
OBIECT DE ACTIVITATE INEDIT PENTRU FIRMELE ROMÂNEȘTI: 
PROCESELE CU FISCUL

Prin comportamentul său, Fiscul românesc a semănat 
de-a lungul anilor mai degrabă cu o instituție de tip 
extractiv-haiducesc, în care o minoritate înarmată cu legi 

strâmbe și lipsită ori de profesionalism, ori de caracter 
sau amândouă “calitățile” deodată, n-a obosit să stoarcă 
de toate resursele pe cei care au avut curajul să-și ia 
soarta în propriile mâini, pentru a contribui la dezvoltarea 
țării și la propria prosperitate.

În aceste condiții nu e de mirare că instanțele de 
judecată din România au pe rolul lor zeci de mii de 
procese în care contribuabilii nemulțumiți de deciziile de 
impunere stabilite de Fisc în urma controalelor, le 
contestă și își cer banii înapoi. Pentru că mai întâi plătești 

Fiscului cât vor mușchii lui, apoi, dacă te țin nervii și 
buzunarele, umbli ani de zile prin tribunale până îți 
primești banii înapoi.

(Continuare  în  pagina  4)

Un consilier local din comuna Botoroaga a 
ajuns la un spital din București, după ce a intrat 
în conflict cu primarul din comună. Incidentul s-
a iscat după ședința de Consiliu Local, din 
cauza unui proiect de hotărâre referitor la 
majorarea indemnizației de consilier local.

Ședința de Consiliu Local din comuna 
Botoroaga, județul Teleorman s-a încheiat cu 
un scandal în urma căruia un consilier local a 
ajuns la spital cu un traumatism ocular grav. 
Scandalul a avut loc în incinta primăriei, la 
finalul ședinței de consiliu local. Enervat după 
un schimb de replici acide din timpul ședinței, 
la ieșirea din sală, primarul comunei Botoroaga 
l-a atacat, spune consilierul local Constantin 
Dorobanțu.

(Continuare  în  pagina  2)

Miercuri, 30 ianuarie 2019, 
operatorul Distribuție Oltenia a pus 
la dispoziție celor 28 de elevi 
înscriși la specializarea „Electrician 
Exploatare Rețele Electrice de 
Medie și Joasă Tensiune” din cadrul 
Liceului Tehnologic nr.1 Alexandria 
un laborator electric modern.

Beneficiind de o investiție de 
aproximativ 12.000 de euro, 
laboratorul electric dă elevilor 
posibilitatea să descopere tainele 
meseriei de electrician, să-și 
consolideze pregătirea, fiind dotat 
cu mater ia le  educaț iona le ,  
echipamente electrice, de sănătate 
și securitate în muncă (SSM) și 
panouri didactice.

(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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INCOMPETENȚA ȘI REAUA CREDINȚĂ 
POT UCIDE

Teleormănenii 
încep să câştige 

mai bine, cel puţin 
pe hârtie

Medicul veterinar 
Relu Ivănică, 

noul consilier 
PNL în Consiliul

 Judeţean 

Bătaie în consiliul local Botoroaga! 
Primarul şi un consilier au ajuns în spital



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Inspectorii de prevenire din cadrul ISU Teleorman au derulat 
joi, 30 ianuarie 2019, la Școala Gimnazială nr. 2 din Zimnicea, o 
activitate ce a vizat respectarea normelor de prevenire a 
incendiilor și informarea preventivă a elevilor în scopul pregătirii 
copiilor în ceea ce privește modul de prevenire și de comportare 
în diferite situații de urgență, după cum se arată într-un 
comunicat de presă al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman. 

Concret, inspectorii de prevenire împreună cu pompierii 
militari din cadrul Gărzii de Intervenție Zimnicea au efectuat o 
serie de activități specifice care au vizat exploatarea instalațiilor 
electrice, a mijloacelor de încălzire, funcționarea iluminatului 
pentru marcarea căilor de evacuare, funcționarea mijloacelor 
tehnice de apărare împotriva incendiilor, obstrucționarea căilor 
de evacuare, instructajul angajaților, obținerea autorizației de 
securitate la incendiu, existența planurilor de evacuare în caz de 
incendiu, acțiuni de recunoaștere în zonele de dispunere a 
obiectivelor, precum și exerciții de intervenție și evacuare în caz 
de incendiu.

La finalul activității, pompierii au derulat un exercițiu de 
evacuare a elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar. În 
curtea școlii, elevilor le-a fost prezentată autospeciala de 
stingere, iar pompierii au realizat mai multe exerciții 
demonstrative.

Astfel de ativități se desfășoară anual, de către pompieri, în 
unitățile de învățământ, ocazie cu care unitățile de învățământ 
sunt verificate frecvent din punct de vedere al respectării 
normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

M. MEILĂ

(urmare  din  pagina  1)
"În cadrul şedinţei de consiliu local au fost 

câteva discuţii. La mãrirea indemnizaţiei 
consilierilor le-am propus ca diferenţa de 
mãrire sã o donãm. Mai exact sã o direcţionãm 

cãtre Spitalul de Oncologie Pediatricã 
Fundeni. Primarului nu i-a convenit cã am luat 
aceastã iniţiativã. Am trecut totuşi peste acest 
punct şi la "diverse" am propus iniţierea unui 
proiect pentru rambursarea cãtre cetãţeni a 

taxei de pazã care nu a fost efectuatã. Eu am 
propus sã facem un proiect de hotãrâre şi sã 
rambursãm banii cãtre cetãţeni. A fost din nou 
foarte iritat şi a început sã mã facã în toate 
felurile, inclusiv infractor.

La finalul şedinţei, dupã ce am ieşit din 
salã, a venit dupã mine şi încercat sã-mi dea 
cu capul în gurã. Nu m-a lovit grav la nas, dar 
m-a lovit. Dupã aceea l-am lovit şi eu. 
Consilierii lui au venit din spate şi m-au 
imobilizat. Atunci când a vãzut cã sunt 
imobilizat a sãrit cu mâinile pe faţa mea şi a 
vrut sã-mi scoatã ochiul. Cu intenţia clarã sã-
mi scoatã ochiul", a declarat consilierul local 
PSD al comunei Botoroaga, Constantin 
Dorobanţu.

De cealaltă parte, primarul comunei 
Botoroaga, Mihail Cojocaru, spune că cel de la 
care a pornit conflictul este consilierul local.

“La finalul şedinţei eu am mai rãmas puţin 
în salã sã vorbesc cu doamna secretar pentru 
cã trebuia sã mã duc la o şedinţã . Când am 
ieşit în holul din sala de şedinţe el era acolo. 
Noi am fost prieteni, am copilãrit împreunã. 
Fãrã sã-mi spunã mare lucru mi-a tras una în 
plex de m-a dat pe spate. Viceprimarul era în 
spatele meu şi a încercat sã-l linişteascã. M-
am ferit. Mi-a trântit telefonul şi ochelarii şi m-a 
împins în balustradã. Am fost la un pas sã cad 
de la etaj. Atunci m-am panica şi l-am împins şi 
eu cu mâna. Probabil în acel moment l-am lovit 
la ochi", a declarat primarul comunei 
Botoroaga, Mihail Cojocaru.

Conflictul dintre cei doi aleși s-a desfășurat 
sub ochii celorlalți consilieri locali și ai 
angajaților primăriei, care au anunțat poliția. 

Oamenii legii au deschis, în acest caz, un 
dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

C.D.

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 

0766.279.773.
***

Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 
experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

***
Restaurantul Riviera din cadrul Complexului Mara angajează picoli și ospătari. 

Relații la telefon: 0723/148/613 sau la sediul Restaurantului Riviera (Zona Ștrand 
Peco)

Anunţuri

Bătaie în consiliul local Botoroaga! 
Primarul şi un consilier au ajuns în spital

Miercuri, 30 ianuarie 
2019, a fost tăiată panglica 
la stația 110/20 kv Măgura, 
la aceasta participând 
Eugen Buloancă, director 
executiv al Distribuție 
Oltenia.

Această stație a fost 
modernizată, dispunând la 
ora actuală de o tehnologie 
de înaltă performanță, în 
totalitate computerizată.

