
Ca în fiecare an, cu ocazia 
sărbătoririi Unirii Principatelor 
Române, ș i  anul  acesta,  la  
Alexandria, a fost organizată 
ceremonia publică prilejuită de 
î n f ă p t u i r e a  M i c i i  U n i r i  s u b  
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, 
primul pas pe calea înfăptuirii statului 
național român unitar. La 160 de ani 
de la Mica Unire, ieri, 24 ianuarie 
2019, în municipiul reședință de 
județ, la Monumentul Domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, a avut loc, 
începând cu ora 10:00, ceremonialul 
militar-religios, urmat de discursurile 
oficialităților, depunerea de coroane 
și un scurt program artistic pregătit de 
Ansamblul Burnasul. 

(Continuare  în  pagina  2)

De-a lungul ultimilor 
ani ,  incapaci tatea 
f i n a n c i a r ă  a  
administraţiei Casei de 
Cultură a făcut ca sala 
de spectacole să 
d e v i n ă  i m p r o p r i e  
pentru aproape toate 
manifestările. Fără 
încălzire şi fără aer 
condiţionat, iarna se 
îngheaţă de frig, iar 
vara,  temperatura 
devine sufocantă. La 

acestea se adaugă lipsa dotărilor în ceea ce priveşte sonorizarea şi, mai ales, 
iluminarea scenei în funcţie de genul spectacolului.

(Continuare  în  pagina  4)

Grav accident rutier petrecut pe raza județului 
Teleorman. 4 persoane au decedat. Nefericitul 
eveniment s-a petrecut la intrare în localitatea Dobrotești, 
pe DN 65 A.

„În urma impactului unui BMW Seria 5 cu un copac au 
rezultat 4 victime, bărbaţi, care au fost găsiţi decedaţi de 
către forţele de intervenţie. Doi dintre aceştia se aflau 
proiectaţi în exteriorul maşinii, iar alţi doi, cei care se aflau 

pe locurile din faţă, erau încarceraţi”, spune purtătorul de 
cuvânt al ISU Teleorman, Gelu Dragomir.

Cazul a fost preluat de poliţie pentru cercetări.
”Din cauza vitezei excesive, conducătorul auto a 

pierdut controlul asupra direcției de mers, carosabilul 
fiind umed și a lov un copac”, spune purtătorul de cuvânt 
al poliției Teleorman, Teodora Dragole.

C.D.

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Casa de Cultură din Alexandria 
intră în reabilitare totală

De la AFIR

Fonduri nerambursabile 
pentru investitorii care 

vor să achiziţioneze
 abatoare mobile

Controale ale 
pompierilor 

teleormăneni, în 
spitalele din județ

Grav accident rutier! Patru persoane au 
decedat într-un mod cumplit

Horă mare, la Mica Unire, la Alexandria



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Miercuri, 23 ianuarie 2019, începând cu ora 14,30, a avut loc 
activitatea de evaluare a activităţilor desfăşurate şi a 
rezultatelor obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 
Teleorman în anul 2018.

La eveniment au participat inspectorul general al 
Jandarmeriei Române, colonel Ionuţ Cătălin Sindile, prefectul 
judeţului Teleorman, Florinel Dumitrescu, vicepreşedintele 
Consiliului Judeţean Teleorman,  Virgil Cocoșilă, şefii 
structurilor cu care inspectoratul colaborează şi cooperează şi 
mass-media locală. 

Anul 2018 a reprezentat pentru IJJ Teleorman o perioadă 
complexă din punct de vedere operativ, determinată de 
dinamica accentuală a fenomenelor sociale care au avut loc în 
zona de responsabilitate și a presupus o preocupare 
permanentă de eficientizare a activităţilor şi misiunilor destinate 
creşterii gradului de siguranţă al cetăţenilor.

Pentru realizarea acestui obiectiv, structurile de ordine 
publică au executat 8932 de misiuni specifice, în urma cărora au 
fost constatate 141 de infracţiuni şi au fost aplicate 1323 de 
sancţiuni contravenţionale în valoare de 235.050 lei. Au fost 
executate 406 misiuni pentru punerea în aplicare a 632 de 
mandate de aducere, emise de organele de urmărire penală şi 
instanţele de judecată. Pentru preîntâmpinarea săvârşirii unor 
fapte care încalcă normele legale, au fost desfăşurate, 
independent sau în comun cu alte instituţii cu atribuţii în 
domeniu, 90 de acţiuni preventive, din care 23 la unităţile de 
învăţământ, 50 la manifestările sportive şi 17 la adunările 
publice.

Îndeplinirea misiunilor de pază, la cele 20 de obiective, a avut 
ca scop asigurarea climatului de normalitate civică pentru 
desfăşurarea în siguranţă a activităţilor instituţiilor 
fundamentale ale statului.  

Au fost executate 488 de transporturi corespondenţă 
clasificată, 36 de misiuni de pază a transporturilor speciale şi 65 
de misiuni de protecţie a transporturilor de bunuri şi valori.

Nu au fost uitate nici structurile de suport, ale căror activităţi 
au contribuit din plin la îndeplinirea misiunilor specifice.

Principalele direcţii pentru creşterea performanţei în anul 
2019 sunt: creşterea calităţii serviciului de ordine şi siguranţă 
publică; creşterea performanţei activităţilor de prevenire şi 
combatere a faptelor antisociale; dezvoltarea relaţiilor de 
cooperare cu structurile sistemului naţional de ordine şi 
siguranţă publică;îmbunătăţirea comunicării publice.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
La finalul evenimentului, 

toți cei prezenți, cetățeni de 
rând, alături de oficialități, s-
au prins într-o mare Horă a 
Unirii.

D i n t r e  o f i c i a l i t ă ț i l e  
prezente la  ceremonia 
publică de la Alexandria 
remarcăm prezența a trei 
parlamentari – senatorul 
Eugen Pârvulescu și deputații 
Violeta Răduț și Calotă Ică 
Florică, a prefectului județului 
Te l e o r m a n ,  F l o r i n e l  
Dumitrescu, a subprefectului 
județului Teleorman, Ionel 
Oprea, a președintelui CJ 
Teleorman, Dănut Cristescu 
și a viceprimarilor municipiului 
Alexandria - Gică Anghel și 
Ioan Augustin. 

Nu în ultimul rând, la 
eveniment au luat parte 
reprezentanț i i  f i l ia le lo r  
p a r t i d e l o r  p o l i t i c e ,  
reprezentanți i servicii lor 
publice deconcentrate ale 
ministerelor, ai operatorilor 
economici, ai sindicatelor și 
o r g a n i z a ț i i l o r  
n o n g u v e r n a m e n t a l e ,  

reprezentanț i i  f i l ia le lo r  
veteranilor de război, ai filialei 
cadrelor militare în rezerva și 
î n  r e t r a g e r e  ș i  a i  
revoluționarilor, alături de 
câteva sute de cetățeni.

După intonarea Imnului 
Național, un sobor de preoți ai 
Episcopiei Alexandriei și 
Teleormanului au susținut un 

ceremonial religios, după 
care au urmat discursurile 
oficialităților. 

Seria discursurilor a fost 
deschisă de viceprimarul 
Gică Anghel care a spus că 
”dacă astăzi, aici, în fața 
noastră, s-ar afla pentru 
câteva momente marele 
făuritor, Alexandru Ioan Cuza, 
cu siguranță ne-ar îndemna 
să  f im mai  un i ț i ,  ma i  
încrezători unii în ceilalți și să 
înfruntăm solidar provocările 
istoriei, să încercăm să le 
înțelegem și să abordăm, cu 

mai multă luciditate și cu mai 
multă încredere unii în ceilalți, 
p r o b l e m e l e  s o c i e t ă ț i i  
actuale”.

Despre idealul de a 
rămâne, în continuare, uniți, 
pentru mai binele națiunii, a 
vorbit și președintele CJ 
Teleorman, Dănuț Cristescu.

”Astăzi, când celebrăm 

unirea Moldovei cu Țara 
Românească, îmi doresc să 
avem încrederea și puterea 

de a rămâne uniți în tot ceea 
ce urmează și contează 
pentru țara noastră pe drumul 
ei democratic și european, 
convinși că lecția unirii de la 
1859, urmată de cea de la 1 
d e c e m b r i e  1 9 1 8 ,  
demonstrează faptul că o 
națiune unită are ultimul 
cuvânt de spus în ceea ce 
privește destinul ei. Astăzi, 
unitatea națională a depășit 
sensul istoric avut la 1859  și 
1918. Conținutul acestei 
sintagme e mai cuprinzător, s-
a îmbogăți t  pr in valori  
democratice și civism, iar 
societatea românească își 
întărește coeziunea prin 
valorificarea diversității sale 
etnice, culturale și religioase”, 
a spus Dănuț Cristescu.

