeauna un aliment controversat, aproape evitat şi 
raţionalizat strict în programele alimentare, afirmă 
nutriţionistul Lygia Alexandrescu, potrivit digi24.ro.

"Cu toate acestea, oul conţine proteine, ovoalbumine, 
care sunt mai bine utilizate de organism decât proteinele 
provenite din lactate sau carne, tocmai datorită 
conţinutului ridicat de minerale şi vitamine, are în 
compoziţie vitamina D şi oferă saţietate, furnizând un 
conţinut caloric scăzut. În plus, nutrienţii din ou sunt cu 
atât mai asimilabili, cu cât oul este mai proaspăt şi provine 
de la o pasăre furajată cât mai natural. Dintre toate 
alimentele, proporţia de aminoacizi din ouă este cea mai 
apropiată de nevoile nutriţionale umane", susţine 
nutriţionistul.

Potrivit Lygiei Alexandrescu, un studiu clinic publicat în 
3 ianuarie 2019 de un grup de cercetători de la University 
of Eastern Finland arată că un ou pe zi poate scădea 
riscul apariţiei diabetului de tip 2.

În opinia sa, albuşul este o sursă foarte pură şi ieftină 
de aminoacizi esenţiali şi cu catenă ramificată, fiind 
considerat drept "proteina standard" la care ar trebui 
raportate toate proteinele.

După cum precizează Alexandrescu, gălbenuşul 
conţine aproape toate tipurile de vitamine B, precum şi 
vitaminele liposolubile atât de necesare în special iarna - 
vitaminele A, D, E şi K - fiind unul din puţinele alimente din 
natură care conţin vitamina D.

Bogăţia de minerale este şi ea mare. Calciul, 
magneziul, fierul şi zincul se regăsesc în gălbenuş. Bogat 
însă în colesterol, gălbenuşul trebuie consumat raţional. 
Pe de altă parte, el se asimilează uşor şi rapid, spre 
deosebire de albuş care se digeră în timp mai îndelungat 
şi incomplet, dacă nu este bine fiert.

"Oul fiert cleios (albuş coagulat, însă gălbenuş parţial 
fiert) este cel mai uşor de digerat. Oul tare conţine o 
albumină cu proteine denaturate structural şi o valoare 
nutriţională mediocră. Prăjirea oului conduce la pierderea 
valorii nutriţionale a acestuia şi la eliberarea de compuşi 
cu toxicitate crescută", mai spune nutriţinistul.

Tânăr din Teleorman, cu condiții medicale
 preexistente, răpus de gripă

Persoanele care nu fac dovada calităţii de 
asigurat beneficiază de servicii medicale numai în 
cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor 
cu potenţial endemoepidemic, 
precum şi  moni tor izarea 
evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, 
servicii de planificare familială 
în condiţiile art.223, în cadrul 
unui pachet minimal de servicii 
m e d i c a l e ,  s t a b i l i t  p r i n  
contractul-cadru.

Persoanele fără venituri, 
pentru a avea calitatea de 
asigurat, trebuie să meargă la Administraţia 
Fiscală unde trebuie să achite contribuţia de 

sănătate. 
Cuantumul lunar este în valoare de 10 % din 

salariul minim pe economie, respectiv 190 de lei.  
Aceștia trebuie să se 

adreseze Casei de Asigurări de 
Sănătate cu următoarele 
documente: chitanţa de la Fisc,  
copie după buletin sau cartea 
de identitate, precum și o 
declaraţie că nu realizează 
venituri.

Potrivit Legii 95/ 2006, 
asiguraţii au dreptul să aleagă 

casa de asigurări de sănătate la care se asigură.
Cornelia RĂDULESCU

M i n i s t r u l  E d u c a ţ i e i ,  
Ecaterina Andronescu, a 
declarat marţi că în prezent 
tinerii sunt îndemnaţi de o 
carieră profesională care să 
aducă instant bani. Ea a mai 
spus că profesorii nu ar trebui 
să le ofere multă informaţie 
elevilor, ci să îi înveţe „să 
gândească singuri”.

