
Acţiune de amploare 
organizată simultan de 
poliţişti din 18 state, de 
pe 4 continente. În 
România, oamenii legii, 
s u b  c o o r d o n a r e a  
D.I.I.C.O.T., au efectuat 
1 0  p e r c h e z i ţ i i  l a  
domiciliile unor utilizatori 
ai unei platformei web 
ilegale şi, totodată, au 
făcut demersuri pentru 
încetarea funcţionării 
altor două platforme 
web, ce ofereau servicii ilegale, în special utilizatorilor din România.

(Continuare  în  pagina  2)

Asociația Grupul de Acțiune 
Locală Dunărea de Sud, cu sediul în 
comuna Fântânele, Teleorman, a 
prelungit perioada de depunere de 
proiecte în cadrul  apelului de 
selecție pentru măsura M7/6B - 
S p r i j i n  p e n t r u  î n f i i n ț a r e a ,  
r e a b i l i t a r e a ,  m o d e r n i z a r e a  
infrastructurii sociale din cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală 
2014 – 2020, deschis în perioada 

22.05.2018-31.01.2019,  pentru intervalul  31.01.2019 – 28.02.2019. 
(Continuare  în  pagina  4)

* Se suspendă cursurile în grădinițele din 
Alexandria, nu și in școli

Ca urmare a declarării epidemiei de gripă în România, 
anunț făcut miercuri dimineață de ministrul Sănătății, 
Sorina Pintea, nicio școală din județul Teleorman nu-și 
suspendă cursurile, potrivit celor declarate de purătorul 

de cuvânt al ISJ Teleorman, Estera Ligia Stancu. În 
schimb, în cele două zile câte mai sunt până la vacanța 
intersemestrială, adică astăzi și mâine, grădinițele din 
Alexandria vor fi închise. Această măsură nu a fost luată 
ca urmare a declarării epidemiei de gripă, ci din cauză că 
în cursul acestei săptămâni s-a înregistrat o rată de 

absenteism de peste 20% în grădinițe, conform celor 
menționate de purtătorul de cuvânt al ISJ Teleorman.

În ceea ce privește desfășurarea orelor de curs în 
școli, în aceste două zile, câte mai sunt până la vacanță, 
se va efectua, în continuare, triajul elevilor, înaintea 
începerii orelor. 

În contextul declarării epidemiei de gripă, la nivelul 
județului Teleorman rămân valabile aceleași măsuri 
instituite în data de 17 ianuarie 2019, după cum ne-a 
declarat Mioara Comana, director DSP Teleorman.

(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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4Epidemie de gripă în România

GAL Dunărea de Sud

Proiectele pentru modernizarea 
infrastructurii sociale se depun până pe 

28 februarie 2019

Consiliul Judeţean Teleorman

Modernizarea DJ 506 
Scurtu Mare Negreni

 se face cu bani accesaţi
 prin PNDL, nu din 
fonduri europene 

Aproape 1,5 milioane 
de euro pentru proiectul 

Drumul Memoriei - 
Parcul Memorial “Grivitsa”

 şi Cetatea “Turnu” 

O nouă "serie" de "pianişti" au 
fost săltaţi de mascaţi



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Bufonul, după cum spune Dicționarul Explicativ al limbii 

române, ar fi un personaj comic, îmbrăcat în haine grotești, 

care întreține o atmosferă de veselie la curțile suveranilor 

săi. Bufonul ar fi un fel de măscărici, nebun, un personaj care 

îi face pe alții să râdă prin glume, gesturi caraghioase, obiect 

de batjocură, un caraghios grotesc. Bufonul este angajatul 

curții la care slujește. Tot DEX spune că un clovn ar fi un 

artist comic de circ, care stârnește râsul prin 

îmbrăcămintea, poznele și caraghioslâcurile sale. Acesta, 

clovnul, ar fi un bufon, o paiață, un măscărici, saltimbanc. 

DEX mai spune că arlechinul ar fi un personaj comic din 

vechea comedie italiană (că tot ne tragem de la Râm), 

înfățișat întotdeauna într-o costumație pestriță și viu 

colorată, o paiață. Arlechinul, spune DEX, face farse, 

purtând de multe ori și mască pe figură. Și măscăriciul, după 

cum spune DEX, este un angajat al domnitorilor sau boierilor, 

pe care trebuie să îi distreze, cu glume, gesturi, adeseori 

necuviincioase, un personaj comic, un satir de la circ, care 

face fel și fel de ghidușii, în primul rând pentru a-și distra 

publicul, dar mai ales angajatorul; de multe ori este un 

personaj jalnic din bâlci. Tot după DEX, saltimbancul ar fi un 

actor de circ, cu mimică bufă, care execută exerciții ușoare 

de acrobație, și care trece cu ușurință de la o atitudine la 

alta, dovedind lipsă de seriozitate și caracter. Cea mai tristă 

denumire a măscăricilor, arlechinilor, clovnilor, bufonilor, 

saltimbancilor, este cea de paiață. După DEX, paiața este 

câte ceva din toți ceilalți amintiți, dar un personaj ridicol, și 

poate chiar trist. Paiața este un personaj ridicol, dar și 

prefăcut,  trist și cabotin.

Saltimbancii, clovnii, arlechinii, măscăricii, bufonii, 

paiațele, se găsesc astăzi și în Parlamentul României, 

personaje de care lumea râde, dar care sunt reprezentanții 

românilor în Legislativul țării. Migranți politic cu ușurință, 

după cum îi mână propriile interese, parlamentarii nostri, cei 

care au avut grijă întâi de ei, să își asigure imunitatea, apoi 

pensile speciale și încă multe avantaje, sunt definiți de DEX 

ca persoana care este delegată să ducă tratative, membru al 

Camerei Deputaților sau al Senatului, camerele legislative ale 

țării, apărătorii democrației, dar la noi, în primul rând al 

propriilor interese, primii bugetari de lux, dar cărora nu le-a 

făcut nimeni un consult psihiatric și nici un test de 

inteligență.

Ioan DUMITRESCU

(urmare  din  pagina  1)
Totul după ce în urma acţiunilor 

desfăşurate în aprilie 2018 de către Poliţia 
Olandeză, împreună cu autorităţile din Marea 
Britanie şi coordonate de Europol, împotriva 
unei platformei ilegale, prin intermediul căreia 
utilizatorii înregistraţi puteau lansa atacuri de 
tip DdoS (Distributed Denial of Service), au 
fost obţinute date cu privire la aproximativ 
151.000 de util izatori, aceasta fiind 
considerată cea mai mare platformă de acest 
tip.

Practic, DDoS-for-hire presupune că o 
persoană, pentru o taxă nominală, poate bloca 
traficul unor întregi reţele şi site-uri. 
Potenţialele daunele asupra victimelor pot fi 
considerabile, îngrădind accesul cetăţenilor la 
servic i i le ofer i te de bănci ,  insi tuţ i i  
guvernamentale, spitale sau forţele de ordine.

Poliț ia Română, sub coordonarea 
D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, alături de 
autorităţile de aplicare a legii din Belgia, 
Croaţia, Danemarca, Estonia, Franţa, 
Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, 
Slovenia, Suedia, Australia, Columbia, Serbia, 
Elveţia, Norvegia şi Statele Unite ale Americii, 

a acţionat, în mod coordonat, împotriva 
utilizatorilor acestei platforme.

Au fost efectuate 10 percheziţii, în 
municipiul București și județele Iași, Prahova, 
Timișoara, Constanța, Teleorman, Satu Mare, 
Brăila, la adresele de reşedinţă ale unor 
utilizatori ai acestei platforme web şi, totodată, 
s-au făcut demersuri pentru încetarea 
funcţionării altor două platforme de tip 
stresser, ce ofereau servicii ilegale, în special 
utilizatorilor din România.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate mai 
multe sisteme informatice și medii de stocare 
a datelor, care sunt în prezent sub analiza 
specialiștilor.

13 persoane, cetățeni români, cu vârste 
cuprinse între 18 și 28 de ani, au fost conduse 
pentru audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. – 
Structura Centrală.  

Cercetările sunt continuate sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de operaţiuni ilegale cu 
dispozitive sau programe informatice (art. 365 
Cod Penal), respectiv perturbarea funcţionării 
sistemelor informatice (art. 363 Cod Penal).

C.D.

O nouă "serie" de "pianişti" au 
fost săltaţi de mascaţi

Un incendiu izbucnit la o 
anexă gospodărească din 
Turnu Măgurele amenița să 
se extindă și la casa de locuit 
aflată la mai puțin de doi metri 
de anexă, intervenția rapidă a 
pompierilor turneni 
salvând locuința. 
Evenimentul a fost 
anunțat pe numărul 
unic de urgență 112, 
marți, 29 ianuarie 
2019, la ora 17:29, 
de către propritar, 
care locuia împreună 
cu mama sa, soția și 
doi copii, potrivit ISU 
Teleorman.

