
Un an, atât a supraviețuit 
manualul unic. După multiplele 
greșeli apărute în câteva 
manuale școlare, anul trecut, 
odată cu tipărirea acestora doar 
la editura statului, actualul 
ministru al Educației, Ecaterina 
Andronescu, a pus în dezbatere 
publică un ordin conform căruia 
manualele școlare vor f i  
cumpărate prin licitație pe SEAP. 
Ministerul Educației Naționale a 
publicat în Monitorul Oficial, 
marți, 5 februarie 2019, regulamentul de cumpărare a manualelor prin licitație.

(Continuare  în  pagina  7)

În anul 2018, ca 
urmare a implementării 
Programului Naţional de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă, prin intermediul 
AJOFM Teleorman au fost 
încadrate în muncă 8726 
persoane, dintre care 
3.734 femei.

Din totalul persoanelor 
ocupate până la data de 
referință, 4.123 au peste 

45 de ani, 1.935 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 1.472 au între 25 și 35 de 
ani, iar 1.196 sunt tineri sub 25 de ani .

(Continuare  în  pagina  4)

Nu există pericol de îmbolnăvire pentru cei care 
consumă apă de la robinete! Acesta este mesajul 
transmis de autorităţile locale din Alexandria. Primarul 

municipiului Alexandria, Victor Drăguşin, dar şi directorul 
Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman, Mioara 
Comana îi linişteşte pe alexăndrineni.

Apa de la robinetele alexăndrinenilor nu prezintă 

pericol pentru populaţie şi este bună de băut. Potrivit 
autorităţilor, sistemul de distribuire a apei potabile din 
Alexandria este captat din sursă subterană la peste 60 

metri adâncime. În aceste condiţii, calitatea apei nu poate 
fi influenţată de apele infiltrate de la suprafaţă. 

(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
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Dispare manualul unic. 
Noile manuale școlare vor fi cumpărate,

 din nou, prin licitație

Apa de la robinetele alexăndrinenilor 
nu prezintă pericol pentru populaţie

Aproximativ 8700 de persoane s-au 
angajat în 2018 cu sprijinul 

AJOFM Teleorman

Teatru la Cinema:
 Stand-up Comedy 
cu Cosmin Bighei

Atenție, șoferi!
 Codul rutier s-a 

schimbat



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Șoferi, mare atenție! Dacă până acum acest lucru era permis 
și nimeni nu avea ce să vă facă, din acest moment, în codul 
Codul Rutier au fost prevăzute amenzi drastice dacă veți fi prinși 
cu anumite obiecte în mașină.

Foarte muţi şoferi îşi pun la oglinda retrovizoare, pe parbriz 
sau chiar pe bordul maşinii diferite obiecte şi accesorii. Fie că 
vorbim de cruciuliţe, odorizante sau abtibilduri - toate aceste 
accesorii sunt considerate periculoase şi, în consecinţă, sunt 
aspru pedepsite de Codul rutier. Șoferii care obişnuiesc să 
circule cu maşini care au lipite pe geamuri, fie ele geamuri 
laterale, parbriz sau lunetă, diverse accesorii, iar acestea reduc, 
prin număr sau dimensiuni, vizibilitatea conducătorului auto, 
riscă amenzi consistente, ce pot ajunge până la aproape 3.000 
de lei. Legislaţia rutieră în vigoare stabileşte că “aplicarea de 
afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, 
lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează 
vizibilitatea” reprezintă o contravenţie încadrată în clasa a IV-a 
de sancţiuni.

În condiţiile în care clasa a IV-a de sancţiuni prevede 
aplicarea unei amenzi cuprinse între nouă şi 20 de puncte-
amendă, iar punctul-amendă are valoarea, în 2018, de 145 de 
lei, persoanele fizice care aplică diverse obiecte pe suprafaţa 
geamurilor sau în dreptul acestora pot fi amendate cu sume 
curpinse între 1.305 şi 2.900 de lei.

Accesoriile amintite în Codul rutier pot fi odorizante, carnete 
de notiţe, diverse obiecte religioase (icoane şi cruciuliţe), 
suporturi pentru diverse dispozitive electronice, zaruri 
supradimensionate şi altele, dar şi vinietele sau abţibilduri 
“colecţionate” pe marginea parbrizului. Alte obiecte, potrivit 
Coduliui rutier, care reduc vizibilitatea şoferului sau a 
pasagerilor şi pentru care ar putea fi sancţionaţi conducătorii 
auto, potrivit Codului rutier, sunt pozele cu membri ai familiei sau 
cu prieteni trecuţi în nefiinţă, pe care anumiţi şoferi le lipesc pe 
parbriz, de cele mai multe ori pe partea dreaptă.

 Încă o noutate de Teatru la 
Cinema, conceptul inedit care 
aduce spectacole de teatru în 
sălile cinematografelor din 
centrele comerciale: Cosmin 
Bighei vine la Alexandria cu 
un spectacol de Stand-up 
Comedy. 

Inaugurat și la Happy 
C i n e m a  d i n  W i n m a r k t  
Alexandria în luna decembrie 
a anului trecut, Teatru la 
Cinema a adus până în 
prezent doar spectacole 
pentru copii în Alexandria. 
Lucru care se va schimba 

însă  de  dumin i că ,  10  
februarie, de la ora 20:00, 
când este programat primul 
spectacol dedicat publicului 
adult: Stand-up Comedy cu 
Cosmin Bighei.

Cunoscut publicului larg 
pentru participările sale la 
e m i s i u n i l e  „ i U m o r ”  ș i  
„Românii au talent”, Cosmin 
Bighei este unul dintre 
comedianții aflați în plină 
ascensiune în acest moment.

Cosmin Bighei invită 
spectatorii la o călătorie 
printre stereotipurile care 

împânzesc universul urban. 
Un drum pavat cu auto-ironie 
şi umor inteligent care duce 
oriunde şi nicăieri.

Un bilet la spectacolul de 
stand-up costă 35 de lei și 
poate fi cumpărat online sau 
de la casa de bilete a 
cinematografului. Următorul 
spectacol dedicat publicului 
adult din Alexandria este 
„Rendez-vous with Magic”, un 
show de magie cu Cristina 
Strecopîtov, programat în 
data de 6 aprilie.

Cornelia RĂDULESCU

O nouă ameninţare a hackerilor a pătruns 
şi în România. Infractorii susţin că sunt 
tehnicieni în spatele mai multor producători de 
sisteme de operare. Pretind mai apoi că le 
oferă ajutor utilizatorilor pentru probleme care, 
în realitate, nu există. Utilizatorii plătesc zeci 
de mii de lei pentru serviciile de care nici 
măcar nu au nevoie. La nivel global, 6 din 10 
persoane au picat pradă unor astfel de situații. 
20% au continuat să discute cu hackerii, iar 
10% dintre ele au pierdut sume importante de 
bani.

Este cel mai nou 
model de atac. 
Hackerii lucrează 
c u  e m o ţ i i l e  
utilizatorilor şi le 
promit rezolvarea 
unor probleme la 
s i s t e m e l e  d e  
operare care, în 
realitate, nu există. 
Ţintele preferate ce 
cad frecvent pradă 
atacatorilor sunt 
vârstnicii, cu puţine cunoştinţe în domeniu. 
Sunt sunaţi de infractori şi păcăliţi.