Stația 110/20 Măgura 
asigură alimentarea cu 
energie electrică a peste 

21.000 de consumatori din Alexandria, precum și poligonul de 
instruire practică de medie și joasă tensiune, care a fost dat în 
funcțiune în septembrie 2018.

În județul Teleorman, Distribuție Oltenia are 18 stații, dintre 
acestea fiind modernizate 14. Acestor stații permanente li se 
adaugă 6 stații sezoniere, pentru irigații.

Cornelia RĂDULESCU

Modernizarea 
stației 110/20 kv Măgura

Activitate a pompierilor 
teleormăneni, la Școala 

Gimnazială nr. 2 Zimnicea
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În şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman 
din data de 31 ianuarie 2018, la primul punct de 
pe ordinea de zi  s-a aflat proiectul de hotărâre 
privind validarea mandatului de consilier 
judeţean a liberalului roşiorean Relu Viorel 
Ivănică. Cu unanimitate de voturi, exprimată de 
către consilierii judeţeni prezenţi la şedinţă, 
Relu Ivănică a devenit astfel consilier judeţean 
din partea PNL Teleorman. Relu Viorel Ivănică 
ocupă locul vacant de consilier judeţean din 
partea Partidului Naţional Liberal, loc rămas 
liber prin demisia din această funcţie, la 
jumătatea anului 2018, a consilierului judeţean 
Cătălin Burcescu.

Relu Ivănică are vârsta de 34 de ani, este 
medic veterinar şi consilier local în Consiliul 
Local al municipiului Roşiorii de Vede, ales pe 

listele PNL în anul 2016.
Relu Ivănică a intrat în politică la vârsta de 

27 de ani. Prima sa dragoste în plan politic a 
fost Partidul Conservator, la alegerile locale din 
anul 2012 candidând din partea acestui partid 
pentru funcţia de primar al municipiului Roşiorii 
de Vede. Oarecum dezamăgit de numărul de 
voturi obţinute pe lista Partidului Conservator, 
Relu Ivanică s-a reorientat politic spre Partidul 
Naţional Liberal, activitatea desfăşurată de 
acesta propulsându-l în  conducerea 
organizaţiei de tineret atât la nivelul 
municipiului Roşiorii de Vede, cât şi la nivel 
judeţean. În prezent este prim-vicepreşedinte 
al organizaţiei TNL Roşiorii de Vede. 

George ZAVERA

Partidul Pro România, invenția fostului prim-ministru 

Victor Viorel Ponta, a reușit să mai facă o achiziție de 

valoare, în persoana fostului premier social-democrat 

Mihai Tudose. Victor Ponta l-a primit pe Mihai Tudose cu 

brațele deschise, și a declarat: ”Mihai Tudose este 

binevenit în echipa Pro România; experiența lui politică și 

guvernamentală reprezintă un mare câștig pentru 

proiectul nostru prin care vrem să oferim o adevărată 

alternativă social-democrată și profesionistă la ceea ce 

avem astăzi în România. Și el, ca și mine, a făcut politică 

doar în PSD. Plecarea lui Mihai Tudose (din PSD) este un 

avertisment pentru cei care încă stau cu capul plecat în 

fața lui Dragnea, Vâlcov, Codrin și alți indivizi de teapa lor. 

Sorin Grindeanu a fost exclus din PSD pentru că nu a 

ascultat de Dragnea. Ponta a fost exclus de Dragnea și nu a 

votat moțiunea de cenzură contra lui Grindeanu. Grindeanu 

a fost exclus de Dragnea pentru că nu a ascultat de 

ordinele lui, de jefuire a economiei. Ați rămas cu Dăncilă; 

treziti-vă!”

La rândul său, Mihai Tudose a declarat: ”Am intrat în 

politică  acum 27 de ani, din dorința de a face ceva pentru 

Brăila și pentru România. Rămân în continuare în politică, 

adeptul valorilor democratice de stânga, devotat Brăilei și 

României. Mă voi alătura unei echipe cu care împărtășesc 

aceleași valori, echipa Pro România”.

La rândul său, Dumitru Goldbach, fost purtător de 

cuvânt al Organizaței județene Teleorman a Partidului 

Național Liberal, astăzi organizator  în grupurile de 

initiativă ale Partidului Pro România din județ, susține că 

formațiunea politică din care face acum parte are un 

anume magnetism, și nu este numai partidul foștilor 

premieri, ci și al viitorilor premieri. Dumitru Goldbach mai 

susține că ește așteptat la Pro România și fostul prim-

ministru Sorin Grindeanu; nu poate spune același lucru 

despre foștii premieri Adrian Năstase sau Dacian Cioloș, și 

în nici un caz despre actualul premier Viorica Vasilica 

Dăncilă. Membru al formațiunii Pro România, Dumitru 

Goldbach mai spune că în Teleorman PSD a acaparat 

electoratul în proporție de 90 %, restul rămânând pentru 

toate celelalte formațiuni politice. În momentul de față, în 

județul nostru se fac eforturi pentru consolidarea Pro 

România în Teleorman, făcându-se mici progrese de la o zi 

la alta. Există discuții ale partidului în toate mediile 

sociale, și se poartă negocieri pentru atragerea de noi 

membri.

Ioan DUMITRESCU

„Ne asumăm adoptarea 
euro până în 2024", a spus 
miercuri premierul Viorica 
Dăncilă. 

Premierul Viorica Dăncilă a 
spus că în ședința de Guvern 
de miercuri se adoptă ”Planul 
naț ional de adoptare a 
monedei euro”, care va fi 
asumat polit ic, iar apoi 
transmis Comisiei Europene.

”Ne asumăm obiectivul de 
aderare a României la zona 
euro pentru anul 2024”, a 
declarat Viorica Dăncilă.

Altfel, tot miercuri, primarii 
din Bucureşti s-au întâlnit la 
Guvern cu premierul Viorica 
Dăncilă pentru a discuta 
despre bugetele administrației 
locale. Primarul Capitalei, 
Gabriela Firea, susține că în 
acest  moment Pr imăr ia 
Capitalei pierde bani. De 
a s e m e n e a  ș i  p r i m a r u l  
Sectorului 3, Robert Negoiță, a 
spus că se pierd bani la 
municipalitățile locale.

La ieșirea de la negocierile 
de la Guvern, primarii de 

municipii au recunoscut ceea 
ce Liviu Dragnea postase pe 
contul personal de Facebook: 
vor reține 60% din încasări.

”Vreau să mulțumesc 
pentru faptul că doamna prim-
m i n i s t r u  ș i  d o m n u l  

Teodorovici, împreună cu 
domnul Vâlcov, ne-au primit la 
guvern. Aș vrea să prezint 
câteva dintre concluzii: față de 
anul 2017, când autoritățile 
locale primeau 41,7% din 
impozitul pe venit, odată cu 

scăderea de la 16% la 10% ar 
trebui să primim peste 60%. 
Doamna premier a înțeles (...) 
Dânșii au înțeles și în cursul 
zilei de astăzi ne vor da un 
răspuns .  No i  v rem ca  
ponderea veniturilor pentru 

autoritățile locale să fie la 
nivelul anului 2017. Atenție, 
ponderea, nu suma efectivă. 
Pentru că salariile au crescut, 
ajutoarele sociale au crescut, 
toate au crescut”, a spus 
Robert Negoiță.

Medicul veterinar Relu Ivănică, noul consilier
 PNL în Consiliul Judeţean 

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, încasează o lovitură de 
la Instanţa Supremă. Procesul privind revocarea lui Augustin 
Lazăr din funcţia de procuror-general se va judeca la Curtea 
de Apel Alba Iulia, nu la instanţa din Bucureşti, aşa cum a 
cerut ministrul Justiţiei, au afirmat surse citate de Realitatea 
TV.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că procesul prin 
care Augustin Lazăr a contestat revocarea sa din funcţie, 
cerută de Tudorel Toader, se va judeca la Curtea de Apel din 
Alba Iulia.

Procurorul general a depus, în noiembrie anul trecutr, la 
Curtea de Apel Alba, o cerere de suspendare a procedurii de 
revocare declanșată de ministrul justiției, Tudorel Toader. În 
replică, acesta l-a criticat de mai multe ori, în luări de poziţie 
publice, că gestul lui Augustin Lazăr este doar o încercarea 
de a trage de timp.