Seria discursurilor a fost 
înche ia tă  cu  mesa je le  
ministrului Afacerilor Interne, 
Carmen Daniela Dan și prim 
ministrului, Viorica Dăncilă, 
cu ocazia sărbătoririi Zilei 
Principatelor Române,  care 
au fost citite de comandantul 
IJJ Teleorman, col. Radian 
Târlie și de prefectul județului, 
Florinel Dumitrescu.

Anul acesta, Primăria 
Alexandria a pregătit pentru 
acest eveniment 2000 de 
porții de varză cu ciolan, 500 
litri de vin fiert și 100 litri de 
ceai.

M. MEILĂ

Horă mare, la Mica Unire, la Alexandria

România are cea mai mare creştere a preţurilor pe piaţa 
imobiliară din Uniunea Europeană în ultimii 5 ani. Față de anul 
2014, casele și apartamentele au înregistrat o creștere 
spectaculoasă.

Casele şi apartamentele sunt mai scumpe faţă de anul 2014, cu 
40%, potrivit datelor Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari, 
informează stirileprotv.  Piata imobiliară nu ar fi înregistrat o 
asemenea evoluţie iar preţurile nu ar fi crescut atât de mult, dacă 
oamenii nu ar fi avut bani, explică dezvoltatorii. Dar acum, mulţi 
amâna decizia de a cumpăra, speriaţi de dobânzi. “Un apartament 
ca al nostru la 82 de mp din 65.000 l-au făcut 90.000. ”, susţine un 
proprietar de apartament. Scumpirile sunt valabile pentru toată ţara. 
Din 2014 încoace, preţurile locuinţelor au crescut cu 40%, potrivit 
Asociaţiei Analiştilor FInanciar-Bancari.

În ultimii cinci ani, piaţa imobiliară a explodat iar casele şi 
apartamentele din Bucureşti s-au scumpit cu aproape 26%, 
conform imobiliare.ro, sub media naţională. Iar preţul mediu pe 
metrul pătrat a ajuns la 1335 de euro. Cea mai mare scumpire pe 
piaţa imobiliară a fost însă în Cluj-Napoca, de peste 90%. “Ritmul 
este de trei ori mai accelerat decât media din UE, România având 
cea mai accelerată scumpire a imobiliarelor în ultimii patru ani. Cred 
că aceasta scumpire este nejustificată de creşterea cu materia 
primă şi salariile într-un context opportunist”, spune Iancu Guda, 
preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiari-Bancari din România.

IJJ Teleorman: Evaluarea
 activităților desfășurate

 în anul 2018

Explozie a preturilor pe piata 
imobiliară din România!
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Guvernul va acţiona pentru 
r e s p e c t a r e a  v a l o r i l e  
europene, precum apărarea 
s t a t u l u i  d e  d r e p t ,  a  
independenţei justiţiei şi a 
d r e p t u r i l o r,  l i b e r t ă ţ i l o r  
cetă ţen i lor,  a  dec lara t ,  
miercuri, pentru Mediafax, 
Nelu Barbu, purtătorul de 
cuvânt al Executivului.

 „Guvernul va acţiona 
pentru respectarea valorilor şi 
principiilor care stau la baza 
c o n s t r u c ţ i e i  e u r o p e n e :  
apărarea dreptur i lo r  ş i  
l ibertăţi lor cetăţenilor, a 
s t a t u l u i  d e  d r e p t ,  a  
i ndependen ţe i  j us t i ţ i e i .  
Totodată, Guvernul României 
va continua neabătut pe 
drumul pe care s-a angajat 
fără echivoc de a combate 
corupţia”, a afirmat Nelu 
Barbu, răspunzând astfel 
mesajului Comisiei Europene 
referitor la OUG pentru 
repunerea în termen a celor 
condamnaţi de complete 
nelegal constituite.

Reacţia Guvernului vine 
după ce purtătorul de cuvânt al 
CE Margaritis Schinas a 
transmis, marţi, referitor la 
OUG anunţată de ministrul 
Justiţiei Tudorel Toader, că 
monitorizează discuţi i le, 
subliniind că e important ca 
România „să rev ină la  
parcursul combaterii corupţiei, 
s ă  a s i g u r e  o  j u s t i ţ i e  
independentă”.

„ C o m i s i a  u r m ă r e ş t e  
îndeaproape discuţiile din 
România privitoare la o 
posibilă ordonanţă de urgenţă 

a s u p r a  a p e l u r i l o r  
extraordinare pentru cazuri 
penale, ca urmare a două 
d e c i z i i  a l e  C u r ţ i i  

Constituţionale. Comisia deja 
a luat act de prima decizie a 
Curţii - completele de 5 
judecători (8 noiembrie) - în 
ultimul raport sub Mecanismul 
Cooperare ş i  Ver i f icare 
(MCV).

La nivel mai general, 
reamintim că, în t impul 
recentei vizite la Bucureşti, 
preşedintele Juncker a fost 
foarte clar asupra problemei 
unei posibile amnistii. După 
cum Comisia a spus în mod 
repetat, este esenţial pentru 
Român ia  să  r ev i nă  l a  
parcursul de combatere a 
corupţiei, să asigure o justiţie 
independentă şi să evite orice 
paşi înapoi”, a transmis, marţi, 
Margaritis Schinas, purtător 
de  cuvân t  a l  Comis ie i  
Europene.

Tudorel Toader a spus, 
duminica trecută, că Ministerul 
Justiţiei a pregătit o ordonanţă 
de urgenţă pentru repunerea 

în termen a celor condamnaţi 
d e  c o m p l e t e  n e l e g a l  
constituite. Acesta a mai spus 
că cel mai probabil varianta 
OUG va fi aleasă şi în cazul 
doarelor construite în baza 
protocoalelor secrete dintre 
Ministerul Public şi SRI, dar în 
acest caz aşteaptă motivarea 
Curţii Constituţionale.

De asemenea, ministrul 
Justiţiei a răspuns, miercuri, în 
Pa r lamen tu l  Eu ropean ,  
îngrijorării eurodeputaţilor 
privind ordonanţa de urgenţă 
pentru repunerea în judecată a 
deciziilor definitive, şi a spus 
că nu doreşte ca pr in  
contestaţia în anulare, cineva 
să scape de pedeapsă, 
subliniind că vor fi redeschise 
cauzele condamnaţilor şi 
achitaţilor.

Societatea comercială Tel Drum, despre care se 
vorbește că ar aparține lui Liviu Nicolae Dragnea, dar nu s-
a putut dovedi aceasta, a dat în judecată Consiliul 
Județean Teleorman, și cere înapoi insula Belina și Brațul 
Pavel, unde se presupune că îi place președintelui 
Partidului Social Democrat să meargă la pescuit. Tel Drum 
cere suspendarea hotărârii prin care Belina și Brațul Pavel 
au revenit administrației Apelor Române. Procesul a fost 
deschis la Tribunalul Teleorman, din Alexandria, și avea 
primul termen de judecată pe 23 ianuarie 2019. 
Președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț 
Cristescu a declarant că instituția pe care o conduce va fi 
reprezentată de juriștii Consiliului. La sfârșitul lunii 
noiembrie 2018, Consiliul Județean Teleorman a adoptat 
un proiect de hotărâre prin care cele două propietăți au 
trecut din nou în proprietatea statului ,după ce cinci ani s-
au aflat în inchirierea Tel Drum, care după cum spune 
președintele Consiliului Județean, Dănuț Cristescu, nu au 
făcut nici o investiție. Nu s-a realizat nimic în interes 
public. Hotărârea Consiliului Județean Teleorman a fost 
aprobată cu majoritatea voturilor, dar și cu cinci abțineri 
ale opoziției. Inițial, cele două obiective, insula Belina și 
Brațul Pavel au fost trecute în domeniul public al județului 
Teleorman și în administrarea Consiliului Județean ”în 
vederea reabilitării și valorificării cadrului natural al zonei 
Dunării- Insula Belina-Brațul Pavel”. Președintele 
Consiliului Județean Teleorman a declarat că este păcat să 
nu se facă investiții la cele două locații care sunt pe 
teritoriul județului nostru. 

