
*  O  b u t e l i e  a  
explodat în timpul 
intervenției

Pompier i i  mi l i tar i  
teleormăneni au avut 
parte de o intervenție 
dificilă, joi noapte, în jurul 
orelor 21:30, când pe 
numărul unic de urgență 
112 a fost anunțat un 
i n c e n d i u  c a r e  s e  
manifesta generalizat la 
o locuință din satul Valea 
C i r e ș u l u i ,  c o m u n a  
Botoroaga, potrivit unui comunicat de presă al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman. 

(Continuare  în  pagina  2)

U n  m e d i c  d e  l a  
Serviciul de Ambulanţă 
Teleorman a fost amendat 
de poliţie pentru că ar fi 
sunat în mod abuziv la 
112, pentru a cere escortă 
p â n ă  l a  B u c u r e ş t i .  
Doctorul se apără şi spune 
că a apelat preventiv 
poliţia, după ce, recent, 
fusese agresat de rudele 
unei fetiţe care a murit.

"În urmă cu aproximativ 
o lună, la una dintre 

solicitările la care am intervenit am fost bătut de aparţinătorii pacientului pe care 
l-am transportat după ce acesta a murit în drum spre spital. 

(Continuare  în  pagina  2)

Mijloacele de transport în comun din municipiul 
Alexandria sunt dezinfectate pentru prevenirea 
răspândirii virusului gripal. 

De teamă ca virusul gripal să nu se extindă, autorităţile 
Alexandria iau măsuri speciale.Toate autobuzele din 
oraş, dar şi spaţiile publice aglomerate, cum este 
cinematograful, sunt dezinfectate.

"Având în vedere evoluția îmbolnăvirilor cauzate de 
virusul gripal, astăzi Serviciul Public de Transport Local a 
dezinfectat cu substanțe biocide autorizate toate 

mijloacele de transport de călători pe care le are în 
dotare. Operațiunea va continua zilnic", spune primarul 
Alexandriei, Victor Drăguşin.

Şi nu numai autobuzele au fost dezinfectate. 
Municipal i tatea dă cu soluţ ie şi  în incinta 
cinematografului.

"Continuăm dezinfecția în spațiile publice aglomerate. 
Astăzi Cinema Alexandria", adaugă Drăguşin.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul XIII, serie nouă, nr. 3127, Sâmbătă 2 Februarie 2019, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7517 lei

($) 1 USD
4.1433 lei

1 XAU 
176.0086 lei

(£) 1 GBP 
5.4101 lei

(Gramul
de aur)

7

4

Încă cinci 
cazuri de gripă, 

în Teleorman

În luptă cu gripa. Spaţiile publice din 
Alexandria sunt dezinfecte

Cabinet stomatologic 
şcolar, în localul 

Policlinicii din 
Alexandria

Un medic de la Ambulanţă Teleorman
 a fost amendat de poliţie

Incendiu de proporții în 
Valea Cireșului



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

M u z e u l  J u d e ţ e a n  
Teleorman ne invită vineri, 1 
februarie 2019, la ora 11.00, la 
deschiderea Exponatului Lunii 
Februarie.

Pentru perioada 1-28 
februar ie 2019, Muzeul  
Judeţean Teleorman propune 
publicului vizitator un obiect 
care face parte din patrimoniul 
etnografic al instituției, colecţia 
textile. 

Este vorba de o catrință 
care datează din perioada 
1901-1925, provenind dintr-o 
donație făcută muzeului în 
anul 2002.

Catrința este o piesă de 
por t  popu lar  femeiesc ,  
cunoscută în zona Teleormanului sub numele de boscea sau 
zuvelcă (zăvelcă). 

Zuvelca se purta mai ales în zilele de lucru, iar bosceaua era 
o piesă de sărbătoare. 

Bosceaua este piesa care îmbracă corpul femeii de la talie în 
jos, fiind purtată pereche, peste cămaşa cu poale, una în față, 
alta în spate, legate în talie cu șnururi împletite din lână, peste 
care se puneau bete.

Bosceaua sau catrința, care face obiectul Exponatului Lunii, 
este o piesă dreptunghiulară alcătuită dintr-o singură foaie de 
țesătură, cu lăţimea de 40 cm şi lungimea de 102 cm, fiind 
confecționată din bumbac și lână, în războiul de țesut, țesută în 
două ițe, cu alesături în porțiunile cu decor. 

Pe margini acest gen de piese sunt festonate manual, ca și 
această piesă. Ceea ce dă reprezentativitate acestei piese este 
decorul, care este prezent pe întreaga suprafață sub formă de 
vărgi, precum și sub forma unor registre decorative cu motive 
florale stilizate. La poale, un grup compact de motive decorative 
formează pragul,bdestul de lat și compus din motivele numite 
„pomul vieții” și „floare cu vrej”. 

Aceste ornamente florale sunt de tip mai nou și se află în 
alternanţă cu geometricul cu care se întrepătrunde. 

La piesele mai vechi şi mai ales la cele bătrâneşti, decorul 
constă doar într-un prag îngust de motive geometrice, care cu 
timpul evoluează, în sensul că devine din ce în ce mai lat şi 
întreaga suprafaţă a piesei este decorată cu alte registre 
înguste.

Pomul vieţii, reprezentat integral în ornamentul acestei 
piese, face parte din grupul de motive al copacului, motiv des 
întâlnit în arta populară românească, motiv aureolat de legende 
şi simboluri în gândirea populară. El trăieşte ca orice fiinţă şi e 
posesorul unor spirite bune sau al unor forţe malefice. 

Motivul „pomul vieții” este simbol al rodniciei sau adăpost al 
diavolului (socotit astfel, se explică de ce Sf. Ilie trăzneşte 
copaci). Acest simbol ia diverse înfăţişări în ritualul obiceiurilor 
ţărăneşti precum şi în reprezentările artistice de pe obiectele de 
lemn, ceramică, textile.

Culorile folosite la confecționarea acestei boscele sunt roșul 
la fond, apoi decorul este dat de alb, verde închis și deschis, 
galben, bleumarin, portocaliu, roșu, grena. 

Acestea au fost obţinute pe cale naturală din sucurile 
conţinute de frunzele, florile, fructele, tulpinile sau rădăcinile 
unor plante, care prin metode simple se fixează pe fibrele textile.

Piesa prezentată este foarte importantă pentru muzeu, 
deoarece nu există în colecția de etnografie a acestuia decât 
două boscele decorate cu motivul „pomul vieții”.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Ambulanţa a fost înconjurată de 12 

autoturisme. Din ele au coborât aproximativ 
50 de persoane, care aproape că m-au forţat 
să-mi continui drumul spre Bucureşti, deşi nu 
mai puteam face acest lucru dacă pacientul 
era deja decedat. Am luat doar vreo trei pumni 
în plex. Ceilalţi colegi au scăpat teferi.

După o săptămână, am primit o solicitare 
cu acelaşi tip de potenţial periculos. În acel 
moment am sunat la 112 pentru a solicita 
sprijin. Am spus că refuz să transport acel 
pacient până la Bucureşti pentru că-mi este 
fr ică", a mărturisi t  medicul Gabriel 
Caraveţeanu.

Acesta este hotărât să conteste amenda.
"Medicul a făcut o sesizare pe 112 spunând 

că este agresat de aparţinătorii unui pacient. 
Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au 
constatat că cele sesizate nu se confirmă. 
Pacientul era liniştit, aparţinătorii la fel, dar 
doctorul insista să fie însoţit de o echipă de 
poliţie până la Bucureşti pentru a nu avea 
probleme. Apelul dumnealui a fost considerat 
ca o non-urgenţă, nefiind pusă în pericol viaţa 
cuiva şi a fost sancţionat pentru apel 
nejustificat", a declarat purtătorul de cuvânt al 
Poliţiei Teleorman, Teodora Dragole.

C.D.

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.