Magda Popescu, avocat Microsoft 
România: Se încearcă să se inducă ideea de 
urgență - „Acum este nevoie să intervenim” - și 
de gravitate. „Este nevoie de intervenția 
noastră pentru că altfel îți pierzi datele, 
calculatorul este expus, este infectat cu un 
virus”. Se acționează foarte mult în zona de 

social engineering, de încercare să convingi 
victima că trebuie să acționeze imediat și 
trebuie să aibă încredere în tine pentru că ești 
singurul care îi poate oferi rapid suportul 
tehnic. De fapt nu este nevoie de el. Se 
falsifică un suport tehnic și se încasează o 
sumă de bani pentru un serviciu inutil. În cel 
mai rău caz, obținându-se acces la computer 
se poate instala malware sau sub pretextul de 
a securiza aplicațiile pe rând, se pot accesa 
chiar și aplicații de internet banking, cum a fost 
cazul în România. Persoanele cu care am stat 

de vorbă au povestit 
despre abilități de 
comunicare foarte 
bune ale celor care 
i-au sunat. Foarte 
c o n v i n g ă t o r i .  
Inclusiv se prezintă 
legitimații false ca 
să se facă credibili. 
Au răbdare, stau la 
telefon zeci de 
minute, chiar peste 
o oră ca să-ș i  

convingă victima.
Microsoft a inregistrat peste 7.000 de 

sesizari venite de la utilizatori din 15 ţări 
diferite, inclusiv România. Apple, Google, Dell 
sau HP s-au confruntat cu aceeaşi problemă.

India pare a fi punctul de plecare pentru 
noul atac, spun specialiştii. La nivel mondial, 
în fiecare secundă, 12 persoane sunt victime 
ale infractorilor cibernetici.

Teatru la Cinema: 
Stand-up Comedy cu Cosmin Bighei

Transportatorii şi retailerii români solicită liderilor europeni şi 
statelor membre să introducă standarde ambiţioase de reducere 
a emisiilor pentru camioane, ca parte esenţială a decarbonizării 
transportului rutier, informează într-un comunicat de presă, 
2Celsius - organizaţie membră a reţelei Transport şi Mediu de la 
Bruxelles (T&E), potrivit bursa.ro.

Astfel, potrivit sursei citate, Uniunea Naţională a 
Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR), Metro şi Profi se 
alătură semnatarilor unei scrisori deschise din partea sectorului 
privat european în care se cere realizarea unei creşteri a 
eficienţei consumului de combustibil de 24%.

"Această economie de combustibil se dovedeşte a fi eficientă 
din punct de vedere al costurilor, adică ar putea ajuta firmele de 
transport să economisească în jur de 7.700 de euro pe an, pe 
camion. Ei mai cer şi o ţintă de vânzări de 3% din producţie până 
în 2025, care să oblige fabricanţii auto să pună pe piaţă un anumit 
număr de camioane cu zero emisii", se precizează în comunicat.

Statistica oficială, citată de către reprezentanţii 2Celsius, 
arată că emisiile din transport reprezintă, în prezent, 27% din 
totalul Uniunii Europene (UE) şi au crescut pentru al treilea an la 
rând, în 2018.

"În cadrul transporturilor, emisiile provenite din transportul de 
mărfuri rutiere sunt în creştere, pe fondul creşterii cererii de 
transport. Camioanele sunt responsabile pentru un sfert din 
emisiile de CO2 generate de transportul rutier, iar acest lucru este 
de aşteptat să urce cu 14% până în 2030, într-un scenariu de 
business as usual, în care se estimează creşterea în continuare a 
cererii de transport rutier de marfă. Studiile arată că eficienţa 
consumului de combustibil al camioanelor poate fi îmbunătăţită 
într-o manieră eficientă din punct de vedere al costurilor cu 43%, 
până în 2030", menţionează semnatarii scrisorii.

În acest context, directorul executive al 2Celsius, Mihai Stoica, 
susţine: 'Cu cât această legislaţie va fi mai ambiţioasă, cu atât mai 
mult aerul pe care îl respirăm va fi mai curat, iar România îşi va 
îndeplini ţintele de decarbonizare mai uşor. Nimeni nu le cere 
imposibilul producătorilor de camioane, doar ceea ce s-a 
demonstrat pe parcursul acestor negocieri a fi complet realizabil'.

Conform organizaţiei de mediu, mulţi expeditori mari şi 
transportatori s-au angajat deja în mod voluntar să-şi reducă 
emisiile de carbon, fie la nivel de companie, fie ca parte a 
programelor ecologice de transport de marfă. Astfel, companiile 
şi asociaţiile care semnează această scrisoare, precum Ikea, 
Carrefour, Nestle şi Unilever, afirmă că sunt conştiente de 
responsabilitatea lor şi sunt dispuse să îşi sporească 
angajamentul de a ajuta UE să îşi îndeplinească obiectivele 
ambiţioase privind schimbările climatice.

Atenție, șoferi! 
Codul rutier s-a schimbat

Transportatorii români solicită 
UE standarde noi de reducere a

 emisiilor pentru camioane

Specialiștii avertizează: Un nou tip de fraudă 
pe Internet, în România
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Preşedintele PNL Ludovic 
Orban a declarat, întrebat 
dacă s-ar aşeza la masă cu 
USR şi PLUS în vederea 

încheirii unei alianţe, că 
„probabil va fi o alianţă de 
guvernare”, însă orice partid 
trebuie să îşi clarifice oferta 
electorală.

„Probabil va fi o alianţă de 
guvernare, normal, dar eu 
cred că fiecare formaţiune 
politică trebuie să îşi clarifice 
oferta. În ceea ce priveşte PNL 
noi suntem un partid care are o 
viziune clară, considerăm că 
trebuie să stimulăm investiţiile, 

că trebuie să generăm o 
dinamică economică, să 
asigurăm servicii de educaţie 
pe nişte baze solide, să facem 

autostrăzi să nu mai păpăm 
bani publici, ci să folosim 
fondurile pe investiţii în 
infrastructură”, a afirmat 
Ludovic Orban, marţi la TVR 1.

Î n t r e b a t  d a c ă  d u p ă  
alegerile europarlamentar ar fi 
o idee bună să se cristalizeze 
unele orgolii şi dacă este 
dispus să discute cu Dacian 
Cioloşl, preşedintele liberal a 
răspuns: „Eu sunt dispus să 
vorbesc cu oricine, numai că 

trebuie să avem şi ce să 
discutăm”.

Chestionat ce şanse dă 
alianţei USR-PLUS, Ludovic 
Orban a replicat: „E problema 
lor de capacitate de a putea 
genera o ofertă care să atragă 
electoratul. Cu cât alte partide 
care nu sunt cu PSD vor putea 
motiva electoratul, cu atât 
şansele de a bate PSD sunt 
mai mari. Cu siguranţă că 
dacă am avea posibilitatea să 
p u n e m  p u n c t  a c e s t e i  
guvernări novice, o vom face. 
Sigur că am prefera ca un 
început nou să fie o revenire la 
popor”.

Comitetului Politic al USR a 
votat, sâmbătă, decizia unei 
liste comune la alegerile 
europarlamentare, iar alianţa 
se numeşte „Alianţa 2020 
USR-PLUS”.

Referitor la o posibilă 
alianţă cu PNL, preşedintele 
USR, Dan Barna, a declarat că 
s u b i e c t u l  „ n u  e s t e  d e  
actualitate, cel puţin pe termen 
scurt”.

USR mizează ca prin 
alianţa celor două partide să 
obţină şase locuri eligibile la 
e u r o p a r l a m e n t a r e ,  a u  
declarat, pentru Mediafax, 
surse politice.

Încercarea ministrului român al Justiţiei, Tudorel Toader, 
de a bloca numirea Laurei Codruţa Kovesi în funcţia de 
procuror-şef al Parchetului European face înconjurul presei 
internaţionale. Jurnaliştii străini scriu că Guvernul de la 
Bucureşti încearcă să îşi blocheze propriul candidat, însă nu 
are drept de veto. 

,,Fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie este favorită 
pentru funcţia prestigioasă de procuror-şef european, în 
pofida opoziţiei Guvernului măcinat de scandaluri din ţara sa 
natală, care a demis-o anul trecut", scrie cotidianul Irish 
Times despre anunţul lui Tudorel Toader că va trimite decizia 
CCR privind demiterea Laurei Codruţa Kovesi de la 
conducerea DNA fiecărui ministru de justiţie european. 