În altă ordine de idei, Dănuț Cristescu, președintele 
social-democrat al Consiliului Județean Teleorman, 
apreciază că foarte curând Partidul Social Democrat își va 
face cunoscută lista candidaților pentru alegerile pentru 
Parlamentul European. Dănuț Cristescu își dorește și speră 
ca PSD-ul să obțină cel mai bun scor. 

Referindu-se la alegerile prezidențiale pentru Palatul 
Cotroceni, alegeri care vor avea loc în iarna anului 2019, 
președintele Consiliului Județean Teleorman, Dănuț 
Cristescu, susține că este timp pentru nominalizarea 
candidatului social-democrat. Dănuț Cristescu afirmă că 
este posibil ca PSD să aibă candidat comun cu alianții de la 
guvernare, Alianța Liberalilor și Democraților. 
Președintele Dănuț Cristescu nu ascunde faptul că 
personal își dorește ca la alegerile prezidențiale să 
candideze Liviu Nicolae Dragnea, de altfel ca majoritatea 
social-democraților.

Ioan DUMITRESCU

Insula, motiv de proces

Autori tatea Electorală 
Permanentă a publ icat ,  
miercuri ,  un proiect de 
hotărâre privind stabilirea 
modelului listei susţinătorilor 
pentru candidaţii la alegerile 
europarlamentare din luna 
mai. Potrivit documentului, 
regulile vor fi aceleaşi ca cele 
d e  l a  a l e g e r i l e  
europarlamentare din anul 
2014.

„Pentru a fi înregistrate la 
Biroul Electoral Central, listele 
de candidaţi propuse de 
partidele politice, organizaţiile 
c e t ă ţ e n i l o r  a p a r ţ i n â n d  
m ino r i t ă ţ i l o r  na ţ i ona le ,  
alianţele politice sau alianţele 
electorale trebuie însoţite de o 
listă cuprinzând cel puţin 
200.000 de susţinători, în timp 
ce candidaturile independente 
trebuie însoţite de o listă 
cuprinzând cel puţin 100.000 
de susţinători.(...) În finalul 
l is tei ,  persoana care a 
întocmit-o este obligată să 
facă o declaraţie pe propria 
răspundere, prin care să 
a t e s t e  v e r i d i c i t a t e a  

semnăturilor susţinătorilor. Nu 
în ultimul rând, dispoziţiile art. 
66 alin. (1) din acelaşi act 
normativ stabilesc că modelul 
listei susţinătorilor este stabilit 
de Guvern, prin hotărâre, în cel 
mult 5 zile de la publicarea în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, a hotărârii pentru 
stabilirea zilei de referinţă”, se 
arată în proiectul de hotărâre 
a l  G u v e r n u l u i  p r i v i n d  
aprobarea modelului listei de 
susţinători care va fi folosit la 
alegerile pentru membrii din 
România în Parlamentul 
European din anul 2019.

Modelul listei susţinătorilor 
şi cel al declaraţiei pe propria 
răspundere sunt stabilite prin 
hotărâre a Guvernului.

Potrivit proiectului de 
hotărâre al Guvernului publicat 
pe site-ul AEP, la stabilirea 
modelului listei susţinătorilor a 
fost avut în vedere faptul că 
pentru o corectă identificare şi 
individualizare a susţinătorilor, 
respectiv pentru verificarea 
î n d e p l i n i r i i  c o n d i ţ i i l o r  
prevăzute de lege de către 

Biroul Electoral Central sunt 
suficiente următoarele date cu 
caracter personal: numele şi 
prenumele; domiciliul; data 
naşterii; denumirea, seria şi 
numărul actului de identitate.

„ În ceea ce pr iveşte 
d e c l a r a ţ i a  p e  p r o p r i a  
răspundere pe care trebuie să 
o  d e a  p e r s o a n a  c a r e  
întocmeşte lista susţinătorilor 
a fost luat în considerare faptul 
că aceasta se află sub 
incidenţa articolului 326 din 
Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi 
completările ulterioare. Prin 
urmare, la datele cu caracter 
personal menţionate mai sus a 
fost adăugat codul numeric 
personal al persoanei care dă 
d e c l a r a ţ i a  p e  p r o p r i a  
răspundere”, se mai arată în 
documentul citat.

Având în vedere faptul că 
Hotărârea Guvernului nr. 
105/2014 privind aprobarea 
modelului listei de susţinători 
care va fi folosit la alegerile 
pentru membrii din România în 
Parlamentul European din 

anul 2014 a fost aplicabilă 
numai la alegerile din 2014, se 
impune adoptarea unui nou 
act normativ cu acelaşi obiect.

Autori tatea Electorală 
Permanentă (AEP) a elaborat 
şi a lansat în dezbatere publică 
o serie de proiecte de hotărâri 
a l e  Guve rnu lu i  p r i v i nd  
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul 
European din anul 2019.

”Precizăm că proiectele de 
acte normative menţionate 
propun soluţii legislative 
similare celor adoptate pentru 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru membrii din 
România în Parlamentul 
European din anul 2014”, mai 
precizează AEP.

A l e g e r i l e  p e n t r u  
Parlamentul European vor 
avea loc pe 26 mai.

Guvernul Dăncilă transmite Comisiei
 Europene că va respecta statul de drept 

şi independenţa justiţiei

Alegeri europarlamentare 2019

Ce date trebuie să conţină lista susţinătorilor pentru candidaţi, 
pentru a fi validata



Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (AFIR) 
reaminteşte fermierilor şi 
celorlalţi potenţiali investitori 
că data 31 ianuarie 2019 este 
ultima zi în care pot depune 
c e r e r i  d e  f i n a n ţ a r e  
n e r a m b u r s a b i l ă  p e n t r u  
înfiinţarea sau modernizarea 
unităţilor de procesare a cărnii, 
inclusiv pentru achiziţia de 
abatoare mobile. 

Fondurile nerambursabile 
pot fi solicitate online de către 
m i c r o î n t r e p r i n d e r i ,  
întreprinderi mici şi mijlocii 
(PFA, I.I., I.F., SRL), precum şi 
de  că t re  coopera t i ve le  
agricole şi grupurile de 
producători. Cofinanţarea 
acordată prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020 este de 50% din 
valoarea totală eligibilă a 
investiţiei în cazul în care 
proiectul este implementat de 
IMM-uri sau de 40% pentru 
alte întreprinderi şi creşte la 
70% pent ru  inves t i ţ i i l e  
c o l e c t i v e  i n i ţ i a t e  d e  
cooperative agricole sau 
grupuri de producători. 

Solicitanţii eligibili anterior 
menţionaţi care realizează un 
lanţ alimentar integrat vor 
primi fonduri nerambursabile 
p e n t r u  a c h i z i ţ i o n a r e a  
abatorului mobil şi pentru  
procurarea mijlocului de 
transport specializat (remorcă 
s a u  s e m i r e m o r c ă  
s p e c i a l i z a t ă )  p e n t r u  
colectarea materiei prime sau 
comercializarea produselor 
agroalimentare. 

Fondurile disponibile prin 
submăsura 4.2 din PNDR 
însumează  207 milioane de 
euro, din care 82 milioane de 
euro pentru unităţi noi de 
procesare şi 125 de milioane 
de euro pentru modernizarea 
un i tă ţ i lo r  de procesare 
existente. 

Termenul limită pentru 
solicitarea acestor fonduri este 
31 ianuarie 2019, ora 16:00, în 
limita fondurilor disponibile 
(sesiunea se poate închide 
înainte de data limită în cazul 
în care valoarea fondurilor 
solicitate atinge plafonul de 
200% din valoarea alocării din 
această sesiune). 

Pentru ca abatorul mobil să 
devină operaţional este nevoie 
de asigurarea serviciilor de 
apă curentă, energie electrică, 
canalizare sau fosă septică. 
Abatoarele mobile trebuie să 
f ie  autor izate de către 
autorităţile sanitare, sanitar-
veterinare şi a celor de mediu. 
Autorizaţia de funcţionare se 
eliberează de către Direcţia 
Sanitară Veterinară şi pentru 
Siguranţa Alimentelor pentru 
fiecare  centru de sacrificare 
(container), iar la mutarea 
abatorului mobil într-un nou 
amplasament este necesară 
reautorizarea. Rulota cu rol de 
măcelărie se autorizează 
separat. 