„Ne revine sarcina să 
generăm modele sociale, 
atractive, o viziune nouă 
pentru cei care sunt educaţi în 
epoca revoluţiei tehnologiei 
informaţiei. Înainte de a 
explora potenţialele soluţii ale 
necazurilor omenirii trebuie să 
î n ţ e l e g e m  m a i  b i n e  
p rovoca rea  pe  ca re  o  
reprezintă tehnologia. E 
discutabil în ce măsură sunt 
realmente responsabile pentru 
ceea ce se întâmplă azi în 

lume. (...) Într-o asemenea 
lume, ultimul lucru pe care 
trebuie să îl ofere un profesor 
elevilor săi este mai multă 
informaţie, când deja ei au 
parte de prea multă. Să îi 
înveţe să gândească singuri, 
să le formeze abilitatea de a 
interpreta informaţia, să 
d i s t i ngă  ceea  ce  es te  
important de ceea ce nu este 
impor tan t ,  f l ex ib i l i ta tea  
m e n t a l ă ,  a d a p t a r e a  l a  
schimbări, asigurarea unui 
echilibru emoţional pot să fie 
obiectivele şcolii de astpzi, dar 
mai ales ale şcolii de mâine”, a 
s u s ţ i n u t  E c a t e r i n a  
And ronescu ,  î n  cad ru l  
festivităţii Academiei Române 
d e d i c a t ă  Z i l e i  C u l t u r i i  
Naţionale, de la Ateneul 
Român.

De asemenea, ministrul 

Educaţiei a afirmat că tinerii nu 
mai sunt interesaţi de o carieră 
profesională, ci de meserii 
care „să aducă instant bani”.

„Eminescu vedea în cultură 
şi educaţie principalii vectori ai 
progresului unei naţiuni. Este 

posib i lă  întoarcerea lu i  
Eminescu când tinerii sunt 
îndemnaţi către profesii care 
să producă insistent şi instant 

bani? Răspunsul optimismului 
din mine este da. Trebuie să 
î n c e r c ă m ,  c h i a r  d a c ă  

recentele studii arată că doar 
28% dintre tineri sunt interesaţi 
de educaţie şi de carieră 
profesională. Cum? Prin 
cultură şi educaţie. Cu familia 
responsabilă pentru cei şapte 
ani de acasă, şcoala şi 
profesorii trebuie să îndepre 
copiii spre cultură. Împreună, 
părinţi, profesori, instituţii, cu 
p r i c e p e r e ,  r ă b d a r e  ş i  
perseverenţă, copilul saua 
dolescentul trebuie să înveţe 
să trăiască în subsanţa 
spirituală a neamului său”, a 
conchis ministrul.

Ecaterina Andronescu a 
mai spus că şi-ar fi dorit ca 
inspectorii şcolari din prezent 
că ştie că Mihai Eminescu, 
având funcţia de revizor 
şcolar, inspecta 152 de şcoli 
pe an.

CAS Teleorman:

Beneficiarii serviciilor medicale și 
calitatea de asigurat

Ou moale sau 
ou tare? 

Ministrul Educaţiei: În prezent, tinerii sunt interesaţi de 
meserii care să aducă instant bani

Gripa este mai puternică 
decât răceala și, în unele cazuri, 
poate duce la afecțiuni mai 
grave precum pneumonia.

Cu toate acestea, dacă o 
persoană afectată de gripă are 
sistemul imunitar puternic, nu 
suferă de alte afecțiuni și are un 
stil de viață sănătos, poate 
învinge gripa asemenea unei 
răceli ușoare.

Gripa are ca simptome febră 
ridicată, de 39-40 de grade 
Celsius, care se instalează 
brusc, tuse seacă, dureri 
musculare și senzația de 
oboseală puternică.