Jurnaliştii irlandezi comentează că, Uniunea Europeană 
încă ţine sub monitorizare specială România şi Bulgaria, la 12 
ani după aderare, iar Parchetul European ar urma să 
analizeze cu mare atenţie cum cheltuiesc cele două ţări banii.

,,România ia măsuri pentru a-şi bloca propriul candidat la 
funcţia de procuror european", titrează britanicii de la The 
Guardian. 

,,Declaraţiile lui Toader atrag atenţia asupra corupţiei 
omniprezente în ţara sa. În noiembrie, Comisia Europeană a 
avertizat România că lupta împotriva corupţiei regresează, 
subliniind presiunile asupra DNA. Unii diplomaţi europeni 
consideră că România ar trebui să fie vizată de o procedură 
de încălcare a statului de drept, dacă Guvernul pune în 
aplicare propunerile pentru o amnistie care să vizeze 
politicienii condamnaţi pentru corupţie", afirmă jurnaliştii de la 
Londra. 

Însă, în pofida eforturilor ministrului Justiţiei, România nu 
poate bloca numirea lui Kovesi. Decizia finală privind funcţia 
de procuror-şef al Parchetului European va fi luată cu 
majoritate de voturi de către statele membre UE, la sfârşitul 
lunii, explică Radio Europa Liberă. În plus, numirea, care nu 
poate fi oprită de un singur stat, trebuie aprobată apoi de 
Parlamentul European.

S-au făcut deja simulări cu privire la alegerile 
europarlamentare din 26 mai Cei de la Politico.eu prezintă o 
analiză cu privire la felul în care se vor împărţi locurile în 
viitoarea legislatură Europeană.

Politico.eu a folosit mai multe sondaje și un algoritm în 
această analiză și a obținut următoarele date: PSD rămâne 
lider în alegeri, însă premiera este că trei noi formaţiuni se vor 
regăsi în Parlamentul European.

Astfel, PSD ar obține 10 mandate, cu 25,85% din voturi. 
Aceasta, în condițiile în care în alegerile anterioare au avut 17 
mandate.

Pe al doilea loc s-ar situa PNL, cu 22,53% din voturi, urmat 
de ALDE - 5 locuri (12,59% din voturi), USR - 4 locuri (10,93% 
din voturi), PLUS - 3 locuri (8,61% din voturi) și PRO 
ROMÂNIA - 3 locuri (7,92% din voturi).

UDMR și PMP nu ar obține niciun mandat, potrivit analizei 
Politico. Până acum, UDMR a avut cel puțin 2 mandate la 
toate alegerile europarlamentare.

Toader, făcut praf 
de presa străină pentru 

boicotarea lui Kovesi

Simulări cu privire la alegerile 
europarlamentare 2019

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care 
sunt calculate dobânzile la majoritatea 
creditelor în lei, a crescut la 3,11%, potrivit 
datelor publicate miercuri de Banca Naţională a 
României (BNR).

Marţi, indicele a crescut de la 3,07% la 
3,09%, iar miercuri, indicele a urcat la 3,11%.

Totodată, miercuri, indicele ROBOR la şase 
luni a crescut de la 3,30% la 3,31%.

Creșterea are loc pe fondul numeroaselor 
polemici dintre coaliția PSD- ALDE și BNR 
privind calculul acestui indice. ROBOR la trei 
luni este indicatorul principal în funcţie de care 

se calculează dobânzile variabile la creditele în 
lei.

Reglementările privind 
p e n s i i l e  s p e c i a l e  a l e  
deputaților și senatorilor, 
precum și cea a Avocatului 
Poporului, dar și cele privind 
pensii le de serviciu ale 
a n u m i t o r  c a t e g o r i i  
p r o f e s i o n a l e ,  p r e c u m  
diplomați, funcționarilor publici 
parlamentari sau personalului 
Curții de Conturi, au fost 
abrogate printr-un proiect de 
lege adoptat tacit de senatori. 
Guvernul nu susține proiectul, 
susținând că ar afecta dreptul 
la ”un nivel de trai decent” al 
celor în cauză, anunță 
Profit.ro.

Noul proiect legislativ 
prevede anularea pensiilor 
speciale pentru mai multe 
categorii. Astfel, nu vor mai 
beneficia de pensii speciale:

- personalul aeronautic civil 
navigant profesionist din 
aviația civilă,

- personalul Curții de 

Conturi
-  m e m b r i i  C o r p u l u i  

diplomatic și consular al 
României

- personalul auxiliar de 
specialitate al instanțelor 
judecătorești și al parchetelor 
de pe lângă acestea și al 

p e r s o n a l u l u i  c a r e  
func ț ionează  în  cadru l  
Inst i tu tu lu i  Naț ional  de 
Expertize Criminalistice

- Avocatul Poporului
-  func ț ionar i i  pub l i c i  

parlamentari
De asemenea, nu se mai 

acordă indemnizațiile pentru 
limită de vârstă sau pensiile 

speciale ale deputaților și 
senatorilor.

CCR a declarat pensia 
s p e c i a l ă  a  A v o c a t u l u i  
Poporului neconstituțională

La finalul lunii ianuarie 
2019, Curtea Constituțională a 
României a admis parţial, 
m i e r c u r i ,  s e s i z a r e a  
preşedintelui Klaus Iohannis 
privind modificările aduse 
Legii 35/1997, prin care funcţia 
de Avocat al Poporului este 
asimilată ca rang cu cea de 
ministru, beneficiind în mod 
corespunzător de toate 
drepturile acestuia, printre 
care şi pensie specială. Victor 
Ciorbea urma să încaseze 
aproape 30.000 de lei.

Preşedintele considera că 
aco rda rea  uno r  pens i i  
speciale pentru Avocatul 
Poporului şi adjuncţii săi 
const i tu ie  un pr iv i leg iu  
nejustificat faţă de ceilalţi 
demnitari cu acelaşi rang.

Orban nu exclude o alianţă cu USR şi PLUS

Războiul coaliției PSD-ALDE
 cu BNR imflamează indicele ROBOR

Pensiile speciale ale deputaților și senatorilor, 
abrogate printr-un nou proiect de lege
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Pentru că puţurile sunt la o 

adâncime atât de mare, 
aproape de locul de elecţie al 
a m o n i u l u i ,  u n e o r i  
concentraţiile acestuia pot să 
d e p ă ş e a s c ă  v a l o r i l e  
prevăzute de lege. Cu toate 
acestea, nu este pusă în 
pericol siguranţa cetăţenilor.

„Ca l i t a tea  ape i  es te  
aceeaşi încă din anii 1960, 
atunci când a fost înfiinţată 
reţeaua de distribuţie apă 
potabilă în municipiu. Transmit 
cetăţenilor din municipiul 

Alexandria să nu fie speriaţi şi 
să consume apă cu încredere 
pentru că nu a murit nimeni în 
zeci de ani de zile din cauza 
apei potabile din Alexandria”, 
este îndemnul primarului 
municipiului Alexandria, Vcitor 
Drăguşin.

Aceleaşi asigurări le dă şi 
d i r ec to ru l  D i r ec ţ i e i  de  
Sănătate Publică Teleorman.

„Menţionăm că la auditul 
efectuat de DSP Teleorman 
din ultimii ani, apa nu a depăşit 
de 10 ori nivelul de amoniu şi 
nu există de-a lungul a 5 ani 

nicio analiză care să releve 
p r e z e n ţ a  d e  E c o l i  ş i  
Enterococi în apa care ar fi 
constituit un real pericol pentru 
sănătate.

Sănătatea cetăţenilor din 
Alexandria nu a fost pusă 
niciodată în pericol, întrucât 
amoniul nu a fost tratat prin 
hiperclorinare care ar fi produs 
THM ( trihalometan) substanţe 
cu efect cancerigen”, spune 
directorul DSP Teleorman, 
Mioara Comana.

