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Debutul sezonului gripal, declarat
de Institutul Național de Sănătate Publică
* Limitarea accesului vizitatorilor în spitale, printre
măsurile luate de DSP Teleorman
Numărul cazurilor de gripă înregistrate în ultima
perioadă, în creștere cu peste 20% față de nivelul
așteptat, dar și declararea de către CNSCB-INSP a

diagnostic și, după caz, pentru a primi indicație de
spitalizare, se arată într-un comunicat de presă al DSP
Teleorman.
De asemenea, trebuie făcut un triaj zilnic în orice tip de
colectivitate, inclusiv pentru personalul medico-sanitar și
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Guvernul s-a răzgândit.
Renunţă la o taxă din
Ordonanţa "lăcomiei"

debutului sezonului gripal, a determinat DSP Teleorman
să ia măsuri pentru limitarea cazurilor de îmbolnăviri în
perioada care urmează. Astfel, DSP Teleorman
recomandă celor care au simptome asemănătoare gripei
să consulte medicul de familie, în vederea stabilirii unui

auxiliar, iar în eventualitatea în care a fost depistat cineva
cu simpotmatologie respiratorie, acesta să fie scos
temporar din colectivitate.
(Continuare în pagina 7)

Minim 10 clase pentru a obține
carnetul de conducere

Percheziții în Teleorman și
alte trei județe

Minim 10 clase,
condiție pentru a obține
carnetul de conducere
– este una dintre reguli
noi ce se pregătesc
pentru şoferii din
România, inclusiv
pentru cei care conduc
mașini agricole,
tractoare, pe drumurile
publice. Permisul de
conducere pentru orice
categorie, inclusiv
tractoare, nu se va mai
putea obţine fără absolvirea a 10 clase, vor fi mai dese controalele medicale
pentru şoferii în vârstă, iar cei cu abateri repetate vor fi consiliaţi psihologic.
(Continuare în pagina 2)

Polițiști din cadrul
Serviciului de Investigare a
Criminalităţii Economice
Argeş, alături de polițiști din
cadrul IPJ Teleorman, IPJ
Mehedinți și IPJ Constanța au
desfășurat, miercuri, 16
ianuarie 2019, cinci
percheziții domiciliare în
județele Teleorman, Argeș,
Mehedinți și Constanța,
potrivit unui comunicat de
presă al IPJ Argeș. Perchezițiile domiciliare au vizat ”persoane bănuite de
săvârșirea înfracțiunilor de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală”,
se arată în comunicatul de presă.
(Continuare în pagina 2)
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Minim 10 clase pentru a obține
carnetul de conducere
(urmare din pagina 1)
Sunt câteva dintre schimbările care se vor
aplica în următorii patru ani. Proba practică a
examenului de conducere ar urma să fie
monitorizată video, anunţă autorităţile.
„Planul vizează dotarea vehiculelor cu
nişte sisteme speciale, pe de-o parte, pe de
altă parte exemenele pentru obţinerea
atestatelor profesionale deja sunt montirozate
video”, a declarat recent Mircea Ionescu,
reprezentant al Ministerului Transporturilor.
Schimbările propuse de Guvern pentru
obținerea permisului de conducere au stârnit
controverse, mai ales partea legată de faptul
că ar putea deveni șoferi doar cei care au
terminat măcar clasa a zecea.
Referitor la obligativitatea de a avea permis
pentru a conduce tractoare pe drumuri
publice, legea este încă neclară. O decizie a
Curții Constituționale a stabilit că prevederea

este neconstituțională, însă la acest moment,
numeroși tractoriști sunt amendați dacă sunt
opriți pe drumuri publice, comunale, și nu fac
dovada permisului de conducere minim
categoria B.
O privire în mai multe țări ale lumii arată că
regulile legate de modul în care se poate
obține permisul sunt de o uimitoare
diversitate. În unele locuri nu se da niciun
examen, în altele se dau chiar și patru probe
de teren, inclusiv una de noapte, iar în multe
țări tinerii au permis pe o perioadă provizorie și
apoi îl pot obține pe cel standard.
În lume există peste un miliard de șoferi,
dar modul în care aceștia au obținut permisul a
diferit enorm de la țară la țară. Tendința
ultimilor ani a fost ca testele de obținere a
permisului să se înăsprească, mai ales în
țările mai sărace unde examenele erau foarte
simple.

O nouă zi liberă pentru elevi
Joi, 24 ianaurie, elevii din
întreaga ţară şi preşcolarii vor
avea zi liberă, potrivit
Codului Muncii. Aceştia nu
vor recupera cursurile din
acea zi.
Conform calendarului
aprobat de Ministerul
Educaţiei Naţionale (MEN),
elevii şi preşcolarii au mai
multe zile libere în timpul
unui an de învăţământ: 1 şi
2 ianuarie; prima, a doua şi
a treia zi de Paşti; 1 Mai; prima
şi a doua zi de Rusalii;

Adormirea Maicii Domnului; 5
octombrie - Ziua Mondială a

Educaţiei; 30 Noiembrie Sfântul Apostol Andrei cel
Întâi, Ocrotirorul României; 1

Decembrie; 25, 26 şi 27
Decembrie - Naşterea
Domnului.
Potrivit aceluiaşi
calendar, anul şcolar 20182019 are 34 de săptămâni.
Vacanţele şcolare rămase
ale elevilor din toate
ciclurile de învăţământ sunt
programate astfel: vacanţă
intersemestrială (2 - 10
februarie 2019), vacanţa de
primăvară (20 aprilie - 5 mai
2019) şi vacanţa de vară (15
iunie - 15 septembrie 2019).

Anunţuri
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)

Percheziții în Teleorman și
alte trei județe
(urmare din pagina 1)
În document este precizat că în urma cercetărilor efectuate
de polițiști s-a stabilit că ” în perioada 2008 - 2010,
administratorul unei societăţi comerciale cu sediul în comuna
Bradu, judeţul Argeş ar fi înregistrat în evidenţa contabilă şi ar fi
declarat organelor fiscale achiziţii de bunuri şi servicii de la 6
societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă şi de la 3
societăţi comerciale cu identitate furată”.
În urma activității infracționale s-a creat un prejudiciu ce
depășește 666.000 de lei, ce reprezintă TVA dedus în mod
fraudulos şi impozit pe profit neplătit la bugetul de stat, dedus
prin micşorarea artificială a bazei impozabile.
Polițiștii au identificat și ridicat, în vederea continuării
cercetărilor, acte și documente contabile, dar și 3.100 de euro și
6.500 de lei. Asupra acestor sume s-a aplicat măsura
sechestrului asigurator.
În urma acțiunii derulate de polițiști, miercuri, trei persoane
au fost conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Argeş.
M. MEILĂ