Î n  c a z u l  g r i p e i ,  e s t e  

recomandat un consult medical 
și în niciun caz nu ar trebui 
tratată ”după ureche”. Dacă ai și 
frisoane și febră, iar aceste 
simptome persistă mai mult de 
72 de ore, mergi, de asemenea, 
la medic.

Simptomele răcelii
Răceala este cea mai 

comună infecţie virală. Deşi 
apare cu precădere în sezonul 
rece, odată cu răcirea vremii, 
este foarte posibil să contactezi 
virusul chiar şi în toiul verii.

Odată contactat virusul, 
simptomele răcelii încep să se 
manifeste gradual. Iată doar 
câteva dintre cele mai comune 

simptome ale răcelii: dureri în 
gât ,  s tare  de oboseală ,  
strănuturi, congestie nazală, 
rinoree.

În cazul răcelii, tusea, febra şi 
d u r e r i l e  a r t i c u l a r e  s a u  
musculare sunt rare sau 
moderate.

Simptomele gripei
Gripă este cauzată de virusul 

influenza, de tip A, B sau C. 
Boală se manifestă brusc, odată 
cu următoarele simptome: 
frisoane, febră ridicată, dureri 
musculare puternice, lipsa poftei 
de mâncare, tuse,  nas înfundat, 
dureri în gât, dureri de cap.

Diferenţa dintre răceală şi gripă
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***
Mă dor cuvintele nerostite... Mă doare ploaia și tăcerea 

nopților întinse până la picioarele dimineții. Cât de dureros 
oglindește luna în negrul ușii închise... Sufletul meu plânge. E 
rece și gol. Nimic nu-l încălzește în întunericul nopții. Liniștea 
de altădată a dispărut în singurătatea tristă. Lacrima doare tot 
mai tare. Aș vrea să pot să dorm… Atunci nu aș mai auzi cum 
îmi zvâcnește tâmpla obosită în uitare. Atunci nu aș mai fi 
străinul din  mine…

Și se vor închide, se vor stinge
Luminile de fiecare dimineață.
Tâmpla-mi pustie lin va atinge
Drumul spre nordul de ceață.

Nopțile vor păși odată cu mine,
Pământul ce încă mă așteaptă,
Să-i fiu rădăcina neștiută ce ține
Sceptrul dureri închisă în șoaptă.

Curând va fi vară, apoi va fi iarnă,
Va fi uitarea, apoi roua de mâine.
Toamnă va fi, cu frunza pe rană,
Apoi Crucea renăscută din mine...
   (Crucea)
Din volumul ” Rezemat de o lacrimă”, de Mihail Tănase, 

în curs de pregătire.

Două râme la cafea.

- Unde ţi-e dragă bărbatul? 

- La pescuit.

***

- Ce mai face papagalul tău? 

- Din păcate a murit... 

- De ce? Era bolnav? 

- Nu, a murit de ciudă. De când m-am însurat, el nu a mai 

scos o vorbă în casă

***

Găina vine acasă şi se ia de cocoş. 

- Mi-au spus vecinii că azi te-au văzut bătând copiii. 

- Din ce era să fac omletă?!

Pastila de râs

O echipă de cercetători de 
la Universitatea Swansea din 
Marea Britanie a dezvoltat o 
metodă prin care transformă 
plasticul în combustibil pentru 
maşini.

“Exista o mulţime de 
materiale plastice folosite în 
fiecare an – miliarde de tone – 
şi doar o parte din el este 
reciclat”, a spus Dr. Kuehnel la 
BBC. “Încercăm să găsim o 
utilizare pentru ceea ce nu 
este reciclat”.

Procesul funcționează prin 
tăierea plasticului, zdrobirea 
acestuia și adăugarea unui 
catalizator foto – un material 
care poate absorbi lumina 
soarelui și îl transformă în 
energie chimică.