C.D.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Bugetul de stat pentru 2019 a venit cu veşti proaste pentru 
românii care s-au înscris în Programul Start-up Nation. 
Potrivit proiectului, Guvernul alocă bani pentru cel mult 2.200 
de antreprenori. Ministrul Mediului de Afaceri, Radu Oprea, 
dă asigurări că suma va creşte până adoptarea bugetului.

În proiectul de buget, Guvernul a prevăzut pentru 
programului Start-up Nation o sumă de aproape 445.000 de 
lei, suficientă pentru doar 2.200 de firme, mai puțin de un sfert 
din numărul de câștigători promiși inițial de guvern.

Florin Jianu, președinte CNIPMMR: Pentru ceea ce 
înseamnă program pentru firmele mici și mijlocii, nu am văzut 
fondurile neesare, pentru programul Start-up Nation pentru 
cele 10.000 de firme, în anul 2019.

Ar fi nevoie de 2 miliarde de lei ca să se poată finanţa toate 
proiectele. Ministrul Mediului de Afaceri, Radu Oprea, îi 
asigură pe viitori antreprenori că bugetul se va suplimenta 
până la Şedinţa de Guvern.

Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri: Astăzi, 
bugetul e așa cum am convenit cu mediul de afaceri, cu 
oamenii care vor să debuteze în buget. Sunt creditele de 
angajament. Veți vedea săptămâna viitoare, când bugetul va 
fi aprobat în ședința de guvern, că într-adevar totul e așa cum 
am asigurat și cum am vorbit cu mediul de afaceri.

Programul Start-Up Nation 2018-2019 acordă ajutoare 
nerambursabile de câte 200.000 de lei unor firme mici. Peste 
8.000 de antreprenori au primit bani anul trecut, din cei 
27.000 care s au încris. În acest an, lista rămâne deschisă 
până pe 12 februarie.

Apa de la robinetele alexăndrinenilor nu 
prezintă pericol pentru populaţie

Aproximativ 8700 de persoane s-au 
angajat în 2018 cu sprijinul 

AJOFM Teleorman
(urmare  din  pagina  1)
În funcţie de rezidenţă, din totalul 

persoanelor încadrate în muncă, 3.469 provin 
din mediul urban, iar 5.257 persoane sunt din 
mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire 
al persoanelor pentru care s-a identificat un loc 
de muncă, cele mai multe persoane au studii 
liceale (3.553), urmate de cele cu studii 
gimnaziale (2.461). Numărul celor cu studii 
profesional/arte si meserii este de 2.158, cei cu 
studii postliceale si universitare  sunt în număr 
de 506, iar cei cu studii primare si fara studii 
sunt în număr de 48.

Din numărul total de persoane care au fost 
angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 
8.371 persoane fac parte din categoria celor 
greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că 
încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se 

realizează ca urmare a activităţii de profilare a 
persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, 
persoanele aflate în căutarea unui loc de 
muncă înregistrate în baza de date a agenţiei 
teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a 
cărei rază au domiciliul sau reşedinţa 
beneficiază de pachete personalizate de 
măsuri active privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă, modificată şi completată.

Astfel, în anul 2018, numărul persoanelor 
care au beneficiat de asistenţă pentru 
înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în 
căutarea unui loc de muncă, în vederea 
asigurării protecţiei sociale privind acordarea 
indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în 
măsuri active, a fost de 7.674 persoane.

C.D.

Părinții îl acuză pe ministrul 
Finanțelor Eugen Teodorovici 
că decizia de a lăsa în sarcina 
autorități lor locale plata 
serviciilor sociale pentru 
orfelinate și persoane cu 
dizabilități este inadmisibilă, 
ilegală și imorală. Niciodată în 
istoria recentă a Românei, 
dizabilitatea nu s-a reflectat 
mai cinic în lista de priorității a 
țăr i i ,  așa cum este ea 
transpusă în bugetul de stat, 
se mai spune în comunicatul 
părinților.

"Este inadmisibil, ilegal și 
imoral să tai banii necesari 
s u p r a v i e ț u i r i i  t o c m a i  
categoriilor care NU AU 
P U T E R E A  D E  A  S E  
REVOLTA. Cel mai probabil, în 
scurt timp părinții copiilor cu 
dizabilități vor rămâne fără 
îndemnizațiile de handicap și 
salarii de asistenți personali, 
iar persoanele cu dizabilități 
vor fi lăsate să moară în 
centre. Niciodată în istoria 
r e c e n t ă  a  R o m â n e i ,  
dizabilitatea nu s-a reflectat 
mai cinic în lista de priorității a 
țăr i i ,  așa cum este ea 
transpusă în bugetul de stat.” 

Semanatri i scrisorii î l  
avert izează pe Orlando 
Teodorovici că a lăsat la voia 
întâmplării peste 100.000 de 

copii din orfelinate sau cu 
dizabilități. 

57.279 de copii din sistemul 
d e  p r o t e c ț i e  s p e c i a l ă  
(orfelinate) vor rămâne fără 
banii de la buget pentru 
următoarele tipuri de servicii:

- Plasamentul la rude de 
până la gradul IV 

- Plasamentul la alte familii/ 
persoane 

- Plasamentul la asistenţi 
maternali      

- Servicii de tip rezidenţial: 
Apartamente , Case de tip 
familial (CTF) pentru copilul cu 

dizabilităţi, respectiv pentru 
copilul fără dizabilităţi Centre 
de plasament (CP).

Peste 18.000 de adulți cu 
d izabi l i tă ț i  d in centre le 
rezidenţiale pentru adulți cu 
dizabilităţi  vor rămâne fără 

finanțare de la bugetul central, 
reprezentând servicii de 
cazare, hrană, cazarmament 
şi condiţii igienico – sanitare a 
persoanelor cu dizabilităţi 
asistate; asistenţă medicală 
curentă şi de specialitate, 
recuperare ,  îngr i j i re  ş i  
supraveghere permanentă.

Părinții copiilor cu dizabilități sunt disperați, 
proiectul de buget e un act de cinism

Ministrul Educaţiei Naţionale anunţă că 1.460 de şcoli din 
România au grupurile sanitare în curte, respectiv nu au 
autorizaţie sanitară, precizând că în 2019, această problemă 
va fi rezolvată cu fonduri din bugetul de stat.

“Avem 1.460 de şcoli care au grupurile sanitare în curte şi 
din această pricină nu au autorizaţie sanitară pentru că ea se 
dă în măsura în care există apă curentă în şcoală. În proiectul 
de buget sper ca această sumă să fi rămas, nu am văzut 
ultima variantă, dar aşa cum ştiu în buget există bani în aşa 
fel încât în acest an să încercăm să lichidăm acest subiect”, a 
declarat Ecaterina Andronescu.

De asemenea, ministrul Educaţiei a mai precizat că 
serviciul de pază în unităţile de învăţământ este asigurat de 
autorităţile locale.

Viitor incert 
pentru Programul 

Start-up Nation

România secoului 21: 

Numărul școlilor 
cu grupuri sanitare în curte, 

înfiorător de mare
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(urmare  din  pagina  1)
Inițiativa de editare a manualului unic la Editura 

Didactică Pedagogică din subordinea Ministerului 
Educației a aparținut fostului ministru al Educației, 
Liviu Pop. Anul trecut a fost singurul în care s-a 
tipărit manualul unic. 

În documentul publicat în MO este menționat 
că ”organizanizarea evaluării proiectelor de 
manuale şco lare pentru învăţământu l  
preuniversitar este asigurată de Centrul Naţional 
de Evaluare şi Examinare (CNEE). În vederea 
evaluării proiectelor de manuale şcolare, CNEE 
întreprind eurmătoarele acţiuni: publică pe site-ul 
www.rocnee.eu lista cu disciplinele de pregătire 
necesară de manuale, în scopul lansării apelului 
pentru realizarea bazei de date cu experţi 
cooptaţi”.