Vremea se răceşte în
weekend
Vremea se
răceşte începând
de sâmbătă
dimineaţa în toată
ţara, informează
Realitatea TV.
Sâmbătă,
valorile termice,
îndeosebi cele
diurne, vor marca o
scădere în toată
țara, chiar
accentuată în
nord, centru și nord-est. Temperaturile maxime, în jur de zero
grade în nordul și centrul țării și pozitive în rest pînă la 6 grade la
Drobeta Turnu Severin.
În regiunile extracarpatice va predomina cerul acoprit cu nori
de tip stratiform și pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe și
fulguieli. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu innorări și
precipitații în general slabe, ninsori la munte, iar spre seară,
mixte în vest.
Vântul va avea unele intensificări pe crestele montane, în
special ale masivelor sudice. Izolat se va semnala polei, iar
dimineață, în zonele joase vor fi condiții de ceată.
În București, valorile termice diurne vor marca o scădere fată
de astăzi. –2...-1 grad dimineață și 2-3 grade la amiază. Cerul va
fi mai mult noros, iar trecător vor fi condiții de fulguială sau
burniţă. Vântul va sufla slab și moderat. Vor fi condiții de ceaţă.
Duminică, vremea va fi în general inchisă și temporar se vor
semnala precipitații pe arii extinse în toate regiunile, local
moderate cantitativ în cele vestice și nord-vestice. Acestea vor fi
sub formă de ninsoare la munte și în Maramureș, predominant
ninsoare în nordul Crisanei, Transilvania și jumătatea de nord a
Moldovei, mixte în Banat, restul Crisanei și al Moldovei, mai ales
ploaie în Oltenia și în Muntenia, numai ploaie în Dobrogea.
Pe arii restrânse vor fi condiții de polei. Vântul va suflă slab și
moderat, cu unele intensificări pe crestele montane.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 grade la Suceava
și 7 grade la Constanța.
Și în Capitală, vremea va fi în general inchisă și mai ales spre
seară trecător va plouă slab. Dimineață, -3...-2 grade și
temperatură maximă 3...4 grade. La începutul zilei vor fi condiții
de ceaţă.
Vremea trece dintr-o extremă în alta! Potrivit directorului
executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM),
Florinela Georgescu, în ianuarie ne putem aştepta la orice din
partea vremii.
"Luna ianuarie este cea mai rece din calendar, deci ne putem
imagina, cel puţin până în acest moment, că trebuie să ne
aşteptăm ca temperatura medie să fie sub zero grade în cea mai
mare parte a ţării, precipitaţiile să fie foarte puţine pe partea de
est şi centru a teritoriului şi ceva mai multe pe vest şi sud-vest.
Este luna cu recorduri de temperaturi minime, chiar dacă
acestea s-au înregistrat foarte de demult, în 1942. Este o lună
cu precipitaţii foarte reduse, cel puţin pe jumătatea de est a
teritorului. Statistica ne arată că luna ianuarie are două viscole,
luna februarie tot două viscole şi trebuie să fim atenţi şi la
statistica de viscole din martie. De asemenea, să nu uităm că
anul trecut am avut un viscol de proporţii şi în luna aprilie... Să
lăsăm deschisă posibilitatea ca iarna să nu se încheie pe 28
februarie", a menţionat specialistul, la un post TV.
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Iohannis i-a spus lui Dăncilă
de ce i-a respins a treia oară pe miniștrii
propuși: n-au cazier
Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi,
o scrisoare premierului Viorica Dăncilă, în care a
motivat de ce a refuzat propunerile de numire în
funcțiile de viceprim-ministru, ministrul
Dezvoltării regionale şi administrației publice și
de ministru al Transporturilor. Șeful statului
explică faptul că cei doi nu au depus toate
documentele, mai precis certificatul de cazier
judiciar.
Vă prezentăm, în continuare, textul scrisorii:
"Urmare adresei dumneavoastră nr.
5/105/10.01.2019, prin care ați reiterat
propunerea de numire în funcția de viceprimministru, ministrul dezvoltării regionale și
administrației publice a Liei Olguța Vasilescu,
respectiv de numire în funcția de ministru al
transporturilor a lui Mircea Gheorghe Drăghici,
asumându-vă îndeplinirea tuturor condițiilor de
legalitate de către persoanele propuse,
Văzând incidența dispozițiilor art. 85 alin. (2)
și ale art. 105 din Constituție, precum și a celor
ale art. 2 din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea și funcționarea Guvernului
României și a ministerelor, potrivit cărora pot fi
membri ai Guvernului persoanele care au
cetățenia română și domiciliul în țară, se bucură
de exercițiul drepturilor electorale, nu au suferit
condamnări penale și nu se găsesc în unul dintre
cazurile de incompatibilitate prevăzute în cartea I
titlul IV din Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenței în
exercitarea demnităților publice, a funcțiilor
publice și în mediul de afaceri, prevenirea și
sancționarea corupției, cu modificările și
completările ulterioare, și ținând seama și de
jurisprudența Curții Constituționale,
Luând în considerare că legea prevede un
regim juridic diferit pentru membrii Parlamentului
și pentru membrii Guvernului atât în ceea ce
privește incompatibilitățile, cât și în ceea ce
privește condițiile de exercitare a celor două

funcții de demnitate publică, numai persoana în
cauză putând să declare pe propria răspundere
că nu se află în unul dintre cazurile de
incompatibilitate prevăzute de lege.
Reținând că nici Constituția și nici legea nu
stabilesc un regim derogatoriu pentru accederea
în funcția de membru al Guvernului cu privire la
dovada îndeplinirii condiției prevăzute de Legea
nr. 90/2001, respectiv aceea de a nu fi suferit
condamnări penale, și având în vedere
dispozițiile art. 2 din Legea nr. 290/2004 privind
cazierul judiciar, potrivit cărora „în cazierul
judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a
persoanelor juridice condamnate ori împotriva
cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau
administrativ conform Codului penal, precum și a
celor față de care au fost dispuse măsuri
procesual-penale”, certificatul de cazier judiciar
fiind singurul document care atestă situația
judiciară a unei persoane,
Constatând că documentația care însoțește
propunerea (respectiv copia cărții de identitate și
curriculum vitae actualizat) este incompletă,
astfel încât nu se poate verifica îndeplinirea
tuturor condițiilor prevăzute de art. 105 din
Constituție și de art. 2 din Legea nr. 90/2001
pentru numirea în funcția de membru al
Guvernului,
Vă aduc la cunoștință că, în continuare,
propunerile de numire în funcția de membru al
Guvernului nu fac dovada îndeplinirii tuturor
condițiilor de legalitate, astfel încât să li se poată
da curs."
Scrisoarea a fost trimisă ca urmare a adresei
p r e m i e r u l u i Vi o r i c a D ă n c i l ă n r.
5/105/10.01.2019, prin care a reiterat
propunerea de numire în funcţia de viceprimministru, ministrul Dezvoltării regionale şi
administraţiei publice a Liei-Olguţa Vasilescu,
respectiv de numire în funcţia de ministru al
Transporturilor a lui Mircea-Gheorghe Drăghici.

Tudorel Toader, ameninţat cu închisoarea
de la 1 la 5 ani
Federația Sindicatelor din
Administratia Naţională a
Penitenciarelor îl avertizează
pe ministrul Justiţiei Tudorel
Toader că "infracțiunea de
comunicare de informații false
se pedepsește cu închisoare de
la 1 la 5 ani".
Sindicatele din penitenciare
spun că, fără recursul
compensatoriu criminalul de la
Mediaș ar fi fost liberat
condiționat în luna mai 2019.
Informaţia contrazice afirmaţiile
repetate ale PSD şi ale
ministrului Justiţiei potrivit
cărora crima de la Mediaş nu
are nicio legătură cu recursul
compensatoriu.
În data de 16 ianuarie 2019,
Tudorel Toader informa opinia
publică despre faptul că "autorul
crimei de la Mediaș nu face
parte din categoria celor care au
beneficiat de prevederile legii
p r i v i n d r e c u r s u l
compensatoriu".
O nouă dezinformare, spun
sindicatele din închisori, din
partea "celui care se face
complice prin indolență și reavoință motivată politic cu
recidivistii recursului
compensatoriu".
Angajaţii din sistem spun că,
în realitate, în situația în care nu
ar fi existat așa-numita lege a
recursului compensatoriu, cel
cunoscut drept criminalul de la
Mediaș ar fi fost liberat