C e r c e t ă t o r i i  a u  p u s  
plasticul într-o soluție alcalină 
pe care au plasat-o în lumina 
soarelui sau sub o lampă de 
simulator solar, apoi au 
observat că pe suprafața 
soluţiei au început să se 
formeze bule de hidrogen 
gazos, care ar putea fi folosit 
pentru a alimenta o maşină.

Un obstacol în calea 
reciclării sticlelor din plastic 
constă în faptul că acestea 
sunt în mod obișnuit fabricate 
d in  PET,  te re f ta la t  de  
polietilenă, care trebuie spălat 

pentru a fi reciclat în sticle noi. 
Dar procesul dezvoltat de 
Universitate nu ar necesita 
curățarea unui plastic murdărit 
de ulei, deoarece poate 
degrada multe tipuri de 
deșeuri.

P r o c e s u l  e s t e ,  d e  
asemenea, mai ieftin decât 
reciclarea plasticului, care 
este adesea ars sau aruncat 
în depozitele de deșeuri din 
cauza cheltuielilor mari – 
costă aproximativ 4.000 de 
dolari pentru a recicla o tonă 
de pungi de plastic, potrivit 
The Balance Small Business.

În  ceea ce pr ivește  
progresele înregistrate în 
privința autoturismelor pe 
bază de hidrogen, Toyota 
intenționează, de exemplu, să 

vândă un milion de automobile 
electrice și cu celule de 
combustibil în întreaga lume 
până în 2030. În Japonia, 
Toyota va lansa, în 2020, un 
autobuz alimentat cu celule de 
combust ie  numi t  Sora,  

componentele care combină 
hidrogen și oxigen pentru a 
produce energie electrică.

În timp ce proiectul privind 
combustibilul din plastic ar 
putea dura câțiva ani înainte 
de a ajunge la un nivel 
industrial, cercetătorii au 
primit o finanțare de la 
Consiliul de Cercetare pentru 
Inginerie și Științe Fizice din 
Swindon și de la o companie 
petrochimică austriacă pentru 
a continua cercetările.

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

S.C AGROMEC  BRINCENI  S.A  angajeaza  paznic si  mecanic agricol. Cei interesati sunt 
rugati sa depuna CV  la sediul societatii sau prin e-mail: agromec_branceni@yahoo.com. 
Relatii la telefon : 0247/ 330356.

Anunţ

SC FAN BET, cu sediul în Zimnicea, jud. Teleorman, pierdut Certificat constatator nr. 
11667/29.06.2015, pentru municipiul Câmpina, str. 1 Mai nr. 14, cam 1, jud. Prahova, Certificat 
constatator nr. 17653/10.10.2014 pentru loc. Buftea, oraș Buftea, B-dul Muncii nr. 8, jud. Ilfov și 
Certificat constatator nr. 5322/19.03.2015 pentru sat Adunații Copăceni, com. Adunații 
Copăceni, Șos. Giurgiului nr. 158, jud. Giurgiu. Le declar nule.

Anunţ

GUȘAT CRĂCIUN I.I., cu sediul în com. Năsturelu, F34/387/2016, CUI 36749297, pierdut 
Certificat înregistrare B 3323441 emis la data de 16.11.2016, Declarație model 2 nr. 
20925/15.11.2016 pentru sediu social și Declarație model 2 nr. 105/14.01.2017 pentru punct de 
lucru în oraș Zimnicea. Le declar nule.

Anunţ

SOARE A. ALEXANDRA I.I., cu sediul social în com. Năsturelu, F34/310/2017, CUI 
38167120, pierdut Declarație nr. 31007/18.09.2017 pentru punct de lucru în oraș Zimnicea, str. 
Mircea Vodă nr. 3. O declar nulă.

Anunţ

SC TAXI GIOLGĂU SRL, Alexandria, CUI 22423230, J34/647/2007, pierdut Certificat 
constatator de autorizare al SC TAXI GIOLGĂU SRL nr. 21153/16.12.2018. Îl declar nul.