Anunţuri

Un medic de la Ambulanţă Teleorman
 a fost amendat de poliţie

Incendiu de proporții în Valea Cireșului
(urmare  din  pagina  1)
La fața locului au fost 

mobilizate forțe importante și 
mijloace de intervenție, primii 
sosiți la locul intervenției fiind 
militarii din cadrul Punctului 
de lucru Drăgănești Vlașca, 
cu două autospeciale de 
s t ingere ,  o  ambu lan ță  
SMURD și pompieriii din 
cad ru l  De tașamen tu lu i  
Videle, cu încă o mașină de 
intervenție. Încă înainte de a 
ajunge la fața locului ,  
salvatorii au întâmpinat 
p r o b l e m e ,  a c e ș t i a  
nemaiputând înainta cu 
auspecialele de intervenție 
din cauza lucrărilor la rețeaua 
de canalizare și a noroiului 
care, pe alocuri, trecea de 
genunghi, existând riscul ca 
m a ș i n i l e  s ă  r ă m â n ă  
împotmolite.

Știind cât de prețioasă e 
fiecare secundă în astfel de 
situații, pompierii n-au stat 
prea mult pe gânduri și au 
întins imediat furtunurile până 
la gospodăria cuprinsă de foc, 

mai ales că focul se manifesta 
generalizat și exista riscul 
distrugerii întregii locuințe, 
dar și a extinderii focului la un 
garaj din imediata apropiere, 
în care se afla un autoturism.

Nu după mult timp, în 
sprijinul pompierilor au venit și 
autoritățile locale, respectiv 
primarul localității Botoroaga, 
Cojocaru Mihail, care a 
mobilizat un număr de peste 
25 de cetățeni care i-au ajutat 
p e  m i l i t a r i  î n  t i m p u l  
intervenției.

Pentru că incendiul se 
manifesta violent, forțele 
p r o f e s i o n i s t e  a u  f o s t  
suplimentate cu încă un 
e c h i p a j  d i n  c a d r u l  
Detașamentului de Pompieri 
Alexandria, care a acționat la 
locul evenimentului cu o 
autospecială de lucru cu apă 
și spumă.

Ca și când intervenția nu 
era destul de dificilă, o butelie 
a explodat în t imp ce 
pompierii acționau pentru 
stingerea flăcărilor, însă, din 

fericire, nimeni n-a fost rănit. 
Alte două butelii au fost 
scoase din locuință de către 
pompieri. 

După aproape două ore de 
luptă cu focul, incendiul a fost 
localizat în limitele găsite și 
stins. Astfel a fost salvată o 
parte din casa de locuit și 
garajul în care se afla 
autoturismul. 

Flăcările au distrus o 
cameră, un hol, o bucătărie, 
acoperișul casei pe cca. 50% 
ș i  m a i  m u l t e  a n e x e  
gospodărești pe o suprafață 
de peste 150 mp.

Din primele cercetări 
e fec tuate ,  se  pare  că 
incendiul a izbucnit din cauza 
unui scurtcircuit produs la 
instalația electrică a unui 
boiler cu defecțiuni. Din 
păcate, focul a fost observat și 
a n u n ț a t  c u  î n t â r z i e r e  
d e o a r e c e  p r o p r i e t a r i i  
imobilului locuiesc în orașul 
Videle, iar casa o vizitează 
ocazional.

M. MEILĂ

Municipiul Sibiu, singurul oras romanesc care detine trei 
stele Michelin, va concura pentru un loc in top 20 destinatii 
turistice europene 2020, o competitie in care a fost deja 
preselectat, au decis consilierii locali, joi, in unanimitate.

Potrivit unei hotarari a Consiliului Local adoptate joi, Sibiul se 
va inscrie in competitia European Best Destinations 2020 si va 
plati o taxa de inscriere de 9.980 de euro.

Orasele care au fost incluse in acest top s-au bucurat de o 
crestere a numarului de turisti, cu procente cuprinse intre 13% si 
25%, se arata in hotararea Consiliului Local Sibiu.

Sibiul s-a remarcat pana acum ca si Capitala Culturala 
Europeana in 2007, iar anul acesta are statutul de Regiune 
Gatronomica Europeana.

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatul Lunii Februarie

Sibiu, singurul oraș din
 România cu 3 stele Michelin,
 intră în competiția European 

Best Destinations 2020



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Proiectul de buget pe 2019, 
publicat cu mare întârziere de 
Ministerul Finanțelor, conține o 
serie de cifre nerealiste, de 
promisiuni fără acoperire sau 
de alocări bizare de bani, scrie 

realitatea.net.
Cifra de creștere economică 

de 5,5% care ar duce în 
premieră PIB-ul peste pragul 
de 1000 de miliarde lei este 
nerealistă, în viziunea celor mai 
mulți economiști, toată lumea 
p revede  o  înce t in i re  a  
economiei în acest an. Deja 
I t a l i a  s e  c o n f r u n t ă  c u  
recesiunea economică și nici 
alte mari economii din UE nu o 
duc prea bine.

Venituri le estimate de 
Guvern pentru 2019 sunt 
calculate la 33,4% din PIB, cu 
2,3% mai mult față de 2018, 
situație considerată optimistă 
de experți.

Nivelul de investiții propus, 
de 4,57% din PIB, este și el 
utopic, în condițiile în care 
niciodată nu s-a trecut de 2% în 
cele mai optimiste scenarii

Bugetul este construit pe un 
curs nerealist de 4,67 lei/euro, 
în condițiile în care analiștii 
financiari spun că e puțin 
probabil să mai coboare sub 
4,7 în acest an.

Executivul și-a planificat 
cheltuieli duble cu salariile față 
de sumele alocate investițiilor. 
Cheltuielile de personal sunt cu 
19% mai mari decât anul trecut.

C o n f o r m  p r o i e c t u l u i  

bugetului pe 2019, unele 
instituții vor avea creșteri ale 
bugetului de până la 338,9%.

Bugetul conține o creștere 
de peste 64% la Secretariatul 
general al Guvernului, instituție 
controlată de Darius Vâlcov și 
unde banii care pot fi cel mai 
usor de manevrat.

M in i s t e ru l  Fondu r i l o r  
Europene înregistrează, dintre 
ministere, cea mai mare 
creștere a bugetului în acest an 
față de cel din 2018, de 183%, 
iar Ministerul pentru Mediul de 
A f a c e r i ,  C o m e r ț  ș i  
Antreprenoriat pierde 28,9% 
din alocări, conform datelor 
publicate joi seară de Ministerul 
Finanțelor Publice.

O creștere semnificativă a 
bugetelor este prevăzută 
pentru Ministerul Economiei-
620,356 milioane de lei, în 
creștere cu 162,9%, Ministerul 
Sănătății-9,485 miliarde de lei 
(+64,6%) sau Ministerul  
Transporturilor-11,661 miliarde 
de lei (+54,9%).

Ministerul Muncii și Justiției 

Sociale va avea un buget de 
25,589 miliarde de lei, în 
creștere cu 2,1% față de plățile 
efectuate în cadrul Bugetului 
din 2018.

Pe de altă parte, bugetul 
Ministerului pentru Mediul de 
A f a c e r i ,  C o m e r ț  ș i  
Ant reprenor ia t  (652,161 
milioane de lei) scade cu 
28,9%. Un buget mai mic vor 
avea și Ministerul Energiei 
(250,024 milioane de lei, minus 
1 3 % )  ș i  M i n i s t e r u l  
Comunicaț i i lor  ș i  pentru 
Societatea Informațională 
(261,472 milioane de lei, minus 
20,2%).

Scăderea de la Ministerul 
Energ ie i  este ce l  puț in  
surprinzătoare, în contextul în 
care este un domeniu strategic.

Consiliul Economic și Social 
are prevăzut, pentru 2019, un 
buget de 29,602 milioane de 
lei, în creștere cu 338,9%.

S e r v i c i u l  R o m â n  d e  
Informații va avea un buget de 
2,44 miliarde de lei (+4,8%), 
Serviciul de Protecție și Pază 
de 233,801 milioane de lei 
( + 2 0 8 % ) ,  S e r v i c i u l  d e  
Telecomunicații Speciale de 
604,149 mil ioane de lei 
(+69,5%), iar Serviciul de 
Informații Externe un buget de 
309,583 mil ioane de lei 
(+8,5%).

Bugetul  Administrat ie i  
Prezidentiale va fi mai mare cu 
4,1% si se va cifra la 55,42 
milioane de lei.