condiționat în luna mai 2019, iar
la termen în luna August 2021.
"O demonstrează fără
echivoc dosarul de penitenciar
al deținutului Rusu Marius, iar o
simplă interogare a bazei de
date demontează afirmațiile
ministrului Toader.
Legea recursului
compensatoriu, intrată în
vigoare la data de 19.10.2017, a
obligat administrația
Penitenciarului Deva să-l
analizeze pe deținutul Rusu
Marius în comisia de liberare
condiționată în data de
23.10.2017, acesta beneficiind,
la momentul primei evaluări, de
scăderea din pedeapsă a unui
număr de 372 de zile de
închisoare ca urmare a aplicării
legii susamintite.
Această primă Comisie de
liberare condiționată a hotărât,
la acea dată, amânarea liberării
deținutului Rusu Marius pentru
o perioadă de 6 luni, din cauza
naturii și gravității infracțiunii
săvârșite, situației disciplinare
și conduitei acestuia, urmând ca
acesta să fie reanalizat, în data
de 03.05.2018, dată la care a și
fost propus Judecătoriei Deva
pentru liberare.
Dacă nu ar fi existat legea
recursului compensatoriu,
criminalul de la Mediaș ar fi fost
analizat în prima comisie de
liberare condiționată a
Penitenciarului Deva în luna

Noiembrie 2018, iar în cea de-a
doua comisie - dacă ar fi fost
amânat pentru aceleași motive în luna Mai 2019. Prin urmare,
azi, Rusu Marius nu era in
libertate, iar tânărul din Mediaș
nu era ucis", se arată într+un
comunicat de presă al
Federaţiei sindicatelor din ANP.
Sorin Dumitrașcu,
președinte atrage atenția că, din
cei peste 14.000 de beneficiari
ai recursului compensatoriu de
până la acest moment, peste
70% vor recidiva într-un orizont
de timp de 1 - 3 ani de la
momentul actual.
Ceea ce înseamnă că, doar
pentru primul an de aplicare,
recursul compensatoriu va
contribui la fenomenul
infracționalității cu peste 10.000
de recidiviști din promoția
Toader.
"Având în vedere
dimensiunea acestui dezastru
pentru siguranța cetățenilor și
repetatele încercări de
dezinformare a opiniei publice
reamintim ministrului Toader că
infracțiunea constând în
"comunicarea sau răspândirea,
prin orice mijloace, de ştiri, date
sau informaţii false ori de
documente falsificate,
cunoscând caracterul fals al
acestora" este sancționată cu
închisoare de la 1 la 5 ani", mai
spun sindicaliştii.

UNPR nu prea are candidați
Președintele Organizației județene Teleorman al
Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României,
profesorul de educație fizică, sport și sănătate, Constantin
Filip, afirmă că formațiunea sa politică există, este vie și are
activități. La nivelul județului Teleorman, Constantin Filip,
care este și consilier local în comuna Piatra, și care de mai
mult timp este în conflict cu primarul social-democrat Dănuț
Chera, a afirmat în urmă cu câteva zile că în luna noiembrie a
anunțat într-o ședință a Consiliului Local că va demisiona din
structura respectivă, deoarece nu mai suportă abuzurile
primarului. Constantin Filip îl acuză pe Dănuț Chera de
prostie, de modul defectuos în care cheltuie banii comunității,
de faptul că vrea să desființeze Asociația Crescătorilor de
Animale, de faptul că este în opoziție cu locuitorii localității, și
este în opoziție chiar și cu sine însuși. Se pare însă că
profesorul Constantin Filipeste în continuare consilier local la
Piatra.
În altă ordine de idei, consilierul local Constantin Filip,
președintele Organizației județene Teleorman a UNPR,
afirmă că formațiunea sa politică nu are candidati în județ
pentru alegerile europarlamentare din primăvara acestui an.
Profesorul Filip mai afirmă că nici pentru alegerile
prezidențiale din acest an UNPR-ul nu are propriul candidat
pentru Palatul Cotroceni. Constantin Filip a declarant că
Gabriel Oprea, președintele UNPR la nivel national, nu
dorește să candideze pentru președinție, drept pentru care
partidul va susține, probabil, un candidat de centru stânga,
probabil de la Partidul România Unită, condusă de Victor
Viorel Ponta, sau de la Partidul Social Democrat, condus de
Liviu Nicolae Dragnea, în cazul în care acest partid va avea
candidat propriu. Consilierul Constantin Filip susține că
Uniunea Națională pentru Progresul României monitorizează
cu atenție neînțelegerile dintre președintele României, Klaus
Werner Iohannis, șiGuvernul social-democrat condus de
teleormăneana Viorica Vasilica Dăncilă, monitorizare care îi
va permite să-și facă o părere clară de partea cui este
dreptatea.
Ceea ce a dorit însă cu fervoare să anunțe președintele
UNPR Teleorman, Constantin Filip, este că pe sigla
partidului, sub denumirea formațiunii politice de Uniunea
Națională pentru progresul României, au fost trecute și
cuvintele: ”Dumnezeu, Onoare, Patrie”, amintind de
sintagma agreată și îndrăgită de Gabriel Oprea: ”În interesul
national”.
Ioan DUMITRESCU

Corina Crețu, anunț
neașteptat despre alegerile
pentru Parlamentul European
Comisarul european pentru Dezvoltare Regională, Corina
Creţu, a anunţat, joi, că va candida la alegerile pentru
Parlamentul European din partea Pro România, precizând că
decizia este o delimitare clară de actuala conducere a PSD.

Corina Creţu a declarat, joi, la Cluj-Napoca, la o conferinţă
despre politica de coeziune, că rămâne o social- democrată
europeană convinsă, considerând că singura şansă de
dezvoltare a României este în interiorul unei UE puternice şi
echitabile.
”Candidez pentru alegerile PE din partea Pro România care
are un proiect ambiţios de dezvoltare a României, cu oameni
comepetenţi şi profesionişti. Am fost şi rămân o social democrată europeană convinsă şi cred singura şansă de
dezvoltare a României este în interiorul unei UE puternice şi
echitabile, unde ne trebuie aliaţi şi prieteni. Şi cred că această
tactică de atac din partea noastră ne va costa pe toţi. Cred că
lumea cunoaşte ce am făcut, tot ce am făcut a fost pentru
România şi români şi îmi doresc să fac acest lucru şi în
continuare. Îi respect, în continuare, pe membrii PSD dar îi rog să
înţeleagă că acceastă decizie a mea este o delimitare clară de
actuala conducere a acestui partid care în ultimii ani a minimizat
munca şi eforturile noastre, a celor care am încercat să ajutăm
România, culmnând cu atacuri şi jigniri personale la adresa mea
şi a colegilor din CE”, a spus Creţu.
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Repere teleormănene:
Regimentul 60 Teleorman (I)
Înființat prin Înaltul Decret nr. 1444 din 1 aprilie 1914,
prin transformarea Batalionului 20 Rezervă Teleorman,
Regimentul 60 Infanterie își stabilește reședința
provizorie în orașul Turnu Măgurele și aria de recrutare în
județul Teleorman.

