
D u p ă  c e  î n  
şedinţa extraordinară 
a  C o n s i l i u l u i  
Judeţean din data de 
2 2  m a r t i e  a . c .  
p r o i e c t e l e  d e  
ho tă râ re  p r i v i nd  
alocarea sumelor 
defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi 
din impozitul pe venit 
cuvenite primăriilor 
din judeţ  nu au fost 
aprobate, urmare a 
abţinerii de la vot a consilierilor PNL, în şedinţa ordinară din data de 28 martie 
2019 acestea au primit girul aleşilor judeţeni. 

(Continuare  în  pagina  4)

Complexul de 
odihna si recreere 
"Strand Vedea" va fi 
redeschis pe data 
de 08 aprilie 2019, 
orele 09.00. Zilele 
aces tea  se  fac  
ult imele retuşuri 
î n a i n t e  d e  
deschidere.

Ştrandul Vedea a 
ieşit din ”revizia” de 
iarnă şi îşi aşteaptă 
clienţii. După ce a 
funcţionat continuu 

pe timpul verii trecute, ştrandul avea nevoie de o revizie generală.
(Continuare  în  pagina  4)

O situație de urgență, generată de producerea unui 
cutremur, a mobilizat forțele de intervenție din cadrul ISU 
”A.D. Ghica” Teleorman, care au acționat la Turnu 
Măgurele, unde zeci de persoane și mai multe clădiri au 

fost afectate de seism. Toate acestea au fost scenariul 
unui exercițiu de cooperare cu forțe și mijloace în teren, 
desfășurat joi, 28 martie 2019, de ISU ”A.D. Ghica” 
Teleorman. 

Potrivit unui comunicat de presă al ISU Teleorman, 
salvatorii s-au confruntat cu mai multe situații, cele mai 
dificile fiind: 

- afectarea unei clădiri de pe platforma industrială a 
orașului, de la un important operator economic, unde un 
număr de 10 persoane au rămas blocate la etajele 
superioare;

- afectarea clădirii Școlii Gimnaziale Nr. 4, unde 30 de 
copii și 3 cadre didactice au fost surprinse și blocate la 
etajul superior;

- o explozie urmată de un incendiu la un bloc de 
locuințe, ca urmare a avarierii rețelei de distribuție a 
gazului.

(Continuare  în  pagina  2)

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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Se redeschide ştrandul din 
Alexandria

Consilierii judeţeni au aprobat sumele
 cuvenite unităţilor administrativ teritoriale 

Încă 815 dosare
 de pensii recalculate,

 fiind emise decizii 
şi expediate 

beneficiarilor

IJJ Teleorman: 
Ceremonial public

Exercițiu ISU Teleorman

Persoane și clădiri, afectate de cutremur, 
la Turnu Măgurele
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(urmare  din  pagina  1)
Nu în ultimul rând, pe lângă situațiile tactice primite, acest 

exercițiu a fost o ocazie pentru salvatori să verifice și utilitatea 
aplicației recent lansată de către Serviciul de Telecomunicații 
Speciale pentru telefoanele mobile smartphone, intitulată - 
„APEL 112”, care permite transmiterea coordonatelor GPS la 
momentul iniţierii apelului către Sistemul Naţional Unic pentru 
Apeluri de Urgenţă 112.

Conform scenariului, o persoană aflată în tranzit a anunțat 
o situație de urgență pe această aplicație, după care bateria 
telefonului său s-a descărcat rapid, rămânând în 
imposibilitatea de a mai lua legătura cu salvatorii.

Pe baza informaţiilor de localizare, intervenţia echipajelor 
de pompieri a fost una mai rapidă şi mai eficientă, cu o 
localizare precisă, de aproximativ 5 metri, ceea ce în mod 
normal a crescut şansele de salvare ale apelantului.

”La acest exercițiu, în centrul atenției elevilor de la Școala 
Gimnazială nr. 4 a fost echipa canină de căutare salvare a 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman, care a 
oferit o reprezentație de disciplină și pregătire, executând cu 
precizie „nemțească” comenzile primite, probabil ca urmare a 
reprezentării rasei ciobănesc german, cunoscută ca fiind una 
dintre cele mai inteligente grupe de câini din lume.