Bugetul Asigurarilor Sociale 
de Stat va fi de 70,092 miliarde 
de lei (+10,3%), Bugetul 
Asigurarilor de Somaj de 1,148 
miliarde de lei (+20,7%), iar 
Fondul National Unic de 
Asigurari Sociale de Sanatate 
va avea un buget de 37,837 
miliarde de lei (+9%).

Bugetul de stat si bugetele 
de asigurari sunt prevazute a fi 
in suma de 308,662 miliarde de 
lei, in crestere cu 15,4%.

Primarul orașului Videle, un fel de comună, un oraș 
alcătuit din câteva cartiere răspândite fără noimă, social-
democratul Nicolae Bădănoiu, primarul orașului cândva al 
petroliștilor, oraș care a dat două doamne în Guvernul 
României, pe Carmen Daniela Dan la Ministerul de Interne, 
și pe Viorica Vasilica Dăncilă, premier, a devenit în cel de-
al doilea mandat al său un adevărat om politic; la 
întrebarea dacă este mulțumit de suma alocată de la 
bugetul de stat urbei sale, în ciuda faptului că se vorbește 
de unele diminuări, declară că deocamdată nu are o imagine 
clară, și așteaptă structurarea definitivă a bugetului de 
stat, repartiția fondurilor către primăriile municipiilor și 
orașelor, și chiar comunelor, și de-abia atunci va putea 
emite un punct de vedere pertinent. Referitor la faptul 
dacă a avut solicitări la cabinetul Vioricăi Dăncilă, sau nu, 
primarul Nicolae Bădănoiu susține ca într-un discurs 
politic faptul că are cu premierul o relație de colaborare, 
că aceasta este o colegă de partid care înțelege cu 
ușurință problemele localității pe care o păstorește. 
Întrebat și dacă o dată, într-o campanie electorală pentru 
alegerile europarlamentare, Nicu Bădănoi a anunțat că 
dânsul nu o sprijină pe Viorica Dăncilă, primarul răspunde 
că în viață, în politică, primul lucru care contează este 
partidul, răspuns de om politic care la un moment dat a 
refuzat sprijinul Vioricăi Dăncilă. 

Vorbind și despre iarna de la Videle din acest an, 
primarul Bădănoiu susține că deocamdată a fost o iarnă 
blândă, și singurele probleme, altfel catalogate ca minore, 
au fost datorate ploii cu gheață, care au încărcat firele 
rețelelor electrice. Dar vestea pe care primarul orașului 
Videle, Nicu Bădănoiu, cu care acesta se mândrește, este 
că a fost achitat în procesul cu viceprimarul orașului, 
hotărâre dată de Curtea de Apel a Tribunalului București.

Primarul Bădănoiu, care este un social-democrat 
optimist, crede că alegerile europarlamentare din acest 
an, de peste mai puțin de patru luni, Partidul Social 
Democrat va obține un scor de 50 % la nivel național, dar la 
Videle, social democrații vor opta în proporție de 60 % 
pentru candidații proprii. În ceea ce privește alegerile 
prezidențiale de la sfârșitul acestui an, pesedistul Nicolae 
Bădănoiu nu concepe ca Partidul Social Democrat, cum 
spune dânsul, care este cel mai mare partid politic din 
România, să nu aibă propriul candidat. Primarul Bădănoiu  
nu știe cine va fi acesta, dar sigur se gândește la Liviu 
Nicolae Dragnea. Primarul Bădănoiu merge pe ideea unui 
candidat comun al alianței de guvernare PSD-ALDE, dar 
acesta să fie din partea PSD-ului, refuzând să facă 
comentarii asupra lui Călin Popescu Tăriceanu, președinte 
ALDE și al Senatului României.

Ioan DUMITRESCU

Asociația Municipiilor din 
România respinge propunerea 
Ministerului de Finanțe privind 
bugetele locale. "Cine nu 
poate respecta programul de 
guvernare nu are ce căuta în 
G u v e r n " ,  a  t r a n s m i s  
președintele AMR, Robert 
Negoiță, într-o intervenție la 
Realitatea TV.

Guvernul le-a propus 
primarilor o cotă de 60% din 
impozitul pe venit, dar le-a 
cerut să preia cheltuielile 
sociale, care ar ajunge la 6,4 
milioane de lei. Edilii „resping 
categoric” această propunere.

De asemenea, ei cer, într-o 
scrisoare trimisă premierului 
Viorica Dăncilă, ca Guvernul 
să susțină integral, din bugetul 
de stat, sistemul de protecție a 
copilului și a persoanelor cu 
dizabilități.

Pr imar i i  mai  cer,  de 
asemenea, să li se dea 
proiectul de buget pe 2019 
pentru consultare.

P r i m a r u l  A r a d u l u i ,  
Gheorghe Falcă, a spus, la un 

post TV, că edilii se vor adresa 
Parlamentului.

" E s t e  n e v o i e  d e  
corectitudine, de ratiune si de 
maturitate pentru ca primariile 
din Romania, anul trecut, in 
urma taierilor drastice ale 
bugetelor, au fost puse in mare 
dificultate. Aceasta maniera nu 
t r e b u i e  s a  c o n t i n u e .  
Consideram ca e absolut 
necesar sa ne exprimam si sa 
demonstram, cu argumente, 
ca nu se poate continua asa. 
Noua ne-a fost prezentata 
asta, anul trecut, ca o 
relansare fiscala, dar nu a fost 
asa pentru ca banii nu au 
ramas la cetateni, ci au fost 
luati la bugetul central. Noi am 
cerut un minim de 60 % si cu 
alte compensari din alte surse. 
Dar ei au spus 'Va dam 60%, 
dar va luam, adica nu va 
finantam indemnizatiile', ceea 
ce e imposibil de suportat de 
cele mai multe primarii. Ne duc 
in faliment. In programul de 
guvernare, scrie ca aceste 
indemnizatii sunt suportate 

100% de Guvern. Cine nu 
poate respecta programul de 
guvernare nu are ce cauta in 
Guvern.  Eu imi  expr im 
speranta si credinta ca nu 
exista nimeni din aceasta tara, 

cu atat mai putin in Guvern, in 
situatia in care sa incalce 
programul de guvernare. Este 
esential să avem cuvânt', a 
declarat, joi, intr-o interventie 

la Realitatea TV, in emisiunea 
"Talk News, cu Denise Rifai", 
Robert Negoita, presedintele 
AMR. 

Intrebat de ce Guvernul nu 
da banii primarilor, acesta a 

replicat: "Nu poate sa nu mai 
fie bani in buget pentru ca am 
vazut postari pe Facebook ca 
'avem incasari record'."

Intrebat daca au fost 

contactati de ministrul de 
Finante, Eugen Teodorovici, 
sau de premierul Viorica 
Dancila, acesta a spus: "Ne-au 
promis, ieri, cand am fost la 
Guvern, ca, pana la sfarsitul 
zilei de ieri, ne vor comunica 
care e raspunsul lor si ce 
solutie propun. Pana acum nu 
am fost contactati."

"Imi pare rau ca aceasta 
discutie o avem acum, la 
sfarsit de ianuarie. Noi 
trimitem adrese din octombrie 
si solicitari catre Guvern sa ne 
intalnim si sa discutam despre 
bugetul pe 2019. Pana 
alaltaieri nu ne-a raspuns 
nimeni la nimic. E profund in 
neregula. Cum sa lucrezi la 
bugetul tarii fara sa ai o 
discutie cu administratia 
locala? Nu poti sa ai un astfel 
de comportament cu peste 
3.000 de primari. E un 
comportament despre care 
c r e d  e u  c a  p o a t e  f i  
imbunatat i t " ,  a incheiat  
Negoita.

Ce capcane ascunde proiectul 
de buget pe 2019

Primarii n-au căzut la pace cu Guvernul

Pesediștii 
vor propriul candidat



(urmare  din  pagina  1)
Gripa este o afecţiune respiratorie 

contagioasă, provocata de virusurile gripale. 
Poate avea consecinţe moderate până la 
severe, conducand uneori chiar la deces. Gripa 
este diferită de o răceală, debutează brusc şi 
violent, în timp ce simptomele răcelii cresc 
gradual în intensitate.