Abatoarele mobile pot fi 
achiziţionate prin procedură 
de selecţie de oferte, conform 
Manualului de Procedură 
Achiziţii – beneficiari privaţi 
PNDR 2014-2020 postat pe 
www.afir.info sau prin achiziţie 
directă utilizând Baza de date 
cu preţuri de referinţă pentru 
maşini, echipamente şi utilaje. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Toate acestea au făcut ca numeroase evenimente, unele 

de importanţă naţională, desfăşurate în sala respectivă, să 
aibă de suferit, multe dintre ele putând fi considerate 
adevărate rateuri.

Deşi s-a mai discutat despre sprijinirea Casei de Cultură 
de către administraţia locală în anii anteriori, se pare că abia 
acum s-a pus piciorul. Potrivit primarului Alexandriei, Victor 
Drăguşin, Casa de Cultură din Alexandria intră în reabilitare 
totală.

“După un lung drum început în anul 2013 prin sălile de 
judecată în vederea clarificării situației juridice a acestui 
edificiu, dupa numeroase studii și expertize, dupa întocmirea 
studiului de fezabilitate, în sfârșit Casa de Cultură din 
Alexandria intră în procedura de licitație în vederea reabilitării 
și modernizării.

Se vor amenaja: - sală de expoziții - parter; - sală 
multifuncțională(45 locuri - anexată sălii de expoziții) - parter; 
- sală multifuncțională cu acces din exteriorul clădirii - parter; - 
sală de repetiții - parter; - sală de spectacole(491 locuri) - 
mezanin; - 5 cabine pentru artiști - mezanin; - lojă - mezanin; - 
bibliotecă - et. 1; - sală de balet - et. 1; - sală de lectură - et. 2; - 
3 săli multifuncționale - et. 2; - grupuri sanitare aferente 
tuturor sălilor și spațiilor; - foaier pentru fiecare sală; - spații 
de depozitare, spații tehnice, birouri.

Casa de Cultură se transformă în Centrul Artelor.
C.D.

Casa de Cultură din Alexandria 
intră în reabilitare totală

Companiile mari din Romania vor fi verificate in 2019 de 
inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala 
(ANAF) in cadrul operatiunii "Iceberg", care va acoperi toate 
domeniile de activitate economica.

Operatiunea "Iceberg" presupune intensificarea 
controalelor si eficientizarea derularii acestora la companiile 
mari, cu scopul mentinerii unui tratament echidistant pentru 
toate categoriile de contribuabili care desfasoara activitati in 
Romania, arata un comunicat de presa al ANAF, scrie 
Ziare.com.

Potrivit sursei citate, principalele directii de actiune ale 
ANAF, in perioada urmatoare, sunt:

- Combaterea fenomenului externalizarii profitului;
- Verificarea manierei in care companiile mari gestioneaza 

relatiile economice intre companii in grupul din care fac parte;
- Destructurarea lanturilor tranzactionale organizate in 

scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin 
identificarea si instrumentarea fenomenelor de frauda fiscala 
cu implicatii fiscale negative semnificative asupra bugetului 
statului.

De asemenea, in comunicat se precizeaza faptul ca la 
nivelul ANAF s-a constituit o echipa de lucru formata din 
specialisti din cadrul Agentiei, care va initia verificari fiscale la 
contribuabilii cu activitate de impact in toate domeniile de 
activitate economica.

"Acestea vor avea la baza evaluarea riscului pentru 
fiecare contribuabil, raportat la dispozitiile Codului de 
Procedura Fiscala precum si a (sic!) legislatiei din domeniu", 
conchide comunicatul.

ANAF a demarat 
operatiunea "Iceberg",

 prin care va verifica 
marile companii 

Pompierii teleormăneni au demarat, în 
această perioadă, acțiuni de control în unitățile 
spitalicești cu paturi din județul nostru, în scopul 
prevenirii situațiilor de urgență și al gestionării 
operative a evenimentelor care pun în pericol 
viața oamenilor sau bunurile materiale ale 
acestora, potrivit unui comunicat de presă al 
ISU ”A.D. Ghica” Teleorman. Spitalele 
teleormănene vor fi verificate de pompieri până 
la sfârșitul lunii viitoare, principalele aspecte 
urmărite în timpul controalelor vizând: 
exploatarea instalaţiilor electrice, a mijloacelor 
de încălzire, funcţionarea iluminatului pentru 
marcarea căilor de evacuare, funcționarea 
mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor, obstrucționarea căilor de evacuare, 
instructajul angajaților, obţinerea autorizaţiei de 

securitate la incendiu și existența planurilor de 
evacuare în caz de incendiu.

Concomitent cu activităţile de control asupra 
respectării normelor de apărare împotriva 
incendiilor, pompierii militari din cadrul 
subunităţi lor operative de intervenţie 
efectuează acţiuni de recunoaştere în zonele 
de dispunere a obiectivelor, precum și exerciții 
de intervenție și evacuare în caz de incendiu.

Până la sfârșitul lunii februarie, inspectorii 
de prevenire din cadrul unității noastre își vor 
concentra activitatea de verificare a 
respectăriilor normelor de prevenire și stingere 
a incendiilor la toate unitățile sanitare cu paturi 
din județul Teleorman.

M. MEILĂ

De la AFIR

Fonduri nerambursabile pentru investitorii care 
vor să achiziţioneze abatoare mobile

Companiile din domeniul 
producției și distribuției de 
caburanţi anunță reducerea 
impozitelor plătite către bugetul 
de stat între 30% și 60% din 
cauza aplicării aşa-numite "taxe 
pe lăcomie". Petroliștii mai 
anunță scăderea dramatică a 
investițiilor în producția de gaze, 
arătând că prețul reglementat 
riscă să reducă cu până la 50% 
fondurile disponibile pentru 
investiții în proiecte de gaze, se 
spune în comunicatul Ropepca. 

A s o c i a ț i a  R o m â n ă  a  
Companiilor de Explorare și 
Producție Petrolieră estimează 
că pierderi le directe ale 
bugetului de stat se ridică la cel 
puțin 2 miliarde de lei pe an 
(proveniți din taxa pentru 
veniturile suplimentare obținute 
din liberalizarea pieței de gaze, 
redevențe și impozitul pe profit), 
fără a lua în calcul dividendele 
de la participațiile statului în 

companiile producătoare de 
gaze, precum și TVA pentru 
consumatorii finali de uz casnic, 
potrivit realitatea.net.

În calculul potenţialelor 
pagube provocate de noile 
reglementări ale Guvernului nu 
s u n t  i n c l u s e  p i e r d e r i l e  
suplimentare provocate de 

r e d u c e r e a  i n v e s t i ț i i l o r ,  
r ev i zu i rea  po l i t i c i l o r  de  
personal, scăderea producției 
de gaze ș i  de impactul  

economic negativ indirect și 
indus. Membrii ROPEPCA au 
contribuit cu mai mult de 22 
miliarde de lei la bugetul de stat 
în ultimii patru ani.

Controale ale pompierilor teleormăneni,
 în spitalele din județ

Petroliştii anunţă dezastrul după "taxa 
pe lăcomie" , concedieri şi investiţii blocate
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În această săptămână, CNAS are o serie de 
întâlniri cu organizaţiile patronale, sindicale şi 
profesionale reprezentative din domeniul medical 
pentru discutarea proiectului normelor 
metodologice de aplicare în acest an a 
Contractului-cadru care reglementează condiţiile 
acordării asistenţei medicale, a medicamentelor 
şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 
2019 (HG nr. 140/2018).

CNAS a propus în acest proiect o serie de 
noutăți față de actul normativ similar aflat în 
vigoare: introducerea 
unei adeverințe emise 
de medicul de familie 
care să ateste starea 
de graviditate, în baza 
căreia beneficiarele de 
pachet minimal de 
servicii medicale să 
poată beneficia de 
pachetul de bază de 
servicii medicale pe 
perioada sarcinii și 
l e h u z i e i ,  d u p ă  
d e p u n e r e a  
documentului la casa 
de asigurări de sănătate; majorarea de la 60 la 90 
de zile a termenului de valabilitate a biletelor de 
trimitere pentru specialitățile clinice, pentru 
persoanele asigurate cu boli cronice; renunțarea 
la obligativitatea reconfirmării biletului de trimitere 
pentru investigații de înaltă performanță în 
ambulatoriu, în cazul în care în perioada de 
valabilitate a acestui bilet a survenit internarea în 
spital a persoanei asigurate respective. Astfel se 
va evita efectuarea unei noi deplasări la medicul 
prescriptor al investigației, iar verificarea 
neefectuării respectivei investigații în timpul 

internării se va face direct la furnizorul de servicii 
paraclinice din ambulatoriu, pe baza biletului de 
externare sau a scrisorii medicale emise de spital; 
majorarea numărului de puncte corespunzătoare 
serviciilor conexe actului medical ce pot fi 
prescrise de psihiatrii pediatrici pentru copiii cu 
tulburări din spectrul autist.