Lovitură pentru Tudorel Toader 
în războiul cu Augustin Lazăr

Partidul foștilor premieri

Viceprimarul PSD al Capitalei Aurelian 
Bădulescu, a făcut o afirmaţie halucinantă, la 
Realitatea TV: "A trebuit să mint în legătură cu 
protestele din 10 august 2018." Replica sa a 
venit în contextul în care PSD Bucureşti a 
decis, miercuri 
seară, să-i retragă 
sprijinului politic lu 
Bădulescu.

B ă d u l e s c u  
susţine că s-a 
enervat când s-a 
dus la şedinţa la 
care i se hotăra 
soarta şi nu a fost 
lăsat să intre.

”E o golănie. 
(...) E o execuție 
de tip mafiot, fără 
a putea spune ce 
am de spus. Am 
mințit la Parchet. 
Recunosc că am mințit la Parchet și mă pun la 
dispoziția organelor de anchetă. Am mințit în 
legătură cu mitingul din 10 august 2018 ", a 
afirmat Băduelscu.

Întrebat în ce a constat declaraţia 
mincinoasă, Bădulescu n-a vrut să detalieze. 
"Am avut o altă atitudine când m-au întrebat 
despre 10 august, am făcut tot ce am putut să 
trag cu partidul." (...) "O să mă cheme la 

Parchetul şi o să 
mă întrebe dacă 
am minţit", a mai 
p r e c i z a t  
Bădu lescu ,  în  
direct la "Talk 
N e w s " ,  d e  l a  
Realitatea TV. 

"Mi s-a cerut de 
l a  p a r t i d ,  î n  
sch imbul  unor  
fo loase ,  să  o  
abandonez pe 
Firea, să schimb 
macazul şi să 
folosesc armele 
î m p o t r i v a  

Gabrielei Firea, pentru că a crescut foarte mult 
în sondaje. Asta e democraţia anului 2019. E 
vorba de foloase materiale, eu n-am nevoie de 
functii," a mai precizat viceprimarul.

Viorica Dăncilă a anunţat când trecem
 la moneda euro

Autodenunţ în direct! 

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu: 
Am minţit despre mitingul din 10 august



(urmare  din  pagina  1)
Cazurile nu sunt nici puține, nici simple, iar mulți 

dintre agenții economici spun, cu umor, că judecata 
cu Fiscul a devenit obiect de activitate pentru firmele 
lor, având în vedere resursele de timp și financiare 
alocate acestor demersuri.

Din păcate, nu toate firmele au șansa de a rezista 
pe piață până la finalizarea proceselor și își dau 
obștescul sfârșit, văduvind statul de o resursă 
financiară și punându-i în cârcă zeci, sute sau mii de 
șomeri.

În țara democrației, SUA, asemenea asasinate 
economice sunt excluse, chiar dacă celebrul Fisc a 
rămas la fel de vigilent și dur ca pe vremea lui Al 
Capone. Și asta pentru șefii și salariații Fiscului știu 
că vor plăti cu ani de pușcărie și cu averea lor astfel 
de abuzuri. Pentru că chiar în cadrul Fiscului există o 
instituție autonomă care-l apără pe contribuabil de 
abuzuri posibile și întocmește în fiecare an un raport 
cu privire la activitatea organelor fiscale pe care-l 
înaintează Congresului.

FISCUL A VENIT CU INTENȚIE CLARĂ: SĂ PRODUCĂ O 
PAGUBĂ ÎN PATRIMONIUL SOCIETĂȚII

Răspunzând apelurilor noastre de a ne semnala 
abuzurile unora dintre funcționarii Fiscului 
teleormănean, un agent economic ne-a prezentat 
documente și informații care ilustrează perfect 
nocivitatea inspecțiilor fiscale, atunci când sunt 
făcute cu rea credință sau de persoane 
incompetente.

Asta scrie și Gheorghe Telegaru, administratorul 
societății agricole SC TEG CARTEL PROD SRL 
Bragadiru, în declarația dată șefului Inspectoratului 
Județean de Poliție, din care cităm: “Nu mă simt 
vinovat, ci, din contră, m-au șantajat și hăituit în 
timpul acestui control deoarece eu știu că nu am 
încălcat nici o lege în ce privește evaziunea fiscală, 

ci, din contră, vă depun acte din care să reiasă clar 
acest lucru. SC TEG CARTEL PROD SRL nu a avut 
niciodată datorii la bugetul consolidat al statului, în 
afară de aceste obligații suplimentare create pe 
nedrept (de controlul Fiscului n.r.)”.

Administratorul societății atașează declarației 
documente care dovedesc adevărul celor afirmate. 
Și, mai ales, faptul că până la controlul contestat, 
Rapoartele de Inspecție Fiscală remarcau 
corectitudinea evidenței contabile, unul dintre 
semnatarii RIF din 2012 făcând parte și din echipa 
abuzivă din 2013 a Fiscului. Numai că, de data 
aceasta, de control era extrem de interesată șefa 
Inspecției Fiscale a Fiscului teleormănean, care 
împreună cu unul dintre “șefii de serviciu” urmăreau 
îndeaproape controlul, ceea ce era un semn rău 
pentru cel controlat. Pentru că de-a lungul timpului, 
Floriana Mitroi, directorul adjunct al Fiscului 
teleormănean și șeful Inspecției Fiscale, îi adusese la 
disperare pe mulți agenți economici și la exasperare 
pe subalterni, care ajunși la capătul răbdării au 
reclamat-o la conducerea regionalei Ploiești a ANAF.

Acționând în stilul caracteristic, atunci când firma 
controlată era o țintă, Floriana Mitroi sfidează legea și 
logica elementară și pentru aceeași perioadă 
ticluiește două constatări fiscale diferite.

Un alt abuz “marca Mitroi” este decizia de 
reverificare emisă chiar în timpul controlului, 
semnată de șeful Inspecției Fiscale și de șeful de 
serviciu Călin Constanța Maria, fără să existe date 
suplimentare așa cum cere legea.

Iar șirul ilegalităților este prezentat pe larg în 
plângerea adresată de agentul economic 
procuraturii. Iar la concluzii, acesta nu se sfiește să 
afirme că echipa de inspecție fiscală a demonstrat 
“pe lângă slaba pregătire profesională, intenția clară 
de a produce o pagubă în patrimoniul societății” 
pentru că “nici un temei legal invocat în decizia de 
impunere nu are legătură cu cauza”, “organele fiscale 
făcând un talmeș-balmeș între cheltuiel i  
nedeductibile, estimarea veniturilor și reîncadrarea 
tranzacțiilor.”

Deși au trecut peste 5 ani de atunci, Gheorghe 
Telegaru și-a aflat doar parțial dreptatea, pentru că 
Fiscul a făcut recurs la orice decizie favorabilă 
agentului economic pronunțată de instanță. Dar e 
hotărât să meargă până la capăt pentru a-și apăra 
cauza.

“NU EXCLUD IPOTEZA CĂ FISCUL POATE FACE JOCURI”
Controlul din toamna anului 2013 a venit la nici un 

an după controlul pe aceeași tematică desfășurat în 
2012 și care a cuprins perioada 01.01.2008 – 
31.03.2012. De data aceasta a fost verificată 
perioada 01.01.2008 – 31.09.2013 și, în mod 
inexplicabil, constatările financiare sunt total diferite.

Ceea ce l-a dus pe Gheorghe Telegaru cu gândul 
la o întâmplare la fel de ciudată petrecută pe vremea 
când prefect era Ionel Izină iar Marin Almăjanu era 
mare șef la PNL.

Într-o zi s-a trezit pe cap cu un comandă compus 
din inspectori fiscali și reprezentanți ai poliției 
economice, care au luat la puricat evidențele 
contabile ale unității. Era evident că urmăreau ceva, 
pentru că Gheorghe Telegaru știa ce înseamnă un 
control de rutină. Dar n-au găsit nimic care să pună în 
dificultate societatea agricolă.

N-au fost puțini cei care au bănuit că acțiunea a 
urmărit blocarea financiară a societății până la 

faliment, pentru că era o mare foame de pământ, iar 
circa 1300 de hectare gata să bagi plugu-n ele nu 
erau de colea. Mai ales că unii se grăbiseră să 
cumpere utilaje, cu speranța că le vor ieși planurile.