Regimentul își primește drapelul de luptă în ziua de 8
mai 1914, iar în cazul unei eventuale mobilizări, unitatea
era înregistrată în ordinea de bătaie a Brigăzii 23, din
cadrul Diviziei 12 Infanterie, comandată de generalul
Traian Găiseanu.
Odată cu intrarea Regatului Român în Primul Război
Mondial, în august 1916, marea unitate era cantonată în
orașul Slatina și în împrejurimi. Divizia 12 trebuia să fie
concentrată în localitatea Strehaia, dar din cauza lipsei
trenurilor pentru transportul trupelor, Marele Cartier
General decide ca divizia să rămână pe loc și să continue
instrucția.
Este direcționată în marș forțat spre Filiași, apoi spre
Târgu Jiu, iar în final la Budești, la sud de București,
intrând sub ordinele Armatei a III-a.
În ziua de 29 august, efectivul diviziei se află în noua
zonă și are misiunea de a supraveghea malurile Dunării, în
sectorul cuprins între lacul Greaca și râul Argeș.
Pentru că inamicul declanșează o ofensivă pe frontul din
Dobrogea, în ziua de 2 septembrie Divizia 12 este
transferată în localitatea Peștera, sub ordinele Armatei
de Dobrogea.
Regimentul 60 debarcă la Cernavodă și intră în luptă la
Spapunar, unde primește cu eroism botezul focului,
respingând trupele bulgare.
Regimentul 60 este citat pe ordinul de zi nr. 15 din 8
septembrie 1916 al Grupului Româno-Ruso-Sârb, în urma
acestor lupte ofensiva bulgară fiind oprită și frontul
stabilizat.
Până pe 29 septembrie activitatea regimentului are
scopul de consolidare a pozițiilor.
Regimentul 60 pierde, în luptele din Dobrogea, 58 de
ostași, are 168 dispăruți, 20 ofițeri și 581 ostași răniți.
În dimineața zilei de 29 septembrie se prevedea
transportarea Diviziei 12 pe frontul Armatei a II-a,
condusă de generalul Alexandru Averescu, pentru
apărarea Câmpulungului.
În seara zilei de 3 octombrie sosesc primele unități ale
Diviziei 12, care, printr-un atac la baionetă, reușesc să
stabilizeze frontul.
În următoarele zile ajung pe front și restul elementelor
Diviziei 12.
Cele două mari unități românești, Diviziile 12 și 22
Infanterie, întărite cu patru baterii de artilerie grea, s-au
unit în Grupul Nămăiești, aflat sub comanda generalului
Traian Găiseanu.
Menirea acestui grup este de a se menține pe pozițiile
ocupate.
Au fost 45 de zile de lupte în regiunea Câmpulungului,
caracterizate de atacuri cu intensitate mare, prin care
inamicul încerca să străpungă frontul.
Cornelia RĂDULESCU

Guvernul s-a răzgândit. Renunţă la o taxă
din Ordonanţa "lăcomiei"
Prima modificare la Ordonanţa
controversată de la sfârşitul anului trecut. La
nicio lună de la adoptare, Guvernul ar putea
renunţa o taxă care a avut deja efecte negative.
Ministerul Energiei va încerca să elimine
taxa de 2% din cifra de afaceri pentru
companiile care produc energie pe bază de
cărbune, a declarat joi la Târgu Jiu Anton Anton,
ministrul Energiei, potrivit Mediafax.
„Taxa de 2% pe cifra de afaceri ne vom
strădui să o eliminăm pentru companiile care
produc energie pe bază de cărbune, că sunt
destul de împovărate și așa", a spus Anton
Anton, prezent la negocierile purtate între
conducerea Complexului Energetic Oltenia și
minerii aflați în grevă.
Companiile din energie și gaze naturale

trebuie să plătească ANRE o taxă de 2% din
cifra de afaceri. Conform unei propuneri
legislative ANRE, companiile vor trebui că
comunice instituției, până la 20 februarie, cifra
de afaceri estimată în anul precedent în
vederea calculării taxei de 2%.
Documentul prevede că plata se poate face
în patru tranșe, trimestrial, dacă valoarea
depășește 5.000 de lei.
Metodologia definește situațiile în care
companiile trebuie sau nu să plătească taxa,
precum și cum se percepe aceasta în unele
situații speciale, cum ar fi întreruperea licenței
de acordate de ANRE în domenul energiei
electrice sau al gazelor naturale, în cazul
falimentului sau al preluării licenței de un alt
agent economic.

PSD a stabilit pragul traiului decent în România:
2600 de lei pentru doi adullți și doi copii
Autoritățile consideră că o
familie alcătuită din doi adulți și
doi copii poate trăi în condiții
decente în mediul urban cu
această sumă. Este decizia
Comisiei de Insolvență la Nivel
Central privind aprobarea
criteriilor generale pentru
stabilirea nivelului de trai
rezonabil, potrivit
realitatea.net. Aberația a fost
publicată în Monitorul Oficial.
Comisia de Insolvență
stabilește că o perosoană care
locuiește în mediul urban,
valoarea coșului minim este,
de 797 lei pentru fiecare adult,
587 lei pentru fiecare copil cu
vârsta de peste 14 ani, și 419
lei pentru fiecare copil cu
vârsta de până la 14 ani.
Pentru cei din mediul rural,
suma este de 644 lei/adult,
473 lei/copil de peste 14 ani și
339 lei/copil sub 14 ani.
Institutul de Cercetare a
Calității Vieții consideră că,
din acești bani(2600), familia
poate chiar economisi,
respectiv 236 lei/lună. Cei mai
mulți bani ar merge pe
mâncare, respectiv 1.069 lei.
Trai minim decent

înseamnă, în concepția celor
care au realizat studiul, toate
nevoile biologice și sociale
generale care sunt acoperite

lunar de consum reprezintă
pragul minim sub care nu pot fi
stabilite cheltuielile pentru
asigurarea unui nivel de trai

la un moment dat. Acesta
include alimentație echilibrată,
haine și încălțăminte noi,
locuință cu un anumit grad de
intimitate și autonomie a
m e m b r i l o r, m o b i l a t ă ș i
echipată cu aparate
electrocasnice în stare bună,
posibilitatea de plăti facturile,
asigurarea îngrijirii sănătății
adecvate, posibilitatea de a se
recrea și o vacanță o dată pe
an.
"Valoarea coșului minim

rezonabil. Această valoare
reprezintă suma de bani din
veniturile debitorului care nu
poate fi oprită pentru plata
datoriilor deoarece îi este
necesară pentru acoperirea
cheltuielilor indispensabile
asigurării traiului zilnic pentru
sine și familia sa", se arată în
documentul care face referire
la procedura insolvenței
persoanelor fizice și
rambursarea sumelor.

Legea privind obligativitatea consiliilor
locale de a acorda burse elevilor, promulgată
Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat,
joi, proiectul pentru modificarea Legii Educaţiei,
prin care este instituită obligaţia pentru
consiliile locale să acorde burse de
performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor
social pentru elevii de
la cursurile cu
frecvenţă din
învăţământul
preuniversar.
Propunerea
legislativă are ca obiect
de reglementare
modificarea Legii
educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu
modificările şi
completările ulterioare,
în sensul instituirii
obligativităţii acordării, de către consiliile locale,
a burselor de performanţă, de merit, de studiu şi
de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu
frecvenţă din învăţământul preuniversitar, cât şi
o valoare minimă a acestora, stabilită anual prin

hotărâre a Guvernului.
„Elevii de la cursurile cu frecvenţă din
învăţământul preuniversitar de stat beneficiază
lunar de burse de performanţă, de burse de
merit, de burse de studiu şi de burse de ajutor
social”, prevede
proiectul de lege.
Potrivit iniţiativei
legislative, cuantumul
minim al bursei de
performanţă, al bursei
de merit, al bursei de
studiu şi al bursei de
ajutor social se
stabilesc anual prin
h o t ă r â r e a
Guvernului. Bursa de
ajutor social se poate
cumula cu bursa de
performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de
studiu.
Pe 19 decembrie 2018, proiectul de lege a
fost adoptat de Senat, în calitate de for
decizional.
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Constelaţia Lirei
Debutul sezonului gripal, declarat
Astăzi, 19 ianuarie, este ziua mea. Dumnezeu mi-a
de Institutul Național de Sănătate Publică
dat, și încă îmi dă multe încercări peste care am trecut sau
(urmare din pagina 1)
Nu în ultimul rând s-a luat măsura limitării
accesului vizitatorilor în spitale, în special în
secțiile cu risc.
DSP Teleorman recomandă continuarea
vaccinării antigripale.
Trebuie menționat că gripa se aseamănă cu
răceala, dar gripa are o simptomatologie
specifică, după cum urmează:
- debutul este brusc şi violent;
- febra, de 39 – 40 de grade, este deseori
însoţită de stări de oboseală, tuse uscată,
frisoane, dureri puternice de cap, dureri oculare şi
roşu în gât. Febra poate dura de la 3 până la 5 zile.
Tusea este şi ea prezenta şi poate avea o
durată de manifestare până la două luni,
persistând chiar şi după dispariţia celorlalte
simptome.