Până acum au avut loc consultări cu 
reprezentanți ai organizațiilor din segmentele: 
asistență medicală primară, asistență medicală 
ambulatorie de specialitate pentru specialitățile 
clinice, asistență medicală ambulatorie de 

specialitate pentru 
s p e c i a l i t a t e a  
reabilitare medicală, 
asistență medicală 
dentară, asistență 
m e d i c a l ă  
s p i t a l i c e a s c ă ,  
asistență medicală de 
r e c u p e r a r e  ș i  
reabilitare în unitățile 
sanitare cu paturi, 
asistență de îngrijiri 
medicale și paliative la 
domiciliu și asistență 
medicală ambulatorie 

paraclinică.
Seria de consultări și negocieri cu organizațiile 

prevăzute de Legea 95/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, va continua până la 
sfârșitul lunii, conform calendarului afișat pe site-
ul CNAS. Pe baza propunerilor formulate de 
aceste organizații, precum și a celor transmise în 
cadrul procesului de transparență decizională, va 
fi definitivat proiectul de act normativ, care se 
preconizează să intre în vigoare după 31 martie 
2019.

Cornelia RĂDULESCU

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Milioane de tineri termină liceul fără să aibă cunoştinţe 
de bază. Studiile arată că aproape 40% dintre ei nu 
înţeleg un text pe care îl citesc la prima vedere şi nu pot 
face deducţii logice simple. În clasamentul european al 
analfabetismului funcţional, România ocupă primul loc. Şi 
acest lucru înseamnă că şcoala nu este în stare să-i 
înveţe mai nimic pe elevi.

Încă din anul 2000, de când nivelul de alfabetizare 
funcțională este testat în România, nu am reuşit să ne 
depăşim condiţia de codaş al Europei. Cu toate că 
procentele s-au îmbunătăţit, România rămâne pe ultimele 
trei locuri când vine vorba despre capacitatea elevilor de 
15 ani să înţeleagă ceea ce citesc sau să rezolve exerciţii 
simple de matematică şi ştiinţe. În 2015, 39% dintre elevii 
de clasa a VIII-a, erau analfabeţi funcţional.

În opinia specialiştilor, principala cauză pentru care s-
a ajuns în această situaţie este metoda de învăţare 
bazată pe memorare şi nu pe înţelegerea conceptelor. 
Aşadar, schimbarea din temelii a programelor şcolare 
este soluţia pe care o propun specialiştii în politici de 
educaţie. 

Potrivit specialiștilor în educație, analfabetismul 
funcțional poate fi identificat și combătut în ciclul primar și 
liceal, acolo unde sunt puse bazele educației copiilor. Și 
care primește doar 50% din bugetul educației.  

* Un produs comercializat în supermarket, 
retrasde  la comercializare

Societatea Negro 2000 SRL a procedat, joi, la 
retragerea de la comercializare a produsului „File de 
somon afumat 140g”, urmare evidenţierii prezenţei 
Listeria monocytogenes, informează Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA).

„Lotul de produs supus rechemării de la consumator 
este următorul: - Lot 51 C / DLC 04.02.2019 - Cod EAN : 
5941330014327. Se recomandă persoanelor care deţin 
produse din lotul menţionat mai sus să nu le consume, ci 
să le distrugă sau să le aducă înapoi în magazinele 
Carrefour de unde le-au cumpărat. Contravaloarea 
produselor va fi returnată, fără a fi necesară prezentarea 
bonului fiscal”, menţionează reprezentanţii Autorităţii, în 
anunţ.

Listerioza se poate manifesta cu simptome 
asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, 
greaţă, vomă şi dureri gastrice, scrie mediafax. În plus, 
aceasta poate cauza probleme de sănătate, dacă 
persoană este însărcinată sau dacă are un sistem 
imunitar slăbit.

Vacanţă de iarnă de două 
săptămâni, în loc de trei, o nouă 
programare a tezelor și un 
bacalaureat diferențiat. Este o 
parte a reformei pe care o 
propune ministrul Educaţiei. 
Modificările ar trebui să se 
regăsească într-o nouă lege, pe 
care PSD a promis-o încă din 
campania electorală.

Semestrul I s-ar putea 
încheia în decembrie odată cu 
începerea vacanței de iarnă, iar 
vacanța intersemestrială, din 
februarie, ar urma să dispară. 
Este propunerea ministrului 
Educatiei. Elevii s-ar întoarce 
astfel, în luna ianuarie, la şcoală 
direct în semestrul 2. Ar avea 
vacanţa de primăvară de 2 
săptămâni şi vacanţa de vară, 
care începe în iunie.

Anne Marie Arcidiacono - 
preşedinte asociaţia Elevilor 
Bucureşti: Suntem de acord cu 
r e n u n ț a r e a  l a  v a c a n ț a  
intersemestrială, cea de la 
începutul lunii februarie, dar nu 
suntem de acord cu scăderea 
vacanței de iarnă.

De la catedră, scurtarea 
vacanțelor nu pare o problemă. 

Cu toate astea profesorii cred că 
semestrul II devine prea lung.

În 2019, liceenii își vor da 
Bacalaureatul începând cu 3 
iunie, iar elevii de la clasa a VIII-
a vor trece prin Evaluarea 
Națională începând cu 18 iunie. 
Ministrul Educației vrea ca 
examenele să fie organizate mai 
devreme și vrea un Bacalaureat 
diferențiat. Dar liceenii care aleg 
o meserie, nu vor putea mai 

târziu, cu aceeași diplomă, să se 
înscrie la facultate. Președintele 
Comisiei pentru Învățământ din 
Camera Deputaților are rezerve 
că propunerea ministrului ar fi 
cea mai bună soluție pentru 
absolvenții liceelor tehnologice.

Camelia Gavrilă, deputat 
PSD: Paradoxul este că și 
angajatorii își doresc sau solicită 
l a  m o m e n t u l  p r e l u ă r i i  
absolvenților de liceu tehnologic 
o diplomă de bacalaureat, chiar 
dacă există și acel certificat de 
competențe.

În prezent, elevii din clasele I 
- III nu pot fi lăsaţi repetenţi. 
Ministrul vrea schimbarea 
acestui lucru.

Camelia Gavrilă, deputat 
PSD: Cred că repetenţia este şi 
frustrantă, pe lângă faptul că e 
cam repede să iei o măsură atât 
de dură. Vacanţele sunt extrem 
de bine dozate, deci şi în acest 
punct de vedere trebuie 
reflectat. Din moment ce 
autoritățile decid să se închidă 
școlile consider că ar fi necesar 
să lase o zi liberă cel puțin unui 
părinte ca să aibă cu cine să îi 
lase pe cei mici.

Fostul ministru al Educației, 
Liviu Pop susține că mai multe 
propuneri făcute de Ecaterina 
Andronescu vor fi discutate 
chiar în prima în ședința 
parlamentarilor PSD.

CAS Teleorman:

Întâlniri cu organizaţiile patronale, 
sindicale şi profesionale

Ministrul Educaţiei vrea bacalaureat 
diferenţiat

39% dintre elevii români sunt
 analfabeți funcțional

Alertă alimentară
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Vremea este posomorâtă și mulți dintre noi se resimt financiar 
după perioada sărbătorilor de iarnă. Nu e de mirare că ne simțim 
puțin mai apatici.

Cu toate acestea, în ciuda acestor factori care contribuie la 
starea de tristețe, există două lucruri simple pe care le poți face 
pentru a-ți îmbunătăți starea de spirit: ieși afară, chiar dacă nu 
este însorit sau rămâi în interior lângă o fereastră, dacă vrei să 
eviți frigul de afară.

