
Un șofer teleormănean a 
încercat să fugă de poliție, dar s-a 
ales cu cătușe la mâini.

Polițiștii au depistat un bărbat 
în vârstă de 30 ani din comuna 
Pietroșani, în timp ce a condus un 
autoturism pe Drumul Național 5C 
deși avea dreptul de a conduce 
autovehicule suspendat. În 
momentul opririi, șoferul a coborât 
din mașina și a fugit. Unul din 
polițiștii echipajului a reușit să-l 
imobilizeze și să-l încătușeze.

În cauză s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de 
conducerea unui autovehicul având dreptul de a conduce suspendat, urmând a 
se propune soluție prin Parchetul de pe Lângă Judecătoria Zimnicea.

C.D.

Campania națională privind verificarea 
respectării prevederilor referitoare la 
autorizarea funcționării din punct de 
vedere al securității și sănătății în muncă, 
conform H.G.  nr.1425/2006,  cu 
modificările  și completările ulterioare, are 
ca obiectiv verificarea respectării 
prevederilor referitoare la autorizarea 
funcționării din punct de vedere al 
securității și sănătății în muncă (SSM) de 

către angajatorii care au obligaţia autorizării la inspectoratul teritorial de muncă, 
conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr.1425/2006, cu modificările și completările ulterioare (Norme Metodologice).

(Continuare  în  pagina  4)

Guvernul a promulgat proiectul pentru modificarea 
Legii Educației, prin care consiliile locale sunt obligate să 
acorde burse elevilor în anul 2019. De aceste burse pot 

beneficia elevii din învățământul preuniversitar. Acestea 
pot fi: burse sociale, burse de studiu, burse de merit și 
burse de performanță.

Iniţiativa legislativă prevede ca bursele sociale, 
bursele de studiu, bursele de merit şi bursele de 
performanţă se stabilesc anual prin hotărâre de Guvern. 

Acestea se pot cumula, iar elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale sau nedeplasabili pot beneficia de învăţământ la 
domiciliu. „Pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, în 

vederea integrării acestora în învăţământul cu frecvenţă, 
se vor achiziţiona elevatoare sau procesul instructiv-
educativ se va desfăşura într-o sală situată la parterul 
unităţii”, prevede actul normativ.

(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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2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Vești importante pentru șoferi. Apar noi modele de proces-
verbal. Autoritățile au pus în dezbatere publică un nou tip. Astfel, 
vom avea trei modele de proces-verbal, în cazul în care oficialii 
vor fi de acord cu cel nou.

Modelul se regăseşte în Proiectul de hotărâre a Guvernului 
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor 
contravenţionale, precum şi pentru organizarea Sistemului 
informatic de gestionare a titlurilor de creanţă electronice.

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie aprobat de 
Executiv şu publicat în Monitorul Oficial.

Documentul va conţine elemente noi precum achitarea 
amenzii în termen de 15 zile, dar şi codul IBAN al contului unic în 
care se pot plăti amenzile contravenţionale rutiere.

P o l i ț i ș t i i  d i n  Tu r n u  
Măgurele au organizat și 
executat o acțiune pe raza 
municipiului pe linia prevenirii 
și combaterii infracțiunilor 
stradale și ilegalităților în 
domeniul silvic. Cu acest prilej 
au fost aplicate 8 sancțiuni 
contravenționale în valoare 
de 2.900 lei.

În cadrul acțiunii a fost 
depistat în flagrant în incinta 
unei societăți comerciale 
s i t u a t e  p e  B u l e v a r d u l  
Independenței din localitate 
un bărbat în vârstă de 32 de 
ani din Turnu-Măgurele, 

având asupra sa un cuțit tip 
briceag.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal în care se 
efectuează cercetării sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de “portul fără drept de 
obiecte periculoase”, urmând 
a se propune soluție prin 
Parchet.

Și polițiștii din Videle au 
organizat o acțiune similară în 
zona localurilor de alimentație 
publică. Oamenii legii au 
a p l i c a t  7  s a n c ț i u n i  
contravenționale în valoare 
de 2.740 lei.

P r i n t r e  n e r e g u l i l e  
constate, exemplificăm cazul 
unui tânăr în vârstă de 18 ani 
din Videle care în timp ce se 
afla în incinta unei societăți 
comerciale situate pe strada 
Republicii avea asupra sa un 
cuțit.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal în care se 
efectuează cercetări sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de “portul fără drept de 
obiecte periculoase”, urmând 
a se propune soluție prin 
Parchet.

C.D.

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

M u z e u l  J u d e ţ e a n  
Teleorman organizează, în 
colaborare cu Biroul Județean 
Teleorman al  Arhivelor  
N a ț i o n a l e  ș i  Ş c o a l a  
Gimnazială nr.7 Alexandria, 
manifestarea „160 de ani de la 
Unirea Țării Românești cu 
Moldova”.

Evenimentul va avea loc 
miercuri, 23 ianuarie 2019, 
începând cu ora 11.00, în 
Sala Multimedia a Muzeului 
Judeţean Teleorman.

În cadrul manifestării vor fi 
s u s ț i n u t e  u r m ă t o a r e l e  
comunicări: ”Alexandru Ioan 

Cuza – Domnul Unirii”, Cornel 
Zaman - Biroul Județean 
Teleorman al  Arhivelor  
Naționale; ”Reformele lui 
Cuza – fundamentul statului 
român modern”, Cătălin 
Borțun - Muzeul Judeţean 
Te l e o r m a n ;  ” U n i r e a  
Principatelor Române în 
ilustrații de epocă”, Cătălin 
Florea - Şcoala Gimnazială 
nr.7 Alexandria.

Manifestarea se înscrie în 
c a d r u l  p r o g r a m u l u i  
educaţional „Muzeul - sursă 
de cultură şi educaţie”.

Cornelia RĂDULESCU

Tineri prinși înarmați pe stradă

Muzeul Județean Teleormen:

Manifestarea „160 de ani de la Unirea Țării 
Românești cu Moldova”

Administraţia Fondului de Mediu invită firmele de instalatori să 
se înscrie, în perioada 25 ianuarie-1 martie, în programul de 
instalarea a panourilor fotovoltaice prin care 30.000 de persoane 
fizice pot primi o subvenţie de 20.000 de lei dacă îşi instalează un 
sistem fotovoltaic.

Instituţia aminteşte persoanelor fizice că pot accesa programul 
guvernamental doar prin intermediul acestor instalatori.

“Înscrierea persoanelor fizice în cadrul programului se va 
realiza prin intermediul instalatorilor, după încheierea etapei de 
validare a instalatorilor și publicarea listei acestora pe site-ul 
instituției – www.afm.ro”, se arată în comunicatul instituţiei.

“Criteriile de eligibilitate pentru validarea instalatorului, con 
ţinutul dosarului de validare și alte informații privind depunerea 
dosarului de validare se regăsesc în Ghidul de finanțare aprobat 
prin Ordinul nr. 1287/2018, disponibil pe site-ul www.afm.ro, la 
secțiunea Programe de finanțare – Sisteme fotovoltaice”, spune 
AFM.

Programul se derulează multianual, iar finanţarea lui se asigură 
din veniturile Fondului pentru Mediu rezultate din vânzarea 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, în limita sumelor 
prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al acestei 
instituţii, aprobat conform legii.