Ajunși  la fața 
locu lu i  cu  două  
autospeciale de lucru cu apă 
și spumă, pompierii militari din 
cadrul Detașamentului Turnu 
Măgurele au constatat că 
focul se manifesta generalizat 
și violent la un șopron, învelit 

cu astereală din lemn, plăci de 
azbociment și tablă, pe o 
suprafață de cca. 160 mp. În 
anexă se aflau aproximativ 4 t 
de lemne de foc, cartoane, 
butoaie din lemn, materiale de 

uz gospodăresc, un atomizor 
și o drujbă.

În anexele cuprinse de 
flăcări se aflau și patru butelii 
de aragaz, însă, din fericire, 
pompierii au reușit să scoată 
la timp buteliile, din flăcări. 

După aproximativ două 
ore și jumătate de luptă cu 
flăcările, pompierii au reușit 
să stingă incendiul, fiind 
salvate bunuri apreciate la 
suma de 60000 de lei, 

r e p r e z e n t â n d  
locuința și mai multe 
mater ia le  de uz 
gospodăresc.

V a l o a r e a  
pagubelor a fost 
apreciată la suma de 
aproximativ 15000 
de lei.

D i n  p r i m e l e  
cercetări efectuate 
pentru stabi l i rea 
cauzei probabile de 
incendiu, a reieșit 

faptul că evenimentul a fost 
inițiat de un scurtcircuit 
produs la cablurile electrice 
de la nivelul acoperișului.

M. MEILĂ

Tot în cursul zilei de marți, cu câteva ore înainte de 
intervenția pe care au avut-o pompierii turneni pentru stingerea 
incediului izbucnit la anexa gospodărească, militarii au fost 

solicitați pe numărul unic de urgență, în jurul orelor 12:00, să 
salveze o bovină cazută într-un canal. Apelul disperat a venit din 
partea proprietarului animalului.

Ajunși la fața locului cu un camion și mai multe cordițe de 
salvare, pompierii turneni, ajutați de mai mulți cetățeni, au legat 
bovina și au extras-o din mocirla canalului respectiv, teafără și 
nevătămată.

La finalul intervenției, proprietarul le-a mulțumit din suflet atât 
pompierilor, cât și cetățenilor care i-au sărit în ajutor.

M. MEILĂ

Bovină, căzută într-un canal,
 salvată de pompieri

Ce spune DEX

Locuință salvată de flăcări
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PNL a prezentat, luni, priorităţile pentru noua 
sesiune parlamentară. Printre acestea se află 
reintoducerea examenului la finalul clasei a 8-a şi 
a examenului de admitere la facultate, dar şi 
abrogarea OUG 114/2018.

„Pentru începutul noii sesiuni parlamentare 
PNL lansează în dezbatere publică, pentru ca 
ulterior să depună iniţiative legislative următoarele 
proiecte, modificarea Legii Educaţiei Naţionale 
astfel încât să fie reintrodus examenul la finalul 
clasei a 8 a pentru intrarea în liceu şi examenul de 
admitere la facultate. De asemenea PNL propune 
dublarea numărului de consilieri şcolari astfel 
încât şcolile să poată asigura prin consilieri 
îndrumarea copiilor pentru cel mai bun traseu 
educaţional”, a declarat Raluca Turcan, luni, după 
Biroul Politic Naţional al PNL.

Liderul grupului liberalilor din Camera 
Deputaţilor, Raluca Turcan, a adăugat că „PNL va 
depune o iniţiativă legislativă pentru ca fiecare 
şcoală să beneficieze de cabinet medical dotat, cu 
asigurarea personalului de specialitate”.

Senatorul PNL Florin Cîţu a precizat că liberalii 
vor cere urgentarea votului privind solicitarea DNA 
de urmărire penală a preşedintelui Senatului, 
Călin Popescu Tăriceanu.

„Priorităţi la Senat: am anunţat deja moţiune 
simplă pentru ministrul Teodorovici, vom depune 
în prima zi din sesiune sau în primele săptămâni. 
În acelaşi timp având în vedere schimbările de la 
Senat credem că acum avem voturi suficiente 
pentru a demara o comisie de anchetă în mai 
multe domenii, precum ASF şi vom cere 
urgentarea votului pentru începerea urmăririi 
penale pentru preşedintele Senatului, Călin 
Popescu Tăriceanu”, a afirmat Florin Cîţu, luni, în 
Parlament.

Alte priorităţi ale PNL în următoarea sesiune 
parlamentară sunt:

„-Revocarea lui Liviu Dragnea din funcţia de 
Preşedinte al Camerei Deputaţilor. Acesta a 
refuzat de două ori convocarea sesiunilor 
extraordinare, solicitate de 1/3 dintre deputaţi în 
luna august 2018 şi ianuarie 2019. A încălcat 
principiul constituţional al separaţiei puterilor în 
stat, al independenţei justiţiei şi a folosit funcţia în 
interes propriu. A făcut declaraţii fără mandat, în 
numele Camerei Deputaţilor, împotriva SUA, UE 
şi NATO. A blocat abuziv iniţiativele parlamentare 
ale partidelor din Opoziţie. Este condamnat 
definitiv în dosarul fraudării referendumului şi 
cercetat în alt dosar - nu are calitate nici morală, 
nici profesională să ocupe această funcţie;

-Amendarea Bugetului de stat pentru anul 
2019 pe priorităţile de dezvoltare ale României, nu 
ale infractorilor. România are nevoie de un buget 
care să susţină investiţiile, să finanţeze domenii 
prioritare pentru ţara noastră precum: educaţia, 
sănătatea şi infrastructura rutieră;

-Reconfigurarea majorităţii parlamentare;
-Asigurarea funcţionării instituţiilor statului de 

drept şi a echilibrului puterilor în stat;
- Redarea unui echilibru al CCR în perspectiva 

noilor numiri;
--Blocarea politizării instituţiilor publice aflate 

sub control parlamentar: CCR, CNA, TVR, 
Avocatul Poporului, Banca Naţională etc.

-Impunerea unei solicitări din partea 
Parlamentului României pentru expertiza din 
partea Comisiei de la Veneţia pentru modificările 
la Codul penal şi Codul de procedura penală;

-Colaborarea cu partenerii internaţionali”, 
potrivit unui document remis MEDIAFAX.

De asemenea, PNL vrea modificarea legislaţiei 
din domeniul sănătăţii: „Management de tip 
corporatist în spitalele româneşti. Deşi românii 
plătesc tot mai mulţi bani pentru sănătate, deşi 
bugetul sănătăţii este de multe ori mai mare decât 
în urmă cu 20 de ani, spitalele arată cum arată, nu 
au dotări şi nici măcar stocuri suficiente de 
medicamente. Ori, la această situaţie contribuie 
managementul defectuos, impus de cele mai 
multe ori tot prin decizii politice; Măsuri drastice 
pentru combaterea traficului, comercializării şi 
consumului de produse etnobotanice. Deşi în 
urmă cu mulţi ani acest fenomen era străin pentru 
tinerii noştri, astăzi îngrijorează nu numai prin 
amploare, ci mai ales prin categoriile de persoane 
afectate – în special copii de gimnaziu şi liceu. 
Consecinţele pot fi fatale în multe cazuri. Astfel, 
vom susţine o iniţiativă legislativă pentru 
majorarea pedepselor pentru traficul de droguri, 
inclusiv pentru cele din categoria etnobotanicelor. 
Aproximativ 600.000 tineri, cu vârsta între 15-34 
ani, au consumat cel puţin o dată un drog ilicit. 

Prevalenţa consumului de droguri la elevii de 16 
ani este de 10% (Raport ESPAD, 2011). Doar în 
anul 2014 România a înregistrat 33 de cazuri de 
decese din cauza consumului de droguri şi alte 23 
de cazuri indirecte asociate consumului de 
droguri”, potrivit listei cu priorităţi a PNL.

De asemenea, „PNL propune ca angajatorii 
privaţi care obţin şi declară profit să poată deduce, 
până la 20% din impozitul pe profit datorat statului, 
pentru acordarea de avantaje şi stimulente pentru 
propriii salariaţi”.