Potrivit Centrului de Cercetare pentru Iluminat din SUA, 
aproximativ 5% din populația mondială este afectată de un fel de 
depresie, denumită tulburarea afectivă sezonieră (Seasonal 
Affective Disorder - SAD) , caracterizată prin episoade depresive 
recurente în perioadele de toamnă și iarnă.

În timp ce cauza senzației de melancolie sau depresie nu este 
cunoscută, studiile din ultimii 20 de ani au demonstrat că 
expunerea la lumina naturală influențează în mod semnificativ 
starea noastră de bine și poate contribui la reducerea 
simptomelor tulburărilor afective sezoniere. Printre simptomele 
SAD se regăsesc atât intensificarea sentimentului de depresie, 
scăderea interesului pentru toate activitățile sau pentru 
majoritatea lor, o stare de somnolență și de iritabilitate, cât și 
creșterea poftei de mâncare, în special carbohidrați și, în 
consecință, luarea în greutate.

Un studiu recent realizat de YouGov, efectuat în Europa și 
America de Nord, a arătat că șapte din zece oameni (69%) cred că 
lumina naturală le influențează starea de spirit.

Este evident că părerea generală a oamenilor este că lumina 
naturală și starea de spirit sunt strâns legate între ele. Întrebarea 
care se pune este, totuși, dacă oamenii se expun unei cantități 
suficiente de lumină naturală în timpul zilei pentru a-și stimula 
pozitiv starea de spirit și starea de bine? O simplă schimbare a 
obiceiurilor ne poate ajuta în acest sens - și anume să stăm 
aproape de o fereastră în timpul orelor de lucru sau de studiu.

Alte studii indică faptul că tulburarea afectivă sezonieră se 
poate trata eficient printr-o oră de plimbare dimineața.

Un  alt studiu european care a comparat tratamentul cu lumină 
artificială (cu un nivel >2800 lucși) și tratamentul cu lumină 
naturală al unui grup de persoane care suferea de tulburarea 
afectivă sezonieră a dezvăluit că expunerea la lumina naturală a 
îmbunătățit randamentul persoanelor implicate în studiu.

Pentru cei care sunt nevoiți din diverse motive să rămână în 
interior, este timpul să regândim modul în care trăim în spațiile 
închise și să ne asigurăm că facem toate eforturile pentru ca 
mediul interior să devină unul sănătos. 

Iată șase pași simpli prin care putem reîmprospăta aerul din 
interior, potrivit specialiștilor Velux: Deschideți ferestrele de trei 
până la patru ori pe zi, pentru a permite ca aerul curat să pătrundă 
în încăperi; Mențineți închise ușile în baie și porniți ventilatorul de 
aspirație sau deschideți o fereastră atunci când faceți duș; Porniți 
ventilatorul hotei atunci când gătiți și deschideți geamurile; Nu 
ardeți lumânări; Uscați hainele în mediul exterior; Faceți curățenie 
regulat.

– Tata, am de gand sa-mi bag un cercel in nas. Ce crezi?

– Cred ca o sa te ajut sa-ti faci bagajele.

***

Vine soţul pe neaşteptate acasă din deplasare.

Soţia este suspect de speriată iar de sub pat se ivesc 

vârfurile unor pantofi.

Soţul, foarte calm, deschide valiza, ia trusa de bărbierit 

şi scoate briceagul.

– Ce vrei să faci? întreabă disperată soţia.

– Păi dacă în pantofii ăia nu e nimeni cred că o să mă 

bărbieresc.

Pastila de râs

Vârsta medie de debut în consumul de 
droguri în România este de 10-11 ani, au 
anunţat, miercuri, reprezentanţii Agenţiei 
Naţionale Antidrog, precizând că cel mai 
cosumat drog din România este cannabisul, iar 
cele mai vulnerabile categorii în ceea ce 
priveşte consumul sunt cele defavorizate.

„Vârsta de debut în consumul de droguri, şi 
aici depinde evident de substanţă, este undeva 
la 10-11 ani, mai scăzută la alcool şi tutun. În 
ceea ce priveşte categoriile de vârstă 
vulnerabile, dacă facem o comparaţie, şi 
analizăm populaţia pe 15-64 de ani, constatăm 
că grupa cea mai vulnerabilă este cea de 15-24 
de ani, grupă căreia ne adresăm prin proiecte. 
Pe de altă parte, un studiu făcut la nivel 
european pe populaţia de 16 ani şcolarizată 
evidenţiază o prevalenţă a consumului de 
droguri de aproximativ 15,6%”, a declarat, 
miercuri, Diana Şerban, şef serviciu în cadrul 
Direcţiei pentru Reducerea Cererii de Droguri, 
din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog (ANA).

Potrivit reprezentanţilor ANA, vârstă de 
debut este în scădere în România, cea ce 
î n s e a m n ă  c ă  t o t  m a i  m u l ţ i  c o p i i  
experimentează consumul de droguri de la 
vârste tot mai fragede.

„În ceea ce priveşte principala substanţă de 
consum, pe ambele studii, şi pe populaţia 

generală cu accent pe segmentul 15-24 de ani, 
dar şi pe populaţia de 16 ani, cel mai consumat 
drog din România este cannabisul”, 
precizează Diana Şerban.

Reprezentanta ANA a mai explicat şi care 
sunt categoriile cele mai vulnerabile: „În ceea 
ce priveşte categoriile sociale vulnerabile, aici 
există o diferenţiere în funcţie de tipul de 
droguri consumat. Dacă vorbim de consumul 
de opiacee, vorbim de zona defavorizată din 
punct de vedere al venitului şi al condiţiilor de 
viaţă, dar şi din punct de vedere al familiei şi al 
apartenenţei la educaţie. Dacă vorbim de alte 
tipuri de substanţe, mai scumpe, cum este 
cocaina, aici vorbim de consum în zone unde 
puterea economică este mai ridicată”, a mai 
declarat Diana Şerban.

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

Expunerea la lumina 
naturală îți poate îmbunătăți 

starea de spirit

Un nou studiu a descoperit 
că rețelele de socializare pot 
obține o cantitate șocantă de 
date despre utilizatori și chiar și 
despre cei care nu au conturi pe 
aceste platforme.

Rețelele de socializare, 
precum Facebook și Twitter, pot 
fi utilizate pentru a culege 
informaţii despre preferinţele 
utilizatorilor, chiar şi a celor care 
au părăsit aceste reţele. Pentru 
asta, e de ajuns monitorizarea 
activităţii a numai opt dintre 
persoanele de contact ale 
acestora, avertizează de 
cercetătorii de la Universitatea 
din Vermont, Statele Unite.

"Tu singur nu îţi controlezi 
intimitatea pe platformele de 
socializare. Prietenii au şi ei un 
cuvânt de spus", a declarat 
matematicianul Jim Bagrow, cel 
care a condus studiul prezentat 
de publicația științifică Nature 
Human Behavior.

Bagrow şi echipa sa au 
utilizat modele statistice pentru 
a analiza informaţii colectate 
din peste 30 de milioane de 
mesaje publice de pe Twitter, 
publicate de aproape 14.000 de 
utilizatori.

Cercetătorii au descoperit 
că algoritmii de învăţare ai 
sistemelor informatice pot 
deduce cu o precizie de până la 
64% ce cuvânt urmează să 

scrie un utilizator, pe baza 
informaţiilor publicate anterior, 
atât de acesta, dar şi de cei cu 
care a interacţionat cel mai des.

Nivelurile de acurateţe au 
scăzut până la 61%, atunci 
când algoritmii au primit texte 
publicate doar de prieteni, arată 
studiul citat.

"Nu te poţi ascunde pe o 
reţea de social izare",  a 
c o n c l u z i o n a t  c o a u t o r u l  
studiului, Lewis Mitchell.

De la preferinţele politice 
până la obiceiurile în materie de 
ach iz i ţ i i  ş i  ser ia le le  de 
t e l e v i z i u n e  p r e f e r a t e ,  
informaţiile publicate online de 
prietenii şi persoanele de 
contact ale unei persoane pot fi 
utilizate pentru a deduce 
numeroase aspecte din viaţa 
acesteia, a subliniat Bagrow.

"Informaţia este atât de 
puternic încorporată într-o reţea 
de socia l izare încât ,  în  
principiu, se poate face profilul 
unui individ pe baza legăturilor 
sociale disponibile chiar şi 
a t u n c i  c â n d  p e r s o a n a  
respectivă renunţă complet la 
platformă", se mai arată în 
studiul menționat.