Finanţarea nerambursabilă, asigurată de Administraţia 
Fondului pentru Mediu (AFM), reprezintă 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 25.000 de lei, inclusiv TVA, 
pentru fiecare imobil aflat la o distanţă de cel puţin doi kilometri faţă 
de reţeaua de distribuţie a energiei electrice.

Apare un nou model
 de proces-verbal

Începe programul 
de instalare a panourilor 

fotovoltaice acasă cu 
bani de la stat
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Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea 
Codului penal şi a Codului de procedură penală 
"va exista cât de curând", a anunțat luni 
secretarul general al PSD, Codrin Ștefănescu. 
PSD va anunţa "câteva surprize în luna 
februarie" în domeniul legislativ.

Secretarul general al PSD, Codrin 
Ştefănescu, a anunţat luni, că ordonanţa de 
urgenţă pentru modificarea Codului penal şi a 
Codului de procedură penală "va exista cât de 
curând" şi că social-
democraţii nu au 
renunţat şi discută în 
interiorul partidului 
despre amnistie şi 
graţiere.

"Ordonanţa pe 
coduri va exista cât 
de curând. Este o 
chestie pe care ne-
am asumat-o la 
Consiliul Naţional. 
Aţi văzut că acum 
n e - a  a n u n ţ a t  
domnu l  Tudore l  
Toader de ordonanţa pe completuri. (...) Toate 
se vor da. Şi vă spun un singur lucru: noi nu am 
renunţat şi este o discuţie foarte serioasă şi 
aplicată în interiorul partidului pe amnistie şi 
graţiere. Pentru că, vă repet, suntem ţara în 
care s-au produs nişte lucruri unice pe planetă, 
legate de încălcarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului", a declarat Codrin 
Ştefănescu.

Potrivit sursei citate, PSD va anunţa "câteva 
surprize în luna februarie".

"La nivel central (...) nu vom ceda nici măcar 
un milimetru în tot ce ne-am propus. Vom 
merge mai departe cu toate modificările de 
coduri, vom merge cu modificări de legi foarte 
importante, vom avea câteva surprize în luna 
februarie pe care le vom anunţa. Vom merge 
mai departe cu tot ce înseamnă politici 
naţionale pentru binele românilor, privind 

modul în care îi 
facem să înţeleagă 
pe cei din marile 
companii că trebuie 
să îşi plătească 
taxele şi impozitele 
în România, pentru 
că aici au şi ei profit. 
Vom continua mai 
d e p a r t e  c u  
p r o g r a m u l  d e  
majorare de pensii şi 
salarii, aşa cum a 
fost anunţat", a 
explicat Ştefănescu.

Întrebat de jurnalişti ce surpriză pregăteşte 
PSD pentru luna februarie, secretarul general 
al partidului a răspuns: "E legată de mediul 
legislativ. (...) Mai modificăm nişte lucruri şi 
mergem înainte. Luaţi cu atenţie declaraţia de 
la Consiliul Naţional a domnului Liviu Dragnea 
şi o să vedeţi că acolo este un punctaj pe ceea 
ce facem. (...) În februarie vor fi câteva anunţuri, 
inclusiv pe mediul economic şi pe zona fiscală".

Pe 26 ianuarie 1918, la Scornicești, s-a născut Nicolae 
Ceaușescu, care a murit împușcat la Târgoviște, în ziua de 
Crăciun, pe 25 decembrie 1989. Nicolae Ceaușescu s-a 
căsătorit cu Elena și a avut trei copii, pe Nicu, Zoie și Valentin. 
Tatăl lui Nicolae Ceaușescu, Andruță, era un cioban din 
Polovraci, susținător al lui Ion Mihalache și al Partidului 
Țărănesc. Andruță a fost o perioadă scurtă primar la 
Scornicești. Mama viitorului dictator, Alexandrina, provenea 
din familia unui ofițer din armata lui Tudor Vladimirescu. Era o 
femeie foarte religioasă, iar Nicolae Ceaușescu, cel care 
altfel a demolat biserici, a comandat construirea unei biserici 
în Scornicești, deși el era ateu.

Nicolae Ceaușescu a fost secretar general al Partidului 
Comunist Român de la 1 iulie 1965 până pe 25 decembrie 
1989, când a fost împușcat. Tot Nicolae Ceaușescu a fost 
primul președinte al României, din 29 aprilie 1974.

La Revoluția din 1989, pe 22 decembrie, printr-un decret 
al CFSN semnat de Ion Iliescu a fost constituit Tribunalul 
Militar Excepțional, care pe 25 decembrie avea să-i 
condamne la moarte pe soții Nicolae și Elena Ceaușescu, 
într-un trucat proces sumar.

În timpul dictaturii lui Nicolae Ceaușescu, ziua acestuia de 
naștere era sărbătorită pe data de 26 ianuarie, ca după aceea 
să se dovedească faptul că acesta era născut pe 23 ianuarie 
1918. Tatăl dictatorului, Andruță, era un țăran care avea trei 
hectare de pământ, câteva oi și un atelier de croitorie, nu se 
interesa de copii, fura și bea, sărea repede la bătaie și înjura. 
Nicolae Ceaușescu a făcut patru clase la școala din sat; nu 
avea cărți, și mergea la școală desculț. Nu avea prieteni, era 
nervos și imprevizibil, iar la 11 ani a plecat la București, unde 
s-a angajat ucenic la un cizmar, Alexandru Săndulescu, 
membru activ al Partidului Comunist Român; acesta l-a inițiat 
pe tânărul ucenic de la cizmărie în misiuni conspirative. 
Nicolae Ceaușescu a fost arestat prima oară în 1933, pentru 
agitație comunistă. Au urmat mai multe arestări și eliberări, 
până a devenit conducătorul suprem al României. După cel 
de-al doilea război, în perioada colectivizării, a fost 
subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii. În decembrie 
1957 a avut gradul de general-locotenent de armată, și a 
întemnițat mai mulți țărani. După ce a devenit conducătorul 
statului a fost bine primit la toate curțile europene și 
americane, a venit impresionat din Coreea comunistă și a 
comandat demolarea mai multor biserici și cartiere și 
construirea Casei Poporului, îndelun hulită, dar în care se 
lăfăie astăzi parlamentari. După uciderea sa la Târgoviște a 
fost abrogată pedeapsa cu moartea.

Ioan DUMITRESCU

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, că Tratatul de 
cooperare şi integrare franco-german de la Aachen, la 
semnarea căruia a participat, reflectă angajamentul Franţei şi 
Germaniei pentru consolidarea proiectului european, subliniind 
că România va rămâne în continuare aproape de cele două ţări 
în realizarea acestui obiectiv, potrivit Agerpres.

El a amintit că Tratatul de la Elysée care stă la baza Tratatului 
de la Aachen a pecetluit, la 18 ani după finalul celui de-al Doilea 
Război Mondial, prietenia franco-germană şi a făcut posibil cel 
mai grandios proiect politic integraţionist din istorie, respectiv 
Uniunea Europeană.

De asemenea, președintele a arătat că, în pofida unor 
diferenţe inerente de viziune cu privire la viitorul european 
comun şi ritmul şi direcţia dezvoltării, speră ca forţa coeziunii se 
va dovedi în cele din urmă mult mai puternică.