Anunţ

Pentru al treilea an consecutiv, elevii unui liceu din 
Timișoara se califică în finala unei competiții internaționale 
organizate de NASA și MIT, una dintre cele mai prestigioase 
universități din lume. Ministerul Educației nu finanțează astfel 
de concursuri, aşa că tinerii fac rost de fonduri din donaţii. Au 
nevoie de cel puţin 15.000 de euro, bani pentru transport, 
cazare și mâncare. Trebuie să se grăbească, deoarece finala 
este la sfârşitul acestei luni.

În finala concursului de robotică s-au calificat aproape 50 de 
echipe, de pe toate continentele. Codurile create de elevi vor 
rula pe Stația Spațială Internațională.

O organizație nonguvernamentală a ajutat în ultimii ani 
echipele din Timișoara calificate în finala acestui concurs cu 
strângerea fondurilor. O face și în acest an.

Digi24 a solicitat un punct de vedere și din partea 
Ministerului Educației Naționale cu privire la criteriile care stau 
la baza deciziei de acordare a unui sprijin financiar pentru 
competițiile internaționale, dar încă nu a primit vreun răspuns.

România reală

Tinerii români, finaliști la NASA,
 merg pe cont propriu, pentru 
că ministerul nu îi finanțează

Deșeurile de plastic ar putea fi folosite drept 
combustibil pentru mașinile hibride



1706: S-a născut 

Benjamin Franklin, om 

p o l i t i c ,  i n v e n t a t o r  

american (d. 1790).

1820: S-a născut Anne 

B r o n t ë ,  s c r i i t o a r e  

britanică (d. 1849).

1834: A murit Giovanni 

Aldini, fizician italian (n. 

1762).

1860: S-a născut Anton 

Pavlovici Cehov, scriitor rus 

(d. 1904).

1871: S-a născut Nicolae 

Iorga,  istoric,  crit ic 

literar, dramaturg, memorialist, scriitor și politician român 

(d. 1940).

1906: În baza legii asupra brevetelor de invenții, se 

înființează Oficiul român de invenții, care înregistra atât 

invenții românești, cât și "brevete de importații".

1933: S-a născut Dalida (Jolanda Gigliotti), cântăreață 

franceză de origine italiană (d. 1987).

1936: A murit Mateiu I. Caragiale, scriitor român (n. 1885).

1947: S-a născut Anton Șuteu, compozitor român (d. 2010).

1985: A murit Sorin Titel, prozator și eseist român (n. 

1935).
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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 Akzente 17:00 Telejurnal 17:05 
Europa mea 18:00 Romani care au 
schimbat lumea 19:00 Pulsul zilei 
20:00 Telejurnal 21:00 Povestea lui 
Dumnezeu 22:00 Iubiri celebre 22:30 
Eca te r i na   23 :30  Dosa re le  
extratereştrilor 00:00 Telejurnal 00:30 
Romani care au schimbat lumea

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 17 Ianuarie

Aveti ocazia sa va 
folositi talentul artistic. 
Nu ezitati sa incepeti 
o activitate noua! 
Aveti sanse mari pe 
p lan profes ional .  
Seara sunteti invitat la 
prieteni. Nu neglijati 
odihna!

Doriti sa faceti o 
schimbare radicala si 
va ganditi la o metoda 
o r i g i n a l a .  V a  
recomandam sa va 
o r g a n i z a t i  m a i  
eficient. Profitati de 
acest moment si de 
ajutorul unei rude!

S-ar putea sa va 
dezamageasca lipsa 
de corectitudine a 
unui partener de 
afaceri. Sentimentele 
con t rad i c to r i i  se  
risipesc dupa ce aflati 
ca va vin musafiri din 
alta localitate.