Fiind Stan Pățitu, Gheorghe Telegaru nu exclude 
ipoteza că și controlul din 2013 făcea parte dintr-un 
joc căruia SC TEG CARTEL PROD SRL trebuia să-i 
cadă victimă. Dar se pare că iar și-au ales greșit ținta 
și societatea s-a dovedit o nucă prea tare pentru 
dantura falsă a șacalilor fiscali.

Colegii de breaslă și amicii îl încurajează și sunt 
alături de el, în această luptă pe care e pe cale s-o 
câștige. Și nu sunt puțini care speră că asemenea 
lucruri nu se vor mai întâmpla, având în vedere că 
prefectul Florinel Dumitrescu și președintele CJ, 
Dănuț Cristescu, se dovedesc a fi oameni potriviți, la 
locul potrivit, neamestecându-se în viața economică 
și politică a județului, numai în limitele atribuțiilor 
conferite de lege.

ȘI INCOMPETENȚA ȘI REAUA CREDINȚĂ POT UCIDE
Controlul de la firma din Bragadiru, desfășurat în 

toamna anului 2013 a fost unul atipic și dur. Atipic, 
pentru că venea după alte controale anterioare, cel 
din 2012 cuprinzând o perioadă de 5 ani (2008-
2012). Și dur pentru că inspectorii fiscali și șefii lor 
direcți s-au comportat mai degrabă ca niște 
anchetatori decât ca inspectori fiscali. Multe dintre 
întrebările adresate contabilei șefe n-aveau legătură 
cu fiscalitatea, ci cu relațiile pe care administratorul și 
societatea le-ar fi avut cu diverse firme și 
personalități.

Contabila Dan Lenuța se plângea celor din jur că 
nu înțelege ce vor cei de la Fisc, pentru că, după lege, 
evidența contabilă e în regulă. Disputele și 
amenințările au obosit-o și deprimat-o, consideră cei 
care o cunoșteau bine.

Era o zi cețoasă de toamnă, cea în care Lenuța n-
a mai ajuns la servici la prima oră. N-a ajuns nici până 
în prânz, iar telefonul suna în gol. Toată lumea s-a 
alarmat și a început să se agite. Au urmat ore lungi, în 
care familia și colegii balansau între disperare și 
speranță. A doua zi, administratorul Gheorghe 
Telegaru s-a gândit la ce putea fi mai rău, și-a făcut 
curaj și a plecat cu câțiva localnici în căutarea ei pe 
malurile râului Vedea. Au găsit-o înecată în râu.

Deși această dramă a fost invocată atât în 
plângerea către Parchet, cât și în declarația adresată 
Inspectoratului Județean de Poliție, nimeni n-a 
mișcat nici un deget deși au trecut peste 5 ani de 
atunci. Nimănui, în afara celor apropiați, nu i s-a părut 
suspectă moartea Lenuței Dan, o femeie în floarea 
vârstei, cu o familie frumoasă și o profesionistă de 
clasă.

Și acesta e lucrul care-l deranjează cel mai mult 
pe Gheorghe Telegaru, mai ales că instituțiile abilitate 
au luat cunoștință de acest caz. Dar spune că nu va 
lăsa nelămurit acest episod pentru că familia de 
acasă și familia de la slujbă au tot dreptul să afle 
adevărul, iar cei care sunt vinovați să răspundă. Și în 
fața legii, pentru că în fața lui Dumnezeu vor 
răspunde sigur.

Z. M.
Nota redacției: Ziarul nostru stă în continuare la 

dispoziția celor care au ceva de spus pe această 
temă dar și a celor care simt nevoia să semnaleze 
alte abuzuri din diferitele sectoare ale vieții politice și 
economice din județ. Numai curajul și solidaritatea 
pot aduce normalitatea.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Salariile teleormănenilor 
au crescut. Cel puţin asta 
reiese din ultimul bulletin 
s t a t i s t i c  a l  D i r e c ţ i e i  
Judeţene de Statistică 
Teleorman. 

Avem puține locuri de 
muncă, iar ele sunt și prost 
p lă t i te .  Aceas ta  es te  
concluzia care se poate 
trage din ultimul buletin 
informativ al Statisticii 
Teleorman. Potrivit datelor, 
teleormănenii sunt printre 
cei mai prost plătiți români.

Potrivit statisticienilor, “în 
luna noiembr ie 2018,  

câştigul salarial mediu 
nominal la nivelul judeţului 
Teleorman a fost de 2218 
lei, ma mare cu 19% (+359 
lei) faţă de câştigul salarial 
m e d i u  n e t  d i n  l u n a  
noiembrie 2017”.

Teleormanul, județul ai 
cărui politicieni conduc, de 
atâta amar de vreme, 
destinele României, se 
situează la “loc de cinste” în 
ceea ce privește starea de 
sărăcie a populației, rata 
ex t rem de r id icată  a  
ș o m a j u l u i ,  i n d u s t r i a ,  
turismul dar și rezultatele 

obținute de către educatori 
și elevi în procesul de 
pregătire școlară. Un județ 
parcă predestinat a se afla 
mereu în coada tuturor 
clasamentelor întocmite la 
nivel național.

D a t e l e  D i r e c ț i e i  
Județene de Statistică arată 
că în Teleorman, cel mai 
mare câștig salarial mediu 
net a fost în domeniul 
s e r v i c i i l o r,  u r m a t  d e  
agicultură. Cel mai puțin au 
câșt igat  sa lar ia ț i i  d in  
industrie și construcții.

C.D.

INCOMPETENȚA ȘI REAUA CREDINȚĂ POT UCIDE

Teleormănenii încep să câştige mai bine, cel puţin pe hârtie
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(urmare  din  pagina  1)
Laboratorul posedă, în miniatură, un panou 

sinoptic format din ilustrarea unui circuit electric 
monofazat, trifazat, un circuit de iluminat public 
modern, precum și alte echipamente de medie și 
joasă tensiune aferente sistemului de distribuție a 
energiei electrice.

Pe lângă laboratorul modernizat, elevii înscriși 
în proiectul Ucenic Electrician vor beneficia 
suplimentar din partea operatorului Distribuție 
Oltenia și de: burse lunare în valoare de 200 lei 
pentru 5 elevi; stagii de practică în instalațiile 
operatorului; activități interactive cu specialiști; 
ateliere de educație nonformală; propriul lor 
concurs de specialitate, „Trofeul Ucenicului 
Electrician”; posibilitatea de angajare în cadrul 
Distribuție Oltenia la finalizarea studiilor.

Elevii Liceului Tehnologic nr.1 Alexandria au 
desfășurat deja activități practice în laboratorul 
electric și au desfășurat stagii de practică în 
instalațiile Distribuție Oltenia, vizitând stația 
110/20kv Măgura și poligonul de instruire practică 
de medie și joasă tensiune.

Inițiat în 2017, proiectul Ucenic Electrician și-a 
mărit numărul de beneficiari, Distribuție Oltenia 
contribuind la educația tinerilor care vor forma 
generația viitoare de electricieni din județele 
Argeș, Dolj, Gorj și Teleorman.

În județul nostru, beneficiarii acestui proiect 
sunt elevii înscriși la specialitatea „Electrician 
Exploatare Rețele Electrice de Medie și Joasă 
Tensiune” din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 
Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Astăzi este ultima zi din semestrul I al anului școlar 
2018-2019. Începând de luni, 4 ianuarie 2019, elevii din 
învățământul preuniversitar și preșcolarii intră în vacanța 
intersemestrială, care durează o săptămână. 

În Alexandria, preșcolarii au intrat în vacanță cu două 
zile mai devreme, după ce DSP Teleorman și ISJ 
Teleorman au hotărât, miercuri, 30 ianuarie 2019, 
suspendarea activității în toate grădinițele din municipiul 
reședință de județ, având în vedere declararea epidemiei 
de gripă de către Ministerul Sănătății și rata 
absenteismului de peste 20% în grădinițe, înregistrată în 
primele zile ale acestei săptămâni.  Aceeași situație se 
înregistrează și în alte unități de învățământ din țară.