La licitația deschisă, fiecare ofertant poate 
participa cu un singur proiect de manual școlar 
pentru o disciplină/modul de pregătire, pentru o 
clasă/nivel de studiu, filieră, profil, specializare.

În urma procesului de evaluare pe baza 
criteriilor tehnice de calitate vor fi accepate ca 
proiecte de manuale școlare, acele proiecte care 
au obținut cel puțin 95 de puncte din 100 posibile, 
iar ”în vederea achiziționării manualelor școlare, 

CNEE declară câștigătoare ale licitației proiectele 
de manuale școlare ale căror punctaje cumulate 
sunt de minimum 86,50 de puncte”, se arată în 
metodologia de achiziție a manualelor școlare 
pentru învățământul preuniversitar postată pe 
edu.ro.

În documentul postat pe edu.ro este menționat 
că identitatea membrilor comisiei de evaluare și 
experților cooptați este confidențială și nu poate fi 
dezvăluită decât la solicitarea scrisă a instanțelor 
de judecată. Și procesul de evaluare a proiectelor 
de manuale școlare este confidențial, pentru toate 
persoanele implicate. Pentru respectarea 
caracterului de confidențialitate a evaluării, toate 
persoanele impl icate completează un 
angajament de confidențialitate și fiecare 
răspunde individual în situația nerespectării 
acestuia.

Conform noii metodologii puse în dezbatere, 
câştigătorii licitaţiei vor încheia un contract cu 
Ministerul Educaţiei Naţionale pe o durată de 
patru ani.

De distribuția manualelor școlare în unitățile de 
învățământ se va ocupa, la nivel local, 
inspectoratele școlare județene.

M. MEILĂ

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Marți, 5 februarie 2019, începând cu ora 11,00 la 

Sala de lectură a Bibliotecii Județene „Marin Preda” 

Teleorman a avut loc lansarea volumului „Dimitrie 

Cantemir și conștiința unității românilor. Studii și 

articole dedicate Centenarului Marii Uniri”, apărut sub 

egida Asociației Europene ”Dimitrie Cantemir”, la 

Editura Universul Academic.

Al doilea volum dintr-o serie care constituie un 

obiectiv central al  Asociației Europene „Dimitrie 

Cantemir”. Cu o întindere de 400 de pagini, acesta 

cuprinde 35 de studii și articole semnate de 32 de 

autori (cercetători științifici, cadre didactice din 

învățământul universitar și preuniversitar, laici și 

clerici, militari și civili, membri ai Asociației sau 

profesând în instituțiile care-l au ca patron spiritual pe 

Dimitrie Cantemir).  Printre autori se numără: Mircea 

Dogaru, Viorel Ciobanu, Victor Gabriel Osăceanu, 

Mihail Țăpârlea, Octavia Costea, Ionel Cantaragiu, 

Valentin-Stelian Bădescu, Ana-Irina Iorga, Bogdan 

Cuza, Gheorghe Văduva.

Dimitrie Cantemir (n. 26 octombrie 1673–d. 21 

august 1723), patronul spiritual al asociației, a fost 

domn al Moldovei (1693 şi 1710 – 1711), autor, cărturar 

al umanismului românesc, enciclopedist, etnograf, 

geograf, filozof, istoric, lingvist, muzicolog, 

compozitor, om politic, scriitor român,  primul român 

ales membru al Academiei de Științe din Berlin în 1714.

În ansamblu, volumul care a fost lansat surprinde nu 

numai fațetele multiple ale personalității marelui 

cărturar, într-o nouă viziune exhaustivă, ci și ideea 

forță a conștiinței și necesității unității românești, 

idee ce transpare din întreaga operă a academicianului 

european și omului de stat care a fost Dimitrie 

Cantemir.

Cartea a fost prezentată de col. (r). Viorel Ciobanu, 

Secretar general al Asociației Europene „Dimitrie 

Cantemir” și col. (r) dr. Mircea Dogaru, coordonatori ai 

volumului.

Mircea Dogaru (n. 30 ianuarie 1955, Târgu-Mureș) 

este un istoric și scriitor român, colonel în rezervă. A 

publicat numeroase lucrări pe teme controversate ale 

istoriografiei românești. Este absolvent al Facultății 

de Istorie-Filosofie din București în 1979. A fost 

repartizat ca profesor la Liceul nr. 13 din Capitală însă, 

în același an, renunță la învățământ în favoarea 

cercetării. Astfel, devine cercetător-științific la 

Institutul de Istorie și Teorie Militară (1979-1999), 

specialitatea „Istorie militară antică, medievală și 

arheologie”. Este specialist în istoria UE la Institutul 

Francez (1997) și în Politici de apărare NATO în 

Canada (1998). Obține în 1994 titlul de doctor în 

istorie militară. În calitate de publicist obține premiul 

pentru debut în 1984, devenind membru al UZP din 

1999. Începând din anul 2002 este profesor asociat la 

Facultatea de Istorie, Geografie, Filosofie a 

Universității Craiova. Mircea Dogaru este președintele 

Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, în 

Rezervă și în Retragere (SCMD).

Cornelia RĂDULESCU

Dispare manualul unic. 
Noile manuale școlare vor fi cumpărate,

 din nou, prin licitație

Ecaterina Andronescu are 
planuri mari cu Educația din 
România și vorbește despre 
modelul pe care țara noastră ar 
trebui să îl adopte, în materie de 

bune practici.
Ecaterina Andronescu e 

impresionată de modelul de 
Educaţie din Japonia, susţinând 
că şi-ar dori ca profesorii noştri 

să fie evaluaţi din 10 în 10 ani, 
exact ca în Țara Soarelui 
R ă s a r e .  D e  a s e m e n e a ,  
Andronescu vorbeşte şi despre 
posibilitatea ca cei mai buni 
profesori din ţară să fie 
transferaţi la şcolile de prestigiu.

„În legea japoneză două 
lucruri mi s-au părut importante. 
Şi anume, din trei în trei ani 
profesorii sunt mutaţi între şcoli 
de către autorităţile locale. 
Profesorii cei mai buni sunt 
trimişi în şcolile unde copiii au 
nevoie. Dar n-avem cum să 
a p l i c ă m  a c e s t  l u c r u  l a  
mentalitatea noastră, la modul 
în care ne raportăm şi la 
profesori, şi la autorităţi”, a 
declarat Ecaterina Andronescu.

Biblioteca Județeană „Marin Preda”:

Lansarea unui nou 
volum dedicat lui Dimitrie

 Cantemir

În mod normal, inima unui adult are între 60 şi 
100 de bătăi pe minut. Însă, în anumite situaţii 
pulsul se accelerează şi astfel pot să apară 
palpitaţiile, simptome tot mai întâlnite în cazul 
tinerilor. 

„În anumite situații simțim aceste bătăi ca fiind 
d i f e r i t e .  A s t a  
înseamnă în teorie 
palpitații,” explică 
medicul cardiolog, 
Adrian Linte, pentru 
digi24.ro.

M a j o r i t a t e a  
palpitațiilor pe care 
le simțim sunt simple 
extrasistole, simple 
bătăi în plus ale 
inimii. Extrasistolele 
sunt niște bătăi  
anormale ale inimii 
pe care toți le avem, 
doar  că un i i  le  
simțim, alții nu le 
simțim, nu trebuie să 
ne alarmeze, sunt fără semnificație patologică. 
Dar, durerile puternice pot anunța și probleme 
grave, precum: atac de cord - care este un blocaj 
al fluxului de sânge către inima; angină - durere 
toracică datorată blocajelor din vasele de sânge 

care duc la inimă; pericardită - inflamație a sacului 
în jurul inimii; miocardită - inflamație a mușchiului 
cardiac; cardiomiopatie - boală a mușchiului 
cardiac; disecția aortică - cazurile sunt mai rare și 
implică o ruptură a aortei.