Preşedintele Iohannis a participat la ceremonia de semnare 
a Tratatului de cooperare şi integrare franco-german, la invitaţia 
cancelarului Angela Merkel şi a preşedintelui francez, 
Emmanuel Macron. Şeful statului a reprezentat România în 
calitate de Preşedinţie în exerciţiu a Consiliului Uniunii 
Europene.

Dictatorul

Klaus Iohannis:

România va rămâne 
în continuare aproape de 

Franţa şi Germania în consolidarea
 proiectului european

T r e i  a s o c i a ț i i  a l e  
magistraților au reacționat 
printr-o luare de poziție 
comună după anunțul făcut de 
ministrul Justiției Tudorel 
Toader cu privire la redactarea 
unei Ordonanțe de Urgență 
care să permită revizuirea 
sentințelor definitive date de 
c o m p l e t u r i l e  d e  c i n c i  
judecători de la Curtea 
S u p r e m ă .  M a g i s t r a ț i i  
avertizează Guvernul cu 
privire la riscurile existente în 

această situație.
Cele trei asociații ale 

judecătorilor și procurorilor 
care au redactat avertismentul 
de mai jos cu privire la 
redactarea Ordonanței de 
Urgență nunțate de Toader 
sunt Forumul Judecătorilor din 
România, Mișcarea pentru 
A p ă r a r e a  S t a t u t u l u i  
Procurorilor, Inițiativa pentru 
Justiție.

Ministrul Justiției a anunțat 
l un i  că  l uc rează  l a  o  
Ordonanță de urgență care le 
va permite celor condamnați 

de Instanța Supremă din 2014 
încoace să ceară revizuirea 
sentințelor. Este și cazul lui 
Liviu Dragnea, care a primit 
verdictul definitiv în 2016. 
Ordonanța vine după ce 
Curtea Constituțională a decis 
că, în ultimii ani, completurile 
de 5 judecători nu au fost 
legale.

"Ca urmare a semnalelor 
vehiculate în spațiul public 
privind iminenta adoptare a 
unei Ordonanțe de urgență a 

G u v e r n u l u i  p e n t r u  
rejudecarea dosarelor în care 
s - a u  p r o n u n ţ a t  d e c i z i i  
definitive de completurile de 5 
judecători de la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie... Asociația 
"Forumul Judecătorilor din 
R o m â n i a " ,  A s o c i a ț i a  
"Mișcarea pentru Apărarea 
Statutului Procurorilor" și 
Asociația "Inițiativa pentru 
Justiție" solicită Guvernului să 
a n a l i z e z e  c u  a t e n ț i e  
argumentele prezentate în 
prezenta opinie juridică și să 
nu procedeze la adoptarea 

vreunui proiect care să pună în 
p e r i c o l  v a l o r i  s o c i a l e  
fundamentale într-un stat de 
drept", se spune în mesajul 
comun al celor trei asociații.

Magistrații atrag atenția 
asup ra  "pe r i co lu l u i  de  
nesocotire a principi i lor 
constituționale", dar și asupra 
situațiilor excepționale, de 
rea lă  urgență ,  în  care  
Guvernu l  poate  în locu i  
Parlamentul ca autoritate 
legiuitoare.

Mag is t ra ț i i  i nd i că  ș i  
"pericolul de nesocotire a 
jurisprudenței CEDO" în cazul 
special al unei Ordonanțe de 
urgență pentru rejudecarea 
dosarelor  în care s-au 
pronunţat decizii definitive de 
completurile de 5 judecători de 
la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.

Un element esențial în 
acest context îl constituie 
"securitatea juridică", care 
reprezintă o manifestare a 
dreptului la securitate al 
individului, având menirea de 
a-l proteja pe acesta de 
efectele negative ale dreptului.

Cele trei asociații solicită 
p ă s t r a r e a  î n  l i m i t e l e  
constituționale fixate de 
Curtea Constituțională prin 
însăși Decizia nr. 685 din 7 
noiembrie 2018 asupra cererii 
de soluţionare a conflictului 
j u r i d i c  d e  n a t u r ă  
c o n s t i t u ţ i o n a l ă  d i n t r e  
Parlamentul României, pe de 
o parte, şi Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie.

PSD anunță "surprize" uriașe 
pentru februarie

Magistrații reacționează dur după
 anunțul lui Toader despre OUG-ul cu

 reviziuirea sentințelor



(urmare  din  pagina  1)
Prin desfășurarea campaniei se urmăreşte, 

pe de o parte, conştientizarea angajatorilor cu 
privire la necesitatea respectării cerinţelor 
legale privind autorizarea funcționării din punct 
de vedere SSM şi, pe de altă parte, verificarea 
respectării acestor prevederi.

Crearea unui mediu de muncă sigur şi 
sănătos pentru lucrătorii din Uniunea 
Europeană (UE) reprezintă un obiectiv 
strategic al Comisiei Europene, inclus în Cadrul 
Strategic al UE privind securitatea şi sănătatea 
la locul de muncă 2014 – 2020.

În vederea stimulării creării unui mediu de 
lucru sănătos şi sigur în întreprinderi, şi în 
special în cele mici şi mijlocii, Cadrul strategic al 
UE privind securitatea şi sănătatea la locul de 
muncă 2014 – 2020  prevede că „respectarea 
obligațiilor legale și măsurile de asigurare a 
respectării legislației luate de organismele de 
control, inclusiv de inspectoratele de muncă, 
rămân factori-cheie pentru gestionarea SSM în 
majoritatea unităților.”

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii 
în muncă, modificată şi completată, stabileşte 
principii generale referitoare la prevenirea 
riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi 
securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de 
risc şi accidentare, informarea, consultarea, 
participarea echilibrată potrivit legii, instruirea 
lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi 
direcţiile generale pentru implementarea 
acestor principii.

Potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 
319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de 
securitate şi sănătate în muncă şi pentru 
prevenirea accidentelor ş i  a bol i lor  
profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină 
autorizaţia de funcţionare din punct de vedere 
al securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM), 
înainte de începerea oricărei activităţi.

Astfel, conform prevederilor art. 6 al 
Normelor Metodologice, angajatorul trebuie să 
solicite autorizarea funcționării din punct de 
vedere SSM la inspectoratul teritorial de muncă 
pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Nu se autorizează la inspectoratul teritorial 
de muncă persoanele juridice pentru care 
autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de 
vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 
359/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare și persoanele fizice autorizate să 
desfăşoare activităţi economice, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale pentru 
care procedura de înregistrare în registrul 
comerţului şi de autorizare a funcţionării este 
reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu 
modificările ulterioare.

Angajatorul declară pe propria răspundere 
faptul că activităţile pentru care solicită 
autorizație de funcţionare din punct de vedere 
SSM se vor desfăşura în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale altor 
reglementări din domeniu.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Vești de ultimă oră de la Guvern. Sunt vizați toți bugetarii! 
Executivul a luat o decizie în ceea ce privește ziua de 25 
decembrie.

Ziua de 25 ianuarie va rămâne una cu program normal 
pentru bugetari, în condiţiile în care aceştia ar fi putut avea 
parte de o nouă minivacanţă începând cu 24 ianuarie, ziua 
Micii Uniri. 

Conform România TV, Guvernul a decis ca ziua de vineri 
să rămână una cu program normal de muncă.