Deşi analiza s-a concentrat 
pe Twitter, aceleaşi informaţii ar 
putea fi colectate din mesajele 
publicate şi pe alte reţele de 
socializare, cum ar fi Facebook, 

a explicat Bagrow. Rețeaua, 
care furnizează conţinutul şi 
publicitatea pe baza activităţii 
personale a utilizatorilor, a 
declarat că nu creează profiluri 
ale celor care nu sunt utilizatori 
ai platformei.

Atât Twitter, cât şi Facebook 
p e r m i t  u t i l i z a t o r i l o r  s ă  
controleze şi să şteargă date şi 
informaţii referitoare la conturile 
lor, menţionează Reuters.

Dezvăluirea vine după ce 
g i g a n ţ i i  d i n  d o m e n i u l  
tehnologiei, precum Google, 
Facebook şi Twitter, au fost 
supuşi unor controale cu privire 
la modul în care colectează și 
ges t ionează  in fo rmaţ i i l e  
personale ale utilizatorilor în 
scopul țintirii acestora cu 
mesaje publicitare, relatează 
Daily Mail.

Anul trecut, Facebook, cea 
mai importantă reţea de 
socializare din lume, s-a 
confruntat cu un scandal uriaș 
după ce s-a descoperit că firma 
de consultanţă Cambridge 
Analytica din Regatul Unit a 
colectat date personale de la 
milioane de utilizatori din 
Statele Unite, fără acordul 
acestora, pentru a le folosi în 
campania electorală din 2016 a 
preşedintelui Statelor Unite, 
Donald Trump.

ANA: Vârsta de debut în consumul de droguri
 în România este de 10-11 ani

Facebook și Twitter știu tot



1475: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a 

trimis o scrisoare circulara principilor din Europa anunțându-

le victoria pe care a repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (10 

ianuarie).

1627: S-a născut Robert 

Boyle, fizician și chimist 

irlandez (d. 1691).

1759: S-a născut Robert 

Burns, poet scoțian (d. 1796).

1825: S-a născut Ion 

Bălăceanu, politician și 

memorialist român (d. 1914).

1874: S-a născut William 

S o m e r s e t  M a u g h a m ,  

prozator și  dramaturg 

britanic (d. 1965).

1947: A murit Al Capone, 

cel mai faimos gangster 

american, supranumit „Cicatrice" (Scarface). A dominat 

crima organizată în Chicago din 1925 până în 1931 (n. 1899).

1973: A murit Edward G. Robinson, actor american de 

origine română (n. 1893).

1990: A murit Ava Gardner, actriță americană de film (n. 

1922).

2012: A murit Emil Hossu, actor român (n. 1941).

2015: A murit Demis Roussos, cântăreț grec (n. 1946).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Adevăruri 
despre trecut 13:00 Aici, acum 
14:00 Telejurnal 15:00 Fără 
etichetă 16:00 EURO polis 17:00 
Telejurnal 17:05 Banii tăi 17:30 
Lumea azi 18:00 Observatori la 
Parlamentul European 18:30 
Cooltura 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:10 Malcolm X 00:30 
Recurs la morală 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 Ianuarie

Din dorinta de a 
o b t i n e  v e n i t u r i  
suplimentare, riscati 
sa neglijati relatiile 
sent imenta le .  Va 
recomandam sa va 
ganditi bine inainte de 
a lua o hotarare 
importanta. 

Este posibil sa 
plecati intr-o calatorie 
n e p r e v a z u t a .  Va  
recomandam sa nu 
ezitati. Profitati de 
a c e s t  m o m e n t  
favorabil! Puteti avea 
succes atat pe plan 
social, cat si material.

Sunt sanse sa se 
produca evenimente 
neasteptate. Dorinta 
d e  a f i r m a r e  s i  
activitatea intelectuala 
intensa va conduc 
sp re  succes .  Va  
recomandam sa va 
ascultati intuitia.

Avet i  sanse sa 
ob t i ne t i  r ezu l t a te  
d e o s e b i t e  i n t r - o  
calatorie de afaceri. Va 
sfatuim evitati discutiile 
aprinse. Dupa-amiaza 
reusiti sa faceti rost de 
bani pentru a continua 
o lucrare in casa.

Este posibil sa 
aveti probleme in 
relatiile sentimentale 
si pe plan financiar. 
Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
nu va grabiti. Va puteti 
baza pe sfaturile 
prietenilor apropiati.

Dimineata survin 
s c h i m b a r i  
neprevazute, care va 
dau peste cap toate 
planurile. S-ar putea 
sa aflati ca trebuie sa 
plecati intr-o delegatie, 
spre nemultumirea 
partenerului de viata. 

Incepeti ziua cu 
entuziasm si multa 
ambitie. Va sfatuim sa 
evitati discutiile in 
contradictoriu. Nu 
f a c e t i  n i c i  o  
promisiune daca nu 
sunteti sigur ca va 
puteti tine de cuvant!

S-ar putea ca un 
p r i e t e n  s a  v a  
reproseze ca nu va 
platiti datoriile la timp. 
Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
v a  s t a b i l i t i  c l a r  
prioritatile. Nu refuzati 
ajutorul unei rude!

Va faceti remarcat 
i n  s o c i e t a t e  s i  
colaborati bine cu cei 
din jur. Dorinta de 
afirmare si vointa va 
a juta incheiat i  o  
afacere profitabila. 
Nu fiti prea critic cu 
partenerul de viata.

BERBEC

Incepeti ziua plin de 
i n s p i r a t i e .  V a  
recomandam sa o  
f o l o s i t i  p e  p l a n  
profesional. Relatiile 
sentimentale pot f i  
foarte bune daca nu ii 
f a c e t i  r e p r o s u r i  
nejustificate persoanei 
iubite. 

Dimineata sunteti 
irascibil si s-ar putea 
sa va purtati nedelicat 
cu persoana iubita. Va 
s f a t u i m  s a  v a  
controlati. Folositi-va 
potentialul intelectual, 
care este la cote 
maxime astazi!

Entuziasmul  pe 
care i l  aratat i  la  
servic iu va poate 
atrage invidia unui 
coleg. S-ar putea sa 
a v e t i  d i s c u t i i  c u  
partenerul de viata, 
pentru ca acordati prea 
multa atentie carierei. 

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 
Gardieni i  galaxiei 22:45 
Elysium 00:45 La l imita 
extremă 02:30 Elysium 04:15 
Lecţii de viaţă 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
11:00 Prietenii de la 11 13:00 
Observator 14:00 Aici eu sunt 
vedeta! 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Inamicul 
statului 22:30 Ultimul trib: 
Madagascar 01:00 Inamicul 
statului 03:30 Observator

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

08:00 Elisa 10:00 Mama 
mea gătește mai bine 11:30 
Chef Dezbrăcatu' 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 Masca de argint 23:00 
Trăsniți din NATO 01:30 
Mama mea gătește mai bine

08:45 Domnul si doamna 
Stewart 10:30 La bloc 12:45 
Povestea lui Tiffany Rubin 
14:30 Zoya - Partea I 16:15 
Zoya - Partea a II-a 18:15 La 
bloc 20:30 Un socru de 
coșmar 22:45 Insula Shutter 
01:30 Un socru de coșmar 
03:30 Insula Shutter 05:45 La 
bloc 06:15 Ce spun românii

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 10:00 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  Ș t i r i l e  B1  21 :00  
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00 Un pont 
pe zi

07:25 Frumoasa şi Bestia 
09:35 Regatul Cerului 12:00 
Șapte suflete 14:00 Un poliţist 
şi jumătate: Un nou recrut 
15:35 Scott Pilgrim împotriva 
tuturor 17:25 Rămâi 19:15 
Destinația 20:00 Maleficent 
21:30 Titanic 00:45 Bona 
02:05 Scott Pilgrim împotriva 
tuturor
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp de 
pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA vine la tine 
acasă.  Decupează ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română suma aferentă 
lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia chitanţei de plată pe 
adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. L4 sau pe fax. 
0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna următoare ziarul MARA 
vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

25 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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Răzvan Pleșca, portarul 
celor de la Gaz Metan Mediaș, 
care în noiembrie 2019 va 
împlini 37 de ani, va fi din vară 
jucătorul FCSB. Pleșca va 
deveni liber de contract și va 
putea parafa, fără emoții, 
contractul cu roș-albaștrii. Gigi 
Becali (60 de ani) a explicat de 
ce a fost ales acest portar, 
ceea ce denotă o schimbare 

majoră de s t ra teg ie  la  
gruparea vicecampioană.