După vacanța intersemestrială de o săptămână, 
cursurile semestrului al doilea încep luni, 11 februarie 
2019. Elevii și preșcolarii vor frecventa cursurile până la 
20 aprilie, când începe vacanța de primăvară. Aceasta 
este programată până pe 5 mai, iar vacanța de vară, între 
15 iunie-15 septembrie.

Clasele terminale din învățământul liceal încheie anul 
școlar 2018-2019 în data de 31 mai, iar elevii de clasa a 
VIII vor încheia anul școlar în data de 7 iunie.

Programul „Şcoala Altfel” se desfășoară în perioada 1 
octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe baza unei planificări ce 
rămâne la decizia şcolilor și nu coincide cu perioada 
alocată susţinerii tezelor semestriale.

Etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare se 
organizează, în general, în perioada vacanţei de 
primăvară, potrivit unui calendar specific.

M. MEILĂ

Laborator electric modern

Gripa a facut ravagii in acest 
sezon in Romania, numarul 
deceselor provocate de virusul 
gripal ajungand la 54. In aceste 
condi t i i  a fost  declarata 
epidemie de gripa, asa cum se 
intampla in tarile vecine, 
Bulgaria si Ungaria.

Medicul primar Catalin 
Apostolescu, purtator de cuvant 
al Institutului National de Boli 

Infectioase "Prof. dr. Matei 
Bals" ,  a  expl icat  pentru 
pressone.ro ce inseamna o 
epidemie si de ce este atat de 
mare numarul deceselor.

Catalin Apostolescu a amintit 
de sezonul 2009-2010, cand au 
fost inchise scolile din cauza 
pandemiei de gripa porcina, 
cand au fost 10.000 de cazuri 

c o n f i r m a t e  p e  t e r i t o r i u l  
Romaniei.

" A c u m  s u n t e m  s u b  
momentul 2009-2010, undeva la 
nivelul anilor 2011 si 2015, ca 
numar total de cazuri.

Ca numar de morti, intr-
adevar, sunt mai multi decat in 
alti ani. Din punctul meu de 
vedere, abia de-acum o sa 
inceapa sa loveasca gripa," a 

s p u s  m e d i c u l  C a t a l i n  
Apostolescu.

Medicul a subliniat ca acelasi 
virus gripal se manifesta intr-un 
an mai agresiv, intr-un an mai 
putin agresiv din cauza acestor 
modificari. Au fost sezoane in 
care gripa i-a lovit mai mult pe 
batrani, pentru ca in anii 
urmatori cei mai afectati sa fie 

copiii. Au fost ani in care gripa a 
dat mai multe pneumonii cu 
insuficienta respiratorie si ani in 
care gripa a dat mai multe 
meningite.

Epidemia de gripa din timpul 
iernii ajunge la un varf in doua-
trei saptamani si dureaza cinci 
pana la sase saptamani. 
Dispare la fel de repede cum a 
aparut. In Romania, medicii 
estimeaza ca va dura pana in 
martie-aprilie.

"Motivul acestei evolutii nu 
este clar. De regula, o epidemie 
evolueaza astfel: mai intai 
creste incidenta bolii printre 
copii, care precede cresterea 
imbolnavirilor la populatia 
adulta. Copiii se infecteaza la 
gradinita si la scoala, aduc 
virusul acasa si isi infecteaza 
fratii, parintii, bunicii. Parintii dau 
boala prietenilor si colegilor de la 
serviciu. Ulterior, urmeaza inca 
o  e tapa  de  in fec ta re  a  
p e r s o a n e l o r  i n  v a r s t a .  
Epidemiile apar frecvent in 
casele de batrani, iar aici riscul 
de complicatii si decese este 
foarte mare", a explicat dr. Hugh 
D. Niall, Chief Executive Officer 
at Biota Holdings Limited in 
Melbourne, Australia, pentru 
www.scientificamerican.com. Teste le  pent ru  

hepatita B şi C se pot 
f a c e  g r a t u i t  l a  
r e c o m a n d a r e a  
medicului de familie a 
precizat prof. dr. 
Adrian Streinu Cercel, 
managerul Institutului 
de Boli Infecţioase 
"Matei Balş", potrivit 
clicksanatate.ro.

"Trebuie să facem un efort un an doi, trei astfel încât să 
dăm tuturor posibilitatea să se testeze şi după aceea 
evident să le dăm dreptul şi accesul la terapie pacienţilor 
cu hepatita B şi C. Începând cu aprilie anul trecut, medicul 
de familie are posibilitatea să facă acest lucru gratuit 
pentru persoanele de pe listă", a afirmat Streinu Cercel.

Mesajul transmis de medic celor care au avut contacte 
sexuale neprotejate a fost să se testeze.

"Dacă nu vă puteţi testa prin medicul de familie, 
scoateţi 17 sau 20 de lei şi testaţi-vă! Testarea este 
anonimă, dar în momentul în care află (că are boala - n.r.), 
are posibilitatea să intre pe scheme terapeutice, să 
stabilizeze infecţia şi să ducă o viaţă normală şi să nu 
transmită la alţii.

Dacă pentru HIV există o specificaţie clară în 
legislaţie: dacă transmit în mod conştient virusul unei alte 
persoane fără să informeze persoana respectivă, sunt 
pasibili cu închisoarea până la zece ani, pentru virusul 
hepatitic C şi virsul hepatitic B, această problemă nu 
există. Dar e o problemă pentru ei: nu se testează, 
dezvoltă hepatită cronică, ciroză hepatică, hepato 
carcinom", a explicat Streinu Cercel.

Semestrul I, 
la final. Începe vacanța

 intersemestrială

Pacienții se pot testa 
gratuit pentru hepatita B și C

Sezonul de iarnă este încărcat de probleme 
respiratorii, fie ele de natură bacteriană, fie virală. 
Greu vezi o persoană care să nu fie răcită, să nu 
aibă gripă, bronșită sau chiar pneumonie. Atunci 
când ești răcit, iar simptomele nu sunt grave, de 
ajutor îți pot fi și anumite remedii din natură.

Uneori este bine să asculți sfatul bătrânilor, care 
reușeau să se pună pe picioare și să scurteze 
perioada de convalescență cu ajutorul unor soluții 
bune.

Iată ce poți face pentru a reduce simptomele 
răcelii:

Bea cât mai multe lichide. Atunci când ești bine 
hidratat nasul și gâtul pot fi mult mai ușor curățate 
de secreții. Evită cafeaua și consumul de alcool 
zilele în care ești bolnav.

Pune în cameră un umidificator. Acesta 
contribuie la menținerea umezelii nazale.

Mănâncă zilnic supă de pui. Din bătrâni se 
spune că supa de pui tratează și vindecă răceala.

Ia suplimente de echinaceea. Deși nu poate 
preveni infecția, echinaceea spun unele studii, 
poate ameliora simptomele și să scurteze perioada 
de boală.

Zincul. Este un mineral ideal în stările 
caracteristice gripei sau răcelilor. Sunt studii care 
susțin că zincul poate ameliora răceala.

Vitamina C. Severitatea bolii poate si diminuată 

dacă iei vitamina C de 1000 mg o dată pe zi.
Gargară cu apă și sare. Da, ai citit bine. Așa 

spuneau bătrânii și se pare că are efect dacă vrei să 
diminuezi durerea de gât. Așa că pune într-o cană 
apă la temperatura camerei, 2 lingurițe de sare și fă 
gargară de câteva ori pe zi.

Mierea. Aceasta este un remediu popular 
cunoscut din străbuni pentru calmarea stărilor de 
răceală. Inclusiv în combaterea tusei este bună 
mierea.La fel, mierea poate liniști senzația de 
durere de gât. Sunt studii care spun că mierea este 
un excelent inhibitor al tusei, aceasta având 
proprietăți antibacteriene și antimicrobiene.

Rădăcina de ghimbir este un alt remediu 
popular pentru tuse, răceli, dureri de gât. De 
exemplu, în medicina tradițională chineză 
ghimbirul este utilizat pentru a trata tusea și pentru 
a combate rinoreea. Așa că fă-ți un ceai de ghimbir 
în care adaugă o linguriță de miere și bea-l cu 
înghițituri mici. Sunt și studii care susțin că ceaiul de 
ghimbir ar putea să combată stările de greață care 
sunt prezente de regulă în stările gripale.