- durerile musculare sunt mult mai acute decât
în cazul răcelii, iar frisoanele sunt însoţite de
dureri abdominale şi ale oaselor, precum şi
senzaţie de usturime a ochilor;
- stările de greaţă şi vomă sunt, de asemenea,
asociate gripei, iar în cazuri grave acestea pot
evolua şi în alte probleme gastro-intestinale.
În această situație este indicată izolarea
voluntară la domiciliu a persoanelor care prezintă
simptomatologie asemănătoare gripei.
Pentru a evita contactarea gripei, medicii
recomandă: respectarea etichetei tusei și
strănutului (utilizarea de batiste de unică
utilizare), igiena adecvată a mâinilor, în vederea
reducerii răspândirii virusului și evitarea
aglomerațiilor.
M. MEILĂ

CAS Teleorman:

Pachetul minimal de servicii medicale
în asistența medicală ambulatorie
Pachetul minimal de servicii
medicale în asistența medicală
ambulatorie cuprinde patru tipuri
de servicii medicale: consultații
pentru situațiile de urgență
medico-chirurgicale; consultații
pentru supravegherea și
depistarea de boli cu potențial
endemo-epidemic; consultații
de monitorizare a
evoluției sarcinii și
lehuziei; consultații
pentru acordarea de
planificare familială.
S e r v i c i i l e
medicale pentru
situațiile de urgență
medico-chirurgicale
constau în aistență
medicală de urgență
(anamneză, examen
clinic și tratament) și
se acordă în limita
competenței și a
dotării tehnice a
cabinetului medical
în cadrul căruia își desfășoară
activitatea medicul de
specialitate.
Medicul de specialitate
acordă primul ajutor și, dacă
este cazul, asigură trimiterea
pacientului către structurile de
urgență specializate sau solicită
ambulanță.

Se asigură o singură
consultație per persoană pentru
fiecare situație de urgență
constatată, pentru care s-a
asigurat primul ajutor sau care a
fost rezolvată la nivelul
cabinetului medical, iar condițiile
acordării se stabilesc prin
norme.

Depistarea bolilor cu
potențial endemo-epidemic
include, după caz, diagnostic
prezumtiv și trimiterea la
spitalele de specialitate pentru
confirmare și tratament. Bolile
cu potențial endemo-epidemic
sunt cele prevăzute în anexa la
HC nr. 1186/2000 pentru
aprobarea listei cuprinzând

urgențele medico-chirurgicale și
bolile infecto-contagioase din
grupa 1, pentru care asigurații
beneficiază de indemnizație
pentru incapacitate temporară
de muncă fără condiții de stagiu
de cotizare. Și în acest caz se
acordă o singură consultație per
persoană pentru fiecare boală
cu potențial endemoepidemic.
Consultațiile
pentru monitorizarea
evoluției sarcinii și
l e h u z i e i ș i
consultațiile pentru
acordarea serviciilor
de planificare
familială se detaliază
în norme de la data
intrării în vigoare a
dispozițiilor art. 220
și art. 2621 din Legea
9 5 / 2 0 0 6 c u
modificările și
completările
ulterioare.
Persoanele care beneficiază
de pachetul minimal de servicii
medicale suportă integral
costurile pentru investigațiile
paraclinice recomandate și
tratamentul prescris de medicii
de specialitate.
Cornelia RĂDULESCU

nu... Nu m-am plâns niciodată și nu am să mă plâng. Îmi
voi duce Crucea până la capăt așa cum mi-a fost hărăzit.
Ca și până acum, voi căuta liniștea în pagini de carte. Voi
colora speranța cu altarul cuvântului, pentru voi, cititorii și
prietenii mei, până la apusul existenței mele. Promit!
ANIVERSARE
Din preajma naşterii mele
sunt în genunchi, o, Doamne
din ziua în care în calota
gândului meu
răul e cochilie a binelui.
Arse îndelung o flacără în mine
nu e Biserică, opaiţ –
pe care să nu îl fi aprins.
Doar acest iris înecat în albastru
pot să-ţi las mărturie
pentru o credinţă aspru răsplătită.
Rămân tot în genunchi. Darul visat
nu e pentru mine, pentru toţi.
A mea e doar spaima
aripi de smoală rupte –
ce vor rosti într-un târziu: e vremea...
Mihail TĂNASE

O nouă criză în sistemul
sanitar: spitalele au rămas
fără heparină
Lipsurile din sistemul sanitar par să se înmulțească de
la o zi la alta.
Spitale din întreaga țară se confruntă cu lipsă de
heparină, un anticoagulant injectabil folosit de medici în
timpul operațiilor.
Cei care plătesc sunt pacienții care trebuie să aștepte
până când autoritățile sanitare vor rezolva această
situație.
Asociațiile de pacienți afirmă că există probleme cu
compania care produce heparina. Firma, deși a câștigat
licitația, nu mai are produsul pe stoc. Medicii susțin că
există probleme în ceea ce privește procesul de fabricație

De ce este periculos să consumi grapefruit
atunci când iei medicamente
Luați antiinflamatoare? Atunci evitați atunci
consumul de grapefruit sau sucul acestuia.
Combinația dintre medicamente și acest citric
duce substanța într-o zonă toxică.

Literatura de specialitate ne spune că la
consum zilnic de grapefruit se constată scăderea

colesterolului rău – LDL. Din acest motiv,
grapefruit este pe lista mondială a alimentelor
care reduc incidența bolilor de inimă.
Acest fruct, însă, e interzis dacă luați orice fel
de medicament. Motivul se numește inhibitor
enzimatic.
Dr. de familie Cornel Chiriță: „Anumite
substanțe din sucul de grapefruit inhibă activitatea
enzimelor hepatice, enzime care transformă
diverse medicamente. Există un risc de
supradozare: pacientul, în continuare ia doza pe
care i-a prescris-o medicul, dar în sânge rămâne o
cantitate mai mare, netransformată de ficat. Și
atunci acea cantitate de substanță poate să
producă efecte.”
Cel mai periculos este pentru cei care iau
anticoagulante, dar și cei pe antidiabetice orale.
Există date care arată că banalul grapefruit poate
interacționa cu mai bine de 200 de clase de
medicamente.