Totuşi, anumiţi bugetari nu vor avea liber nici în această zi, 
Este vorba despre angajaţii din unităţile sanitare sau cele de 
alimentaţie publică, dar şi despre locurile de muncă în care 
activitatea nu se poate întrerupe din cauza caracterului 
procesului de producţie sau specificul activităţii.

Potrivit legii, angajatorii sunt obligaţi să le acorde 
angajaţilor care lucrează în zile declarate libere anumite 
compensaţii.

Salariaţii au dreptul la compensarea cu timp liber 
corespunzător în următoarele 30 de zile. Aceştia vor primi 
bani în plus la salariu, adică ziua lucrată va fi plătită dublu.

ITM Teleorman: 

Campanie națională privind securitatea 
și sănătatea în muncă

Aproape o treime (28,2%) 
dintre tinerii din România cu 
vârsta între 18 şi 24 de ani care 
munceau în anul 2017 erau 
expuşi riscului de sărăcie, 
acesta fiind cel mai ridicat 
procent din Uniunea 
E u r o p e a n ă ,  î n  
condiţiile în care 
media din UE este de 
11%, arată datele 
publicate marţi de 
Eurostat, potr ivi t  
Agerpres.

A l t e  s t a t e  
membre în care 
riscul de sărăcie în 
rândul tinerilor care 
lucrează este unul 
r i d i c a t  s u n t :  
L u x e m b u r g  ( 2 0 % ) ,  
Danemarca (19,1%), Spania 
(19%) şi Estonia (18,4%). La 
polul opus, în trei state 
membre riscul de sărăcie în 
rândul tinerilor care lucrează 

este mai mic de 5%, respectiv 
Cehia (1,5%), Slovacia (3,8%) 
şi Finlanda (4,2 %).

În anul 2017, în Uniunea 
Europeană proporţia tinerilor 
cu vârsta între 18 şi 24 de ani 

care munceau dar erau expuşi 
riscului de sărăcie era de 11%, 
cu 1,1 puncte procentuale sub 
cifra din 2016. Eurostat 
semnalează că această 
proporţie a scăzut în fiecare 

an, după ce a atins un vârf de 
12,9% în anul 2014. O tendinţă 
similară s-a înregistrat şi în 
România, unde proporţia 
tinerilor cu vârsta între 18 şi 24 
de ani care munceau dar erau 

expuşi riscului de 
sărăcie a scăzut de 
la un vârf de 33,5% 
înregistrat în anul 
2015 până la 31,2% 
în anul 2016, pentru 
a ajunge la 28,2% în 
anul 2017.

Persoanele sunt 
identificate ca fiind 
expuse riscului de 
sărăcie dacă venitul 
l o r  d i s p o n i b i l  
echivalat este mai 

mic de 60% din mediana 
veniturilor disponibile la nivel 
naţional, după ce au fost luate 
în considerare transferurile 
sociale.

Ţara noastră a importat cantităţi semnificative de energie 
electrică, de peste 1.900 de MW, ieri dimineaţă, potrivit 
datelor privind starea sistemului energetic naţional în timp 
real, postate pe site-ul Transelectrica.

Astfel, la ora 10:25, consumul naţional de energie 
electrică era 9.237 MW, producţia, de 7.311 MW, iar importul, 
de 1.926 MW.

Pe locul întâi în topul surselor interne de producere a 
energiei se află cele hidro, cu 26,4% din total, urmate de 
hidrocarburi - 25,8%, cărbuni - 25,3%, nuclear - 18,05%, 
eolian - 2,37%, fotovoltaic - 1,12% şi biomasă - 0.84%.

Importurile de energie de ieri dimineaţă au depăşit încă de 
la ora 8:00 nivelul de 1.800 de MW.

În ultimele săptămâni, ţara noastră, de regulă exportator 
de electricitate în regiune, a fost importator net, aducând în 
ţară cantităţi de peste 1.000 de MW, însă nivelul importurilor 
nu s-a mai apropiat atât de mult de pragul de 2.000 de MW.

Ziua de 25 ianuarie 
va rămâne una cu program

 normal pentru bugetari

Ţara noastră a importat 
cantităţi semnificative

 de energie

Banca Naţională a României (BNR) a 
anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,7142 
lei, aceasta fiind a noua oară, în luna ianuarie, 
cînd euro atinge un nou nivel record.

Miercuri, 9 ianuarie, euro a atins pragul de 
4,6722 lei, care a depăşit precedentul record, 
de 4,6695 lei, stabilit în 21 iunie 2018.

De atunci, euro a atins noi niveluri record de 
câteva ori. Luni, euro a continuat să crească 
până la nivelul de 4,7081 lei.

Marţi, euro a atins un nou nivel record, 
pentru a noua oară în ianuarie: 4,7142 lei.

Eurostat: 

Aproape o treime dintre tinerii români, 
care munceau în 2017, expuşi riscului de sărăcie

Moneda europeană atinge un nou
 nivel record
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(urmare  din  pagina  1)
Ce burse şcolare vor primi elevii în anul 2019
Burse sociale
- bursa socială pentru elevii orfani sau bolnavi 

– 300 lei/lună
- bursa socială pentru elevii din mediul rural, 

care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate – 100 
lei/lună

- bursa socială pentru elevii al căror venit net 
lunar pe membru de familie nu este mai mare de 
50% din salariul minim net pe economie – 300 
lei/lună;

- bursă de ajutor social ocazional – 300 lei
Burse de performanţă
- 1000 lei/lună pentru elevii care au obţinut 

locurile I, II sau III la etapele naţionale ale 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi pentru cei 

care s-au calificat în loturile de pregătire 
organizate pentru competiţiile internaţionale

- 500 lei/lună pentru elevii care au obţinut 
locurile I, II sau III la etapele naţionale ale 
competiţiilor/concursurilor cultural – artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, 
de nivel naţional, organizate de Ministerul 
Educaţiei

Burse de merit
- bursă de merit pentru media 10 – 600 lei/lună
- bursă de merit pentru medii cuprinse între 

9,99 şi 9,50 – 300 lei/lună
- bursă de merit pentru medii cuprinse între 

9,49 şi 9,00 – 200 lei/lună
- bursă de merit pentru medii cuprinse între 

8,99 şi 8,50 – 70 lei/lună

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Echinaceea este o plantă originară din America de 
Nord, utilizată de mii de ani pentru proprietățile sale 
curative. Beneficiile sale sunt evidente în tratarea unor 
boli precum sunt afecțiunile respiratorii, urinare, oboseală 
cronică, migrene, herpes, tulburări de deficit de atenție – 
hiperactivitate (ADHD), reumatism, septicemie, gripă, 
amigdalită.

Echinanceea este o plantă bogată în vitamina C, 
vitamina B, riboflavină, beta-caroten și minerale precum 
sunt fierul, calciu, magneziu, sodiu. De asemenea, planta 
are proprietăți antibacteriene, antifungice, antivirale.

Produsele disponibile în comerț pot fi găsite în diferite 
forme: rădăcini uscate, frunze uscate, tincturi, tablete, 
ceaiuri, capsule.

Iată care sunt principalele beneficii pe care le aduce 
organismului:

- Echinaceea este benefică în reducerea incidenței și 
duratei răcelilor.

- Studiile au arătat că un consum regulat de ceai de 
echinaceea încă de la primele simptome ale gripei poate 
reduce severitatea și durata bolii.