Usturoiul conține compusul alicin renumit 
pentru proprietăți antimicrobiene. Adăugarea 
usturoiului în mâncarea ta zilnică contribuie la 
reducerea severității simptomelor în cazul răceilor. 
Mai mult, usturoiul poate să prevină îmbolnăvirea 
nu doar să grăbească procesul de vindecare.

Medicii estimează: 
Gripa va dura până în martie-aprilie

Remedii naturale de ajutor când ești răcit
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Sonda NASA a publicat cele mai detaliate imagini ale 
micului asteroid aflat la 2,2 miliarde de kilometri de Terra. De la 
începutul anului, OSIRIS-REx s-a tot apropiat de obiect, până 
când ultimele imagini sunt extrem de clare.

Bennu are un diametru de nici 500 de metri, fiind cel mai mic 
corp ceresc ce a fost orbitat de o navă spaţială. Imaginile arată 
suprafaţa lui Bennu de la doar 1,5 kilometri de el, scrie Daily 
Mail.

Noile imagini arată polul sud al 
asteroidului. OSIRIS-REx a plecat 
de pe Pământ în urmă cu mai bine 
de 2 ani în misiunea sa de a studia 
asteroidul şi de a aduce înapoi o 
mostră din acesta în 2023.

Nava spaţială va petrece 
următorul an pe orbită, iar apoi se 

va aproia de suprafaţă pentru a lua o mostră de rocă şi praf, 
aceasta fiind miza finală a misiunii.

Se crede că asteroidul este bogat în carbon, conţinând 
materiale organice şi chiar pietrele de temelie ale vieţii.

„Analizarea unei mostre de pe Bennu va ajuta savanţii să 
cunoască mai bine rolul pe care asteroizii l-au jucat în livrarea 
pe Terra a compuşilor care au dus la apariţia vieţii”, a explicat 
NASA. „În afară de carbon, Bennu poate avea şi un alt 
component important pentru viaţă: apa, care este prinsă în 
mineralele care intră în alcătuirea asteroidului”, au mai adăugat 
cei de la Agenţia Spaţială Americană.

O femeie era la doctor. Doctorul întreabă:

– Ce vârstă aveți?

– Mă îndrept spre 30.

– Din ce direcție?

***

Tată, de ce te-ai căsătorit cu mama?

Soţul se întoarce către soţie şi-i spune:

– Vezi? Până şi copilul se miră!

***

– Buni, toba pe care mi-ai făcut-o cadou de Crăciun este 

minunată!

– Chiar!?

– Da, mama îmi dă mereu zece lei ca să nu mă joc cu ea…

Pastila de râs

Foarte multe persoane 
inca mai traiesc cu impresia 
ca bebelusii nu trebuie tinuti in 
b ra te  p rea  mu l t  t imp,  
deoarece se invata sa stea 
numai in brate. Ei bine, 
aceasta din urma afirmatie 
este total neadevarata.

Bebelusii se nasc pentru a 
fi tinuti in brate. Inca din cele 
mai vechi timpuri, femeile din 
numeroase triburi isi tineau 
pruncii non-stop in brate, 
pentru ca nu concepeau sa 
stea despartite de copiii lor. 
Asadar, pe tot parcursul zile ii 
tineau in brate, ca sa le fie 
alaturi, chiar daca faceau 
activitati mai dificile, precum 
lucrul pe camp.

Societatea noastra a 
preluat acest obicei, pana in 
momentul in care au sosit 
carucioarele si alte gadgeturi 
a l e  l u m i i  m o d e r n e  s i  
consumatoare. Carucioarele, 
h a m a c e l e ,  l e a g a n e l e ,  
scaunele speciale au venit ca 
o usurare pentru proaspetele 
mamici.

Specialistii avertizeaza 
insa ca folosirea acestora se 
f a c e  i n  e x c e s  s i  c a  
interfereaza in contactul si 
legatura directa a mamei cu 
copilul, utilizate pe termen 
lung aducand mai mult 
complicatii decat facilitati.

Bebelusii, ca parte a 
dezvoltarii lor naturale, trec 
printr-o faza in care locul lor 
preferat este bratele mamei 
lor. Si pentru dezvoltarea sa 
intelectuala si fizica, precum 
si pentru aspectele afective, 
mentinerea acestei faze cat 
mai autentic posibil are 
avantaje enorme.

Instinctul nostru natural si 
matern ne determina sa ne 
tinem copilul in brate intr-un 
mod innascut. Cu toate 
acestea, de multe ori mamele 
noastre sau bunicile ne spun 
ca  t inu tu l  in  b ra te  a l  
bebelusului este o greseala, 
pentru ca el se va obisnui sa 
stea numai in brate si va 
plange doar cu intentia de a fi 
imbratisat.

Cu siguranta bebelusul va 
plange, dar nu pentru ca vrea 

in brate, ci pentru ca el are 
nevoie de mama. Isi doreste 
dragoste, isi doreste sarutari 
si imbratisari! Bebelusii tinuti 
in brate sunt fericiti. Ei plang 
mai putin, mananca mai usor 
si dorm fara probleme.

Bratele mamei reprezinta 
locul lor natural, in care 
bebelusii se simt confortabil si 
in siguranta, dupa ce noua 
luni au stat in pantec si s-au 
obisnuit sa asculte inima ta.

Nou-nascutii au nevoie de 

mama non-stop pentru ca s-
au obisnuit sa auda ritmul 
batailor inimii, asa ca atunci 
cand sunt aproape de inima 
ei, se relaxeaza, deoarece isi 
amintesc cand erau in burtica.

Bebelusii vin intr-o lume 
noua, nu stiu nimic, trebuie sa 
se obisnuiasca cu un ritm si 
pentru asta au nevoie de 
mama. Pentru bebelusi, 
b ra te le  sunt  o  nevo ie  
e m o t i o n a l a ,  s u n t  o  
imbratisare, sunt dragoste, 
afectiune si mangaiere, sunt 
siguranta in vremuri de criza, 
sunt sarutari, pe scurt, ele 
sunt odihna. Si, cel mai 
important, bratele mamei 
reprezinta cel mai bun mod de 
a intari atasamentul cu 
copilul.

Contactul pielii pe piele 
consta in plasarea nou-
nascutului imediat dupa 
nastere pe pieptul gol al 
mamei sale. Exista dovezi 
stiintifice care afirma ca acest 
contact prezinta beneficii 
importante atat pe termen 
scurt, cat si pe termen lung 

pentru conexiunea intre 
mama si copil.

Dupa nastere, bebelusii se 
afla intr-o stare foarte 
speciala in care sunt treji, 
atenti la ceea ce se intampla 
in jur, cu ochii deschisi, simtul 
mirosului fiind foarte ascutit si 
reflexele active.

Este esential sa cunosti 
importanta acestui moment, 
dureaza numai primele doua 
ore, dupa aceea urmand o 
faza de letargie. Primul 

contact in care copilul si 
mama sa se uita unul la altul, 
se ating si se miros este o 
experienta unica si de neuitat. 
Mirosul innascut al mamei 
es te  foa r te  impor tan t ,  
deoarece in primele luni 
bebelusul o recunoaste pe 
mama prin mirosul si vocea 
ei.

Din ce in ce mai mult, 
contactul "piele pe piele" se 
desfasoara in aproape toate 
materni tat i le d in lume. 
Aceasta tehnica ajuta copiii 
sa se adapteze la viata 
extrauterina si sa isi mentina 
temperatura corpului.

De asemenea, copiii plang 
mai putin cand sunt dusi 
imediat in bratele mamei si 
astfel se imbunatateste 
legatura dintre ei si faciliteaza 
alaptarea, deoarece copilul 
cauta instinctiv si gaseste 
mamelonul.

Asadar, din moment ce 
bebelusul isi paraseste uterul, 
trebuie sa fie in bratele unei 
mame pentru a se adapta la 
lume.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

SC BARCOM SRL, cu sediul în sat Uda Clocociov, com. Uda Clocociov, jud. Teleorman, CUI 
1414620, J32/2/1992, pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 0848492/24.07.2006. 

Îl declar nul.