însă Ministerul Sănătății nu are atribuții în acest sens și nu
poate să intervină.
În prezent, există probleme în mai toate spitalele din
întreaga țară.
Institutul Fundeni a sesizat Ministerul Sănătății încă de
acum trei săptămâni, iar lipsa acestui medicamente îi
determină pe medici să amâne operațiile care nu sunt
urgente.
Cei mai afectați sunt bolnavii care fie au suferit un
infarct miorcardic, fie sunt operați pe cord sau au suferit
accidente grave și au nevoie de heparină. Altfel riscă să
facă tromboze.
Medicamentul nu se găsețte nici macar în farmacii,
așa ca bolnavilor le este imposibil să îl procure.
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Provocările periculoase şi
farsele care pot duce la tragedii,
interzise pe YouTube
Platforma YouTube interzice videoclipurile care prezintă
provocări periculoase şi farse ce pot duce la răniri, după ce au
existat mai multe filmuleţe de acest fel în ultimii ani în mediul
online cu consecinţe grave şi chiar fatale, arată BBC.
Reprezentanţii platformei deţinute de compania Google au
precizat că materialele care prezintă conţinut ce pune vieţile
utilizatorilor în pericol "nu au ce căuta pe YouTube", scrie
Mediafax.
Totuşi, compania are dificultăţi în a impune regulile, conform
unui raport realizat de Buzzfeed, potrivit căruia platforma are în
continuare imagini ce înfăţişează sau sugerează
comportamente violente, în ciuda promisiunilor făcute de
reprezentanţii YouTube din ultima perioadă.

De asemenea, unele videoclipuri de acest fel au atras
milioane de vizualizări, cu toate că YouTube susţine că "are în
vedere impunerea unor norme prin care sistemul de plăţi
pentru popularitate să nu mai poată încuraja asemenea
abuzuri". O problemă pentru impunerea acestor reguli ţine de
lipsa unui sistem de referinţă: ce este considerat periculos e un
lucru subiectiv, variind foarte mult de la persoană la persoană.
"Regulile comunităţii noastre interzic orice conţinut care
încurajează activităţile periculoase, care ar putea să aibă drept
consecinţă răniri grave, şi clarifică ce ar reprezenta o
provocare sau o farsă vătămătoare", a anunţat compania.
"De acum încolo, site-ul susţine că nu va mai accepta
videoclipuri care conţin «farse ce transmit sentimentul de
pericol sau răniri grave»", adaugă cei de la YouTube pe un
formum al utilizatorilor. Aşadar, sunt incluse farsele prin care
cineva este păcălit că ar fi în mare pericol, chiar dacă nu există
nicio ameninţare.
Administratorii platformei video au spus că lucrează cu
psihologi specializaţi în problemele copiilor pentru a detecta
conţinuturile care pot da naştere unor situaţii traumatizante
pentru cei mici.
Anunţul companiei vine în contextul mai multor drame
petrecute în ultimii ani. O tânără din Minnesota (SUA),
Monalisa Perez, în vârstă de 20 de ani, a fost condamnată la
şase luni de închisoare după ce şi-a împuşcat mortal iubitul, pe
Mario Ruiz. Cuplul spera că videoclipul să ajungă celebru, cu o
enciclopedie folosită pentru a stopa glonţul ce îl viza pe
prietenul său.
Tot anul trecut, American Association of Poison Control
Centers a remarcat o creştere a cazurilor de îmbolnăvire
cauzată de înghiţirea unor capsule cu detergent de rufe, din
cauza unei provocări online. Chiar foarte recent, o provocare
inspirată de lungmetrajul "Birdbox" i-a făcut pe mai mulţi
utilizatori YouTube să participe la activităţi cotidiene legaţi la
ochi, cel puţin o persoană ajungând la spital după ce a fost
implicată într-un accident rutier.

Pastila de râs
O blondă merge cu peştişorul la veterinar.
- Eu cred că este epileptic, îi spune ea veterinarului.
Veterinarul aruncă o privire şi răspunde:
- Mie mi se pare că e destul de liniştit.
- Staţi, că încă nu l-am scos din apă!
***
Două blonde discută:
- Ieri am fost atacată de un maniac…
- Sexual?
- Nu prea!

Pălincă veche de 17 ani, vândută în glob
cu fir de aur pentru suma de 2.000 de euro, litrul
În Satu Mare, un
producător de distilate vinde o
pălincă veche de 17 ani
realizată din cireşe amare.
Aceasta este îmbuteliată în
glob de sticlă cu fir aurit şi este
vândută la un preţ de 2.000 de
euro litrul. Licoarea este
inspirată de balada lui Ciprian
Porumbescu, ”Crai Nou”.
Silviu Zetea, fondatorul
firmei de produse distilate, a
declarat că produsul se
livrează doar la comandă,
majoritatea clienţilor fiind din
România, scrie Mediafax.
”Valoarea unui produs nu
stă numai în calitatea
conţinutului, ci şi în ce anume
simbolizează. Noi avem o
pălincă veche de 17 ani, din
cireşe amare, căreia i-am pus
o poveste, simbolizând
Balada lui Ciprian
Porumbescu <Crai Nou> . Am
denumit-o băutură pentru
îndrăgostiţi, pentru ocazii rare
sau de şemineu, conţinutul
fiind unic. Forma de
prezentare este una
deosebită, într-un glob de
sticlă cu fir aurit, pus într-o
cutie personalizată din lemn,

lucrată manual. Produsul se
livrează doar pe bază de
comandă, preţul ajungând la
2.000 de euro litrul, mulţi
clienţi care l-au achiziţionat
spunând că au făcut o
investiţie. Majoritatea
comenzilor le-am primit din
ţară”,spune Zetea.
Producătorul din Satu
Mare a lansat, la sfârşitul
anului trecut, special de
Centenar, o colecţie de patru
pahare sigilate de 40 de ml,
fiecare conţinând pălincă de
prune, pere, mere şi vişine.
”Lotul de pahare denumite
Zetea - Uneşte Oamenii,

special de Centenar, are un
scop simplu. M-am gândit că
putem face pentru anul Marii
Uniri o sticlă dedicată, dar mi
s-a părut mai interesant să fac
un set de păhărele, pentru că
Unirea întotdeauna
presupune mai mulţi, nu unul
singur. Am dorit să marcăm
Centenarul, să rămână ceva
în urmă, ca un moment festiv.
Stau patru persoane la masă
şi în acest fel fiecare a făcut
Unirea între ei. Sunt patru
pahare, trei simbolizând cele
trei Principate Române, iar al
patrulea Europa”, a declarat
Silviu Zetea.

Avertisment: 60% din speciile de cafea,
pe cale de dispariţie
60 la sută dintre tipurile de cafea sălbatică
sunt pe cale de dispariţie, iar culturile de Arabica
şi Robusta vor resimţi efectele colaterale - arată
un nou studiu.
Cauzele sunt multiple: de la perioadele
secetoase tot mai dese şi mai intense, la
despăduriri şi răspândirea mai rapidă a fungilor
odată cu creşterea temperaturii globale.
75 din 124 de specii cunoscute sunt
ameninţate - o proporţie record pentru un gen de
plante. Unele dintre ele, de fapt, nici nu au mai
fost zărite de peste o sută de ani.
Cercetătorii au explicat că, deşi nu le
consumăm, genele speciilor sălbatice sunt
esenţiale pentru susţinerea celor de cultură.

Anunţ
Pârvu Florica PFA, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, CUI 20340015,
F34/119/2005, pierdut Certificat înregistrare original B 2046553 și Certificat Constatator nr.
30550/25.05.2009. Le declar nule.

Anunţ public
privind dezbaterea publică
EURO CASA PROD SA anunță publicul interesat cu privire la organizarea ședinței de
dezbatere publică în data de 12.02.2019, ora 13:00, la sediul Primăriei municipiului Turnu
Măgurele, județul Teleorman, pentru analizarea documentelor de susținere a solicitării
privind revizuirea autorizației integrate de mediu, emisă pentru domeniul de activitate prevăzut
în Legea 278 privind emisiile industriale, Anexa 1, pct 6.6: Instalații pentru creșterea
intensivă a păsărilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri
pentru păsări de curte, punct de lucru în municipiul Turnu Măgurele, str. Libertății nr. 208, jud.
Teleorman.
Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, str. Dunării nr.1, jud. Teleorman.
Observațiile publicului formulate în scris se primesc zilnic la sediul genției pentru Protecția
Mediului Teleorman, str. Dunării nr.1, jud. Teleorman până la data de 11.02.2019.