„Există o serie de cauze, pornind de la banalele 
extrasistole care de 
m u l t e  o r i  s u n t  
cauzate de niște 
probleme benigne și 
neimportante, până 
l a  b o l i  s e v e r e  
cardiace, cum ar fi 
i n s u f i c i e n ț a  
cardiacă, infarctul 
m i o c a r d i c  s a u  
c a r d i o p a t i i , ”  
precizează medicul.

C â n d  n e  
c o n f r u n t ă m  c u  
p a l p i t a ț i i ,  e s t e  
important să cerem 
părerea medicului 
pentru a preveni 

complicațiile.
„Oricând resimțim aceste bătăi ca fiind 

anormale, ca fiind altfel, e bine să întrebăm 
medicul dacă sunt sau nu motive să ne 
îngrijorăm,” recomandă medicul Adrian Linte.

Ce li se pregătește profesorilor

Ce afecțiuni pot anunța palpitațiile
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Tu nu ești gri... Eu, eu sunt atât de invizibil? Au fost stelele în 
nopțile noastre dar tu ai văzut doar fragmente de strălucire. 
Cartea pe care ți-am scris-o ar fi trebuit să-ți spună totul. Mi-ai 
afișat din privire ca la examen: „Respins!… Încearcă la anul”… 
Și din nou încep pas cu pas să o iau de la început…

Întreabă-mă
ce e dragostea şi
am să-ţi cuprind
ca întotdeauna
tâmplele-amândouă
într-un căuş de palme
cu apă vie…
Deschide larg ochii –
ți-am spus mereu -
şi-o vei simţi izvorând
din irisurile mele albastre
Eu nu sunt decât unul dintre
cei care aşteaptă spectacolul
teatral într-un pustiu decor.
(Progres)
Din volumul „Rezemat de o lacrimă”, de Mihail Tănase, 

aflat în pregătire.

Autobuzul pleaca din statie si dupa el alerga o doamna. 

Pasagerii il roaga pe sofer sa opreasca si doamna se urca 

bucuroasa:

- Am reusit... Acum biletele la control, va rog!

***

Sotul, la 75 de ani, se adreseaza credincioasei lui sotii:

- Draga, de mult vreau sa te intreb ceva: mereu m-a 

frapat faptul ca cel de-al saptelea copil al nostru nu seamănă 

cu ceilalti. Acum, spre sfarsitul vietii, vreau sa stiu. A avut 

un alt tata? 

Emotionata, sotia marturiseste:

- Da, ai dreptate, a avut alt tata.

- Si poti sa imi spui cine a fost?

Sotia se uita la el si, vazandu-i ochii care implorau 

adevarul, ii spuse:

- Tu!

Pastila de râs

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

Licitație  2
U.A.T. COMUNA FRĂSINET

ANUNŢ
U.A.T. comuna Frăsinet, prin Primăria comunei Frăsinet, cu sediul social în comuna Frăsinet, 

sat Frăsinet, str.Șoseaua Gării nr.71, judeţul Teleorman, cod poştal 147012,   C.I.F. 16380712 , 
telefon- fax 0247/433531, reprezentată  de dl.Ghimiș Florentin Adrian, având calitatea de primar, 
anunță scoaterea la licitație publică deschisă în vederea concesionării bunului imobil cu denumirea 
de „Baltă Frăsinet, format din teren extravilan în suprafață de 17,3158 ha și construcții 
hidrotehnice, înscris în cartea funciară nr.32 a comunei Frăsinet, identificat prin Hb288 – 
Acumularea I Frăsinet”.

Documentaţia de atribuire este reprezentată de caietul de sarcini al concesiunii, instrucţiunile 
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de concesionare şi formulare tipizate și poate fi 
cumpărată de la concedent contra unei taxe de 10 lei, care va fi achitată la casieria Primăriei 
comunei Frăsinet. 

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor achita, la casieria primăriei, o taxă de participare de 
100 lei și vor constitui garanția de participare în valoare de 1.000 lei. Garanția de participare la 
licitație va fi restituită tuturor ofertanților necâștigători 

Ofertele sigilate vor fi depuse, într-un singur exemplar original, la registratura Primăriei comunei 
Frăsinet, până la data de 27.02.2019, inclusiv, orele 16,00 , în două plicuri sigilate; pe plicul exterior 
va fi înscrisă sintagma ”Licitație publică deschisă pentru concesionarea bunului imobil cu 
denumirea de - Baltă Frăsinet, format din teren extravilan în suprafață de 17,3158 ha și construcții 
hidrotehnice, înscris în cartea funciară nr.32 a comunei Frăsinet, identificat prin Hb288 – 
Acumularea I Frăsinet” .

Pe  plicul interior vor fi înscrise numele și prenumele/denumirea ofertantului precum și adresa 
acestuia(domiciliul ori sediul social, după caz) 

Ședinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.02.2018, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei 
Frăsinet .

Soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Teleorman, cu sediul în Alexandria, str.Ion Creangă nr.53, judeţul Teleorman, telefon 

0247406016, fax 0247317322, e-mail: tribunaltr@just.ro. 
Termenele de depunere a contestaţiilor sunt stabilite de Legea nr.554/2004 privind 

contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.02. 

2018.
Relații suplimentare la registratura primăriei, d-na Iulica Ciofîc,  ori la adresa de e-mail: 

primariafrasinet@yahoo.com
U.A.T. COMUNA FRĂSINET

SC WIROM GAS, titular al proiectului “Extindere rețea de distribuție gaze naturale 
redusă presiune pe str. H.C.C. tronson CT-nr/ 173”, propus a fi amplasat în municipiul 
Alexandria , strada H.C.C. tronson CT-nr/ 173, județul Teleorman, anunță publicul interesat 
asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
nu se supune evaluării adecvate 

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectul “Extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. 
H.C.C. tronson CT-nr/ 173”, propus a fi amplasat în municipiul Alexandria , strada H.C.C. 
tronson CT-nr/ 173, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, 
județul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 08:00-16:30/vineri între orele 08:00-14:00 și la 
următoarea adresă de internet: http://amptr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării în mass media a prezentului anunț.

Anunţ public

SC WIROM GAS, titular al proiectului “Extindere rețea de distribuție gaze naturale 
redusă presiune pe str. Al. Ghica, tronson nr. 209 – nr. 211A”, propus a fi amplasat în 
municipiul Alexandria , strada Al. Ghica, tronson nr. 209 – nr. 211A, județul Teleorman, anunță 
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare stabilită de APM Teleorman:

proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
nu se supune evaluării adecvate 

în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, 
pentru proiectul “ Extindere rețea de distribuție gaze naturale redusă presiune pe str. Al. 
Ghica, tronson nr. 209 – nr. 211A”, propus a fi amplasat în municipiul Alexandria , strada Al. 
Ghica, tronson nr. 209 – nr. 211A, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, 
județul Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 08:00-16:30/vineri între orele 08:00-14:00 și la 
următoarea adresă de internet: http://amptr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 5 zile de la data publicării în mass media a prezentului anunț.

Anunţ public

Chipul şi picioarele faraonului Tutankhamon au fost 
prezentate printr-o serie de imagini incredibile realizate la 
încheierea celor nouă ani de la începutul restaurării 
mormântului său.

După aproape 10 ani de muncă, specialiştii din Egipt au 
reuşit să repare şi să restaureze mormântul faraonumul 
Tutankhamon. Dintre toate imaginile cu mormântul, cele mai 
importante prezintă chipul mumificat şi picioarele faraonului.

Corpul mumificiat al lui Tutankhamon, ce a murit la vârsta de 
18 ani, a fost învelit în pânză şi aşezat într-o cutie de sticlă cu 
climat controlat, în interiorul mormântului său subteran, scrie 
Mail Online. Încăperea se află în Valea Regilor, de pe malul 
vestic al Nilului.