Ina, salvatoare noastră patrupedă, e special antrenată să 
găsească persoanele rănite în spații greu accesibile și să 
salveze victimele unor dezastre naturale. În ultimii ani, 
salvatoarea noastră a demonstrat că face parte din elita 
canină, ocupând locul I și II la „Cel mai bine pregătit câine de 
căutare salvare urbană”, se arată în comunicatul de presă.

În desfășurarea acestui exercițiu au fost implicate 
echipajele și tehnica de intervenție din cadrul structurilor 
abilitate să intervină în astfel de situații, respectiv: membrii 
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Teleorman, 
ai Comitetului Local pentru Situații de Urgență Turnu 
Măgurele, Inspectoratul Județean în Construcții, 
Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de 
Jandarmi, Serviciul Județean de Ambulanță, echipele 
specializate ale furnizorilor de utilități publice (apă, 
electricitate și gaze) și, bineînțeles, mai multe echipaje de 
salvatori din cadrul subunităților de pompieri din județ.

M. MEILĂ

O  a c t i v i t a t e  
premergătoare sărbătoririi a 
169 de ani de la înfiinţarea 
Jandarmeriei Române a avut 
loc în localitatea Slobozia 
Mândra, prin organizarea 
unui ceremonial public la 
m o n u m e n t u l  e r o u l u i  
jandarm- general de divizie 
(pm) Ion Bunoaica.

Ceremonialul a început 
prin oficierea serviciului 
r e l i g i o s ,  u r m a t  d e  

alocuţiunile inspectorului şef 
al IJJ Teleorman şi primarului 
localităţii Slobozia Mândra.

Au depus coroane şi 
jertbe de flori: Instituţia 
Prefectului, IJJ Teleorman, 
structurile de apărare, ordine 
p u b l i c ă  ş i  s i g u r a n ţ ă  
naţională, Primăria comunei 
S l o b o z i a - M â n d r a  ș i  
Asoc ia ţ ia  Naţ iona lă  a  
Cadrelor Militare în Rezervă 
şi Retragere din MAI-filiala 

Argeş. 
Un moment impresionnt a 

fost acela când elevii școlii 
din localitate, încolonați, 
fiecare cu un buchet de flori 
în mână, s-au îndreptat spre 
monumentul  r id icat  în  
cinstea generalului Ion 
Bunoaica.

Ceremonialul s-a încheiat 
cu defilarea detaşamentului 
de onoare.

Cornelia RĂDULESCU

Exercițiu ISU Teleorman

Persoane și clădiri, 
afectate de cutremur, la

 Turnu Măgurele

Cu ocazia ”Zilei Instituției Prefectului”, 
stabilită prin Legea 348/2019 ca fiind în data 
de 2 aprilie, teleormănenii sunt așteptați la 

”Ziua Porților Deschise”, ocazie cu care 
cetățenii pot vizita Palatul Administrativ și pot 
afla mai multe despre modul de funcționare a 
administrației publice.

Evenimentul se desfășoară între orele 
10:00-13:00, iar agenda manifestării cuprinde: 
turul instituției, vizitarea biroului prefectului și a 
compartimentelor din structura instituției 
(inclusiv Serviciul public comunitar regim 
permise de conducere și înmatriculare a 
vehiculelor – sala de examinare pentru 
obținerea permisului de conducere).

M. M.

IJJ Teleorman: Ceremonial public

”Ziua porților deschise”, la Prefectura Teleorman

România va trece din nou 
la ora de vară în noaptea de 
sâmbătă spre duminică, 31 
martie 2019, când ora 03:00 
va deveni ora 04:00.

Duminica aceasta este 
singura zi din an cu 23 de ore, 
fiind asfel cea mai scurtă zi a 
lui 2019.

În fiecare an, în ultima 
duminică a lunii martie, se 
face trecerea la ora de vară, 
moment în care ceasurile se 
vor da înainte în acelaşi timp 
în  toate ţăr i le  Uniun i i  
Europene.