Alte priorităţi ale PNL în domeniul economic 
sunt:

„Stimularea conformării fiscale voluntare - 
agenţii economici care-şi plătesc taxele înaintea 
expirării termenului legal vor putea primi un 
stimulent fiscal sub forma de recuperare a unui 
cuantum între 30-50% din impozitul pe profit 
datorat statului în anul respectiv. De asemenea, 
propunem ca agenţii economici de bună credinţă 
să poată să recupereze o parte din impozitul 
datorat, în scopul dezvoltării propriilor activităţi: 
achiziţii de echipamente, utilaje, maşini, software 
sau chiar pentru sprijinirea învăţământului 
profesional;

Modificarea mai multor prevederi din legislaţia 
privind regimul străinilor în România, astfel încât 
angajatorii care vor să apeleze la forţă de muncă 
din spaţiul extracomunitar să nu mai întâmpine 
atâtea dificultăţi;

Scutirea impozitării profitului reinvestit pentru 
mijloacele de transport noi. Parcul de transport 
naţional este unul extrem de învechit şi poluant, iar 
această măsură va contribui în mod substanţial la 
o creştere a competitivităţii agenţilor economici 
români;

Eliminarea urgentă a Split TVA. Aceasta a 
reprezentat o măsură nocivă pentru mediul de 
afaceri din toată ţara, care nu a adus resurse 
suplimentare la buget, nu a diminuat frauda 
fiscală, ci a dus România într-o nouă situaţie de 
infringement;

Eliminarea accizelor suplimentare asupra 
carburanţilor. Urmărim prin această măsură nu 
numai o uşurare a vieţii agenţilor economici 
români, ci şi stoparea creşterii preţurilor de 
consum. Creşterea preţurilor a distrus puterea de 
cumpărare a populaţiei şi toate politicile trebuie să 
urmărească o creştere reală a standardului de 
viaţă.

Abrogarea Ordonanţei Lăcomiei PSD-ALDE. 
Noile taxe impuse prin OUG 114, au distrus orice 
plan de investiţii în sectorul energetic, bancar sau 
al comunicaţiilor. Noile taxe sunt deja suportate de 
români prin facturi mai mari la întreţinere şi prin cel 
mai slab leu din istorie.

Decuplarea stabilirii anuale a salariului minim 
brut garantat în plată pe economie de o decizie 
discreţionară a Guvernului. PNL va propune o 
formulă predictibilă de calcul pentru salariul minim 
pe economie, care se raportează automat la: 
inflaţie, productivitatea muncii din economie şi 
dinamica Produsului Intern Brut;

Deschiderea Oficiului UNIC - niciun agent 
economic din România să nu fie pus în situaţia de 
a prezenta documente, avize, extrase, caziere şi 
alt fel de documente, pe care autorităţile le deţin 
deja. Acest lucru este posibil prin informatizarea 
integrată a tuturor autorităţilor cu care orice 
contribuabil intră în contact”.

În legislaţia administraţiei publică locală, PNL 
vrea un pachet legislativ astfel încât „100% din 
impozitul pe venit, inclusiv cel din pensii, să 
rămână integral la nivelul autorităţilor publice 
locale. Astfel, din impozitul pe venit încasat la 
bugetul de stat să se aloce: 61,70% - la bugetele 
locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al 
căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de 
venit, 19,80% la bugetul judeţului, iar 18,50% să 
rămână într-un cont distinct al CJ pentru 
echilibrarea bugetului autorităţilor locale; 80% din 
fiecare redevenţă minieră să se transfere către 
bugetul autorităţii locale pe al cărui teritoriu 
administrativ se desfăşoară exploatarea (55% la 
judeţ şi 25% la bugetelor locale); Simplificarea 
procedurii de emitere a avizelor necesare 
autorizaţiei de construcţie de către serviciile 
deconcentrate ale autorităţilor centrale”.

Nu în ultimul rând, pe lista priorităţilor PNL 
pentru următoarea sesiune parlamentară se află 
şi abrogarea legii privind recursul compensatoriu 
şi stoparea de urgenţă a infracţiunilor săvârşite de 
eliberaţii lui Tudorel Toader care pun în pericol zi 
de zi siguranţa şi integritatea fizică a românilor.

Pe măsură ce se apropie alegerile europarlamentare 
pentru Parlamentul Europei, în anul în care țara noastră 
are președinția Consiliului Uniunii Europene, dar și 
alegerile pentru președinția României, noi partide politice 
își fac apariția, precum ciupercile după ploaie. Astfel, în 
luna decembrie a anului trecut, fostul premier ”apolitic” 
Dacian Cioloș și-a structurat și chiar lansat formațiunea 
politică intitulată Partidul Libertății, Unității și 
Solidarității, pe scurt PLUS. Și la noi, în județul 
Teleorman, au fost create grupuri de initiativă, care să 
atragă oamenii spre PLUS, și parte din eforturile acestor 
grupuri au dat roade, chiar neașteptate. Astfel fiul 
primarului Valerică Cârciumaru, social-democrat, edil al 
municipiului Roșiorii de Vede, Iulian Cârciumaru, s-a 
înscris în PLUS, partidul lui Dacian Cioloș.

Grupul de initiativă al PLUS Teleorman susține că 
”PLUS este partidul cu care vom schimba România în bine. 
Obiectivul nostru prioritar este să oferim țării o 
alternativă”. Vehiculul politic pe care Dacian Cioloș l-a 
botezat PLUS, și în care fiul primarului municipiului 
Roșiorii de Vede s-a înregimentat, este un proiect politic 
pentru schimbarea României. Iulian Cîrciumaru, fiul 
primarului social-democrat din Roșiorii de Vede, 
dovedește însă că nu întotdeauna ce naște din pisică, 
mănâncă șoareci.

Valerică Cârciumaru, primarul municipiului Roșiorii de 
Vede, a declarat că opțiunea fiului său, Iulian, om de 36 de 
ani, l-a afectat puternic sufletește și i-a făcut mari 
deservicii de imagine în plan politic. Primarul Valerică 
Cârciumaru mai declară că dânsul înțelege diferențele de 
opinii dintre generații, dar nu acceptă opțiunea fiului său.

În ceea ce privește administrația publică locală a 
municipiului Roșiorii de Vede, primarul Cârciumaru afirmă 
că deocamdată iarna aceasta a reușit să se descurce fără 
mari dificultăți, amintind și faptul că până acum iarna a 
fost blândă. Referindu-se la alegerile europarlamentare, 
primarul Valerică Cârciumaru speră ca Partidul Social 
Democrat să obțină cel puțin 17 fotolii de 
europarlamentar. Vorbind și despre alegerile pentru 
președinția României, Valerică Cârciumaru declară că 
deocamdată social-democrații nu au anunțat definitiv pe 
cine vor pentru Palatul Cotroceni, dar primarul Cârciumaru 
speră ca președinția țării să fie castigată de PSD. Lupta 
politică din sânul familiei Cârciumaru se va accentua o data 
cu alegerile europarlamentare și prezidențiale din acest 
an, când fiul va vota împotriva tatălui, tatăl împotriva 
fiului.

Ioan DUMITRESCU

Priorităţile PNL în 2019

Partidele de guvernământ PSD și ALDE nu mai au 
majoritate în Camera Deputaților, după plecarea din 
formațiunea social-democrată a fostului premier Mihai 
Tudose, deputat de Brăila. Majoritatea în Camera Deputaților 
este de 165 de voturi, iar PSD și ALDE mai dețin împreună, în 
acest moment, 164 de deputați, potrivit calculelor efectuate 
de Știripesurse.ro.

PSD și ALDE își pot asigura în continuare numărul 
necesar de voturi prin negocieri cu minoritățile naționale și cu 
UDMR, dar și prin racolarea unor deputați din alte partide.

Coaliția a mai trecut printr-un episod similar în decembrie 
2018, când patru deputați din arcul guvernamental au 
demisionat din partid. Coaliția a convins în 24 de ore doi 
deputați să revină în PSD.

Încă un partid în 
Teleorman

Coaliția PSD-ALDE pierde 
majoritatea în Camera Deputaților, 

după plecarea lui Mihai Tudose
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Beneficiari eligibili pot fi UAT-urile din 

teritoriul GAL Dunărea de Sud, Asociaţiile de 
Dezvoltare Intracomunitară din teritoriul GAL; 
ONG-uri, precum şi GAL-lul în cazul în care 
niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul și 
se aplică măsuri de evitare a conflictului de 
interese. În acest caz, verificarea eligibilității și 
a criteriilor de selecție se va efectua de către o 
altă entitate, ce va fi stabilită prin documentele 
de implementare a sub-măsurii 19.2. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi 
acordată pentru un proiect nu va depăși 
50.000, indiferent de tipul investiției. 

Intensitatea sprijinului va fi 100 % din 

cheltuielile eligibile dacă investiția nu este 
generatoare de venituri. 