- Este utilă în cazul durerilor de gât.
- Crește imunitatea, inclusiv numărul de celule albe.
- Reduce ridurile. Sunt studii care susțin că cremele 

care conțin această plantă pot ameliora ridurile cu până la 
14%.

- Contribuie la tratarea acneei.
- Având un efect antiinflamator, planta reușește să 

reducă inflamația.
- Echinaceea poate combate bacteriile și paraziții.
- Planta se pare că ar putea să reducă anxietatea și să 

amelioreze starea celor care au depresie.
- Ameliorează durerea și reduce inflamația din corp.
- Echinaceea poate îmbunătăți rezistența la insulină în 

cazul pacienților diagnosticați cu diabet zaharat.
- Tratează și previne afecțiunile hepatice. Sunt studii 

care arată că planta are ingrediente care au rol detoxifiant 
și poate proteja ficatul.

- Combate infecțiile de tract urinar. Sunt cercetări care 
au arătat că echinaceea contribuie la calmarea 
simptomelor specifice infecțiilor urinare, iar în situația în 
care se aplică o cremă cu echinaceea acesta ar putea 
reduce riscul de infecții vaginale cu până la 16%.

- Adjuvant în leziunile cutanate. Echinaceea are 
proprietăți antiinflamatorii, fiind un remediu excelent 
pentru tratarea leziunilor cauzate în urma unui efort fizic 
sau sport, a accidentelor, căzăturilor, loviturilor. 
Echinaceea mai este folosită cu succes și în caz de 
tendinită.

În ciuda multiplelor beneficii pe care le aduce 
organismului, echinaceea trebuie să fie consumat la 
recomandarea medicului sau a farmacistului. Aceasta are 
și contraindicații. De exemplu, sunt specialiști care spun 
că echinaceea ar putea da reacții alergice la copiii mai 
mici de 12 ani. De asemenea, pacienții diagnosticați cu 
afecțiuni hepatice nu ar trebuie să ia suplimente pe bază 
de echinaceea.

Consiliile locale, obligate să acorde 
burse elevilor în anul 2019

Reprezentanţii părinţilor 
consideră ca elevii din clasa I nu 
ar trebui să repete anul şcolar, 
precizând că i -ar afecta 
emoţional. Reacţia vine în urma 
d e c l a r a ţ i i l o r  m i n i s t r u l u i  
Educaţiei.

“Această iniţiativă ar afecta, 
cel puţin din punct de vedere 
emoţional, un copil care abia se 
obişnuieşte cu mediul şcolar şi 
care are şapte ani. Nu avem 
cum să fim de acord cu aşa 
ceva. Nu ştiu de ce ministru şi-a 
dorit acest lucru. Până la urmă, 
în calitate de ministru poate 
propune orice, dar văzând 
reacţiile tuturor nu vom agreea 
aşa ceva şi sperăm să nu fie 
impusă prin noua lege a 
educaţiei, care va fi în dezbatere 
publică”, a afirmat, pentru 
Mediafax, Iulian Cristache, 

p r e ş e d i n t e l e  F e d e r a ţ i e i  
Asociaţiilor de părinţi din 
învăţământul preuniversitar.

Pe de altă parte, preşedintele 
Federaţiei Sindicatelor din 
Educaţie "Spiru Haret", Marius 
Nistor, a declarat că aşteaptă 

argumentul care ar sta în 
spatele acestei propuneri.

“Din punctul meu de vedere, 
este o problemă că la nivelul 
clasei a I-a treci în clasa a II-a 
f ă r ă  s ă  a i  c u n o ş t i n ţ e  
e l emen ta re .  ( . . . )  Ma rea  
problemă a noastră este că 
avem peste 50.000 de copii care 
nu ştiu să scrie şi să citească 
suficient de corect. Copii care 
termină gimnaziul, copii care 
ajung în liceu şi sunt puşi în 
imposibilitatea de a susţine 
examenul de Bacalaureat”, a 
declarat, pentru Mediafax, 

Marius Nistor.
Preşedintele Federaţiei 

Sindicatelor din Educaţie "Spiru 
Haret", Marius Nistor, a adăugat 
că atât timp cât propunerile 
venite din partea specialiştilor 
vor fi criticate, în continuare vor 
exista probleme în educaţie.

“Consider că ar trebui să 
începem în regim de urgenţă 
d i s c u ţ i i  d e s p r e  l e g e a  
învăţământului preuniversitar, 
l e g e a  î n v ă ţ ă m â n t u l u i  
universi tar.  Toate aceste 
probleme să fie puse în 
dezbatere publică şi clarificate 
din punct de vedere legal. Să 
avem actele normative. (...) Din 
punctul meu de vedere, copilul 
acela cum poate intra în clasa a 
II-a atâta timp cât nu are 
elementele de bază? E ca şi 
cum aş vrea să-l trec direct în 
clasa a XI-a, dar el are probleme 
la nivelul clasei a X-a. Îl trec doar 
de dragul de a-l trece?”, a 
explicat Marius Nistor.

Reacţ i i le  v in după ce 
Ministrul Educaţiei, Ecaterina 
Andronescu, a declarat că vrea 
să schimbe prevederile legale 
privind repetenţia în clasele 
primare şi să ofere posibilitatea 
învăţătorului de a lăsa repetent 
un copil, prin schimbarea legii. 
M i n i s t r u l  E d u c a ţ i e i  m a i  
precizează că este o greşeală 
această prevedere din lege.

De ce este considerată
 echinaceea o plantă minune

pentru organism

Transpirații nocturne pot fi semnul unor 
afecțiuni medicale, de la o infecție în corp până la 
un posibil cancer. De asemenea, simptomele care 
d e  r e g u l ă  î n s o ț e s c  
t ranspi ra ț i i le  nocturne 
precum sunt bufeurile sau 
înroșirea feței pot ascunde 
afecțiuni serioase. Așa că 
dacă observi că transpirațiile 
nocturne sunt un eveniment 
constant în viața ta, mergi la 
medic pentru o evaluarea a 
stării de sănătate.

Evident că sunt și situații 
normale în care o persoană 
transpiră noaptea. Mai 
exact, dacă în cameră este 
prea cald sau persoana în cauză este îmbrăcată 
prea gros, este firesc să transpire. Însă, în alte 

condiții, transpirația nocturnă poate fi semn de 
boală.

Transpirația excesivă se numește în termeni 
medicali hiperhidroză și este 
c a u z a t ă  d e  s e c r e ț i i  
abundente și anormale a 
g lande lo r  sudor ipa re .  
Anumi te  medicamente 
precum antidepresivele și 
vasodilatatoarele pot avea 
ca efect advers la unele 
persoane hiperhidroza.

Dacă te confrunți cu 
transpirații nocturne mai 
mult de 2 săptămâni este 
bine să mergi la medic 
pentru un control. Medicul îți 

va da un set de analize de sânge și posibil o 
radiografie pulmonară.