Anunţ

De ce bebelușii vor non-stop 
în brațe la mami

Titanul este la fel de dur ca oţelul, dar este de două ori mai 
uşor. Aceste proprietăţi depind de modul în care atomii sunt 
aranjaţi, dar defectele pot apărea în procesul de fabricare, ceea 
ce înseamnă că aceste materiale sunt doar o fracţie din 
duritatea de care sunt teoretic capabile. Un arhitect care 
lucrează la scara atomică poate proiecta şi construi noi 
materiale care au un raport duritate-masă mai bun. Într-un nou 
studiu, cercetătorii americani şi britanici au reuşit chiar acest 
lucru.

Publicată în Nature Scientific Reports, lucrarea specialiştilor 
de la School of Engineering and Applied Science din cadrul 
University of Pennsylvania, University of Illinois şi University of 
Cambridge a presupus construirea unei folii de nichel cu pori 
nanometrici care îl fac dur precum titanul, dar de 4-5 ori mai 
uşor, scrie Phys.

Spaţiul gol al porilor şi procesul de autoasamblare în care 
poate fi realizat fac metalul poros să fie asemănător cu un 
material natural precum lemnul.

De asemenea, aşa cum porozitatea lemnului are funcţia 
biologică de a transporta energia, spaţiul gol din „lemnul 
metalic” poate fi umplut cu alte materiale. Spre exemplu, 
umplerea cu materiale care să reprezinte anodul şi catodul ar 
permite lemnului metalic să aibă mai multe atribuţii. Spre 
exemplu, din material se pot construi aripi de avion sau membre 
prostetice care mai îndeplinesc şi rolul de baterie.

„Ştiam că dimensiunile mai mici înseamnă duritate mai mare, 
dar oamenii nu au putut realiza materiale cu aceste structuri 
care sunt suficient de mari pentru a construi ceva util cu ele. 
Multe exemple realizate din materiale puternice au fost de 
dimensiunea unei musculiţe, dar cu abordarea noastră, putem 
face mostre care sunt de 400 de ori mai mari”, afirmă 
cercetătorul.

Asteroidul Bennu, 
fotografiat în cel mai mare 

detaliu de până acum

Inginerii au 
creat ''lemnul metalic''



1852: S-a născut 

Ion Luca Caragiale, 

dramaturg, prozator, 

poet român (d. 1912).

1868: S-a născut 

Ștefan Luchian, pictor 

român (d. 1916).

1894: S-a născut 

John Ford, regizor și 

producător american 

(d. 1973).

1894: S-a născut 

Lucian Grigorescu, 

pictor român (d. 1965).

1901: S-a născut 

Clark Gable, actor 

american (d. 1960).

1914: Intră în funcțiune prima instalație centralizată 

feroviară din România, pe linia București-Ploiești.

1949: A murit N.D. Cocea, prozator, eseist, dramaturg și 

traducător român (n. 1880).

1982: A murit Radu Petrescu, prozator român (n. 1927).

2003: Naveta americană "Columbia" se dezintegrează la 

reintrarea în atmosferă, la altitudinea de 63 km. Naveta, 

lansată la 12 aprilie 1981, se afla la a 28-a misiune. Și-au 

pierdut viața 7 astronauți (6 americani și unul israelian).
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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 
Cooltura19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 Walesa 23:10 
Recurs la morală 00:00 #Creativ
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S-ar  putea sa 
pierdeti bani intr-o 
calatorie. In schimb, 
primiti o propunere de 
colaborare. Nu va 
grabiti sa acceptati! 
Ar fi bine sa va 
c o n s u l t a t i  s i  c u  
partenerul de viata.

Sunteti nehotarat si 
reusiti sa ii derutati si 
pe cei din jur. Nu 
incepeti mai multe 
t r e b u r i  d e o d a t a !  
Dupa-amiaza, scapati 
de starea de confuzie 
si va simtiti excelent 
cu familia.

S-ar putea sa aveti 
d i f i c u l t a t i  d e  
comunicare. Se pare 
ca va simtiti epuizat si 
nu sunteti prea bine 
dispus, motiv pentru 
care aveti de gand sa 
r e n u n t a t i  l a  o  
excursie. 

Daca reusiti sa va 
temperat i  spir i tu l  
critic, este posibil sa 
castigati bani frumosi. 
Va recomandam sa 
fiti atent cum discutati 
cu partenerul de 
v ia ta ,  ca  sa  nu  
declansati o cearta. 

Sunteti hotarat sa 
demarati o afacere la 
c a r e  v a  g a n d i t i  
demult. Nu va lipsesc 
nici banii, nici ideile. 
D u p a - a m i a z a  v a  
intalniti cu prietenii. 
Familia va reproseaza 
ca o neglijati. 

Sunteti impulsiv si 
aveti tendinta de a-i 
jigni pe cei din jur. 
Sunteti invitat la o 
p e t r e c e r e ,  d a r  
partenerul de viata nu 
este de acord sa 
merget i .  Nu este 
exclus sa aveti discutii.

Partenerul de viata 
va reproseaza ca nu 
v a  i n t e r e s e a z a  
problemele de familie. 
Cu rabdare si tact, 
puteti evita o cearta. 
In privinta afacerilor, 
ar fi bine sa fiti mai 
prudent. 

Nu mai plecati intr-
o calatorie, din cauza 
neintelegeri lor cu 
partenerul de viata. 
Se pare ca sunteti 
obosit si indispus. Ar fi 
bine sa va limitati la 
activitati casnice, de 
rutina.

Ar fi bine sa va 
exprimati clar ideile, 
pentru ca persoana 
i u b i t a  s a  n u  
interpreteze gresit 
dorinta de a fi mai liber. 
Va recomandam sa 
evitati speculatiile, 
intuitia va poate insela.

BERBEC

Aveti dificultati de 
comunicare. Se pare 
ca resimtiti oboseala 
acumulata in ultimele 
zile. Ar fi cazul sa va 
odihniti mai mult. Nu 
pierdeti ocazia sa 
mergeti in vizita la 
rude!

S - a r  p u t e a  c a  
relatiile sentimentale 
sa aiba de suferit din 
c a u z a  u n o r  
neintelegeri. Evitati o 
cearta! Sfaturile unui 
barbat va ajuta sa 
depasi t i  mai usor 
momentele tensionate.

S-ar putea sa aflati 
ca ati pierdut banii 
investiti intr-o afacere 
in care v-ati pus mari 
sperante. Temperati-
va impulsivitatea si 
evitati discutiile in 
contradictoriu cu o 
femeie! 

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 
Gardienii Galaxiei Vol. 2 23:00 
Lupul de pe Wall Street 02:15 La 
Maruţă 04:00 Vorbeşte lumea 
06:00 Ce se întâmplă doctore?

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prieteni i  de la 11 13:00 
Observator 14:00 Aici eu sunt 
vedeta! 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Cine sunt? 22:15 Ultimul 
t r i b :  M a d a g a s c a r  0 1 : 0 0  
T r a n s f o r m e r s  3  0 3 : 3 0  
Observator 04:15 Aici eu sunt 
vedeta!

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

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama 
mea gătește mai bine 11:30 
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 Totul se plătește 22:30 
Trăsniți din NATO 

08:00 Inelul - Partea I 
10:15 La bloc 12:30 Inelul 
- Partea a II-a 14:30 
Drumul spre Bali 16:30 
Turbo 18:15 La bloc 
20:30 Furia strazii 22:15 
Nașul 01:45 Furia strazii 
03:15 Nașul 06:00 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

08:00 Ce-o fi cu soții 
Morgan? 09:40 27 de rochii 
11:25 Miracolul de pe strada 
34 13:15 Spre Soare 15:05 
Dovada vie 16:35 Agora 
18:35 Destinația 19:15 
Experimentul 20:00 Dulce 
răzbunare 21:35 Hotel 
Artemis 23:05 Psycho 00:55 
Avocatul Diavolului

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

1 Februarie

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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Tudor Băluță a dat lovitura 
carierei. Mijlocașul de 19 ani a 
semnat cu Brighton, echipa lui 
Florin Andone. Jucătorul 
Viitorului va avea un salariu de 
45.000 de euro pe lună și a 
primit 80.000 de euro la 
semnatură.