Datorita intuitiei si 
t a l e n t u l u i ,  a v e t i  
realizari deoasebite 
pe plan profesional si 
social. S-ar putea sa 
p l e c a t i  p e  
neasteptate intr-o 
calatorie lunga, in 
interes familial.

Puteti sa va faceti 
planuri de viitor si sa 
incepeti activitati in 
domeniul social, ce 
v a  v o r  a d u c e  
satisfactii. Seara, va 
simtiti foarte bine in 
compania prietenilor 
si a persoanei dragi. 

Aveti o imaginatie 
d e b o r d a n t a ,  i a r  
intuitia va ajuta mult. 
Va sfatuim sa va 
punet i  la  t reaba 
i nven t i v i t a t ea  s i  
talentul. Este posibil 
sa suferiti o deziluzie 
pe plan sentimental. 

Imaginatia va ajuta 
sa rezolvati rapid 
p r o b l e m e l e  d e  
s e r v i c i u .  D u p a -
amiaza, mergeti intr-o 
v i z i t a .  V a  
recomandam sa tineti 
cont si de parerile 
partenerului de viata.

O b t i n e t i  m u l t e  
satisfactii pe plan social 
si profesional. Sunteti 
nevoit sa plecati de 
u r g e n t a  i n t r - o  
delegatie. Seara, luati o 
decizie importanta intr-
o  p r o b l e m a  
sentimentala. 

Avet i  noroc in 
tranzactii comerciale. 
In viata particulara, 
intentionati sa faceti 
schimbari cu care 
familia este de acord. 
Dupa-amiaza puteti 
sa faceti planuri de 
viitor.

BERBEC

A v e t i  o  z i  
incarcata. Reusiti sa 
va descurcati, gratie 
intuitiei si ideilor 
originale. Relatiile cu 
cei din jur sunt foarte 
bune ,  daca  da t i  
dovada de mai multa 
diplomatie. 

Survin evenimente 
neprevazute, care va 
modifica programul. 
Fie primiti musafiri, fie 
p l e c a t i  i n t r - o  
c a l a t o r i e .  U m  
membru al familiei va 
ajuta sa rezolvati o 
problema de afaceri.

Va recomandam 
sa nu va faceti un 
p r o g r a m  s t r i c t .  
Dimineata va intalniti 
cu un fost coleg de 
serviciu. Puteti sa 
luati decizii transante, 
pentru a rezolva 
probleme de familie. 

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 Banditele 
22:15 De neoprit 00:00 Ştirile 
Pro Tv 00:30 Banditele 02:00 De 
neoprit 03:00 La Maruţă 05:00 
Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Dragoste fără 
preaviz 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Transformers - Războiul 
lor în lumea noastră 23:00 Xtra 
Night Show 01:00 Transformers 
- Războiul lor în lumea noastră 

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

08:00 Elisa 10:00 Mama 
mea gătește mai bine 11:30 
Casa: construcţie şi design 
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 Liceenii 22:30 
Starea naţiei 23:30 Trăsniți din 
NATO 00:30 Focus din inima 
României

07:30 La Maruţă 09:30 La 
bloc 11:45 Cum salvezi o 
căsnicie 13:45 Vedeta 15:30 In 
cautarea fericirii 17:15 Secrete 
19:00 La bloc 20:30 The 
Gunman. Pe viață și pe moarte 
22:30 Cincizeci de umbre ale 
lui Black 00:00 The Gunman. 
Pe viață și  pe moarte 02:00 
Cincizeci de umbre ale lui Black

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

08:40 Minciuni adevărate 
11:00 Eu sunt Moșul 12:35 
Condamnat pe nedrept 14:05 
Astérix & Obélix: În slujba 
Majestății Sale 15:50 Furios și 
iute 17:35 Max Payne 19:15 
Cineva acolo sus 20:00 Armă 
mortală 20:45 Keanu 22:20 
Numărul 23 00:00 Un joc mortal 
01:25 Condamnat pe nedrept

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 

17 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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Româncele Irina Maria Bara şi Monica 
Niculescu s-au calificat în runda a doua a 
probei feminine de dublu din cadrul turneului de 

tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al 
anului, miercuri, la Melbourne, după o victorie 

în doar 56 de minute reuşită în faţa cuplului 
spaniol Lara Arruabarrena/Arantxa Parra 
Santonja, cu 6-1, 6-1.