Reacţia părinţilor la propunerea lui Andronescu 
privind repetenţia la clasa I

Transpirațiile nocturne, semnul 
unor afecțiuni grave
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Respectă aceste reguli pentru a scăpa de kilogramele în 
plus după vârsta de 40 de ani:

30 de minute de mișcare – zilnic
Dacă vrei să slăbeşti mai multe kilograme într-o perioadă 

mai scurtă de timp, puteți opta pentru o dietă mai restrictă (dar 
aveți grijă să nu vă puneți sănătatea în pericol) și să faceți mai 
mult sport. Exercițiile cu greutăți, de exemplu, vă ajută să 
creșteți sau să vă păstrați masa musculară, în timp ce exerciţii 
fizice moderate te ajută să arzi calorii bune și să slăbeşti mai 
ușor.

Dacă nu ai posibilitatea de a merge la sală, este recomandat 
să faci orice tip de mişcare, pentru măcar 30 de minute, în 
fiecare zi: gimnastică, plimbări, alergări ușoare, mers pe 
bicicletă.

Stabilește-ți un program de mese
O altă schimbare fundamentală pe care o poţi face pentru a 

slăbi este să mănânci mai puţin şi mai des, de 5-6 ori pe zi, 
lăsând suficient timp între mese. Servește un mic dejun uşor și 
sănătos acasă, un iaurt degresat la prima gustare sau un măr 
golden sau 50 g de oleaginoase, un prânz sănătos (carne cu 
salată / ciorbă / supă cremă), o a două gustare cu 30-50 g 
seminţe sau un fruct și o cină foarte, foarte ușoară.

Porţiile mai mici, servite la distanţe scurte-medii de timp, la 
ore fixe, îţi oferă o mai mare senzaţie de saţietate.

Ţine dietă și monitorizează-ți greutatea

În cazul în care ai vrea să te menţi la un anumit număr de 
kilograme, acordă atenție micilor creșteri în greutate. 
Monitorizează-ți constant greutate (cântărește-te săptămânal / 
la două săptămâni / lunar) și ia măsuri de în dată ce observi că 
numărul de kilograme crește. Renunță la dulciuri, produse 
făinoase și procesate, băuturi carbogazoase, limitează 
consumul de alcool, mâncărurile fast-food și mezelurile.

Alege o dietă care ți se potrivește, bogată în legume și fructe 
proaspete, cereale integrale, semine, nuci, alune, migdale, 
peste şi carne slabă, lactate şi brânzeturi de calitate, cu 
conținut redus de grăsimi.

De asemenea, proteinele şi produsele lactate sunt nesare 
pentru menținerea sănătății oaselor.

Odihnește-te suficient
Un somn bun, de 7-8 ore pe noapte, poate preveni 

acumularea kilogramele în plus. În timp ce te odihneşti, se 
reglează nivelurile hormonilor responsabili pentru senzația de 
foame (grelina şi leptina), astfel că vei avea mai rar poftă de 
alimente dulci sau bogate în grăsimi, şi nu vei mai mânca atât 
de mult la o singură masă. De asemenea, în timpul somnului, 
metabolismul şi mecanismele de procesare a zaharurilor sunt 
accelerate.

Tatal vine la oras, in vizita la fiul sau care este student. E 

tarziu, intuneric si nu se vede nici un trecator, asa ca se 

apropie de camin si striga:

- Stelica Popa unde sta?

Se aude o voce plictisita :

- Sprijina-l de usa ca venim noi sa-l luam!

***

Sotia catre sot:

- Avem o problema cu masina. Are apa in carburator.

- Dar tu nu stii nici macar care este carburatorul. Unde-i 

masina?

- In piscina.

Pastila de râs

Cu cât înaintezi mai mult în 
vârstă, cu atât mai iritat ești de 
verificările constante ale 
părinților tăi, mai ales când te 
întreabă ce ai mâncat, cu cine 
ai ieșit sau unde ai fost. Cu 
toate acestea, procesul este 
unul natural și des întâlnit.

Indiferent de cât de mult 
succes ai în viață, de cât de 
bine ai grijă de 
tine, părinții își vor 
face întotdeauna 
griji pentru copiii 
lor, iar tu vei fi tot 
timpul copilul lor. 
Iată de ce!

C a r e  e s t e  
motivul pentru 
care părinții își fac 
griji pentru copiii 
lor toată viața?

Acest lucru a 
fost descoperit 
după ce au fost 
analizate 186 de 
cupluri căsătorite 
cu doi sau trei copii adulți. Se 
pare că părinții continuă să se 
îngrijoreze cu privire la copiii 
l o r  ș i  d u p ă  v â r s t a  
adolescenței. Atenția este 
îndreptată către socializarea 
din familie în perioada în care 
copiii sunt mici. Însă familia 
continuă să fie o parte centrală 

a vieților noastre la maturitate, 
iar influențele familiei se revăd 
în toate situațiile.

Pentru studiu, echipa de 
cercetători a întrebat cele 186 
de cupluri, cu vârsta medie de 
57 de ani, o serie de întrebări 
privind sprijinul emoțional și 
financiar, ajutorul propriu-zis, 
d i s c u ț i i l e  d e s p r e  

evenimentele zilnice. Părinții 
au fost întrebați cât de mult 
timp își petrec făcându-și griji 
pentru copiii lor și cât de mult 
dorm noaptea.

Iar rezultatele au confirmat 
ceea ce trăiesc cei mai mulți 
oameni în fiecare zi - părinții 
se îngrijorează și nu dorm din 
cauza copiilor lor, chiar și 

atunci când aceștia sunt adulți 
maturi.

Diferența principală dintre 
mame și tați este că somnul 
mamelor este întrerupt din 
cauza grijilor pentru copiii lor 
adulți indiferent de cine le 
oferă acestora sprijin, pe când 
calitatea somnului taților se 
deteriorează doar atunci când 

sunt cei  care 
trebuie să le ofere 
sprijin.

Se pare că 
simplul act de a 
o f e r i  s p r i j i n  
copiilor a afectat 
somnul taților, pe 
când mamele au 
fost afectate de 
stresul sprijinului.

Indiferent cum 
percep i  acest  
lucru, studiul vine 
ca o confirmare 
p u t e r n i c ă  a  
faptului că părinții 

n o ș t r i  î ș i  v o r  d e d i c a  
întotdeauna sănătatea și 
bunăstarea pentru noi și că le 
va păsa întotdeauna.

Și părinții tăi te sună 
constant să te întrebe diferite 
lucruri despre viața ta? Nu uita 
să le spui cât de mult apreciezi 
acest lucru.

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

SC AURA COSMETIC IMPEX SRL, cu sediul în Roșiorii de Vede, CUI 14924338, 
J34/339/2002, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 1731/16.01.2009. Îl declar nul.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială Buzescu din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3 și 5, începând cu 
data de 30.01.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Buzescu, conform art. 14 
alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealabil

În conformitate cu prevederile HG 1076/2004, REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – 
ROMSILVA, DIRECȚIA SILVICĂ TELEORMAN – OCOLUL SILVIC SLĂVEȘTI, cu sediul în 
comuna Tătărăști de Jos, satul Slăvești, jud. Teleorman, anunță publicul interesaqt asupra 
deciziei etapei de încadrare pentru planul “Amenajamentele silvice UP I-V – Ocolul Silvic 
Slăvești”, decizie stabilită pe baza consultărilor realizate în cadrul Comitetului Special 
Constituit din data de 18.01.2019: 

planul nu necesită evaluare de mediu și nu necesită evaluare adecvată,
urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. 
Teleorman, și la sediul titularului din com. Tătărăștii de Jos, satul Slăvești, jud. Teleorman, în 
zilele de luni – joi între orele 08:00-16:00 și vineri între orele 08:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunţ public

Regulile de aur 
pentru a slăbi după vârsta

 de 40 de ani

Părinții își fac griji pentru copiii lor
 și când aceștia sunt adulți



1783: S-a născut Stendhal 

(Marie-Henri Beyle), scriitor 

francez (d. 1842).