Și  pentru Gică Hagi  
afacerea este una cu adevărat 
bună. ”Regele” va încasa în jur 
de trei milioane de euro pentru 
mijocașul cotat la 1.3 milioane 
de euro, pe care Gigi Becali l-a 
dorit în vara lui 2018 la FCSB.

Tudor Băluță, cel mai 
scump transfer al Viitorului lui 
Gică Hagi

Astfel, Hagi și-a egalat 
recordul pentru cel mai scump 
transfer din istoria clubului. 
Pentru Florinel Coman, Gigi 
Becali achitase în total tot 3 
milioane de euro.

”Am plătit un milion de euro 
pe 20% din transferul lui 
Florinel Coman (n.r. - pentru a 
elimina clauza conform cărei 
Viitorul urma să încaseze 20% 
dintr-un viitor transfer). Unul şi 
cu două milioane, în total 3 

milioane de euro m-a costat 
Coman", a recunoscut Gigi 
Becali, în cadrul emisiunii 
Fotbal Club, la Digi Sport, la 
finalul anului 2017.

I l i e  D u m i t r e s c u ,  
impresionat de Tudor Băluță 
după partida cu Serbia

Tudor Băluță este jucătorul 
care l-a impresionat pe Ilie 
Dumitrescu, în meciul dintre 
România și Serbia, de pe 
Arena Națională, încheiat la 
egalitate, 0-0.

Întrebat despre jocul lui 

Băluță la prima apariție ca 
titular în naționala mare, Ilie 
Dumitrescu a răspuns: "Un 
jucător extrem de inteligent. 
Tactic, respectă sarcinile date 
de antrenor și a arătat 
maturitate în joc".

"Băluță a fost interesant. A 
fost echilibrul la mijlocul 
terenului. E un jucător de 
perspect ivă,  t rebuie să 
crească și pe viitor cred că va fi 
un element important în 
angrenajul echipei naționale", 
a spus și Viorel Moldovan.

SPORT

Cunoscut ca un jucător capricios şi indolent din perioada 
în care evolua în România, Constantin Budescu s-a 
transformat incredibil în Arabia Saudită, sub conducerea lui 
Marius Şumudică. Forţat şi de o problemă mai veche la 
genunchi, fotbalistul de 29 de ani a devenit mult mai 
responsabil şi ajunge la antrenamentele celor de la Al 
Shabab chiar şi cu două ore înainte de începutul şedinţelor 
de pregătire.

"Am avut probleme cu el. Budi era accidentat, avea o 
problemă la genunchi şi, la un moment dat, se punea chiar 
problema să-l schimbe ca străin, fiindcă nu ştiau ce se 
întâmplă cu el. Îmi scot pălăria în faţa lui, pentru că el are o 
problemă de când era la FCSB şi trage de el.

Vine cu două ore înainte la antrenament, lucrează foarte 
multă forţă, pentru a-şi întări ligamentul colateral extern. În 
timp va trebui operat, dar dacă îl întăreşti şi lucrezi foarte 
mult, poţi juca. Din punctul ăsta de vedere, e de admirat. Cei 
de aici îl respectă foarte mult şi îl admiră pentru ceea ce face", 
a dezvăluit Şumudică.

Constantin Budescu, cel mai bun jucător într-un 
campionat plin de staruri

Tehnicianul român a amintit că seriozitatea arătată de 
Budescu în ultima perioadă se vede şi în prestaţiile sale. 
Apreciate nu doar de fanii lui Al Shabab, ci şi de presa 
saudită, care îi acordă cele mai mari note.

"Budescu, după 17 etape, este cel mai bun din Arabia 
Saudită, ca note. E în faţa unor nume extraordinare. Au venit 
nişte jucători cu nume bune şi care marchează, gen Gomis, 
gen Soriano, care avea mai multe goluri decât meciuri la 
Salzburg, jucători care vin din China pe nişte bani care sunt 
peste ce primeau acolo", a spus Şumudică.

Cu o medie de 7.67, Constantin Budescu este liderul 
fotbaliştilor din campionatul Arabiei Saudite, chiar dacă a 
marcat mai puţin decât cinci dintre cei care îl urmează în 
clasament. Internaţionalul român are 6 goluri în cele 13 
meciuri pe care le-a jucat.Ce staruri evoluează alături de 
Budescu în Arabia Saudită

Peruanul Andre Carillo, spaniolul Soriano, francezul 
Bafetimbi Gomis, toţi la Al Hilal, marocanul Nordin Amrabat, 
brazilianul Giuliano, ambii la Al Nasr, spaniolul Jose Jurado, 
la Al Ahli, şi turcul Emre Colak, la Al Wehda, se numără printre 
numele importante care evoluează în campionatul din Arabia 
Saudită.

Gomis este golgheter, cu 12 goluri marcate, tot atâtea 
câte au sirianul Omar Al Somah (Al Ahli) şi un atacant din 
Insulele Capului Verde, Djaniny, care joacă de asemenea la 
Al Ahli.

Cât a costat transferul lui Budescu la Al Shabab
Marius Şumudică este cel mai fericit pentru performanţa 

fotbalistului alături de care a luat titlul în Liga 1, la Astra 
Giurgiu. Clubul a plătit pentru român 2,5 milioane de euro şi, 
la un moment dat, se punea problema dacă transferul a fost o 
reuşită.

După 0-0 cu Al Ittihad, Al Shabab a acumulat 33 de puncte 
după primele 17 etape, fiind depășită doar de liderul Al Hilal și 
de Al Nassr. Al Ahli, noua echipă a lui Nicolae Stanciu, se află 
pe locul 4, la 3 puncte în spatele formației antrenate de 
Marius Șumudică.

Transformarea incredibilă 
a lui Constantin Budescu. Cum

 i-a cucerit capriciosul 
jucător pe saudiţi

Dinamo este mai aproape de retrogradare 
decât de play-off, dar preşedintele Alexandru 
David este optimist în privinţa viitorului. Mai 
mult decât atât, dă asigurări că Mircea Rednic e 
susţinut necondiţionat de conducerea alb-
roşiilor.

"Eu sunt de fire mai pesimist, în general, dar 
acum sunt un optimist rezervat. Optimismul se 
bazează 100% pe priceperea lui 
Rednic. Era nevoie de un restart 
al grupului la Dinamo şi cred că 
alegerile lui Mircea vor fi mai 
inspirate decât ale altora.

Încrederea în Mircea Rednic 
va dura cel puţin până la finalul 
sezonului vi i tor. Eu am o 
înţelegere verbală cu el, care ţine 
loc de orice, ca să antreneze cel 
puţin un meci pe noul stadion. Trebuie să 
rămână până atunci", a declarat David".

Oficialul din Ştefan cel Mare spune că îşi 
asumă responsabilitatea pentru transferurile 
făcut de Dinamo în această iarnă.

"Când nu iese bine, imi asum eu, când iese 
bine îşi asumă ceilalţi. Am văzut jucătorii, dar 

doar îmi asum dacă nu vor confirma", a precizat 
David.

Alexandru David, răspuns tăios pentru 
Mircea Axente

Preşedintele lui Dinamo nu l-a menajat pe 
Mircea Axente, care, după ce a fost îndepărtat 
de la echipă de Mircea Rednic, a ieşit la atac şi 
a criticat situaţia de la Dinamo.

"Mi s-a părut puţin deplasat 
că în aceeaşi zi în care am stat la 
masă şi ne-am despărţit civilizat, 
fără să ne reproşăm nimic, foarte 
bucuroşi după ce am numărat 
banii, să iasă la atac. Dacă aveai 
ceva de spus, poate spuneai în 
lunile în care ai stat la Dinamo. 
Eu i-am întrebat pe toţi, şi pe el, 
dacă sunt ceva probleme, dacă 

au ceva de discutat. A fost o tăcere care, până 
la urmă, a dus şi la rezultatele pe care le-am 
văzut.

La plecare, toată lumea ştie exact unde s-a 
greşit, ce nu a mers bine. Până atunci, totul e 
bine, totul e în regulă, nu avem lot, dar rezolvăm 
noi, problema e la noi", a spus Alexandru David.

Băluță a semnat! Hagi și-a egalat recordul!
 Ce salariu va avea mijlocașul, în Premier League

Rednic nu are presiune la Dinamo:
 "Am o înţelegere cu el să antreneze cel puţin 

un meci pe stadionul nou"
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