Această practică poate să 
nu mai dureze mult deoarece 
Parlamentul European a 
decis zilele trecute ca până în 
2021 să se renunţe la 
obligativitatea trecerii la ora 
de  vară .  F iecare  ţa ră  

urmează să decidă până 
atunci dacă va renunţa sau nu 
la această practică care 
durează din timpul Primului 
Război Mondial. Ora de vară 
a fost introdusă atunci cu 
scopul de a economisi 
ene rg ia  î n  baza  une i  

propuneri făcută încă din 
1895 ,  de  en tomo logu l  
n e o z e e l a n d e z  G e o r g e  
Vernon Hudson. 

R o m â n i a  a  a d o p t a t  

trecerea la ora de vară în 
1932, modificare care s-a 
păstrat până în prezent, cu o 
perioadă de suspendare între 
1943 - 1979.

De-a lungul timpului, 
medicii au atras atenţia 
asupra dezechilibrelor care 
se produc la nivelul sănătăţii 
oamenilor, în special la nivel 
psihic şi psihologic, pe fondul 
trecerii la ora de vară. 

Din acest motiv, unele 
state, precum Islanda sau 
Rusia au renunţat în timp să o 
mai folosească, pentru a nu 
mai stresa cetăţenii.

Nu se ştie când şi dacă 
România va renunţa la ora de 
vară, până atunci nu uitaţi ca 
sâmbătă spre duminică, 31 
martie 2019, să vă daţi 
ceasurile cu o oră înainte.

La noapte dăm ceasurile înainte şi dormim 
o oră mai puţin
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P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a anunțat joi oficial că 
va convoca referendum pe 
justiție în ziua alegerilor 
europarlamentare, pe 26 mai.

"Este cert, voi convoca un 
referendum pentru data de 26 
mai. Așa nu se mai poate. PSD 
continuă asaltul la adresa 
justiției, declanșat încă de 
când a preluat guvernarea 

(...). Este atributul meu, ca 
Președinte, să cer poporului 
s ă - ș i  e x p r i m e ,  p r i n  
referendum, pe 26 mai, voința 
cu privire la probleme de 
interes național. Trebuie să 
lăsăm cetățenii să decidă, 
pentru că acești pesediști 
d i l e t a n ț i  a u  p e r v e r t i t  
semnificația votului pe care l-
au primit și încearcă să 
deturneze statul român făcând 
legi în propriul lor interes.În 
aceste condiții, atrag atenția 
că este ilegitimă emiterea unei 
ordonanțe de urgență în 
această materie înainte ca 
voința cetățenilor să fie 
exprimată la referendum", a 
anunțat Klaus Iohannis.

Șeful statului a criticat și 
faptul că Guvernul vrea să 
emită OUG pentru modificarea 
Codurilor penale.

" D e  a c e a s t ă  d a t ă ,  
p e s e d i ș t i i  v o r  s ă  d e a  
Ordonanțe de Urgență prin 

care să modifice Codurile 
penale. Golăneala Guvernului 
PSD de astăzi a depășit orice 
limită. Nu trec nici măcar trei 
zile fără să dea o Ordonanță 
într-un domeniu sau altul. Nu 
este nici în spiritul Constituției, 
nu servește nici echilibrului 
democratic al puterilor în stat 
ca Guvernul să apeleze atât 
de des la ordonanțe de 

urgență. Ordonanțele de 
urgență, practic, și-au pierdut 
menirea esențială și au 
devenit, în timpul acestui 
a c c i d e n t  r e g r e t a b i l  a l  
democra ț ie i ,  ca re  es te  
g u v e r n a r e a  P S D ,  u n  
instrument folosit abuziv, în 
exces, eludând astfel orice 
control de constituționalitate 
înainte de intrarea în vigoare a 
Ordonanței. Trebuie să punem 
punct acestei practici și trebuie 
să o facem acum", a mai 
adăugat Iohannis.

De asemenea, el a afirmat 
c ă  " d i l e t a n t i s m u l  ș i  
incompetența caracterizează 
modul în care guvernează 
PSD", iar "când aceste 
trăsături se împletesc cu 
intenția de a legifera în 
interesul infractorilor, fie ei și 
lideri de partid, atunci avem 
premisele unui dezastru 
pentru România".