Institutul de Conservare Getty, împreună cu Ministerul 
Antichităţilor din Egipt, au colaborat timp de nouă ani pentru 
curăţarea şi restaurarea picturilor din mormânt. Deşi au curăţat 
mare parte din picturile de pe pereţi, aceştia au lăsat unele 
„pete negre” regăsite aici în 1922 de către arheologul Howard 
Carter, ce a deschis pentru prima oară mormântul. Anterior se 
credea că aceste pete microbiologice ar putea creşte în timp, 
însă analizele recente ale imaginilor din 1920 arată că petele 
nu s-au dezvoltat deloc în toată această perioadă.

Pentru a confirma descoperirile, specialiştii au realizat 
analize chimice şi de ADN ce au confirmat că petele de origine 
microbiologică sunt moarte şi nu mai reprezintă un pericol.

România reală

Cum arată Tutankhamon?



1777: S-a născut Dinicu 

Go l e scu ,  căr turar  ș i  

memorialist român (d. 1830).

1812: S-a născut Charles 

Dickens, scriitor englez (d. 

1870).

1885: S-a născut Sinclair 

Lewis, scriitor american, 

laureat al Premiului Nobel 

pentru literatură pe anul 1930 

(d. 1951).

1894 - A încetat din viaţă 

A n t o i n e - J o s e p h  S a x ,  

inventatorul saxofonului.

1914 - Charlie Chaplin a debutat cu rolul care l-a făcut 

celebru în întreaga lume, micul Vagabond, în pelicula "Kid 

Auto Races in Venice".

1915: S-a născut Teoctist Arăpașu (Prea Fericitul Părinte 

Teoctist), patriarhul Bisericii ortodoxe Române (d. 2007).

1935 - Stroe şi Vasilache au prezentat în premieră "Bing-

bang" - primul film sonor realizat la Bucureşti cu o aparatură 

construită de inginerul roman Argani.

1979 - A murit, în Brazilia, dr. Josef Mengele, criminal 

nazist, supranumit "Îngerul Morţii" datorită experimentelor 

inumane din lagărul de concentrare de la Auschwitz (n. 16 

martie 1911).

9

Joi 7 Februarie 2019

07:00 Telejurnal matinal 10:00 
P e r f e c t  i m p e r f e c t  1 2 : 3 0  
Parlamentul României 13:00 Aici, 
acum 14:00 Telejurnal 15:00 
Akzente 17:00 Telejurnal 17:05 
Europa mea 18:00 În spatele 
frontului 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:10 
Aici sunt banii 23:40 Discover 
Romania 00:00 Telejurnal 00:35 
În spatele frontului

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 7 Februarie

Sunteti indispus din 
cauza unei nereusite 
in afaceri. Nu este 
exclus sa aveti o 
discutie aprinsa cu 
persoana iubita, daca 
va schimbati planurile 
p e n t r u  z i l e l e  
urmatoare.

Nu sunteti intr-o 
forma fizica buna si va 
enervati foarte usor. 
Nu este o zi favorabila 
deciziilor importante. 
Va recomandam sa 
n u  s e m n a t i  
documente oficiale.

Nu este exclus sa 
aveti discutii in familie 
d i n  c a u z a  u n o r  
probleme financiare. 
Puteti evita o situatie 
neplacuta daca tineti 
cont si de dorintele 
celorlalti.

Nu sunteti prea 
comunicativ. A rfi bine 
sa amanati intalnirile 
i m p o r t a n t e .  Va  
sfatuim sa nu va 
ocupati de chestiuni 
impor tan te ,  care  
necesita capacitate 
de comunicare.

Entuziasmul ar 
putea sa va atraga 
invidia unor persoane 
din anturaj.  Este 
posibil sa aveti discutii 
cu persoana iubita, 
care va reproseaza ca 
petreceti prea mult 
timp cu prietenii.

Astăzi s-ar putea 
s a  i n t a m p i n a t i  
dificultati serioase in 
relatiile sociale si sa 
f i t i  a t ras  in t r -un 
c o n f l i c t .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
evitati discutiile în 
contradictoriu!

Dimineata s-ar 
putea sa fiti confuz 
d i n  c a u z a  u n o r  
probleme de natura 
sentimentala. Puteti 
castiga sume mici din 
colaborari, dar va 
sfatuim sa fiti prudent.

Este posibil sa va 
treziti cu o stare de 
n e r v o z i t a t e  
nejustificata si sa 
a v e t i  r e a c t i i  
necontrolate fata de 
cei apropiati. Riscati 
sa jigniti o femeie si sa 
va para rau mai tarziu.

Este posibil sa 
aveti o zi tensionata 
d i n  c a u z a  
neintelegerilor cu un 
coleg. Se pare ca nu 
prea reusiti sa va 
concentrati. Ar fi bine 
sa amanati deciziile 
importante.

BERBEC

Sunteti stresat de 
o lucrare pe care 
trebuie sa o terminati 
urgent. S-ar putea ca 
relatiile sentimentale 
sa aiba de suferit 
daca  amana t i  o  
calatorie planificata 
mai demult.

Aveti mari sanse 
de succes intr-o 
calatorie de afaceri. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu. Dupa-
a m i a z a  a v e t i  
p o s i b i l i t a t e a  s a  
rezolvati o problema 
sentimentala.

Aveti tendinta de a 
deveni irascibil si 
r iscati  sa i i  dat i  
partenerului de viata 
o replica dura. Daca 
v r e t i  s a  e v i t a t i  
tensionarea relatiei, 
fiti pregtit sa va cereti 
scuze imediat! 

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 Las 
fierbinți 21:30 Ferma 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 7 Secunde 
01:45 Las fierbinți 02:30 Lecţii 
de viaţă 03:15 Vorbeşte lumea

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 
2 0 : 0 0  T r a n s f o r m e r s :  
Exterminarea 23:00 Xtra Night 
Show 01:00 Inimã de dragon 3: 
Blestemul vrãjitorului 03:30 
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
1001 de nopți 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
14:30 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 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 08:00 Elisa 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Casa: construcţie şi 
design 14:00 Benny Hill Show 
15:05 Focus 16:00 Elisa 17:10 
Trăsniți 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Iarna bobocilor 22:30 
Starea naţiei 23:30 Trăsniți 
00 :30  Focus  d in  in ima 
României

08:45 La bloc 11:15 Album 
de familie 13:15 Indiana 
Jones și Ultima cruciadă 
15:45 Indiana Jones și 
regatul craniului de crystal 
18:15 La bloc 20:30 Infernul 
22:30 Se mai întâmplă 
00:30 Infernul 02:30 Se mai 
întâmplă 04:00 La bloc 
05:30 La Maruţă

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 12:00 Știrile 
B1 13:00 Talk B1 15:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20:00 Știrile B1 21:00 Dosar 
de politician 23:00 Lumea lui 
Banciu 00:00 Un pont pe zi 
00:35 Seara milionarilor

07:40 Întâmplarea 09:05 
Er in  Brockov ich 11:10 
Fortăreața 13:20 Polițist de 
grădiniță 15:05 Regatul 16:50 
Superman Revine 19:15 
Experimentul 20:00 Doi 
îndrăgostiţi şi-un urs 21:35 Tu 
ești tot ceea ce văd 23:25 Un 
joc mortal 00:50 Regatul 
02:35 Polițist de grădiniță

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 

7 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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Au mai rămas patru runde din sezonul 
regulat, iar bătălia pentru play-off e mai 
echilibrată ca oricând. Nu mai puţin de 7 echipe 
se luptă cu şanse pentru unul dintre ultimele 
locuri care duce la "masa bogaţilor".