1821: Tudor Vladimirescu s-a 

adresat printr-o proclamaţie 

locuitorilor Ţării Româneşti, 

chemându-i la luptă împotriva 

orânduirii. Acesta a fost momentul 

declanşării revoluţiei conduse de 

Tudor Vladimirescu.

1832: S-a născut Édouard 

Manet, pictor francez (d. 1883).

1872: S-a născut Paul Langevin, fizician şi inventator 

francez (d. 1946).

1922: S-a născut Grigore Baştan, primul general paraşutist 

român (d. 1983).

1923: S-a născut Walter M. Miller, Jr., scriitor american 

(d. 1996).

1928: S-a născut Mircea Horia Simionescu, scriitor român 

(d. 2011).

1963: A murit Constantin Bedreag, fizician român (n. 

1883).

1989: A murit Salvador Dalí, pictor, grafician, eseist 

spaniol (n. 1904).

2016: A murit Elisabeta Polihroniade, șahistă română (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 Convieţuiri 17:00 
Telejurnal 17:05 Interes general 
18:00 Romani care au schimbat 
lumea 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 Tupamaro 22:05 
Iubiri celebre 22:35 Ecaterina  
23:30 Dosarele extratereştrilor 
00:00 Telejurnal 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Ianuarie

Sunt favorizate 
calatoriile in interes de 
afaceri. Dupa-amiaza 
a v e t i  o c a z i a  s a  
rezolvati o problema 
sentimentala. Pe plan 
financiar, se pare ca 
parcurgeti o perioada 
dificila. 

In prima parte a 
zilei aveti succes intr-
o  a c t i v i t a t e  
extraprofesionala. V-
ar putea sa vi se ofere 
sansa unei investitii 
a v a n t a j o a s e .  N u  
renuntati la calatoria 
planificata! 

Este momentul sa 
va puneti in aplicare 
planurile in legatura 
c u  a f i r m a r e a  
profesionala. Relatiile 
cu colaboratorii sunt 
foarte bune. Profitati 
de acest context 
favorabil!

Va puteti ocupa de 
probleme delicate din 
domeniul afacerilor. 
Reusiti sa terminati o 
lucrare inceputa mai 
d e m u l t .  A s t a z i  
rezolvati mai usor 
probleme de natura 
financiara. 

Aveti ocazia sa va 
afirmati in societate 
si sa obtineti castiguri 
financiare. La locul 
de munca aveti parte 
de laude. Nu puneti 
la suflet barfele si 
invidia unei femei din 
anturaj!

Aflati ca veti pleca 
intr-o deplasare in 
interes de serviciu. 
Chiar daca aceasta 
veste va da planurile 
peste cap, nu va 
i n d i s p u n e t i .  S e  
intrevad schimbari 
importante. 

P u t e t i  o b t i n e  
venituri suplimentare 
dintr-o colaborare. 
Aveti posibilitatea sa 
finalizati o lucrare 
dificila, cu un efort 
m i n i m .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
evitati speculatiile. 

Daca vi se propune 
un nou loc de munca, 
nu va grabit i  sa 
refuzati! Analizand 
atent avantajele si 
dezavantajele, veti 
d e s c o p e r i  
perspective cel putin 
interesante. 

Sunteti plin de 
energie si aveti idei 
o r i g ina le .  Ev i ta t i  
hotararile pripite! Spre 
seara, aveti parte de o 
intalnire neasteptata 
care va schimba 
programul pentru ziua 
urmatoare.

BERBEC

Daca sunteti in 
cautarea unui nou loc 
de munca, aveti toate 
sansele sa il gasiti. Va 
recomandam sa va 
organizati timpul cat 
mai eficient, altfel 
riscati sa va irositi 
energia.

P u t e t i  o b t i n e  
avantaje materiale 
i m p o r t a n t e ,  c u  
c o n d i t i a  s a  v a  
temperati spiritul critic. 
Spre seara, primiti 
vizita unei rude, care 
va da o veste buna in 
legatura cu o calatorie.

D i f i c u l t a t i l e  
financiare cu care va 
confruntati nu reusesc 
sa va afecteze buna 
dispozitie. Pe plan 
profesional aveti parte 
de succese, urmate 
d e  s a t i s f a c t i i  
materiale. 

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 
Transporter: Moștenirea 22:15 
Hansel și Gretel: Vânătorii de 
vrăjitoare 23:45 Ştirile Pro Tv 
00:15 Transporter: Moștenirea 

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Aici eu sunt 
vedeta! 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Fructul oprit 22:45 Xtra 
Night Show 01:00 Aici eu sunt 
vedeta! 02:30 Acces direct 
04:15 Prietenii de la 11

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Puterea dragostei 15:00 
Teo Show 17:30 În căutarea 
adevărului 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:15 Puterea dragostei 
04:15 Povestea noastră

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Happy 
News 14:00 Camera de râs 
15:05  Focus 16:00 Elisa 17:10 
Trăsniți din NATO 18:00 Focus 
18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 Martor ocular 
22:30 Starea naţiei 23:30 
Trăsniți din NATO 00:30 Focus 
din inima României

07:45 La Maruţă 09:45 
Iubit de împrumut 12:00 La 
bloc 14:00 Tabără cu bucluc 
15:30 Album de familie 17:00 
Album de familie 18:30 La 
bloc 20:30 Povestea lui 
Tiffany Rubin 22:15 AVP: 
Alien vs. Predator 00:00 
Drumul spre răzbunare 01:30 
AVP: Alien vs. Predator 03:15 
Sf. Vincent 05:00 La bloc

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 14:00 Știrile 
B1 16:00 Se întâmplă acum 
18:00 Buna, România! 20:00 
Știrile B1 21:00 Dosar de 
politician 22:00 Știrile B1 
23:00 Lumea lui Banciu 00:00 
Un pont pe zi 00:35 Seara 
milionarilor

08:10 O noapte la muzeu 
09:55 Portalul 11:35 Regele 
Scorpion: Lupta pentru putere 
13:20 Meciul cel mare 14:45 
Crăciunul cu familia Krank 
16:25 Fără apărare 18:15 Ce zi 
minunată! 20:00 Destinația 
20:45 Esce Plan: Testul 
s u p r e m  2 2 : 3 0  T R O N :  
Moștenirea 00:30 Gunther 
trebuie să moară 

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

23 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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Simona Halep riscă să coboare de pe 
podiumul clasamentului WTA pentru prima oară 
după aproape doi ani. Românca va pierde 
aproape sigur locul unu mondial, dar poate 
aluneca serios în ierarhie.

Finalistă la Australian Open 2018, Halep a 
pierdut la ediţia din acest an în optimi, în faţa 
legendarei Serena Williams. Per total, prestaţia 
campioanei noastre a fost peste aşteptări, dacă 
judecăm după faptul că din august anul trecut 
nu mai câştigase vreo partidă oficială, fiind 
chinuită de o accidentare.