Klaus Iohannis a mai 

explicat că este complet 
nejustificată urgența pe care 
Guvernul o dă OUG-urilor. 
Adoptarea unor astfel de 
Ordonanțe ar intra în conflict 
cu prerogativa constituțională 
a Parlamentului de a legifera, 
câtă vreme Codul Penal încă 
se discută în Parlament.

Î n  a c e l a ș i  t i m p ,  
președintele le transmite 
s o c i a l - d e m o c r a ț i l o r  s ă  
înceteze cu atacurile la justiție.

"Pesediști i  trebuie să 
înceteze aceste atacuri  
p e r m a n e n t e  l a  a d r e s a  
Justiției. Pesediștii trebuie să 
înțeleagă că Justiția nu este la 
bunul lor plac. Sunt niște 
principii extrem de simple în 
orice stat de drept și în orice 
democrație, sunt valori pentru 
care oamenii au ieșit în stradă, 
și în decembrie '89, și în ultimii 
doi ani. Este evident că PSD 
încearcă să ignore aceste 
adevăruri. Dar le dau o veste: 
nu o mai pot face! Justiția este 
o temă de interes național, iar 
cetățenii au dreptul suveran de 
a decide dacă vor sau nu să 
lase corupția să devină politică 
de stat", a mai explicat 
Iohannis.

În final, aceasta a declarat 
că votul este fundamentul 
d e m o c r a ț i e i  ș i  s u r s a  
legitimității acțiunilor oricărui 
om politic și i-a întrebat pe cei 
din PSD de ce le este frică de 
referendum și vor secții 
separate de vot.

"De ce vă este frică de 
r e f e r e n d u m ,  d o m n i l o r  
pesediști? De ce, în loc să 
încurajați oamenii să meargă 
la vot, amenințați că faceți 
secții separate de vot pentru 
europarlamentare și pentru 
referendum? Încetați să 
guvernați doar în propriul 
vostru interes și întoarceți-vă 
către români!", a conchis el.

Și Partidul Mișcarea Populară condus de Eugen Tomac și 
care îl are președinte de onoare pe Traian Băsescu se 
pregătește de alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. 
Partidul și-a anunțat lista candidaților pentru Parlamentul 
European. Traian Băsescu deschide lista candidaților 
Part idulu i  Mișcarea Populară pentru a leger i le  
europarlamentare. Acesta este senator.  Băsescu este urmat 
de Eugen Tomac, profesor și deputat. Urmează Ioana 
Constantin, consultant management și comunicare, 
doctorand, secretar general adjunct al PMP; Marius Pușcan, 
lector universitar, deputat, președintele executiv al PMP; 
Simona Vlădica, lector universitar, doctor în psihologie, 
președinte PMP Călărași; Robert Turcescu, deputat PMP, și 
alții.

Despre candidatura sa alegerile europarlamentare, 
Traian Băsescu a declarat cu umor: ”Mi-am început viața cu 
valiza în mână. Parcă mi-e așa… să îmi sfârșesc cariera tot 
cu valiza în mână, mergând la Bruxelles. Sunt calificat, știu 
instituțiile europene și am 10 ani de experiență în Consiliul 
European”.

Despre lista candidaților Partidului Mișcarea Populară la 
alegerile europarlamentare, președintele Organizației 
județene Teleorman al PMP, Adrian Florescu, susține că este 
una dintre cele mai bune liste, comparativ cu propunerile altor 
formațiuni politice. Adrian Florescu afirmă că dânsul și ceilalți 
președinți de Organizații județene au votat respectiva listă în 
Colegiul Național al PMP.