Anunţ
SC ADDA GLOBAL SRL, cu sediul în com. Buzescu, jud. Teleorman, RO 19420072
J34/1044/2008, pierdut Certificat de înregistrare sanitar-veterinară nr. 287/19.04.2017 emisă
de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Teleorman. Îl declar nul.

Anunţ
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.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Se pare ca sunteti
nervos din cauza unor
neintelegeri in familie.
Va sfatuim sa fiti mai
flexibil. Spre seara,
reusiti sa va calmati si
sa vedeti lucrurile
altfel. Odihniti-va mai
mult!

Aveti impresia ca
nu va intelege nimeni.
Fiti prudent si
diplomat, riscati sa
deteriorati relatiile! Un
prieten va ajuta sa va
clarificati sentimentele
si vă redă increderea
in viitor.

LEU

FECIOARĂ

Va i n t e l e g e t i
e x c e l e n t c u
partenerul de viata. In
ciuda faptului ca nu
stati prea bine cu
banii, faceti impreuna
proiecte indraznete.
Va sfatuim sa nu va
uitati promisiunile.

Va c e r t a t i c u
partenerul de viata
din cauza banilor.
Inainte de a-i reprosa
ceva, ganditi-va daca
nu cumva exagerati!
Odihniti-va mai mult
si incercati sa fiti mai
optimist!

CAPRICORN

Va enervati pentru
ca nu reusiti sa va
intelegeti cu un
partener de afaceri.
Va s f a t u i m s a
amanati intalnirile
importante. Spre
seara, s-ar putea sa
va viziteze o ruda.

Ti n e t i c o n t d e
intuitie si amanati
orice calatorie! La
serviciu, nu este
exclus ca tensiunile
acumulate in timp sa
explodeze. Va sfatuim
sa nu mergeti la
petreceri sau in vizite.

BALANŢA

Nu este momentul
Aveti de rezolvat o D i m i n e a t a s - a r
sa incepeti activitati multime de probleme. putea sa ratati o
noi. Aveti de facut mai V a d e s c u r c a t i intalnire importanta si
multe drumuri care va excelent, pentru ca sa va enervati. Ar fi
incurca planurile. Ar fi sunteti intr-o forma de bine sa va concentrati
bine sa va limitati la zile mari. Dificultati la ce aveti de terminat
activitati simple, care puteti avea doar pe si sa nu refuzati
nu risca sa va dea plan financiar, insa ajutorul unei persoane
mai in varsta.
batai de cap.
mici.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

Sunteti pus pe
treaba si vreti sa
rezolvati mai multe
probleme in acelasi
timp. Nerabdarea va
face sa deveniti agitat.
Va recomandam sa va
stabiliti clar prioritatile.

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Deveniti irascibil
S-ar putea sa nu
din cauza atmosferei v a a j u n g a b a n i i
tensionate. Dupa- pentru ceea ce v-ati
amiaza reusiti, cu propus. Dupa-amiaza
ajutorul partenerului a v e t i o c a z i a s a
de viata, sa terminati incepeti o colaborare.
o lucrare in casa. Nu Va recomandam sa
i n c e r c a t i n i c i o faceti tot posibilul sa
speculatie!
nu o ratati.

Semnificaţii istorice pentru
19 Ianuarie
1736: S-a născut
James Watt,
fizician englez,
inventatorul
maşinii cu aburi
(d. 1819).
1798: S-a născut
Auguste Comte,
filosof francez (d.
1857).
1806: S-a născut
Alecu Donici, poet
român (d. 1865).
1809: S-a născut
Edgar Allan Poe,
poet, scriitor, critic
american (d. 1849).
1839: S-a născut
Paul Cézanne,
pictor francez (d.
1906).
1889: Statul român a devenit proprietarul tuturor căilor
ferate de pe teritoriul României, care măsurau 1.377 km.
1890: S-a născut Ştefan Procopiu, fizician român,
membru al Academiei Române (d. 1972).
1932: S-a născut Constantin Drăghici, solist vocal,
compozitor, orchestrator român (d. 2015).
1943: S-a născut Janis Joplin, cântăreaţă americană de
hard rock şi blues rock (d. 1970).
2015: A murit Justin Capră, inventator român (n.
1933).
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07:30 Istorii ascunse 08:00 Prietenii
incredibile 09:00 Şah-mat 09:30 M.A.I.
aproape de tine 10:00 Vreau să fiu
sănătos 11:00 Levintza prezintă 11:30
Constructorii de visuri 12:00 Unirile
romanilor 13:00 Faţa nevăzută a lumii
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui
15:30 Vedeta populară 17:30 Replay
1 9 : 0 0 Te l e e n c i c l o p e d i a 2 0 : 0 0
Telejurnal 21:00 Habemus Pam: o
istorie a puterii 22:00 Trei decenii de
război 23:00 Profesioniştii... 00:00
#Creativ

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00
La bine și la rău 12:15 Ce
spun românii 13:15 Rocky III
15:15 Eu şi Prinţul 3: Luna de
miere 17:00 Fără o vâslă
19:00Ştirile Pro Tv 20:00 Las
fierbinți 21:45 Lumea nu e de
ajuns 00:00 Las fierbinți
01:30 Rocky III 03:30 La bine
și la rău 06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00
Fructul oprit 13:00
Observator 13:30 Zaza Sing
16:00 Chefi la cuțite 19:00
Observator 20:00 Zootropolis
22:00 101 Dalmatieni 00:00
Spitalul de nebuni 02:00
Ultimul trib: Madagascar
04:15 Spitalul de nebuni
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:00
Teo Show 11:00 Sport, dietă
şi o vedetă 12:00 Știrile Kanal
D 13:00 Roventura 14:00
Asta-i România! 15:30
Puterea dragostei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Exatlon
23:00 Bravo, ai stil! 01:00
Știrile Kanal D 02:15 Puterea
dragostei 05:15 Pastila de râs

07:20 Flash monden 08:20
Elisa 10:30 Secrete de stil
11:00 Camera de râs 11:30
Cu lumea-n cap 13:30 Nuntă
în Basarabia 15:30 Chef
Dezbrăcatu' 16:00 Liceenii
18:00 Focus 18 19:30 Flash
monden 20:00 Arta shaolin
22:30 Enigma 01:00 Arta
shaolin 03:00 Enigma

07:15 Ce spun românii
09:15 La bloc 11:15 Secrete
13:00 Palomino 14:45 Cum
salvezi o căsnicie 16:45 Unul
nu aude, celălalt nu vede
18:30 La bloc 20:30 Hotelul
Marigold 22:45 Fragmente
00:30 Adevăratul curaj 02:30
Fragmente 04:00 La Maruţă
06:00 La bloc 06:30 Ce spun
românii

08:00 Știrile B1 08:30
Ritmul sănătăţii 09:00 Știrile
B1 10:30 Ritmul sănătăţii
11:00 Talk B1 11:30 Belle
lifestyle 12:00 Știrile B1 13:00
Talk B1 15:00 Știrile B1 16:00
360° 18:00 Știrile B1 19:00
Condamnaţii 20:00 Știrile B1
21:00 360° 23:00 Știrile B1
00:35 Seara milionarilor
02:35 Știrile B1

08:45 Epoca de gheață 3:
ariția dinozaurilor 10:15 Pan:
Aventuri în Țara de Nicăieri
12:05 Operaţiunea "Broken
Arrow" 13:55 Masca 15:30
Invadarea lumii : Bătălia Los
Angeles 17:20 Miracolul de pe
strada 34 19:15 Armă mortală
20:00 Pirații din Caraibe: La
cătul lumii 22:00 Curierul 2
23:30 Recuperatorii
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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
a c a s ă . D e c u p e a z ă t a l o n u l d e a b o n a m e n t d i n z i a r, a c h i t ă î n c o n t u l
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.
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
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SPORT

Bara şi Niculescu s-au calificat în
optimile probei de dublu la Australian Open
Perechea română Irina
Maria Bara/Monica Niculescu
s-a calificat, vineri, la
Melbourne, în optimile de
finală ale probei feminine de
dublu din cadrul turneului de
tenis Australian Open, graţie
victoriei cu 6-4, 7-6 (10-8) în

faţa favoritelor numărul şase,
L u c i e H r a d e c k a
(Cehia)/Ekaterina Makarova
(Rusia).
Româncele s-au impus
după două ore şi 3 minute de
joc.