În gripă, perioada de incubaţie variază între 
1 şi 4 zile. Adulţii pot infecta alte persoane încă 
dinainte de debutul simtomelor. De obicei, 
perioada de contagiozitate durează până la 7 
zile de la debutul simptomelor, însă poate 
depăşi o săptămână în cazul anumitor 
persoane, în special copii de până la 5 ani şi 
persoane cu un sistem imunitar slăbit.

Gripa se caracterizează prin febra, cefalee, 
stare generală de rău, tuse neproductivă, dureri 
în gât. În cazul copiilor, gripa este adesea 
asociată cu otita medie, greaţă şi vărsături.

C.D.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Cabinetul stomatologic şcolar din cadrul Colegiului 
Naţional “Mircea Scarlat” din Alexandria îşi va desfăşura 
activitatea, timp de doi ani, în sediul Policlinicii Alexandria. 

În şedinţa Consiliului Judeţean Teleorman din data de 31 
ianuarie 2019 s-a aprobat trecerea  din domeniul public privat 
al judeţului Teleorman în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Alexandria – Serviciul public de interes local - 
Direcţia de asistenţă socială a unui spaţiu medical situat în 
localul Policlinicii Alexandria. În spaţiul medical pus la 
dispoziţie va funcţiona Cabinetul stomatologic şcolar, de 
serviciile căruia vor beneficia elevii unităţilor de învăţământ 
din Alexandria arondate la acest cabinet stomatologic. 
Cabinetul stomatologic şcolar îşi va desfăşura activitatea la 
etajul I al Policlinicii, în camera 121 şi holul aferent.

Cabinetul stomatologic şcolar pentru care s-a solicitat 
spaţiul din cadrul Policlinicii Alexandria a funcţionat într-o 
clădire din cadrul Colegiului Naţional  “Mircea Scarlat” 
Alexandria, clădire care, din luna septembrie 2018, se află în 
proces de reabilitare. 

Consiliul Local al muncipiului Alexandria, prin Serviciul 
public de interes local – Direcţia de asistenţă socială va 
asigura executarea lucărilor de întreţinere, reparaţii şi 
modernizare a spaţiului medical, astfel încât activitatea 
cabinetului stomatologic şcolar să se desfăşoare în cele mai 
bune condiţii.  

George ZAVERA

În luptă cu gripa. Spaţiile publice din 
Alexandria sunt dezinfecte

Evenimentul marchează 
semnarea pe 2 februarie 1971, 
în oraşul iranian Ramsar, de 
pe coasta Mării Caspice, a 

Convenţiei asupra zonelor 
u m e d e  d e  i m p o r t a n ț ă  
internațională, în special ca 
habitat al păsărilor acvatice, 
ratificată în România prin 
legea nr.5/1991. 

Prima celebrare a Zilei 
Mondiale a Zonelor Umede a 
avut loc în anul 1997. 

A c e s t  t r a t a t  
interguvernamental oferă 
cadru l  pent ru  ac ț iunea 
națională și cooperarea 
internațională în vederea 
conservării și utilizării înțelepte 
a  zone lor  umede ș i  a  
resurselor acestora.

Alegerea acestor zone, 
conform Convenţiei Ramsar, 

s e  b a z e a z ă  p e  r o l u l  
internaţional din punct de 
vedere ecologic, botanic, 
z o o l o g i c ,  l i m n o l o g i c ,  

hidrologic, ţinând seama de 
importanţa lor pentru

păsările acvatice în toate 
anotimpurile. 

Desemnarea unei zone 
umede ca sit Ramsar este o 
recunoaştere

a  i m p o r t a n ţ e i  ş i  a  
gestionării adecvate a acelei 
zone pe plan mondial.

La nivel global, Convenția 
Ramsar, în cele 170 țări 
membre, are desemnate 2336 
situri, totalizând o suprafață de 
251.749.767 ha.

Implicarea României în 
protecţia zonelor umede se 
reflectă prin desemnarea, 
până la această dată, a 19 

situri Ramsar, regăsite pe 
l istele IUCN, total izând 
1.156.448 hectare (trei dintre 
acestea

f i i n d  s i t u r i  R a m s a r  
transfrontaliere).

În fiecare an, celebrarea 
a c e s t u i  e v e n i m e n t  s e  
realizează în contextul unei 
devize stabilite de către 
Secretariatul Ramsar, care 
punctează o caracteristică 
importantă a zonelor umede în 
raport cu activităţile antropice. 

Tema acestui an este 
„Suntem neputincioşi în faţa 
schimbărilor

climatice”. 
A fost aleasă să inițieze 

acțiuni împotriva degradării 
zonelor umede. 

Cu acest prilej, Agenţia 
pentru Protecţia Mediului 
Teleorman organizează, în 
perioada 31.01-01.02.2019 
acţ iuni  de celebrare şi  
sensibilizare a publicului 
asupra valorilor şi beneficiilor 
aduse de

zonele umede, a înţelegerii 
benefici i lor şi servicii lor 
f u r n i z a t e  d e  a c e s t e  
ecosisteme, dar şi asupra 
vulnerabilităţii acestora la 
impactul activităţilor umane. 

Programul inc lude ş i  
activităţi de educaţie pentru 
mediu adresate elevilor şi 
cadrelor didactice din unităţile 
de învăţământ ale municipiului 
Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de 
secretar al comunei teleormănene Crângu.

Condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de candidaţi :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor 
juridice sau administrative;

- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în 
domeniul administraţiei publice, management ori în 
specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în 
condiţiile legii;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani.

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care 
îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane 
care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

- persoane care au studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe 
juridice sau administrative şi vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

- persoane care au studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ştiinţe 
juridice sau administrative; persoane care au studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii 
superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă 
sau echivalentă, în altă specialitate.

D o s a r e l e  
de concurs se 
depun la sediul 
A N F P,  d i n  
Bucureşti, data 
limită fiind 19 
f e b r u a r i e  
2 0 1 9 .  
Concursul va 
avea loc în 
d a t a  d e  4  
martie 2019 - 
proba scrisă. 
Data şi ora 

interviului vor fi comunicate ulterior.
Relaţii cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din Bucureşti, bd. 
Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, de pe 
site-ul acestei instituţii, precum şi la numărul de telefon 
0374/112.726. 

George ZAVERA

Cabinet stomatologic 
şcolar, în localul Policlinicii

 din Alexandria

România este încă la coada Europei în topul 
salariilor minime, în ciuda creşterilor din ultima 
perioadă. În ţara noastră salariul minim a ajuns 
la 446 de euro, aproape dublu faţă de vecinii 
bulgari. Suntem însă foarte departe faţă de ţara 
care conduce clasamentul. 

Cel mai mare salariu minim din Europa este 
în Luxemburg  de 2.071 euro. Aproape la fel de 
bine câştigă şi irlandezii care încasează lunar 
un salariu minim brut de 1.656 de euro. Iar pe 
următoarele poziţii se află Olanda cu 1.616 
euro şi Belgia cu 1.594 de euro.

Deşi sunt printre cele mai mari puteri 

economice ale europei, Germania, Franţa şi 
Marea Britanie se situează abia pe locurile 
patru, cinci şi şase când vine vorba de salariul 
minim brut.

La polul opus, cel mai mic salariu minim brut 
din Europa este în  Bulgaria. Vecinii de la sud 
câştiga un salariu minim de 286 de euro. Pe 
următorul loc se află Letonia cu doar 430 de 
euro. Nici românii nu o duc mai bine şi se 
pozitionează tot la coada clasamentului, cu un 
salariu minim brut de doar 446 de euro. Puţin 
mai bine decât noi o duc vecinii maghiari care 
încasează un salariu minim de 464 de euro.

Agentia pentru Protecția Mediului Teleorman:

Ziua Mondială a
 Zonelor Umede - 2 februarie 2019

ANFP a scos la
 concurs postul de secretar

 al Primăriei Crângu 

România, în coada Europei la salariul minim
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Alți cinci teleormăneni au fost afectați în gripă, 
existența virsului gripal la cele cinci persoane fiind 
confirmată de Centrul Național de Supraveghere 
şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) în 
intervalul 21– 27 ianuarie 2019. Astfel, de la 
începutul acestui sezon și până  la data de 27 
ianuarie, 16 teleormăneni s-au îmbolnăvit de 
gripă.  Dintre aceștia, un tânăr în vârstă de 17 ani, 
confirmat cu virus gripal, a decedat, acesta având 
condiții medicale preexistente.