Bara şi Niculescu nu şi-au pierdut niciodată 
serviciul în acest meci, salvând cele trei mingi 
de break ale ibericelor. Româncele au servit 
mai bine în acest meci, iar raportul la winners a 
fost de 20-8.

Adversarele din turul secund vor fi 
învingătoarele din meciul care opune cuplul 
Lucie Hradecka (Cehia)/Ekaterina Makarova 
(Rusia), cap de serie numărul şase, şi 
perechea Mona Barthel (Germania)/Sofia 
Kenin (SUA).

Bara şi Niculescu şi-au asigurat un cec de 
32.500 dolari australieni şi 130 de puncte WTA 
la dublu.

SPORT

Dinamo continuă seria transferurilor. Următoarele două 
achiziţii vor fi doi africani, malianul Mamoutou N'Diaye şi 
angolezul Alexander Christovao.

După ce s-au antrenat alături de jucătorii lui Mircea 
Rednic marţi, la Săftica, N'Diaye şi Christovao au efectuat în 
această dimineaţă vizita medicală.

Dacă rezultatele testelor medicale vor fi în regulă, cei doi 
vor semna contracte cu gruparea din Ştefan cel Mare.

Cotat la 400.000 de euro de transfermarkt.de, Mamoutou 
N'Diaye şi-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Belgia, 
unde a jucat pentru Gent, Mons, Zulte Waregem şi Antwerp. 
Mijlocaşul defensiv în vârstă de 28 de ani a evoluat ultima 
dată în Arabia Saudită, la Ohod Club.

Alexander Christovao a jucat ultima oară în Polonia, la 
Zaglebie Sosnowiec. A mai evoluat în Olanda, la Be Quick 
1887, Groningen şi Cambuur, a mers apoi în Angola, la 
Recreativo Libolo şi Porcelana, şi în Serbia, la Javor Ivanjica.

Atacantul în vârstă de 25 de ani este evaluat de 
transfermarkt.de la 100.000 de euro.

Dinamo îl vrea şi pe portarul italian Luca Mazzoni, de la 
Livorno, care ar urma să semneze un contract pe un an şi 
jumătate cu "alb-roşii", potrivit jurnalistului Gianluca Di 
Marzio.

Bogdan Mara (41 de ani) a devăluit, marţi seară, că CFR Cluj 
a fost prima echipă din România care a negociat pentru 
transferul lui Adrian Stoian (27 de ani), cea mai nouă achiziţie a 
celor de la FCSB.

S-a întâmplat vara trecută, imediat după ce clujenii au 
câştigat al patrulea titlu din istorie sub comanda lui Dan 
Petrescu. Atunci, staff-ul administrativ încerca să creioneze o 
echipă puternică, cu care să atace intrarea în grupele Ligii 
Campionilor, iar Stoian a fost una dintre ţinte. Una care nu a 
putut fi atinsă, pentru că Adrian mai avea un an şi jumătate de 
contract cu Crotone şi credea că viitorul său va fi legat de echipa 
italiană din Serie B: "L-am vrut şi noi vara trecută pe Adrian 
Stoican. Au fost discuţii, dar era sub contract cu Crotone. Nu s-a 
putut concretiza mutarea. L-am urmărit mult în Italia. Juca inter 
stânga, e un jucător polivalent, de calitate. Este un jucător 
interesant, o achiziţie bună, la fel ca Florentin Matei. Lupta la 
titlu este foarte deschisă. În actualul sistem, cu play-off, totul 
este deschis. FCSB şi-a creat un avantaj prin transferurile celor 
doi", a dezvăluit directorul sportiv al ardelenilor, pentru Telekom 
Sport.