Chiar şi aşa, constănţeanca va pierde 1060 
de puncte în clasamentul WTA, diferenţa dintre 
ce a obţinut la ediţia trecută pentru calificarea în 
ultimul act şi retribuţia pentru optimea de la 
Australian Open 2019.

Pentru moment, Simona Halep rămâne lider 

mondial, dar poziţia ei e precară. Naomi Osaka 
și Petra Kvitova o pot detrona dacă vor accede 
în semifinale, iar Elina Svitolina și Karolina 
Pliskova pot prelua fotoliul de lider dacă ajung 
în ultimul act.

În consecinţă, Kvitova o poate depăşi pe 
Simo încă de marţi dimineaţă, dacă se impune 
în faţa favoritei publicului, Ashleigh Barty. Pe 
lângă cehoaică, încă două sportive o mai pot 
depăşi în acelaşi timp pe Halep. Ea poate 
coborî astfel până pe 4, ceea ce ar reprezenta o 
contraperformanţă în ultimii doi ani. Din 
primăvara lui 2017, Simona a fost permanent 
pe podiumul clasamentului WTA.

În ciuda eliminării de la Australian Open, 
Halep nu poate fi prea nemulţumită, având în 
vedere condiţiile speciale în care a ajuns la 
Melbourne. Marile perdante ale Australian 
Open 2019 vor fi Angelique Kerber şi Caroline 
Wozniacki. Germanca a coborât deja până pe 5 
şi riscă să mai cedeze două poziţii, în funcţie de 
rezultatele Elinei Svitolina şi Karolinei Pliskova. 
Daneza este pe 9 în "timp real" şi poate aluneca 
în afara TOP 10, în funcţie de ce fac Serena 
Williams şi Ashleigh Barty.

Pentru Halep urmează noi provocări, alături 
de belgianul Thierry Van Clempuut, care îi va fi 
antrenor. Simona va participa la turneele de la 
Doha (11-16 februarie) şi Dubai (17-23 
februarie).

SPORT

Bogdan Vătăjelu a fost împrumutat de Sparta Praga la FK 
Jablonec până la finalul acestui sezon, a anunţat clubul 
praghez pe site-ul său oficial.

Vătăjelu (25 ani), care poate evolua atât ca fundaş, cât şi 
ca mijlocaş stânga, poate fi achiziţionat definitiv de Jablonec 
la finalul sezonului.

Ce a făcut Bogdan Vătăjelu la Sparta Praga
Bogdan Vătăjelu s-a transferat de la Universitatea 

Craiova la Sparta la începutul anului 2017. A disputat 39 de 
partide pentru Sparta, marcând un singur gol, în septembrie 
2017, într-un meci din Cupa Cehiei.

În actuala stagiune, Vătăjelu a jucat 11 partide la Sparta, 
majoritatea din postura de rezervă. Ultimul a fost chiar 
împotriva formaţiei Jablonec.

FK Jablonec ocupă locul 4 în clasament după 19 etape, cu 
33 puncte, iar Sparta este pe cinci, cu 32 puncte.

La Sparta au rămas acum doar trei români, portarul Florin 
Niţă şi mijlocaşii Alexandru Chipciu şi Nicolae Stanciu.

Harlem Gnohere e cu fiecare zi care trece mai aproape de 
un transfer. "Bizonul" vrea să meargă în Ligue 1, acolo de 
unde există interes.

În urmă cu o săptămână şi jumătate, Becali anunţa că 
plecarea lui Gnohere e doar o chestiune de timp, menţionând 
că a primit o ofertă de 5 milioane de euro. Era vorba de 
negocieri cu o formaţie din zona ţărilor arabe, însă fotbalistul 
refuză să meargă în Golf.

Gnohere vrea să demonstreze că poate face lucruri 
importante în fotbalul mare, asta şi pe fondul unui interes 
pentru el din Ligue 1. "Bizonul" vrea în ţara natală, doar că 
oferta pentru club nu e atât de atractivă financiar prin 
comparaţie cu ce erau dispuşi să dea arabii.

Născut la Paris, "Bizonul" nu a apucat să joace în prima 
ligă din Hexagon, ajungând încă de tânăr în Belgia. Acum, la 
30 de ani, vrea să le arate tuturor că putea fi o soluţie în Ligue 
1 şi, având în vedere că noul staff tehnic al FCSB nu îl 
consideră indispensabil, şansele unei mutări cresc.

Deşi letal în faţa porţii, "Bizonul" e prea greoi şi nu 
participă la faza ofensivă aşa cum vrea tehnicianul. Noul staff 
tehnic îşi doreşte fotbalişti mobili şi iuţi, capabili să schimbe 
locurile şi să intre în combinaţii. Teja vrea să treacă la 4-3-3, 
dar acest sistem e foarte greu de implementat cu fotbalistul 
din Hexagon în primul "11".

Din informaţiile Digi Sport, noul tehnician al 
vicecampioanei ar prefera mai degrabă un fotbalist ca 
Rusescu, condiţia fiind ca acesta să fie la 100% din punct de 
vedere fizic când se reia campionatul.

Bogdan Vătăjelu 
a fost împrumutat de Sparta 

Praga la Jablonec

"Bizonul", aproape de 
lovitura carierei! Ultima ofertă 

pentru golgheterul FCSB

George Țucudean e din ce 
în ce mai aproape de un super-
transfer. Nantes e pregătită să 
plătească 3 milioane de euro 
pentru golgheterul lui CFR 
Cluj.

Footmercato susține că 
președintele ”canarilor” ”caută 
soluții” după ce Emiliano Sala 
a fost vândut pentru 17 
milioane de euro la Cardiff. 
"CFR i-a fixat prețul lui 
Țucudean", anunță sursa 
citată.

În afară de Nantes, alte 
două cluburi s-au interesat în 
această iarnă de serviciile 
atacantului de 27 de ani, lucru 
recunoscut chiar de agentul 
j u c ă t o r u l u i ,  A r c a d i e  
Zaporojanu. Rubin Kazan și 
FK Rostov sunt celelalte 
posibile destinații pentru fostul 
vârf de la Dinamo sau FCSB.

"Este adevărat că George 
Ţucudean este căutat de mai 
multe cluburi din Europa. 
Rubin şi Rostov îl vor, dar până 

acum nu s-a făcut o ofertă 
scrisă pentru că nu s-au pus la 
punct bugetele. Oricum, mai e 
timp, în Rusia perioada de 
transferuri ţine mai mult decât 
în alte campionate. CFR Cluj 
vrea în jur de 2,5 - 3 milioane 
de euro pentru Ţucudean", a 
dezvăluit Zaporojanu, cu o 
săptămână în urmă.

George Țucudean, un nou 
sezon de senzație în Liga 1

George Ţucudean (27 de 
ani) a marcat 13 goluri în 
actuala ediţie de campionat, al 
doilea sezon consecutiv cu cel 
puţin 10 reuşite în Liga 1. De 
altfel, singurele din carieră în 
care a atins această bornă.

Țucudean a mai evoluat la 
UTA, Dinamo, Standard Liege, 
Charlton, FCSB, ASA Tg. 
Mureș, Pandurii Tg. Jiu și 
Viitorul.

Simona poate coborî mai jos de locul 
3 WTA după aproape doi ani

”CFR i-a stabilit prețul!”. Țucudean, aproape de
 un super-transfer într-un campionat de top
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