Data limită de depunere a proiectelor -  
28.02.2019, ora 14,00. 

Proiectele se depun la sediul GAL Dunărea 
de Sud, din comuna Fântânele. Modelul de 
cerere de finanţare pe care trebuie să-l 
folosească solicitanţii pentru măsura M7/6B - 
Sprijin pentru înființarea, reabilitarea, 
modernizarea infrastructurii sociale va fi 
corespunzător formularului – cadru pentru 
măsura M7/6B, disponibilă pe site-ul 
www.galdunareadesud.ro. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Primăria Turnu Măgurele şi administraţia oraşului Pleven, 
din Bulgaria, implementează Proiectul  „Drumul Memoriei: 
Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul  
Memorial “Grivitsa” şi Cetatea “Turnu ”, cod ROBG – 397, 
finanţat prin Programul Interreg V A România Bulgaria. 
Obiectivul general al proiectului este acela de a transforma şi 
integra cele două obiective istorice într-o rută comună de 
comemorare a istoriei militare prin investiţii în infrastructura 
de turism şi dezvoltarea de produse şi servicii turistice 
tematice integrate. Bugetul acestui proiect se ridică la suma 
de 1.499.799,44 euro, din care 1.274.829,52 euro provin din 
Fondul European de Dezvoltare Regională. 

Lider în acest proiect  este Municipalitatea Pleven, iar  
UAT Turnu Măgurele are calitatea de partener. Proiectul a 
demarat la data 6 septembrie 2018 şi urmează să fie finalizat 
într-o perioadă de 36 de luni. În cadrul proiectului vor fi 
organizate evenimente şi seminarii, lucrări de restaurare a 
evenimentelor militare istorice în scopuri educaţionale sau de 
divertisment. Vor fi organizate : un festival "Memory Route", 
un târg de turism privind  istoria militară şi o expoziţie 
permanentă. Vor fi cartografiate obiectele şi siturile de 
patrimoniu natural şi cultural. Va fi realizată o strategie 
comună de marketing, un club comun pentru restaurări 
istorice militare şi activităţi de informare şi promovare.

Pentru acest proiect, Unitatea Administrativ Teritorială 
Municipiul Turnu Măgurele  a încheiat în data de 5.09.2018 
Contractul de Cofinanţare nr. 94697/2918 cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Proiectul se 
află în faza de implementare. În data de 18 ianuarie 2019, 
Primăria Turnu Măgurele a încredinţat contractul Servicii de 
consulatanţă în management pentru proiectul  „Drumul 
Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru 
Parcul  Memorial “Grivitsa” şi Cetatea “Turnu ” cu SC 
QUALITY PROJECTS & ADVICE COMPANY SRL, valoarea 
contractului fiind de 100.720,80  lei, la care se adaugă TVA. 
În data de 25 ianuarie 2019, Primăria municipiului Turnu 
Măgurele, prin încredinţare directă, a atribuit contractul 
Servicii de informare şi publicitate pentru proiectul „Drumul 
Memoriei: Produse turistice transfrontaliere durabile pentru 
Parcul Memorial “Grivitsa” şi Cetatea “Turnu ” SC PAPER 
PRINT CONSULTING SRL, valoarea achiziţiei fiind de 
17.773,25  lei , la care se adaugă TVA. 

George ZAVERA

GAL Dunărea de Sud

Proiectele pentru modernizarea infrastructurii 
sociale se depun până pe 28 februarie 2019

C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n  
Teleorman ne-a remis un 
comunicat de presă, pe care îl 
redăm în integralitate.     

”În urma unor ştiri şi 
informaţii apărute în presă în 
data de 28 ianuarie 2019, ca şi 
pe unele site-uri şi social 
media, Consiliul Judeţean 
Teleorman are obligaţia să 
d e z m i n t ă  i n f o r m a ţ i i l e  
neadevărate cuprinse în 
ma te r ia le le  respec t i ve ,  
informaţii care reflectă o 
interpretare pur personală şi 
deformată a realităţii din 
partea jurnaliştilor respectivi. 

Mater ia le le de presă 
apărute induc ideea că 
prioritatea de modernizare a 
in f ras t ructur i i  ru t ie re  a  
judeţului Teleorman s-ar 
realiza prin favorizarea unei 
anumite firme din judeţul 
Teleorman, referindu-se la 
lucrările de modernizare a 
„drumurilor judeţene 506 şi 
701” ca la o „fraudă”, „drum 
furat” şi „tun din bani publici”. 

Cu pr iv i re la  aceste 
aspecte, Consiliul Judeţean 
Teleorman doreşte să facă 
unele precizări şi clarificări. În 
calitate de administrator al 
drumuri lor judeţene din 
Teleorman, Consiliul Judeţean 
a organizat licitaţie pentru 
lucrările de modernizare a DJ 
506, tronsonul cuprins între 
localităţile Scurtu Mare şi 
Negreni. 

În prezent, acest tronson 
de drum este pietruit şi nu a 
fos t  supus până acum 
lucrărilor de modernizare. Prin 
urmare, se naşte o întrebare 

firească: cum este posibil ca 
un drum în care nu s-au făcut 
investiţii să facă obiectul unor 
investigaţii privind cheltuirea 
fondurilor europene, aşa cum 
a speculat o parte a presei? 
Proiectul ,,Modernizare DJ 
506 Scurtu Mare – Negreni, 
km 87+000 – 94+160 (7,160 
km)” este f inanţat  pr in 
Programul  Naţ iona l  de  
Dezvoltare Locală 2017-2020. 

Pentru realizarea acestui 
obiectiv de investiţii judeţul 
Teleorman, prin Consiliul 
Judeţean Teleorman,  a  
î n c h e i a t  u r m ă t o a r e l e  
contracte: - Contractul de 
f i n a n ţ a r e  n r .  1 3 0  d i n  
20.10.2017 cu Ministerul 
Dezvoltări i  Regionale şi 
Administraţiei Publice în 
valoare de 15.488.052,00 lei 
(cu TVA), prin Programul 
Naţ ional  de Dezvol tare 
Locală, în perioada 2017-
2020; 

În data de 11.07.2018 a fost 
publicat anunţul de participare 
simplificat pentru realizarea 
obiectivului de investiţ i i  
,,Modernizare DJ 506 Scurtu 
Mare (DJ 701) – Negreni, km 
87+000 – 94+160 (7,160 km)”. 

Anunţul de atribuire la 
procedura simplificată pentru 
obiectivul menţionat a fost 
p u b l i c a t  î n  d a t a  d e  
23.01.2019,  iar  potr iv i t  
acestuia valoarea totală a 
achiziţiei este 10.351.298,65 
lei (fără TVA).

Potrivit Contractului de 
lucrări nr. 2 din 11.01.2019 a 
fost emis ordin de începere 
pentru prestarea serviciilor de 

proiectare. 
În consecinţă, lucrările de 

modernizare propuse a se 
realiza pe DJ 506, între km 
87+000 şi km 94+160, vor 
conduce la îmbunătăţirea 
substanţială a condiţiilor de 
circulaţie şi a fluenţei traficului 
şi vor influenţa benefic zona 
atât din punct de vedere 
ambiental cât şi din punct de 
vedere socio-economic. 

D a c ă  l u c r ă r i l e  d e  
modernizare a unui sector de 
drum judeţean înseamnă 
pentru unii jurnalişti numai 
“fraudă”, “drum furat” si 
“tunuri”, pentru câteva mii de 
oameni care s-au născut şi 
locuiesc în satele din zonă 
înseamnă un drum care le 
oferă siguranţă şi condiţii 
civilizate de trafic. 

C o n s i l i u l  J u d e ţ e a n  
Te leo rman  î ş i  exp r imă  
speranţa ca, în viitor, pentru 
asigurarea unei informări 
corecte şi obiective, jurnaliştii 
care au vehiculat informaţii 
false, denigratoare, cu privire 
la  ac t i v i ta tea  Cons i l iu l  
Judeţean Teleorman vor 
solicita şi punctul de vedere al 
instituţiei noastre şi se vor 
d o c u m e n t a  î n a i n t e  d e  
publicarea materialelor, după 
c u m  p r e v e d e  C o d u l  
Deontologic al Jurnalistului, 
e l abo ra t  de  Conven ţ i a  
Organizaţiilor de Media. Astfel, 
vor fi evitate erorile de 
informare sau de interpretare 
a informaţiilor.” 

PRELEDINTE, 
Ionel Dănuț CRISTESCU

Membrii Colegiului Prefectural organizat la 
nivelul Județului Teleorman se întrunesc astăzi, 
31 ianuarie 2019, în ședință ordinară, pe a cărei 
ordine de zi sunt trei puncte.