Din totalul celor 16 teleormăneni, la 14 a fost 
confirmat virusul gripal A, subtip H1, iar în două 
cazuri a fost vorba despre  gripa A, subtip H3.

Potrivit unui comunicat de presă al CNSCBT, la 
nivel național, în intervalul 21 – 27 ianuarie 2019 
s-a înregistrat a treia săptămână consecutivă 
epidemică, ceea ce duce la concluzia că gripa 
evoluează epidemic. În aceast interval, numărul 
îmbolnăvirilor cu gripă a avut un trend ascendent, 
activitatea gripală a evoluat cu intensitate înaltă, 
în special în zona de sud a țării și cu focare locale 

și cazuri sporadice în celelate zone ale țării.
”Morbiditatea prin infecții respiratorii acute a 

fost mai crescută comparativ cu cea
înregistrată în săptămâna precedentă și rata 

pozitivității pentru virus gripal la cazurile
testate a fost peste 60%”, se arată în 

comunicatul de presă. Douăzeci de persoane 
diagnosticate cu gripă în perioada menționată au 
decedat, numărul total al deceselor confirmate cu 
virus gripal ajungând la 54, de la începutul 
sezonului și până la 27 ianuarie, comparativ cu 7 
decese câte s-au înregistrat în sezonul precedent, 
în perioada similară.

Dintre acestea, 35 au fost tip A, subtip 
(H1)pdm09, 6 tip A, subtip H3 si 13 tip A, 
nesubtipat/în curs de subtipare.

În comunicatul de presă este menționat că de 
la începutul sezonului, la nivel național, au fost 
confirmate 894 cazuri de gripă, din care 372 
(42%) confirmate în ultima săptămână.

M. MEILĂ 

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 RUTINĂ

Un drum stingher, 

O imprudență de suflet,

Un punct cât tot universul,

O farsă,

Un sărut cât o mare,

Un fulg de înger,

O aromă regăsită,

Un pas înainte,

O tăcere simțită,

O îmbrățișare vorbită,

O privire din trecut,

Un pas spre nimic,

Și totuși suntem

Mai prezenți decât totul întreg.

 ÎNTREBĂRI

Unde-mi-ești atunci când nu ești?

Și de ce nu-mi vii mereu?

Unde-mi-ești atunci când ești?

Și de ce nu-ți sunt mereu?

Două vieți pierdute-n haos,

Agățate de trecut:

Eu și tu, ca două frânghii

Între ei și intre noi…

 OBICEI

Mereu m-am oprit în toamnă,

Sufletul meu se-nchidea încet

Acoperit de rugina timpului.

Mă năpădeau amintirile

Și prezentul îmi era o hologramă

A celei care-am fost….

Aș fi vrut să mă bucur de roade

De culori mai puțin țipătoare.

Nu mi-e dat să fiu așa…

O să fiu mereu caraghios de verde,

Și-n septembrie anormal de tristă.

 UN ÎNTREG

Ești parte din mine, un fel de arteră -

Cum să spun că mi-e dor de tine?

Uneori îmi zvâcnești în tâmple și mă doare.

N-am leac pentru boala asta. 

Am încercat să studiez din zeii păgâni

și din filmele cu tămăduitori.

Am încercat să-ți dau un nume de boală:

Hmmm!  

Era prea banală… 

Și atunci mi-am inventat o boala fără leac.

Ca să nu-i dau iubirii logica banalității frivole.

 BINECUVÂNTARE

Acolo unde mi-a început viața

Erați voi, dragii mei, acum albiți de timp…

Acolo unde mi-am călătorit-o, am fost eu,

Acolo unde mi se va opri,

O să-mi fiți voi, pruncii mei înaripați…

Mereu copil eu,

Cât îmi vor fi ai mei.

Mereu copii voi

Cât voi fi eu.

Printre toate vom fi 

Veseli,

Triști,

Năpăstuiți

Sau curajoși.

Peste toate

O să fie destinul…

Marinela TANASE

2019 este Anul Cărții în 
România iar Școala Gimnazială 
Nr.5 Alexandria este pregătită 
pentru această inițiativă. Pentru 
al doilea an, participăm în data 
de 1 februarie 2019,  împreună 
cu mii de copii și sute de părinți, 
educatori, învățători, profesori, 
bibliotecari, librari și pasionați de 
lectură din întreaga țară, la Ziua 
Internaţ ională a Ci t i tu lu i  

Împreună (ZICI). Aflată la a treia 
ediție națională, ZICI România 
este parte a unui eveniment 
global organizat de către 
L i t W o r l d  
(http://www.litworld.org/) și 
marcat anual de milioane de 
oameni în peste 100 de țări. 

Z I C I  2 0 1 9  e s t e  u n  
evenimentul susținut la nivel 
naț ional de grupul Cit im 
Împreună România, un grup 
format din autori de cărți pentru 
copi i ,  i lust rator i ,  ed i tor i ,  
educatori, profesori, bibliotecari, 

dar și părinți care au în comun 
nu doar dragostea pentru cărți, 
ci și bucuria de a vedea copii și 
adulți citind împreună. O zi pe 
an, CIR este alături de sute de 
alte persoane și organizații 
pentru a semnala importanța 
cititului împreună cu copiii, a 
nevoii copilului de a i se citi timp 
de 20 de minute pe zi din prima 
sa zi de viață.

Anul acesta, de ZICI, CIR a 
ales să pună accent pe ȘTIM ( 
Stiință, Tehnologie, Inginerie, 
Matematica), deci: ZICI ca să 
ȘTIM. 

Există studii ample privind 
impactul citirii cu voce tare de 
către adulți asupra dezvoltării 
competențelor de citit-scris ale 
copiilor. La fel, avem dovezi 
convingătoare și din ce în ce mai 
multe că citirea cu voce tare la 
toate disciplinele (ști ințe, 
matematică etc., nu numai la 
limbă și literatură) este esențială 

nu doar pentru dezvoltarea 
competențelor de citit-scris, dar 
ș i  p e n t r u  d e z v o l t a r e a  
c o m p e t e n ț e l o r  s p e c i f i c e  
disciplinelor de studiu. Citit-
scrisul (literația) și literația 
științifică se pot dezvolta 
simultan cu ajutorul citirii cu 
voce tare.

Suntem una din cele doua 
instituții din județul Teleorman 
care desfășoară activități cu 
elevii în această zi. Copiii și 
adolescenții au nevoie de toate 
textele și genurile de literatură 
citite cu voce tare - poezie, 
proză, ficțiune, non-ficțiune, 
eseuri, articole de ziar etc.

Vom porni în prima noastră 
expediție pe tărâmul ȘTIM 
alături de Luli, o fetiță curioasă și 
curajoasă, așa cum sunt toți 
copiii, cu care vom căuta căsuța 
din pădure, vom învăța despre 
copaci, vom măsura, compara-
determina-învăța, vom citi, vom 
răsfoi enciclopedii, ne vom juca 
și distra la un "strașnic" foc de 
tabără.

Cine suntem noi, curajoșii 
exploratori? Copiii claselor  I A, a 
III-a A și a IV-a Ade la Scoala 
Gimnaziala Nr.5 Alexandria!

Când plecăm în expediție? 
Pe 1 februarie! Alături de noi vor 
fi ghizii noștri de nădejde, 
p r o f . i n v. p r i m a r  M i h a e l a  
Ciofalcă, Corina Voicu Popescu, 
Mihaela Nicolescu.

Totul este pregătit! Hai 
împreună cu noi în aventura 
lecturii și a cunoașterii!

M. C.

Încă cinci cazuri de gripă, în Teleorman Constelaţia Lirei

Una dintre cele mai mari amenintari ale 
timpurilor pe care le traim este rezistenta la 
antibiotice. Iar urme ale acesteia au fost gasite 
unde oamenii de stiinta nu se asteptau, una dintre 
cele mai putin locuite zone de pe Terra.

E vorba despre arhipelagul Svalbard, care 
apartine Norvegiei, aproape de Polul Nord, arata 
Science Alert.