Cu CFR ieşită din cursă şi nedorind să mai revină pe pista 
Stoian, Gigi Becali s-a mişcat foarte repede în urmă cu câteva 
zile. I-a plătit lui Stoian 37.000 de euro, echivalentul a două 
salarii, şi l-a luat pe mijlocaşul de naţională pentru o sumă 
infimă. Acum, Stoian se pregăteşte în Antalya să se lupte cu 
CFR în partea a doua a campionatului, urmând să evolueaze, 
cel mai probabil, în linia de mijloc alături de Florentin Matei şi 
unul dintre Dragoş Nedelcu şi Mihai Pintilili.

Dinamo 
mai aduce doi africani

CFR Cluj, negocieri cu un 
jucător de la FCSB: "E foarte 

interesant, are calitate"

Simona Halep şi-a găsit 
antrenor! Darren Cahill i-a 
recomandat o legendă vie a 
tenisului: anunţul momentului 
în WTA.

Simona Halep (27 de ani, 1 
WTA) e aproape să dea o mare 
lovitură şi să-l coopteze ca 
antrenor pe Andre Agassi (48 
de ani), legendarul jucător 
recomandat de Darren Cahill, 
cel care a lucrat cu el în 
p e r i o a d a  d e  g l o r i e  a  
americanului.

După despăr ţ i rea de 
Darren Cahill, la final de 2018, 
Simona a anunţat că va merge 
singură la câteva turnee din 
2019, dar la Australian Open s-
a convins că lipsa unui 
tehnician cu nume îi poate 
pune probleme. Imediat după 
meciul cu Kanepi, din primul 
tur, liderul mondial a dezvăluit 
că-şi va lua un antrenor pe 
care l-a recomandat chiar 
Darren Cahill: "E greu fără 
antrenor la acest nivel. Am 
nevoie de unul, vom vedea 
după turneu. Darren mi-a 
recomandat un alt antrenor şi 
o să ţin cont de sfatul lui. Nu 
pot spune cine e pentru că n-
am discutat cu el", a spus 
S i m o n a ,  i m e d i a t  d u p ă  
calificarea în turul al doilea de 
la Antipozi.

Iar Adevărul, care citează 
surse de la Australian Open, 
notează că numele propus de 
Darren este nimeni altul decât 

legendarul Andre Agassi, fost 
număr 1 mondial, câştigător a 
opt trofee de Grand Slam, al 
Turneului Campionilor şi 
campion olimpic în proba de 
simplu. Unul dintre cele mai 
mari nume din istoria sportului 
alb, Andre este prieten foarte 
bun cu Cahill, care l-a antrenat 
în perioada în care domina 
tenisul, iar Darren este cel 
care vrea să intermedieze 

mutarea în care un cuvânt 
greu de spus îl are şi Virginia 
Ruzici.

După o carieră strălucită ca 
jucător, Agassi s-a retras 
alături de soţia sa, marea 

campioană germană Steffi 
Graf, în Las Vegas-ul natal, 
unde are şi o academie de 
tenis. Profitând de relaţia 
foarte bună pe care Cahill o 
are cu Agassi, Simona a mers 
de mai multe ori în preajma 
anturajului celor doi şi s-a 
antrenat alături de Agassi, 
primind sfaturi în mai multe 
rânduri.

Ca antrenor, Agassi a stat 

în loja lui Novak Djokovic într-o 
perioadă în care sârbul a fost 
mai mult accidentat, iar ultimul 
angajament l-a avut în 2018, 
când s-a aflat în loja bulgarului 
Grigor Dimitrov.

Irina Bara şi Monica Niculescu 
s-au calificat în turul al doilea al probei 

feminine de dublu la Australian Open

Simona Halep şi-a găsit antrenor! 
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