La începutul ședinței, prefectul Florinel 
Dumitrescu va supune aprobării membrilor 
Colegiului Prefectural un proiect de hotărâre 
privind tematica orientativă a ședințelor 
Colegiului Prefectural în anul 2019.

Următorul punct de pe ordinea de zi este o 
informare cu privire la activitatea desfășurată 
anul trecut de Administrația Județeană a 
Finanțelor Publice Teleorman, care va fi 

prezentată de șeful instituției, Florentina 
Daniela Muțuțună.

La finalul ședinței, prefectul județului 
Teleorman îi va informa pe membrii Colegiului 
Prefecturat cu privire la activitatea pe luna 
decembrie desfășurată de serviciile publice și 
instituțiile publice, ai căror conducători sunt 
membri ai Colegiului Prefectural.

Ședința este programată la ora 13:00, în sala 
mare de ședințe din sediul Palatului 
Administrativ.

M. M.

Consiliul Judeţean Teleorman

Modernizarea DJ 506 Scurtu Mare Negreni se face cu 
bani accesaţi prin PNDL, nu din fonduri europene 

Ședință a Colegiului Prefectural Teleorman, 
cu trei puncte pe ordinea de zi 

De-a lungul timpului, teleormănenii au primit și au ajutat pe 
mulți transilvăneni, care erau urmăriți de autoritățile Imperiului 
Habsburgic.

La Revoluția de la 1848, din Teleorman, au participat și 
transilvăneni veniți aici ca dascăli la primele școli înființate în 
județul nostru.

În fruntea acestora s-a aflat profesorul Vasile Urzescu, de la 
școala din Roșiorii de Vede.

În timpul Războiului de Independență (1877-1878), pe 
teritoriul județului Teleorman s-a format un detașament de 90 de 
ardeleni pregătiți să treacă Dunărea, printre ei aflându-se și 
binecunoscutul Badea Cârțan.

„Liga pentru Unitatea Culturală a Tuturor Românilor”, 
înființată în anul 1891, a avut un rol deosebit în lupta pentru 
Reîntregire.

Această ligă a avut secții la Turnu Măgurele, Zimnicea, 
Alexandria, Roșiorii de Vede și în comunele Suhaia și Beuca.

Locuitorii Teleormanului au fost alături de frații lor ardeleni 
când au declanșat acțiunea memorandistă, în 1892. Astfel, în 
ziua de 19 aprilie 1892, la Alexandria și Turnu Măgurele au avut 
loc mitinguri de solidaritate, la care au luat cuvântul intelectuali, 
țărani și meseriași.

La Alexandria și Turnu Măgurele, în perioada 1892-1918, 
activa profesorul Gheorghe Secășianu, originar din Transilvania, 
care a înființat societățile patriotice „Iridenta Română” și 
„Carpați”, printre membri numărându-se Mihai Eminescu, Ioan 
Slavici și D.A.Laurian.

Printr-o telegramă adresată congresului românilor de peste 
hotare, convocat la București, pe 15 martie 1915, locuitorii 
orașului Zimnicea își exprimau atașamentul față de lupta pentru 
idealul unității naționale.

În perioada de neutralitate, 1914-1916, guvernul Brătianu a 
început din toamna anului 1914 tratativele cu Antanta în vederea 
intrării în război.

Teleormanul și-a adus o contribuție de sânge, dar și una 
materială în acest război, implicarea populației civile fiind 
dovedită prin documente.

Cornelia RĂDULESCU

Aproape 1,5 milioane de euro
 pentru proiectul Drumul Memoriei

 - Parcul Memorial “Grivitsa” şi
 Cetatea “Turnu” 

Repere teleormănene:

Contribuția teleormănenilor 
în Primul Război Mondial (I)
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În primul rând rămâne 

valabilă limitarea accesului 
vizitatorilor în spitale, în special 
în secțiile cu risc.

De asemenea,  pen t ru  
limitarea cazurilor de îmbolnăviri 
în perioada care urmează, DSP 
Teleorman recomandă celor 
c a r e  a u  s i m p t o m e  

asemănă toa re  g r ipe i  să  
consulte medicul de familie, în 
vederea stabilirii unui diagnostic 
și, după caz, pentru a primi 
indicație de spitalizare.

În cazul în care cineva 
prezintă s imptomatologie 
asemănătoare gripei este 
indicată izolarea voluntară la 
domiciliu.

Pentru a evita contactarea 
gripei, medicii recomandă: 
respectarea etichetei tusei și 
strănutului (utilizarea de batiste 
de unică utilizare), igiena 
adecvată a mâinilor, în vederea 
reducerii răspândirii virusului și 
evitarea aglomerațiilor.

M. MEILĂ

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Începand cu anul 
2007 ,  pe rsoane le  
a s i g u r a t e  d e  p e  
teritoriul Romaniei pot 
s o l i c i t a  c a r d u l  
european de asigurări 
sociale de sănătate 
(CEASS), care le dă 
dreptul la asistența 
medicală devenită necesară în timpul şederii temporare  
pe teritoriul  statelor membre UE, Spaţiul Economic 
European sau Confederaţiei Elveţiene.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei 
persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii 
Europene/SEE/Confederaţia Elveţiană pentru motive 
turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o 
perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Acest  card se eliberează la cerere. Asiguratul va 
depune în scris,  la sediul casei de asigurări de sănătate 
în evidenţa căreia se află,  o cerere (publicată în format 
pdf).

Asiguratul va intra in posesia cardului în termen de 
maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în 
sistemul informatic unic naţional care gestionează 
aplicarea regulamentelor europene privind drepturile 
asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru 
al UE.

În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică 
eliberarea Cardului European sau dacă există situaţii de 
urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai 
puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va 
elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului 
(CIP).

Costul cardului european este suportat din FNUASS ( 
Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate), iar 
perioada de valabilitate a Cardului European de Asigurări 
de Sănătate este de 1 an de la data emiterii.

Asiguratul care posedă  CEASS beneficiază de 
serviciile medicale devenite necesare  în timpul şederii  
temporare pe teritoriul unui stat membru al 
UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene, in aceleaşi condiţii ca şi 
asiguraţii din ţara în care s-a deplasat.

Este însă  posibil ca, pentru anumite servicii, să fie 
necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi 
servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de 
sistemul de asigurări din ţara în care ne sunt acordate 
aceste servicii.

Cardul european nu acoperă situaţia în care asiguratul 
s e  d e p l a s e a z ă  î n t r - u n  s t a t  m e m b r u  a l  
UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene  în scopul obţínerii unui  
tratament medical planificat.

CEASS  acoperă numai serviciile medicale obţinute 
de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate 
socială din ţara respectivă.

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele 
membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic 
European sau Confederaţia Elveţiană în perioada de 
valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în 
Romania în aceleaşi condiţii ca şi persoanele asigurate în 
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din ţara 
noastră. Furnizorii de servicii medicale aflaţi în relaţii 
contractuale cu casele de asigurări de sănătate au 
obligaţia de a acorda asistenţă medicală necesară, 
urmând a evidenţia şi raporta distinct caselor de asigurări 
sociale de sănătate, serviciile medicale acordate pentru 
aceste categorii de persoane.

Decontarea serviciilor medicale aferente cardului 
european se face la nivel interinstituţional.

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui 
stat membru al UE/SEE/ Confederaţiei Elveţiene şi, din 
diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a 
solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost 
furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de 
servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă 
situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de 
asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să  
solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului 
european de asigurari sociale de sanatate. Casa de 
asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa 
menţionată în termen de 24 ore.

Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă  
asiguratului aceleaşi drepturi ca şi CEASS.

Formularul de cerere pentru emiterea cardului 
european se poate descarca din site-ul Casei Judetene 
de Asigurari de Sanatate de care apartine solicitantul.

Cornelia RĂDULESCU

Epidemie de gripă în România

Sunt câteva greșeli comune făcute de anumiți 
părinți, care au invariabil același rezultat: eșecul 
copiilor. Studiul a apărut în ”Jurnalul de Pediatrie”.

Părinții copiilor fără rezultate bune la școală au 
câteva lucruri în comun. Sunt prea autoritari. 
Părinții mai autoritari descurajează comunicarea 
deschisă. Ei doar cer lucruri, fără a explica de ce. 
Un studiu a arătat, 
po t r iv i t  Bus iness 
Insider, că acești 
părinți, când verifică 
temele copiilor, le 
inhibă performanța 
școlară.

Părinții care îi lasă 
pe copii de mici să se 
u i te la  te lev izor.  
C e r c e t ă t o r i i  a u  
identificat că acei 
copii care se uită prea mult la TV nu sunt activi la 
ore și au note mai mici decât ceilalți.