”Da, ni-l dorim foarte tare 
pe Răzvan Pleșca! Am 
negociat foarte mult cu el de 
acum, dar, asta este, mai 
așteptăm trei luni. De ce 
Pleșca? Pentru că din vară 
vrem să-l dăm împrumut pe 
Vlad ca să apere. De fapt, mai 
mult pentru asta facem 
transferul, nu că ne trebuie 
neapărat portar. De aceea îl 
aducem pe Pleșca, pentru că 
vrem să-i dăm ocazia lui Vlad 
să apere”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a regretat 

plecarea lui Edi Stăncioiu. De 
aceea îl aduce pe Pleșca

Gigi Becali simte că echipa 
mai are nevoie în lot de un alt 
portar cu experiență, în afara 
titularului Cristian Bălgrădean 
(30 de ani) și așa a decis să-l 
aducă pe goal-keeper-ul celor 
de la Mediaș. FCSB a mai avut 
recent în lot un portar cu 
experiență, campion al Ligii 1 

cu CFR Cluj, e vorba despre 
Eduard Stăncioiu (37 de ani), 
la care însă a renunțat în vara 
trecută. Becali a regretat mai 
apoi decizia, în special după 
ce FCSB a ratat calificarea în 
grupele Europa League, când 
Andrei Vlad a gafat în returul 
cu Rapid Viena, de pe Arena 
Națională, scor 2-1.

"Nu eu am decis să plece 
Stăncioiu. Când nu hotărăsc 
eu și fac ce spun specialiștii, 
așa se întâmplă. Asta e, a 
greșit Vlad. Am zis să îi dăm 
curaj ăstuia, să fie al doilea 
portar", a declarat Becali, la 

”Fotbal Club”, în august 2018.
Stăncioiu, care n-a primit 

nicio șansă din partea fostului 
antrenor al echipei Nicolae 
Dică, a fost singurul fotbalist 
din lotul FCSB fără niciun 
minut oficial jucat în sezonul 
t r e c u t ,  i n d i f e r e n t  d e  
compe t i ț i e .  Î n t re  t imp ,  
Stăncioiu a semnat cu U 
Craiova 1948, deși inițial se 
gândea să renunțe la cariera 
de jucător profesionist.

După ce a devenit jucător 
liber, Stăncioiu a spus că a fost 
deranjat de faptul că nu a 
primit și el o șansă după 
transferul lui Florin Niță (31 e 
an i ) ,  la  Spar ta  Praga.  
”Întotdeauna mi-am dorit să 
j o c !  A u  f o s t  a n u m i t e  
circumstanțe când poate că nu 
am meritat să joc, poate nu am 
fost suficient de bun pentru 
Steaua, când era Florin Niță, 
dar frustrarea există. În ceea 
ce privește achiziția lui 
Bălgrădean, care este un 
portar foarte bun, asta a fost 
decizia patronatului.

Nu sunt genul de om care 
să facă valuri, dar m-a deranjat 
pentru că am vrut să joc și aș 
mai vrea să joc la acest nivel. 
Steaua, din punct de vedere al 
infrastructurii, are absolut tot 
ce-i trebuie unui club mare. De 
aceea, orice jucător din 
România vrea să ajungă la 
Steaua”, a spus Stăncioiu, 
prezent în studioul emisiunii 
”Digi Sport Matinal”, în vara lui 
2018.

SPORT

Eliminarea Simonei 
Halep (27 de ani) de la 
Australian Open 2019, 
din faza optimilor, eșec 
ce o va coborî într-un 
final pe locul 3 WTA, nu 
a însemnat încheierea 
socotelilor sportivilor 
români cu primul Grand 
Slam al anului. Filip Jianu (17 ani), noua senzație a tenisului 
românesc, a reușit o performanță remarcabilă și anume 
calificarea în semifinalele probei de juniori a competiției de la 
Melbourne!

Jianu, locul 8 ITF, l-a întrecut în sferturi cu scorul de 7-6 
(5), 4-6, 6-2, pe americanul Cannon Kingsley (17 ani), locul 
15 ITF şi cap de serie numărul 9, după un meci care a durat o 
oră şi 39 de minute. Jianu va evolua în penultimul act cu 
Emilio Nava din SUA (tot 17 ani), locul 22 ITF şi cap de serie 
numărul 13.

Parcursul lui Jianu de până acum nu este deloc 
întâmplător. Organizatorii l-au considerat pe român favorit 
numărul 4 la câștigarea marelui trofeu. În acest moment, 
Jianu este pe locul 8 în clasamentul juniorilor, o premieră 
pentru sportul alb din România, în ultimul deceniu.

Cine este Filip Jianu, noua senzație a tenisului românesc
Când avea numai trei ani, Filip a fost protagonistul unei 

reclame, care le-a rămas în memorie românilor. Jianu era 
copilul care avea replica ”Zboară, puiule, zboară”, la spotul 
pentru o campanie din industria cărnii.

După acea reclamă, Jianu s-a apucat de înot și tenis. 
Americanii de la IMG, poate cea mai mare firmă de 
management din lume, l-au ajutat pe Filip să ia lecții de tenis 
la școala lui Nick Bollettieri, în Statele Unite.

În Australia, Filip Jianu este pregătit în această perioadă 
de Andrei Mledea, fostul antrenor al lui Marius Copil.

Raul Rusescu a jucat primele 72 de minute în amicalul 
dintre FCSB și Dinamo Kiev, al treilea egal în cele trei meciuri 
amicale disputate în Spania. Ruse a ratat o ocazie importantă 
în prima repriză și a vorbit apoi despre stadiul de pregătire.

La finalul partidei, Raul Rusescu a ținut să îi transmită un 
mesaj și fostului tehnician al celor de la FCSB. Nicolae Dică 
susținuse că jucătorii de la FCSB și-ar fi pierdut motivația.

"Treaba lui dacă a vorbit de motivație. Asta e o prostie din 
punctul meu de vedere. Motivația este, este un factor 
important, a fost și va fi în continuare. Dacă s-au pierdut 
meciuri, nu putem spune că e lipsă de motivație", a adăugat 
Ruse.

Nicolae Dică a clarificat situația în direct, la Digi Sport. 
Fostul tehnician al celor de la FCSB a precizat că nu a spus 
niciodată că jucătorii de la FCSB sunt lipsiți de motivație.

"Eu nu am spus niciodată despre jucători absolut nimic. 
Toate rezultatele negative le-am luat asupra mea. Nu am 
spus niciodată despre jucători că nu au dat pe teren totul sau 
că nu aveau motivație. Eu am spus că, la meciul cu Iași, cu 
trei etape înainte să câștigi campionatul, nu mai trebuie să 
vină antrenorul să te motiveze cu ceva. Nu am spus că 
jucătorii nu au avut motivație. Se tot încearcă să spună 
jucătorii ceva negativ de mine. Nu știu de unde pleacă", a 
spus Nicolae Dică.

Performanță remarcabilă 
a lui Filip Jianu: e în semifinale

 la juniori!

"Se tot încearcă să spună 
jucătorii ceva negativ de mine!" 

Reacția lui Nicolae Dică, după
 atacul lui Rusescu

FCSB - Dinamo Kiev 1-1. FCSB a jucat 
astăzi ultimul meci amical al stagiului de 
pregătire din Spania, contra vicecampioanei 
Ucrainei, Dinamo Kiev. S-a terminat 1-1, iar 
Mihai Teja a rămas fără victorie pe banca 
tehnică a roș-albaștrilor. Dinamo Kiev a deschis 
scorul în minutul 90, prin Sidcley, în timp ce 
FCSB a egalat prin Ioan Hora. 

Echipa lui Mihai Teja a mai ratat ocazii 
importante și în prima repriză, prin Raul 
Rusescu și Florinel Coman.

Acesta a fost ultima partida de verificarea a 
celor de la FCSB înaintea debutului oficial în 
Liga 1. Dunărea Călărași - FCSB va fi sâmbătă, 
2 februarie, de la ora 14:00.

Motivul pentru care FCSB îl ia pe Răzvan 
Pleșca, un portar de 36 de ani! Strategia lui Gigi Becali

FCSB - Dinamo Kiev 1-1. Final nebun de meci, 
cu două goluri marcate în doar 4 minute
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