În primul set fiecare cuplu
şi-a făcut serviciul până la 5-4
pentru românce, care au forţat
şi au reuşit să încline balanţa
pe final, câştigând cu 6-4. În
actul secund, Bara şi
Niculescu s-au desprins la 3-1,
dar apoi situaţia s-a răsturnat

ş i
p e r e c h e a
Hradecka/Makarova a condus
cu 5-3. Au urmat trei ghemuri
la rând ale româncelor, iar apoi
setul a ajuns în tiebreak. Bara
şi Niculescu au condus cu 5-0
şi 6-3, iar conturile păreau

încheiate, dar Hradecka şi
partenera sa au revenit
spectaculos, salvând patru
mingi de meci, apoi au ratat
una, la 8-7, dar în cele din
urmă Bara şi Niculescu s-au
impus cu 10-8.
Diferenţa s-a făcut la
punctele de pe serviciul al
doilea, româncele fiind
superioare (59%-46%), în timp
ce la primul serviciu
procentajul a fost egal, 64%64%. Învinsele au avut
superioritate la capitolul
winners, 27-19, dar au comis
şi mai multe erori neforţate,
12-2.
Bara şi Niculescu şi-au
asigurat un cec de 55.000 de
dolari şi 240 de puncte WTA la
dublu, următoarele adversare
fiind învingătoarele din meciul
Margarita Gasparian
(Rusia)/Daria Gavrilova
(Australia) - Raquel Atawo
(SUA)/Katarina Srebotnik
(Slovenia/N.9).

Flavius Stoican îşi aduce
doi atacanţi care au jucat de la egal
la egal cu Messi în La Liga
Echipa lui Flavius Stoican,
Politehnica Iaşi, se pregăteşte
să debuteze în noul an cu
jucători noi, care să o ajute să
se claseze pe un loc cât mai
sus în clasamentul Ligii I
Betano. Pe site-ul oficial al
clubului din nordul ţării au fost
anunţate alte două veniri în
lotul moldovenilor.
"În cantonamentul
Politehnicii vor sosi atacanţii
Bacari şi Jorge Orti care vor
susţine probe de joc.
Bacari, pe numele său
întreg Bubacar Njie Kambi, are
30 de ani, născut în Spania, a
evoluat la mai multe echipe din
ţara natală precum Espanyol
Barcelona. Pentru echipa
catalană are 4 meciuri jucate
în La Liga, sub comanda lui
Pochetino. De asemenea, în
perioada în care a evoluat la
Valladolid a fost coleg cu
Diego Costa, atacantul lui
Atletico şi al Naţionalei

Spaniei.
În timpul celor 4 sezoane
petrecute în Bulgaria la
Cherno More, a cucerit o Cupă

în CV alte echipe iberice
precum Dep. Aragón, CyD
Leonesa şi CD Toledo.
Cei 2 atacanţi vor fi testaţi

O nouă plecare de la Dinamo!
Lotul lui Dinamo se modifică de la o zi la alta. Aflaţi în
cantonamentul din Turcia, dinamoviştii au aflat că Mircea
Rednic a mai renunţat la un jucător. Portarul Mihai Eşanu, 20
de ani, va pleca în Liga 2, la Daco-Getica, mutare prin care i
se face loc italianului Luca Mazzoni, portarul celor de la
Livorno.

Din informaţiile ProSport, Dinamo şi Daco-Getica s-au
înţeles asupra împrumutului lui Eşanu, care va avea mai
multe şanse de a apăra în Liga 2, decât ar fi avut la Dinamo,
odată cu transferul unui portar de valoare. Se pare că Mircea
Rednic a rămas cu un gust amar în privinţa lui Eşanu, după ce
l-a văzut la treabă în primul amical al iernii, cu Hajduk Split,
scor 0-2.
Luca Mazzoni, 34 de ani, goalkeeperul trupei de pe locul
16 din Serie B, va parafa contractul cu roş-albii, perioada fiind
de un an şi jumătate. El a jucat în 16 din cele 18 etape
disputate de Livorno, iar în decembrie anul trecut a încasat
doar patru goluri.
De altfel, Rednic l-a chemat pe Vlad Muţiu în
cantonamentul din Antalya, după ce iniţial îl lăsase acasă pe
portarul de 23 de ani. Antrenorul s-a răzgândit şi ca urmare a
indeciziei lui Sean McDermott, irlandezul şi roş-albii
neajungând la un consens în privinţa salariului. Practic,
Dinamo avea un singur portar valid, pe Mihai Eşanu, fiindcă
Muţiu nu are nicio garanţie că va continua la trupa din "Ştefan
cel Mare".

FCSB a rezolvat al treilea
transfer al iernii!
Telenovela Carlos Fortes e aproape de final. Atacantul de
24 de ani va ajunge la un acord cu FCSB.
„O să semnez cu Steaua în zilele următoare”, a declarat
vârful celor de la Gaz Metan Mediaș pentru GSP.RO. Deși
cluburile se înțeleseseră deja de câteva zile pentru
împrumutul jucătorului până în vară, impresarul a încercat să
blocheze mutarea, nemulțumit că fusese sărit din discuții de
Gigi Becali.

a Bulgariei şi trofeul de cel mai
bun jucător din campionatul
Bulgariei în sezonul
2013/2014.
Jorge Orti are 25 de ani, a
jucat 13 partide în La Liga
pentru Real Zaragoza. Mai are

de antrenorul Flavius Stoican
în cele 3 meciuri de pregătire
pe care Politehnica le va mai
susţine în cantonamentul din
Antalya", se arată în anunţul
făcut de Politehnica Iaşi.

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.

La presiunile lui Fortes, care își dorește să semneze cu
FCSB, agentul a cedat, iar în zilele următoare va parafa
contractul cu vicecampioana României. Acesta s-ar putea
alătura lotului în cantonamentul din Marbella în acest weekend sau, cel mai târziu, la începutul săptămânii viitoare.
30.000 € plătește FCSB pentru împrumutul lui Fortes.
Dacă atacantul va convinge, roș-albaștrii vor trebui să achite
300.000 de euro pentru a-l transfera definitiv
Plecarea lui Fortes alături de familie în Portugalia, la
câteva sute de kilometri de cantonamentul celor de la FCSB,
indica deja faptul că vârful vrea să facă joncțiunea cu lotul lui
Mihai Teja. Mai mult, acesta primise în cursul zilei de joi și un
ultimatum din partea lui Gigi Becali, în direct la TV Digi Sport:
„Transferul lui Fortes trebuie să se facă azi sau mâine cel
târziu. Dacă nu se face mâine (n.r. vineri), la revedere!”.