Între locul 5 - ocupat de Sepsi - şi locul 10 - 
pe care se află Poli Iaşi - sunt în acest moment 
doar 5 puncte. În ecuaţia play-off-ului intră însă 
şi Dinamo, chiar dacă aceasta a acumulat până 
acum doar  25  de 
puncte. Judecând după 
cum a arătat echipa lui 
Rednic cu Poli Iaşi şi 
având în vedere tradiţia 
clubului, "câinii" nu pot fi 
scoşi încă din calcule. 
Totul va depinde însă de 
următoarea rundă, în 
care Montini&Co vor da 
piept cu Sepsi, formaţia 
de pe locul 5. Un 
eventual egal sau un 
eşec ar spulbera definitiv şansele lui Dinamo, în 
timp ce un succes ar face ca misiunea să nu 
mai pară atât de imposibilă.

"Noi sperăm, dar nu depinde doar de noi. 
Vom face tot ce e posibil pentru a ne califica, dar 
totul depinde de ce se va întâmpla sâmbătă, la 
Sepsi. Nu avem un program atât de uşor, 

meciul împotriva lui Sepsi nu e deloc uşor. 
Spuneţi de ei că au program foarte greu, dar 
dacă ne bat pe noi nu vor mai avea o misiune 
aşa grea pentru calificarea în play-off", a spus 
Dănciulescu.

De notat faptul că şi în cazul unor succese 
pe linie Dinamo nu e sigură de un loc în primele 
şase. Totuşi, judecând după cât de greu au 
programul câteva din echipele clasate mai 

bine, există şanse ca 
formaţia din Ştefan cel 
Mare să obţină in-
extremis un loc în 
primele şase.

Seps i ,  Iaş iu l  ş i  
Hermannstadt întâlnesc 
două din primele patru 
clasate în utlimele patru 
runde ale sezonului 
regulat. Cel mai greu 
program îl are însă 
Astra, formaţie care va 

întâlni trei din primele 4, două dintre partide 
urmând a se disputa în deplasare.

Cel mai uşor program îl are Gaz Metan, 
echipă care nu dă piept cu vreuna din primele 
patru clasate. Şi Dinamo are un program 
"domestic", condiţia fiind să treacă de 
confruntarea cu Sepsi, de etapa viitoare.

SPORT

Universitatea Craiova a dat o adevărată lovitură 
financiară prin vânzarea lui Alexandru Mitriță la New York 
City. Mitriță se află în acest moment în cantonamentul 
americanilor de la Abu Dhabi, însă va reveni în țară pentru a fi 
prezent la derby-ul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, 
partidă ce se va disputa duminică, de la ora 21:00.

"Alex Mitriță își va lua la revedere de la suporterii Științei și 
de la Peluza Nord Craiova duminică seara. Lovitura de 
începere în ceea ce este „șocul” acestui mini-retur va fi dată 
de Alex, nu înainte de a preda banderola lui Nicusor Bancu. 
Fii în tribune alături de Alex Mitriță, cel care vine special 
pentru a celebra prima victorie în campionat din 2019", se 
arată într-un mesaj postat de Universitatea Craiova pe 
Facebook.

Cât va câștiga Alexandru Mitriță la New York City
Alexandru Mitriță a semnat un contract pe 4 ani cu New 

York City și va câștiga progresiv între 1,2 și 1,8 milioane de 
euro pe sezon.

La New York, Mitriță va fi antrenat de fostul secund al lui 
Pep Guardiola, Domenec Torrent, care a fost timp de 11 ani 
secundul lui Guardiola, alături de care a lucrat la Barcelona, 
Bayern Munchen şi Manchester City. În perioada în care au 
colaborat, cei doi au cucerit nu mai puţin de 24 de trofee.

F l o r e n t i n  
Matei, jucătorul 
dorit cu orice preţ 
de Becali în primul 
"11" al FCSB, a 
fost cu adevărat 
u n  f o t b a l i s t  
determinant în a 
doua repriză de la 
Călăraşi, de când 
i-a luat locul lui 
Stoican.

Lui Mihai Teja i 
s-a impus deja un 
j u c ă t o r  î n  
garnitura de start, 
încă după primul 
meci. Deşi Stoian 
are experienţa a 
aproape 100 de meciuri în Serie A, acesta a avut ghinionul să 
prindă o zi mai slabă sâmbătă, în prima partidă oficială din 
2019. Suficient pentru Becali să îl treacă pe linie moartă şi să 
îl impună în primul "11" pe Matei.

Într-adevăr, cel poreclit de patron în trecut "Messi din 
Ghencea" a schimbat dinamica atacurilor roş-albaştrilor, 
chiar dacă acest lucru nu s-a simţit şi pe tabela de marcaj. 
Cifrele Instat dovedesc că Matei a fost unul dintre cei mai 
implicaţi jucători, pe durata perioadei în care a jucat.

El a câştigat şi 50% dueluri, un lucru impresionant având 
în vedere gabaritul său. Niciun alt fotbalist, exceptând cei doi 
fundaşi centrali, nu au avut un procent mai bun decât Matei la 
acest capitol.

"Eu cred că am dat lovitura, şi o să vedeţi dacă mă pricep 
la fotbal, cu Matei. El e fotbalist de mare clasă. Când începi să 
faci formaţia, pune-i prima dată pe Matei şi pe Man şi după 
pune-i pe ceilalţi. Îl scrii pe Matei pe listă şi dupa pui ce vrei tu! 
Asta o să fie echipa Steaua de acum încolo!", a spus Becali, 
după remiza de la Călăraşi.

Gestul pe care îl va 
face Mitriță la derby-ul dintre 

Universitatea Craiova și CFR Cluj. 
Anunțul făcut de olteni

El e "Messi" de la FCSB! 
Aşa l-a impresionat Becali, care

 l-a impus în primul "11" al lui Teja

Nicolae Stanciu, 25 de ani, 
a intrat în programul de 
pregătire al lui Al Ahli Jeddah, 
susținând, marți ,  primul 
antrenament după transferul 

de la Sparta Praga. Noua 
echipă a lui Stanciu este 
antrenată de argentinianul 
Pablo Guede, 44 de ani. 

Mijlocașul român ar putea 
debuta pentru Al Ahli, joi, în 
meciul cu Al-Hazem, din 

deplasare.
Al Ahli ocupă locul 4, cu 33 

de puncte, după 18 etape, la o 
lungime în spatele echipei lui 
Marius Șumudică, Al Shabab. 

Lider e Al Hilal, cu 43 de 
puncte.

Care ar fi cifrele reale ale 
transferului lui Nicolae Stanciu

Sumele transferului lui 
Nicolae Stanciu la Al Ahli 
c o n t i n u ă  s ă  s u s c i t e  

controverse. Primele sume 
vehiculate au fost 10 milioane 
de euro pentru transfer și 2,5 
milioane de euro salariul 
jucătorului.

M a r i u s  Ș u m u d i c ă  a  
dezvăluit că arabii susțin că 
suma de transfer ar fi de 7,5 
milioane de dolari.

Imediat, Gabi Balint a 
lansat o nouă informație cu 
privire la transferul lui Nicolae 
Stanciu.

"Am primit și eu un mesaj 
acum de la cineva care știe 
despre acest transfer, e o 
persoană importantă din 
lumea fotbalului și bănuiesc că 
știe exact. Este vorba de 5 
milioane de euro și salariul de 
1,4 milioane de euro, fără 
bonusuri. Nu e o sumă 
e x t r a o r d i n a r ă ,  d a c ă  e  
adevărat. Sursa eu zic că e 
credibilă. El a avut niște 
probleme acolo cu antrenorul, 
Sparta Praga a vrut să îl vândă 
și a fost singura ofertă", a spus 
Gabi Balint.

7 echipe speră să intre la "masa bogaţilor", 
alături de granzi. Cine are cel mai uşor program

Nicolae Stanciu a efectuat primul 
antrenament la Al Ahli. Când poate debuta
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