Părinții care țipă mult la copii. Cei care zbiară, 
insultă sau blesteamă. Aceste agresiuni verbale 
sunt la fel de nimicitoare ca și cele fizice. 
Afectează copilul la nivel profund.

Părinții acaparatori. Copiii cu părinți care 
trebuie să dețină controlul absolut sunt temători și 
depresivi. Cercetătorii au descoperit că acestor 

copii le este cu mult mai greu să fie deschiși la idei 
noi și conștienți de capacitățile lor. Mama și tata 
vor neapărat să ia toate deciziile, iar această 
atitudine este una deosebit de păguboasă pentru 
copil.

Și părinții care sunt distanți emoțional fac o 
greșeală majoră. Copilul va dezvolta probleme 

comportamentale, va 
simți nesiguranță și îi 
va fi greu să își 
expr ime emoți i le,  
sentimentele.

Nu în ultimul rând, 
p ă r i n ț i i  c a r e  î ș i  
plesnesc copiii. Nu, 
bătaia nu e ruptă din 
Rai! Și nu, copilul nu 
se educă niciodată cu 
palme. Problemele 

existente se adâncesc dacă sunt loviți de părinți. 
Bătaia are consecințe grave. Probleme mentale și 
emoționale, dificultăți la învățare și o lipsă a stimei 
de sine. Nu, copiii nu se cresc în teroare.

Așa cum unei flori îi dai apă fiindcă știi că așa 
va crește, și părinții trebuie să le ofere copiilor 
terenul bun pentru a se dezvolta armonios, fără 
frici și probleme de adaptare. Apa lor va fi 
dragostea și înțelegerea.

CAS Teleorman:

Modalitățile de eliberare și 
utilizare a Cardului European

Un centru integrat, unic în 
România, de transplant pentru 
inimă, rinichi, ficat şi plămâni, cu 
un număr de 300 de locuri, se va 
î n f i i n ţ a  l a  C lu j -Napoca ,  
transmite Mediafax. Finanţarea 
urmează să fie asigurată din 
fonduri judeţene şi europene.

Marţi, Alin Tişe, preşedintele 
Consiliului Judeţean Cluj, a 
declarat, într-o conferinţă de 
presă, că centrul va putea fi 
construit în maxim 5 ani, după 
care va urma dotarea acestuia.

”Dorim să facem pe un teren 
din Cluj-Napoca aparţinând 
Consiliului Judeţean Cluj cu o 
suprafaţă de 15.000 de metri 
pătraţi un centru integrat de 

transplant, care va asigura 
posibilitatea de a se realiza aici 
transplant de rinichi, plămâni, 
inimă şi ficat. Va fi o finanţare a 
CJ Cluj, dar şi europeană, este 
un proiect unic în România şi 
printre puţinele de acest fel din 
Europa. Părerea mea că în 

maxim 5 ani vom finaliza 
construcţia, după care va urma 
şi dotarea ulterioară. Noul 
centru va avea 300 de paturi, iar 
aici urmează să fie relocat şi 
Institutul Clinic de Urologie şi 
Transoplant Renal (ICUTR) 
Cluj-Napoca”, a afirmat Tişe.

Acesta a precizat că, în 
perioada următoare, se vor 
începe procedurile pentru 

studiile de fezabilitate, care vor 
da şi costurile proiectului, dar şi 
pentru un concurs de soluţii 
aferente construcţiei. 

Vasile Mureşan, managerul 
S p i t a l u l u i  C l i n i c  d e  
Pneumof t i z i o log ie  ”Leon  
Daniello”,  a declarat, la rândul 
său, că proiectul centrului 
intergrat de transplant va fi unic 
în România şi printre puţinele 
din UE de acest gen, de care vor 
beneficia mii de pacienţi din 
întreaga ţară dar şi  din 
străinătate.

”Va fi un câştig mare şi pentru 
corpul medical, vor veni aici şi 
medici din străinătate. Va fi o 
activitate de cercetare şi 
formare continuă, o activitate 
complexă, va fi un centru 
i m p o r t a n t  d e  c h i r u r g i e  
important. Vitorul centru integrat 
va avea şi un heliport”, a detaliat 
Mureşan.

Centrul integrat de transplant 
va fi realizat în parteneriat cu 
Institutul de Gastroenterologie şi 
Hepatologie ”Octavian Fodor”, 
Ins t i tu tu l  In imi i  ”N icu lae 
Stăncioiu”, Institutul Clinic de 
Urologie şi Transplant Renal 
(ICUTR) şi Spitalul Clinic de 
Pneumof t i z i o log ie  ”Leon  
Daniello”.

Părinții își pot programa copiii la eșec, prin 
greșeli de educație parentală

În România va fi creat 
un centru integrat unic de transplant

 inimă, rinichi, ficat şi plămâni
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***         

Mereu am încercat să țin fruntea sus. Mereu am 

încercat să nu mă las copleșit de încercările pe care mi le-

a dat Dumnezeu. Ani la rând mi-am înăbușit durerea 

rezemat de o lacrimă ce nu a secat niciodată. Am stat cu 

mândrie în arena numită viață și am luptat continuu, deși a 

fost o luptă pierdută de la început. Deși nu sunt un 

războinic. Scrisul mi-a fost armă și poezia scut. Am fost 

și sunt o persoană obișnuită și dacă voi muri în această 

luptă nimic nu se va schimba. Poate doar tremurul nopții 

din care am să lipsesc…

Îmi tremură inima şi tac...

Mi-ai dat o lacrimă

s-o beau la maxim,

să învăţ durerea –

arteră principală a

drumului meu…

Mi-ai mângâiat

creștetul amar cu

darul scrisului,

acum văd ca prin ceaţă

destinul,

știu din Scriptură că

salvarea doare…

Dar nu doare,

îţi zic eu…

Dacă durea

astăzi nu-ţi vorbeam, Doamne 

chiar dacă

te-ai fi interesat de

soarta mea…

Știu că m-ai privit tot timpul 

din Palatul tău când eram singur…

Într-o zi chiar mi-ai atins trecerea,

atât cât a mai rămas din ea…

Ai fost egoist totuși, încă de la 

început,

că nu mi-ai închis drumul:

trimiteai angajata ta, Moartea,

era simplu pentru tine ca o

linie trasă…

Știai că am nevoie de tine

dar te-ai prefăcut orb,

în multe feluri m-ai încercat…

M-ai pus să stau în

acest scaun cu soartă cu tot,

dar nu mai contează, 

pentru că sunt după chipul și 

asemănarea Ta…

(Rezemat de o lacrimă)

Din volumul „Rezemat de o lacrimă”, în curs de 

pregătire, de Mihail Tănase

Indata ce si-a revenit din șocul cauzat de accident, 

soferul intreaba :

- Unde sunt?

- La 8, îi raspunde cineva.

- Salon sau celula?

***

Intr-o ferma mica, uitata in munti, a fost chemat 

doctorul ca sa asiste la o nastere. 

Neavand curent electric, fermierul aprinse un felinar in 

dreptul patului, unde sotia sa ii darui un fiu. Nu trecu mult 

timp si aparu si al doilea copilas. Bucurie mare, insa vazand ca 

apare si al treilea copil, fermierul incepu sa strige:

- Doctore, sa stingem felinarul, ca vad ca lumina ii atrage.

Pastila de râs

Pe măsură ce schimbarea climatică 
afectează mediul înconjurător, savanţii 
avertizează că impactul asupra rezervelor 
subterane de apă se poate vedea şi după un 
secol, ceea ce înseamnă că viitoarele 
generaţii vor avea de-a face cu lipsa apei din 
subteran.

Apa subterană - apă dulce din subsol şi 
între stratele cu roci - răspunde cu întârziere la 
schimbările de temperatură, conform unui nou 
studiu.

Ne bazăm pe precipitaţii pentru menţinerea 
rezervoarelor cu apă, ceea ce însamnă că 
regiunile care se confruntă cu temperaturi din 
ce în ce mai mari şi cu ploi din ce în ce mai rare 
vor avea o scădere în cantitatea de apă 
subterană. Astfel, „declanşatorul bombei cu 
ceas este pornit”, iar în viitor, rezervele de apă 
nu vor mai ţine pasul cu cererea. Întârzierea 
face ca aceste deficituri „ascunse” să pară şi 
mai periculoase, scrie Science Alert.