Dorind sa afle mai multe despre cum se 
instaleaza aceasta rezistenta la antibiotice, 
cercetatorii au ajuns pana aproape de Polul Nord, 
pentru a aduna mostre de sol. Si au gasit in 
Svalbard nu mai putin de 131 de gene rezistente 
la diferite antibiotice, unele proprii unor zone 
aflate la o distanta de 8.000 de kilometri 

departare, in India.
Se crede ca atat oamenii, cat si pasarile sunt 

vinovati de aceasta infestare, se arata intr-un 
raport publicat de Environment International.

Cercetatorii au ales sa studieze regiunea 
Kongsfjorden din Svalbard pentru ca pe insula nu 
se face agricultura si nici industrie si e atat e frig 
incat ADN-ul se pastreaza in sol. In plus, in acest 
mediu ostil nu traiesc mai mult de 120 de oameni.

Oamenii de stiinta studiau astfel de zone nu 
asteptandu-se sa gaseasca gene rezistente la 
antibiotice, ci pentru a vedea cum arata solul 
inainte ca acestea sa apara. Nu s-au asteptat insa 
ca acest sol sa fie aproape infestat.

Ziua Internaţională a Cititului Împreună 2019

Peste o mie de ocazii să citim împreună 

Deja nu mai putem scăpa de rezistența
 la antibiotice
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În urma unui nou studiu publicat în Jurnalul Naţional de 
Pediatrie JAMA, s-a demonstrat că dacă le permitem copiilor 
preşcolari să se joace pe iPad sau să se uite prea mult la 
televizor, aceste activităţi pot afecta dezvoltarea celui mic, în 
special la vârsta de cinci ani. Oamenii de ştiinţă au evaluat 
comportamentul, dexteritatea, capacitatea de rezolvare a 
problemelor şi aptitudinile personale a 2.400 de copii din 
Canada, cu vârste cuprinse între doi, trei şi cinci ani şi au 
descoperit că cei mai expuşi la ecranele dispozitivelor erau cei 
de la vârsta de doi ani, care nu erau dezvoltaţi corespunzător la 
vârsta de trei ani. Iar cei care erau expuşi prea mult de la vârsta 
de trei ani, nu erau dezvoltaţi corespunzător la vârsta de cinci 
ani.

Există şi beneficia în ceea ce priveşte petrecerea timpului în 
faţa ecranelor, câtă vreme este făcută într-o manieră 
interactivă şi de calitate, însă expunerea excesivă a fost 
asociată cu numeroase probleme fizice, de comportament şi 
cognitive.

Dacă un copi l  îş i  
petrece trei sau mai mutle 
ore în faţa televizorului, 
riscă să se confrunte cu 
d i a b e t u l  d e  t i p  2 ,  
sugerează o cercetare 
publicată în iulie 2017. Cei 
care îşi petrec mai mult de 
trei ore în faţa televizorului 
se pot confrunta şi cu 
problemele de greutate, 
iar astfel şi cu rezistenţa la 
insulină, ambele fiind un 
factor de risc al acestei 
condiţii. Cei mici produc de 

asemenea o cantitate de leptină, care afectează apetitul 
regulat. Aşadar, reducerea timpului petrecut în faţa 
televizorului sau a calculatorului poate fi benefică pentru 
reducerea apariţiei diabetului de tip 2, iar astfel cel mic se poate 
bucura şi mai mult de perioada copilăriei. 

Cercetătorii au analizat şi 4.495 de copii cu vârste cuprinse 
între nouă şi 10 ani, fiind astfel evaluaţi factorii care influenţeză 
riscul dezvoltării diabetului, unde au fost înregistrate proporţiile 
corpului, nivelul activităţilor, dar şi orele petrecute în faţa unui 
ecran (fie că este vorba de televizor sau calculator) pe zi. 
Rezultatele arată că în perioada de creştere şi maturitate, copiii 
nu aveau capacitatea de a se dezvolta optim. Atunci când cei 
mici văd un ecran, ratează oportunitatea de a practica abilităţile 
interpersonale, motorii şi de comunicare. De exemplu, atunci 
când sunt în preajma unui ecran, sunt mai sedentari, ceea ce 
înseamnă că nu mai practică abilităţile motorii precum alergatul 
sau mersul, iar astfel se întârzie dezvoltarea acestei zone.

Experţii susţin că cei mici nu ar trebui să stea în faţa 
telefoanelor mobile sau a tabletelor până la vârsta de doi ani, 
dar şi atunci accesul lor trebuie să fie limitat, nu mai mult de o 
oră pe zi, până la vârsta de cinci ani. Începând cu vârsta de 
cinci ani, nu trebuie să le fie permisă utilizarea acestor 
dispozitive mai mult de două ore pe zi, pentru a reduce 
potenţialele riscuri de dezvoltare. De asemenea, copiii care 
folosesc aceste device-uri timp de 90 de minute înainte de a 
merge la culare, sunt de două ori mai predispuşi să nu se 
odihnească suficient şi de trei ori mai mari sunt şansele să se 
simtă obosiţi pe timpul zilei.

Două tipe la discotecă. Se apropie un tip arătos şi o cere 

pe una la dans. În timp ce dansează, fata întreabă:

- Eşti cam palid. De ce nu mergi mai des la soare?

- Acum am ieşit de la închisoare.

- Şi de ce ai fost acolo?

- Mi-am omorît nevasta, i-am tăiat capul şi l-am aruncat 

într-un rîu.

După dans, fata se întoarce la prietena ei:

- Închipuie-ţi, dragă, nu e însurat!

***

Un sofer intra intr-un atelier auto impingandu-si masina 

cu ultima suflare.

El ii spune mecanicului:

- Nu stiu de ce naiba nu mai porneste... Nu cred ca e din 

cauza bujiilor ca le-am scos ieri...

Pastila de râs

O echipă de cercetători a 
reuşit, cu ajutorul unor tehnici 
c o m p l e x e  p e n t r u  
d e t e r m i n a r e a  v â r s t e i  
fragmentelor de oase, dentiţie 
şi artefacte descoperite într-o 
peşteră siberiană, să oferă noi 
indici i  despre o specie 
enigmatică de hominizi, 
posibil mai avansată decât se 
credea anterior, relatează 
Reuters.

Cercetăr i le  publ icate 
miercuri scot la lumină 
informaţii despre denisovan, o 
specie de hominizi cunoscută 
d o a r  d i n  r ă m ă ş i ţ e l e  
descoper i te  în  peştera 
Denisova din Munţii Altai, 
Rusia.

Deşi oamenii de ştiinţă 
deţin încă puţine informaţii, 
acest strămoş al omului şi-a 
pus amprenta genet ică 
asupra speciei noastre, Homo 
sap iens ,  în  spec ia l  la  
populaţia indigenă din Papua 
Noua Guinee şi Australia, care 
a  păst ra t  o  mică,  dar  
semnificativă urmă de ADN 
d e n i s o v a n ,  d o v a d a  
încrucişării dintre specii în 
trecutul îndepărtat, scrie 
Agerpres.

Fosile şi urme de ADN 
demonstrează că denisovanii 
au trăit în peştera din Munţii 
Altai cu cel puţin 200.000 până 
la 50.000 de ani în urmă, iar 
Omul de Neandertal, o specie 
înrudită de hominid, a fost 
prezent acolo cu 200.000 
până la 80.000 de ani în urmă, 
concluzionează noul studiu. 
Uneltele din piatră indică 
faptul că una sau ambele 
specii ar fi putut trăi în peşteră 
începând cu 300.000 de ani în 
urmă.

Anul trecut, cercetătorii au 
descris un fragment de os 
găsit în Peştera Denisova 
aparţinând unei fete a cărei 

mamă era o neandertaliană, 
iar tatăl un denisovan, dovadă 
a încrucişării acestor specii. 
Fata, botezată ''Denny'', a trăit 
cu circa 100.000 de ani în 
urmă, demonstrează noul 
studiu.

Mai multe pandantive 
fabricate din dinţi şi vârfuri de 
oase de animale găsite în 
peşteră au fost datate ca 
având o vechime cuprinsă 
între 43.000 şi 49.000 de ani. 
Este posibil că artefactele să fi 
fost fabricate de denisovani, 
ceea ce ar putea sugera că 
aceşti hominizi aveau un 
anumit grad de compexitate 
intelectuală.