„Studiul nostru arată că sistemele de 
rezervoare cu apă au nevoie de un timp mai 
lung pentru a răspunde la schimbările 
climatice faţă de timpul apei de suprafaţă”, a 
precizat Mark Cuthbert de la Cardiff University 
din Marea Britanie. „Acest lucru înseamnă că, 
în multe părţi din lume, schimbările în curgerile 
apei subterane din cauza încălzirii globale pot 
avea un efect pe termen lung. Poate fi descris 
ca o bombă cu ceas”, a adăugat cercetătorul.

Mai rău, în zonele mai sensibile la 
schimbările climatice, precum zonele cu climat 
umed precum Amazonul sau Africa centrală, 

efectele asupra apei subterane pot apărea 
chiar şi în 10 ani. În zonele aride, intervalul 
este mai mare.

Folosind datele prelevate din teren dar şi 
modelele computerizate, echipa a estimat că 
pentru aproape jumătate dintre rezervoarele 
de apă de pe planetă, va dura 100 de ani sau 
mai mult pentru ca nivelurile să revină la 
normal.

În unele locuri, precum Sahara, se ştie că 
rezervoarele cu apă subterană încă răspund la 
schimbările climatice care au avut loc acum 
10.000 de ani.

„Apa subterană nu se vede şi nu este în 
mintea noastră, această resursă masivă 
ascunsă la care oamenii nu prea se gândesc 
este esenţială pentru producţia de hrană”, a 
precizat Cuthbert. „Efectul pe care îl avem 
acum va exista pentru o perioadă îndelungată. 
Există o memorie în sistem, iar aceasta este 
semnificativă în unele locuri”, a adăugat 
cercetătorul.

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

Rom Bat Com SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, CUI 7832738, J34/432/1995, 
pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 1142395, Certificat constatator de autorizare nr. 
2354/04.02.3014 și nr. 43324/23.09.2009. Le declar nule.

Anunţ

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

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 31, începând cu data 
de 01.02.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Comunei Siliștea, 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

România reală

Dolinele şi fisurile deschid 
p ă m â n t u l  d i n  j u r u l  
Teheranului, capitala Iranului, 
ameninţând infrastructura 
locală şi casele oamenilor. 
Cauzele principale sunt 
sol ic i tarea la maxim a 
rezervelor de apă şi 
seceta accentuată 
din regiune.

R e g i u n e a  s e  
confruntă cu o lipsă 
acută de apă care 
durează de trei  
decenii. Problema a 
crescut odată cu 
creşterea populaţiei, 
care în prezent se 
aprop ie  de  8 ,5  
milioane, scrie Live 
Science.

A p a  p o m p a t ă  d i n  
acviferele subterane a devenit 
din ce în ce mai sărată pe 
măsură ce oraşul s-a bazat din 
ce în ce mai mult pe această 

sursă. În acelaşi timp, o 
porţ iune însemnată din 
această apă ajunge în 
ag r i cu l tu ră ,  unde  es te  
distribuită ineficient. 

Ca rezultat, terenul din 
zonă se prăbuşeşte. Aflat la o 

altitudine de circa 1.200 de 
metri, oraşul s-a scufundat cu 
circa 22 de centimetri pe an, 
conform guvernului iranian. Alt 
studiu de anul trecut, bazat pe 
măsurători din satelit, a ajuns 

la o concluzie asemănătoare, 
terenul pierzând în altitudine 
c u  a p r o x i m a t i v  2 5  d e  
centimetri în fiecare an.

Toată această scufundare 
a crăpat clădiri şi conducte de 
apă, au deschis gropi în 

pământul uscat şi au 
cauzat fisuri lungi de 
kilometri. Localnicii 
se tem că locuinţele 
lor se vor prăbuşi. 
Aeroportul, rafinăria 
d e  p e t r o l ,  
autostrăzile şi căile 
ferate din regiune 
sunt ameninţate.

Problema este 
cauzată parţial şi de 
s a n c ţ i u n i l e  

internaţionale aplicate ţării de 
la revoluţie. Iran a dorit să 
producă suficientă hrană 
locală în timpul crizei, ceea ce 
a dus la exploatarea la maxim 
a rezervelor de apă.

Avertismentul cercetătorilor:
 ''bomba cu ceas'' din subteranul Pământului

Capitala Iranului începe să fie înghiţită de pământ 



106: Se termină reconstrucția podului peste Dunăre (cu 

o lungime de 1135 m) la Drobeta, de către Apolodor din 

Damasc.

1797: S-a născut Franz Schubert, compozitor austriac 

(d. 1828).

1844: Emanciparea țiganilor aparținând așezămintelor 

bisericești și mănăstirilor de către Mihail Sturdza, Domnul 

Moldovei (1834-1849). La 14 ianuarie 1844, au fost 

eliberați și țiganii robi ai statului.

1854: S-a născut David Emmanuel, matematician român 

(d. 1941).

1929: S-a născut Rudolf Mössbauer, fizician german, 

laureat al Premiului Nobel (d. 2011).

1933: A murit John Galsworthy, scriitor englez, laureat 

al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1932 (n. 1867).

1944: A murit Jean Giraudoux, scriitor francez (n. 1882).

1937: S-a născut Marin Moraru, actor român de teatru și 

film (d. 2016).
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Sunteti ingrijorat 
din cauza problemelor 
financiare. Va puteti 
baza pe ajutorul unei 
persoane mai  in  
varsta. Se iveste 
ocazia sa castigati 
ceva in plus pe langa 
salariu. 

Este posibil sa va 
certati cu o colega de 
serviciu, despre care 
aflati ca va barfeste. 
Pastrati-va calmul si 
ascultati-va intuitia! 
Va recomandam stati 
mai mult in mijlocul 
familiei.

R e v i n e  i n  
actualitate o problema 
sentimentala veche si 
s-ar putea sa va certati 
cu partenerul de viata. 
Daca nu reusiti sa va 
calmati, riscati sa aveti 
probleme de sanatate.

Nu va ambitionati 
sa va rezolvati singur 
toate problemele. 
S f a t u r i l e  u n e i  
persoana va ajuta sa 
aplanati un conflict cu 
u n  p a r t e n e r  d e  
afaceri. Seara primiti 
o veste buna.

O ruda mai in 
varsta va atrage 
atentia ca nu va 
purtati corect. Va 
sfatuim sa fiti prudent, 
ca sa evitati deziluziile 
si certurile. Va sfatuim 
sa aveti mai multa 
grija de sanatate!

Dimineata aveti 
s e n t i m e n t e  
contradictorii in ceea 
ce priveste problemele 
profesionale si de 
familie. Nu promiteti 
nimic daca nu sunteti 
sigur ca va tineti de 
cuvant!

S-ar  pu tea  sa  
plecati intr-o calatorie. 
Desi aveti tendinta sa 
cheltuiti cam mult, veti 
obtine mari satisfactii. 
V a  s f a t u i m  s a  
respectati cu strictete 
regulile de circulatie.

Sunteti energic si 
rezolvati o problema 
parteneriala veche. 
S-ar putea sa va 
dezamageasca un 
prieten in care ati avut 
mare incredere. Va 
sfatuim sa nu puneti 
la suflet. 

Va angajati intr-un 
nou proiect care ar 
putea sa va aduca 
avantaje materiale 
substantiale, dar nu 
veti mai avea timp 
liber. Aveti grija sa nu 
va neglijati familia si 
prietenii!

BERBEC

Nu sunteti multumit 
de nimic si va enervati 
r e p e d e .  N u  v a  
descarcati nervii pe cei 
din jur! Va sfatuim sa 
va pastrati cumpatul si 
sa nu exagerati. Cu 
rabdare, toate se vor 
rezolva usor.

In prima parte a 
zilei, aveti tendinta sa 
le cautati tuturor nod 
in papura. Seara 
petreceti momente 
placute alaturi de 
partenerul de viata. 
Va sfatuim sa va 
odihniti mai mult.

S-ar putea ca o 
persoana apropiata 
sa va dezamageasca. 
Sunteti foarte energic 
si imprejurarile va 
s u n t  f a v o r a b i l e .  
Petreceti mai mult 
t i m p  a l a t u r i  d e  
persoana iubita!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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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 

31 Ianuarie
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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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Ianis Hagi (20 de ani) și Tudor Băluță (19 
ani) au șanse mari să plece de la Viitorul la 
finalul acestui sezon. După ce jurnaliștii 
titratului cotidian italian ”Gazzetta dello Sport” 
au confirmat informația colegului lor Di Marzio, 
cel care a dezvăluit pe twitter că cei doi jucători 
vor evolua pentru Genoa din sezonul viitor, iată 
că și Gică Popescu (51 de ani) a confirmat că 
sunt șanse foarte mari ca Gică Hagi să mai dea 
drumul din ”vârfurile” actualei generații.

”Pentru Ianis Hagi și pentru Tudor Băluță am 
fost sunat de cluburi din străinătate. Și, imediat 
după începerea campionatului, am fost întrebat 
și de Drăguș. Sunt fotbaliști foarte buni, așa că 
este posibil orice”, a spus Gică Popescu.

Fostul căpitan al echipei naționale a 
României i-a luat însă apărarea și cumnatului 
său, despre care a spus că ar schimba total 

strategia la Viitorul dacă ar mai găsi parteneri 
dispuși să se implice financiar.

”Lumea vorbește despre plecările lor, fără 
să țină cont că Gică este singur acolo! Bugetul 
lui de cheltuieli este foarte foarte mare. Din 
păcate, toate resursele nu ajută la întregul 
buget. Gică are deficit bugetar pe care trebuie 
să-l acopere.

Și, cum face asta? Are doar două variante în 
acest moment. Aduce bani de acasă sau vinde 
jucători. Dacă ar avea unul sau doi parteneri, 
niciunul dintre acești jucători nu ar pleca 
imediat, vă pot garanta. Iar Viitorul ar fi o forță în 
Liga 1”, a completat Gică Popescu, prezent la 
acțiunea organizată marți, 29 ianuarie 2019, de 
către Federația Română de Fotbal, când mai 
erau 500 de zile până la startul Campionatului 
European 2020, găzduit și de București, alături 
de alte 11 capitale.

Ianis Hagi a impresionat de la revenirea la 
echipa tatălui său, în ianuarie 2018, după 
aventura eșuată, de un an și jumătate, la 
Fiorentina. În a doua jumătate a sezonului 
trecut, mijlocașul ofensiv în vârstă de 20 de ani 
a marcat 6 goluri în 14 meciuri oficiale, iar în 
stagiunea aceasta a înscris 9 goluri în 24 de 
meciuri oficiale. Dintre acestea, 19 au fost 
jucate în Liga 1, acolo unde a dat 7 goluri și 5 
pase decisive. El a fost dorit și de Galatasaray.

SPORT

Alex Mitriţă e foarte aproape de un transfer la New York 
City, iar oficialii Craiovei s-au interesat de posibilitatea de a-l 
aduce în locul lui pe Alex Ioniţă, talentatul mijlocaş ofensiv al 
CFR-ului. Oficialii din Gruia au stopat negocierile din fașă, 
nedorind să renunţe la fotbalistul care a devenit celebru 
pentru dragostea sa pentru Rapid.

Ioniţă nu e o variantă de înlocuire a lui Mitriţă, în Bănie. 
Clujenii au încredere mare în fotbalistul lor, chiar dacă acesta 
nu este o prezenţă constantă în primul "11" al campioanei. În 
consecinţă, când oltenii s-au interesat de posibilitatea de a-l 
cumpăra pe Ioniţă, oficialii din Ardeal au avut un mesaj clar 
către omologii din Craiova.

"A fost o întrebare a celor de acolo despre Ioniţă. Dar nu s-
a ajuns la o discuţie despre bani sau altceva. Noi îl vrem pe 
Ioniţă, altfel probabil că se discuta despre transfer"

Ioniţă arată foarte bine fizic, s-a pregătit excelent. Îl 
aşteptăm să intre în primul "11" şi eu cred că nu va mai ieşi de 
acolo", a spus Mara.

Transfer Mitriţă: Craiova nu poate spune "nu"
Întrebat dacă transferul lui Mitriţă la New York City se va 

face, Mara a explicat de ce Craiovei îi va fi aproape imposibil 
să refuze oferta.

"Eu zic că, dacă suma e de 7 milioane, oferta e greu de 
refuzat", a mai spus Mara.

A d r i a n  
Stoian pare a 
f i  jucătorul  
c a r e  l - a  
impresionat 
cel mai mult 
pe Mihai Teja 
î n  
cantonament
ul din Spania. 
D i n t r e  
a c h i z i ţ i i ,  
acesta pare a 
fi cel mai sigur pe postul de titular.

Florentin Matei, Adrian Stoian şi Ioan Hora sunt fotbaliştii 
care au ajuns sub comanda lui Mihai Teja în această iarnă, în 
timp ce Iulian Cristea se va alătura roş-albaştrilor în vară.

Stoian are experienţa cea mai mare, iar modul în care o 
valorifică l-a făcut unul dintre preferaţii lui Teja. Deşi evită să 
nominalizeze pe cineva, tehnicianul FCSB a făcut o excepţie 
în privinţa mijlocaşului crescut de Roma.

"Stoian e un jucător cu mare experienţă. Are 100 de 
meciuri în Serie A, vă daţi seama că s-a înfipt în echipă", a 
spus Teja.

Adrian Stoian, cel mai important transfer al iernii în Liga 1
Într-un sondaj realizat de digisport.ro, Adrian Stoian a fost 

desemnat cel mai important transfer realizat până acum de o 
echipă din Liga 1, în această iarnă.

Peste 11.000 de suporteri consideră că transferul lui 
Stoian la FCSB reprezintă o adevărată lovitură de imagine.

Pe locul al doilea se situează Andrei Cristea, achiziționat 
de Universitatea Craiova de la Poli Iași, cu 5071 de voturi. Un 
alt jucător adus de roş-albaştri, Florentin Matei, a completat 
podiumul, cu 4899 de voturi.

Ioniţă, în locul lui Mitriţă, 
la Craiova? Oficialii CFR-ului 
au făcut anunţul care nu lasă 

loc la intepretări

Teja, impresionat de
 unul dintre jucătorii de la FCSB.

 Fotbalistul care "s-a înfipt"
 în primul "11"

Cosmin Contra, antrenorul 
României, a fost prezent la 
meciul Milan-Napoli 0-0 
pentru că a vrut neapărat să 
discute cu Carlo Ancelotti. Să 
afle direct de la fostul său 
antrenor de la Milan care e 
s i t u a ţ i a  c ă p i t a n u l u i  
"tricolorilor", Vlad Chiricheş. 
Însă, pe lângă detaliile primite 
de la Ancelotti, Contra a avut 
p a r t e  ş i  d e  o  m a r e  
dezamăgire. Impresarii şi 
preşedinţii cu care a stat de 
vorbă i-au spus de ce românii 
nu mai sunt căutaţi. 

"Din păcate am fost acum 
la Milano şi am avut, să zic 
aşa, ghinion sau noroc să stau 
cu foarte mul ţ i  agenţ i ,  
preşedinţi la hotel. Unde am 
stat, la Milano. Am schimbat 
cuvinte cu ei şi, din păcate, 
fotbalistul român nu mai e cum 
e r a  v ă z u t  î n a i n t e .  
Deocamdată. Sper să se 

s c h i m b e ,  o d a t ă  c u  
participarea naţionalei de 
t i n e r e t  a n u l  ă s t a  l a  
Campionatul European şi, 
sper, prin calificarea echipei 
mari la Campionatul European 
de anul viitor", a spus Cosmin 
Contra.

Cosmin Contra a aflat de ce 
fotbalistul român nu mai este 
b ine  văzu t  în  fo tba lu l  
performant

Situaţiile în care, cu mici 
excepţii, românii ajunşi în 
străinătate nu au devenit 
oameni de bază sau chiar au 
fost daţi la o parte din lot arată 
imaginea unui fotbal slab. 
Rotariu, Toşca, Andrei Ivan, 
Steliano Filip, Cristian Ganea, 
chiar şi  căpitanul Vlad 
Chiricheş sunt câteva dintre 
exemplele de fotbalişti care 
încă se află în căutări.

Tătăruşanu este singura 
excepţie de la regulă. Joacă 

într-un campionat foarte bun şi 
e titular de drept. Contra crede 
că ştie unde avem marea 
problemă.

"Din păcate, în ultimii ani nu 
a fost niciun jucător român 
care să dea randament la vreo 
echipă la care a fost transferat 
şi din punctul ăsta de vedere 
jucătorul român nu mai este 
văzut bine. Din punct de veder 
mental suntem foarte departe 
de ce se cere în fotbalul 
exigent", a mai spus Cosmin 
Contra.

După operaţie suferită la 
ligamente, Vlad Chiricheş este 
aşteptat să revină pe teren la 
începutul lunii martie. În mod 
normal el ar putea fi apt pentru 
meciurile pe care România le 
va juca în preliminariile Euro 
2020. Pe 23 martie debutăm în 
deplasare, cu Suedia, iar pe 
26 martie jucăm pe teren 
propriu cu Insulele Feroe.

Ianis Hagi și Băluță, șanse mari de a pleca 
de la Viitorul! Anunțul lui Gică Popescu

Cosmin Contra a avut parte 
de o experienţă neagră la Milano. Ce i-au spus

 impresarii străini despre români 
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