"De obicei, astfel de 
obiecte sunt asociate, în 
Europa Occidentală, cu 
expansiunea speciei noastre 
şi sunt considerate repere ale 
comportamentului modern, 
dar în acest caz, denisovanii 
ar putea fi chiar ei creatorii'', a 
spus cercetătoarea din 
domeniul arheologiei Katerina 
Douka, de la Institutul Max 
Planck pentru Ştiinţa Istoriei 
Umane din Germania.

Specia noastră a apărut în 
Africa cu circa 300.000 de ani 
în urmă, după care a migrat în 
alte zone de pe glob. Nu există 

dovezi care să ateste că 
Homo sapiens ajunsese în 
peştera Denisova atunci când 
au fost fabricate aceste 
artefacte.

D o v e z i l e  e x i s t e n ţ e i  
denisovanilor sunt puţine şi 

includ trei dinţi şi un os al 
degetului.

"Descoperirea unor noi 
fosile ar fi binevenită, întrucât 
nu ştim nimic despre aspectul 
fizic al denisovanilor, în afara 
faptului că aveau degete 
groase", a spus Zenobia 
Jacobs ,  spec ia l i s tă  î n  
g e o c r o n o l o g i e  d e  l a  
Universitatea Wollongong din 
Australia.

" P r e z e n ţ a  A D N - u l u i  
aces to ra  l a  abo r i gen i i  
australieni şi populaţia din 
Noua Guinee sugerează că 
aceşt ia erau destul de 
răspândiţi în Asia, posibil chiar 
în sud-estul Asiei, dar trebuie 
să găsim dovezi solide ale 
prezenţei lor în aceste regiuni 
pentru a descrie istoria 
completă a denisovanilor", a 
adăugat  R ichard 'Ber t '  
R o b e r t s ,  s p e c i a l i s t  î n  
g e o c r o n o l o g i e  l a  
Universitatea din Wollongong.

Cercetarea a fost publicată 
în revista Nature.

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

În conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004, STOICEA CRISTIAN FLORIN, anunță 
publicul interesat asupra deciziei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal “Construire 
spațiu comercial S+P+3E+etaj tehnic cu destinația de cazare, alimentație publică, 
servicii și birouri și anexă C3 hala depozitare, împrejmuire și utilități”, propus a se realiza 
în extravilanul comunei Măldăeni, jud. Teleorman, decizie stabilită pe baza consultărilor 
realizate în cadrul Comitetului Special Constituit din data de 01.02.2019:

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

Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. 
Teleorman, de luni până joi între orele 08:00-16:30, vineri între orele 08:00-14:00, și la 
următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

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

Anunţ public

Copiii şi tehnologia: cât
 trebuie să îi lăsăm în faţa
 monitorului pentru a nu le

 afecta dezvoltarea

Detalii noi despre specia enigmatică de 
hominizi descoperită într-o peșteră



1594: A murit Giovanni 
Pierluigi da Palestrina, 
compozitor italian (n. 
1525).

1889: În fața Teatrului 
Național București sunt 
instalate primele două 
lămpi electrice pentru 
iluminatul public.

1889:  S-a  născut  
Traian Săvulescu, biolog 
român, fondator al Școlii 
r o m â n e ș t i  d e  
fitopatologie (d. 1963).

1896: A murit Nicolae 
Beldiceanu, poet român 
(n. 1844).

1901: S-a născut Ion N. Băncilă, geolog român, membru al 
Academiei Române (d. 2001).

1907: A murit Dmitri Mendeleev, chimist rus (n. 1834).

1943: Al Doilea Război Mondial: Victoria Armatei Sovietice 
în celebra Bătălie de la Stalingrad marchează un moment de 
cotitură în desfășurarea războiului.

1948: A murit Smaranda Brăescu, aviatoare și parașutistă 
română de renume mondial (n. 1897).

1964: A murit Ion Marin Sadoveanu, prozator, poet, 
dramaturg și eseist român (n. 1893).
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08:00 Prietenii incredibile 09:00 
Şah-mat 09:30 M.A.I. aproape de tine 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:30 
Constructorii de visuri 12:00 Neuitarea 
sau povara unui popor 13:00 Faţa  
nevăzută a lumii 14:00 #Creativ 14:30 
Ora regelui 15:30 Vedeta populară 
17:30 Handbal masculin: CSA Steaua 
Bucureşti - CS Minaur Baia Mare 
19:00 Teleencic lopedia 20:00 
Telejurnal 21:00 Habemus Pam: o 
istorie a puterii 22:00 Decalogul 00:00 
Profesioniştii...

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 2 Februarie

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

In prima parte a 
zilei aveti succes intr-
o  a c t i v i t a t e  
extraprofesionala. S-
ar putea sa vi se ofere 
sansa unei investitii 
avantajoase si sa 
cunoasteti un viitor 
partener de afaceri.

Este momentul sa 
va puneti in aplicare 
planurile in legatura 
c u  a f i r m a r e a  
profesionala. Profitati 
de acest context 
favorabi l ,  dar nu 
fortati lucrurile si aveti 
rabdare!

Va puteti ocupa de 
probleme delicate din 
domeniul afacerilor. 
Reusiti sa terminati o 
lucrare inceputa cu 
mai mult timp in urma. 
Astazi rezolvati mai 
usor probleme de 
natura financiara. 

Aveti ocazia sa va 
afirmati in societate 
si sa obtineti castiguri 
financiare. La locul 
de munca aveti parte 
de laude din partea 
sefilor si a colegilor. 
Nu puneti la suflet 
barfele!

Dimineata aflati ca 
ve t i  p l eca  i n t r - o  
deplasare in interes de 
s e r v i c i u .  D u p a  
calatorie, se intrevad 
schimbari importante 
i n  r e l a t i i l e  
sentimentale. Puteti 
sa va bazati pe intuitie.

P u t e t i  o b t i n e  
venituri suplimentare 
dintr-o colaborare. 
Aveti posibilitatea sa 
finalizati o lucrare 
dificila, cu un efort 
mic. Va recomandam 
sa evitati speculatiile 
de orice fel. 

Daca vi se propune 
un loc de munca, nu 
refuzati! Analizand 
atent avantajele si 
dezavantajele, veti 
descoperi perspective 
interesante. Sfatuiti-
va si cu partenerul de 
viata!

Sunteti plin de 
energie si aveti idei 
originale. Puteti avea 
succes in afaceri si 
calatorii, in sustinerea 
e x a m e n e l o r  s a u  
cultivarea relatiilor 
s o c i a l e .  E v i t a t i  
hotararile pripite! 

BERBEC

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

P u t e t i  o b t i n e  
avantaje materiale 
importante, cu conditia 
sa va temperati spiritul 
critic. Ar fi bine sa dati 
d o v a d a  d e  m u l t  
autocontrol in discutiile 
cu prietenii si cu 
partenerul de viata. 

D i f i c u l t a t i l e  
financiare cu care va 
confruntati nu reusesc 
sa va afecteze buna 
dispozitie si nici vointa 
de a munci.  Chiar 
daca se pare ca va 
merge excelent, nu va 
culcati pe lauri!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 Eu 
și monstrul meu 12:15 Ce spun 
românii 13:15 Rocky V 15:30 
Beverly Hil ls Ninja 17:15 
C a l a t o r i e  s p r e  c e n t r u l  
Pamantului 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Războinicul Vânător și 
Crăiasa Zăpezii 22:00 Ochi de 
vultur 00:15 Gardienii Galaxiei 
Vol. 2 02:30 Ochi de vultur 04:15 
Eu și monstrul meu

07:00 Observator 10:00 
Fructul oprit 13:00 Observator 
13:30 Zaza Sing 16:30 Cine 
sunt? 19:00 Observator 20:00 
Minionii 22:00 Fratele lui Moș 
Crăciun 00:30 Empire State: 
Lovitura Secolului 02:15 
Ultimul trib: Madagascar 
04:30 Empire State: Lovitura 
Secolului 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:00 
Teo Show 11:00 Sport, dietă şi 
o vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 Roventura 14:00 Asta-i 
România! 15:30 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal 
D 20:00 Exatlon 23:00 Bravo, 
ai stil! 01:00 Știrile Kanal D 
02:15 Roventura 03:15 
Puterea dragostei 

07:20 Flash monden 08:20 
Elisa 10:30 Secrete de stil 
11:00 Camera de râs 11:30 
Cu lumea-n cap 13:30 Nu 
filmam sa ne amuzam 15:30 
Chef Dezbrăcatu' 16:00 
Liceenii Rock 'n' Roll 18:00 
Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Un adolescent 
în Brooklyn 22:30 Casa 
Charnel 

0 6 : 0 0  C e  s p u n  
românii 08:00 Ziua 
cârtiței 10:00 La bloc 
12:15 Ziua cârtiței 
18:15 La bloc 20:30 
Ziua cârtiței 00:30 Ziua 
cârtiței 04:00 La Maruţă 
05:45 Ce spun românii

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

09:00 Sunt un mic ticălos 
10:30 Atac de Ziua Naţională 
11:55 Pan: Aventuri în Țara de 
Nicăieri 13:40 Cu nașu' la 
psihiatru 15:20 Focuri în 
sălbăticie 16:45 Tineri însurăței 
18:15 Furios și iute 4: Piese 
originale 20:00 Terapie de 
cuplu 21:40 Acț iune de 
recuperare 23:05 Lumea de 
Dincolo: Războaie Sângeroase
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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 

2 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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Ion Ţiriac are gânduri mari 
şi va organiza un turneu de 
tenis în România, competiție 
care se va bucura de premii 
importante. Omul de afaceri a 
anunțat că a început discuțiile 
cu WTA pentru a organiza cel 
mai mare turneu de tenis 

feminin din istoria României.
Țiriac intenționează să 

cumpere una dintre cele patru 
l icențe disponibi le și  a 
menționat că prima ediție ar 
putea avea loc din 2020. 

"Vreau să cumpăr anul asta 
un turneu de tenis. Dacă este 
un turneu indoor, se joacă la 
Cluj. Am vorbit cu Boc, are 
sală, are de toate.

WTA face o nouă serie de 
turnee. Va fi cu premii de 1 
milion de euro. Sunt 4 turnee, 

iar eu vreau să cumpăr unul 
dintre ele, care să fie la o dată 
bună", a spus Tiriac la Antena 
3.

Astfel, competiția se va 
disputa pe zgură, dacă va fi 
programată primavară, sau pe 
hard,  dacă va f i  după 

Wimbledon. În momentul de 
față, România are un singur 
turneu WTA, la care se oferă 
premii de aproximativ 250 de 
mii de dolari.

Emil Boc: "Infrastructura 
turneului poate fi asigurată de 
primărie"

În  sep tembr ie  2018 ,  
primarul orasului Cluj-Napoca, 
Emil Boc, dezvăluia, la 
Realitatea FM, că a avut o 
primă discuție cu Ion Ţiriac 
despre organizarea turneului 

WTA.
"Am discutat cu domnul 

Ţ i r i ac  ş i  m i -am a ră ta t  
desch iderea  pen t ru  un  
asemenea demers şi să 
contribuim cu ceea ce putem. 
Primăria nu are cum să 
organizeze un asemenea 
turneu, dar o bună parte de 
infrastructură de profil o putem 
a s i g u r a .  A v e m  S a l a  
Polivalentă, dar mai există 
Sala ”Horia Demian”, baza de 
tenis Winners, mai este o sală 
a Facultăţii de Educaţie Fizică 
şi Sport, care poate fi folosită 
pentru antrenamente. Chiar şi 
Sala Polivalentă mai are o sală 
de antrenament. Rămâne ca 
astrele să se alinieze pentru 
aducerea unui asemenea 
turneu", spunea la acea vreme 
Emil Boc.

Țiriac va câștiga 35 de 
milioane de euro în următorii 
10 ani

În altă ordine de idei, Ion 
Țiriac va câștiga 35 de 
milioane de euro în următorii 
10 ani. Miliardarul român a 
a j u n s  l a  u n  a c o r d  c u  
autoritățile din Madrid pentru a 
menține turneul de tenis în 
capitala Spaniei, pe care îl 
patronează. Turneul din 
capitala Spaniei este de 
categorie Masters la masculin 
şi Premier Mandatory la 
feminin.

SPORT

Dinamo l-a împrumutat pe fundaşul Laurenţiu Corbu la 
Saint Mirren, a anunţat clubul din Ştefan cel Mare pe site-ul 
oficial, mutare confirmată şi de site-ul scoţienilor.

Transferat la Dinamo în vara anului 2015, de la fosta 
divizionară C Urban Titu, Corbu a jucat 37 de meciuri în tricoul 
alb-roşu, în toate competiţiile, 32 în campionat, patru în Cupa 
României şi unul în Cupa Ligii, şi a marcat un gol în partida cu 
Universitatea Cluj, din sezonul trecut al Cupei României.

Corbu, coleg cu Mihai Popescu la Saint Mirren
Apărătorul în vârstă de 24 de ani a câştigat un trofeu cu 

Dinamo, Cupa Ligii în 2017, după 2-0 în finală cu ACS Poli 
Timişoara.

În acest sezon, Corbu a jucat 13 meciuri la Dinamo, toate 
în campionat.

Laurenţiu Corbu va juca la St. Mirren (locul 12, ultimul, în 
prima ligă scoţiană) alături de Mihai Popescu, fundaş 
împrumutat în ianuarie tot de la Dinamo.

Mihai Teja s-a declarat mulţumit de campania de achiziţii a 
FCSB-ului din această iarnă. Florentin Matei, Adrian Stoian şi 
Ioan Hora sunt jucătorii care au întărit lotul "roş-albaştrilor" 
după venirea noului antrenor.

"Cred că am făcut trei transferuri bune, jucători care pot să 
facă diferența. Mi-aș fi dorit să am mai mult timp la dispoziție, 
dar eu sper că băieții vor juca ceea ce ne dorim pentru acest 
an. Este calitate foarte multă la Steaua (n.r. FCSB) acum, iar 
domnul Becali îşi doreşte performanţă", a declarat Teja, în 
conferinţa de presă premergătoare partidei cu Dunărea 
Călăraşi.

Şi Adrian Stoian e pe aceeaşi lungime de undă cu 
antrenorul său.

"Pe fiecare post avem concurenţă, jucători de aceeaşi 
valoare. Am jucat şi cu Bălaşa, şi cu Planic, cu Filip, cu 
Momcilovic, m-am înţeles destul de bine cu fiecare. Mă 
înţeleg foarte bine cu băieţii cu care am fost la tineret, îi ştiam 
pe Pintilii, pe Filip, sunt băieţi destul de OK", a spus şi 
mijlocaşul sosit de la Crotone.

Teja se bucură că FCSB n-a pierdut niciun jucător 
important în această iarnă.

"Cred că dacă se voia un tun financiar, s-ar fi rezolvat orice 
transfer, dar domnul Becali nu a fost de acord cu ofertele", a 
mai spus antrenorul FCSB-ului.

Încă un jucător cedat de
 Dinamo la ultima clasată din 
Scoţia, după Mihai Popescu

Mihai Teja, mulţumit 
de achiziţiile FCSB-ului:

 "Domnul Becali îşi doreşte
 performanţă"

Gigi Becali a anunțat ieri, în direct la Digi 
Sport, că Harlem Gnohere este ultimul jucător 
care poate pleca de la FCSB în această iarnă. 
Finanțatorul roș-albaștrilor a afirmat că 
așteaptă o ofertă de 5 milioane de euro pentru 
atacantul francez.

Mihai Teja a fost chestionat pe marginea 
posibilei plecări a lui Harlem Gnohere.

"Gnohere se află într-o stare bună, iar la 
acest moment nu avem probleme de lot. Dacă 
va pleca, noi avem deja soluții, avem deja trei 
atacanți în lot. 

Noi îl dorim continuare la echipă, dar avem 
și alte nume pe listă.", a afirmat Mihai Teja.

În afara lui Gnohere, Teja îi mai are în lot pe 
postul de atacant pe Raul Rusescu și pe Ioan 
Hora.

Cel mai mare turneu 
de tenis feminin din istoria României. 

Premii de 1 milion de euro!

FCSB are înlocuitor pentru Gnohere.
 Reacția lui Teja, când a aflat că

 francezul poate pleca
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