Adrian Florescu susține că PMP va obține la alegerile 
europarlamentare cel puțin 10 %, respectiv cel puțin trei-
patru fotolii de europarlamentari. Totodată Adrian Florescu 
afirmă că PMP va desfășura o campanie electorală cu 
decență, și speră ca și celelalte formațiuni politice să facă la 
fel. În ce privește punctul de vedere al lui Traian Băsescu 
referitor la Viorica Vasilica Dăncilă, premierul social-
democrat al României, Adrian Florescu afirmă că nu este 
vorba de un atac, ci mai de grabă de o ironie. Vorbind și 
despre referendumul pe temele Justiției, solicitat de 
președintele Klaus Werner Iohannis, președintele Florescu 
afirmă că deocamdată nu se știe cum va suna întrebarea. 
Președintele Adrian Florescu mai susține că pentru a trece 
respectivul referendum este nevoie de o prezență la votare 
de 30 %, iar pentru ca PSD să piardă alegerile 
europarlamentare este nevoie de o prezență de 50 %; dar, 
deocamdată nici președintele Iohannis nu știe cum va suna 
întrebarea, iar restul partidelor nu știu nici tematica.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul României a adoptat 
în ședința de vineri, 29 martie, un 
memorandum privind adoptarea 
Codului de conduită al membrilor 
Guvernului României.

Documentu l  p regăt i t  de  
ministerul condus de Tudorel 
Toader conține 6 pagini de 
recomandări comportamentale 
pentru membrii Guvernului. 

Cele 11 articole ale noului Cod de conduită fac referire la 
integritatea morală, transparența în activitatea publică sau 
prioritatea interesului public.

Conduita membrilor Guvernului României este guvernată, 
de asemenea, de următoarele principii: a) supremația 
Constituției şi a legii; b) prioritatea interesului public; c) 
profesionalismul și exemplul personal ; d) integritatea morală; 
e) transparența în exercitarea demnității publice.

"Membrilor Cabinetului le este interzis să accepte, direct 
sau indirect, cadouri sau alte avantaje, patrimoniale sau 
nepatrimoniale, care ar putea influența sau care ar putea să fie 
percepute ca influențând exercitarea atribuțiilor ori 
performanța îndeplinirii îndatoririlor specifice mandatului", se 
spune în noul act normativ.

Membrilor Guvernului le este interzis să permită utilizarea 
numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru 
promovarea unei activități comerciale.

Membrii Guvernului invitați la dezbateri publice de orice 
natură, în calitate oficială, au obligația să prezinte poziția 
oficială asumată de Guvernul României.

În cazul în care nu există o poziție oficială a Guvernului, 
membrii Guvernului au obligația să facă cunoscut faptul că 
opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere oficial al 
Guvernului.

Abaterile grave de la conduita etică fac obiectul analizei în 
cadrul Executivului.

Și PMP se pregătește de 
europarlamentare

Ce conține Codul de conduită 
al membrilor Guvernului

Influenta publicație britanică Financial 
Times scrie, vineri, despre faptul că Laura 
Codruța Kovesi a fost plasată sub control 
judiciar, de "un organism controversat", ceea ce 
i-ar putea afecta șansele să devină procuror-
șef al Parchetului European.

În urmă cu o lună, boardul editorial al 
Financial Times a 
s e m n a t  u n  
comentariu elogios la 
adresa lui Kovesi în 
care spunea că este 
omul potrivit pentru a 
conduce Parchetul 
European.

P u b l i c a ț i a  d i n  
Londra notează acum 
că Laura Codruța 
Kovesi a fost pusă sub 
control judiciar de către un organism care 
investigheaza judecătorii și procurorii, ceea ce 
înseamnă că îi este interzis să părăsească țara 
sau să vorbească cu jurnaliștii.

"Autoritățile române au intensificat măsurile 
împotrivă fostului șef anticorupție, Laura 
Codruța Kovesi, într-o mișcare care ar putea să 
îi diminueze șansele de a deveni procuror-șef 

al Parchetului European", arată Financial 
Times, potrivit Ziare.com.

Financial Times mai scrie că măsurile au 
fost impuse după ce fostă șefa a DNA a fost 
audiata timp de șase ore joi, precizând că 
această este o încercare de a împiedică 
numirea lui Kovesi în funcția de procuror-șef al 

P a r c h e t u l u i  
European.

" K o v e s i  e s t e  
investigată de un nou 
o r g a n i s m  
controversat, creat 
pentru a analiza 
g r e ș e l i l e  
magistraților. Criticii 
spun că este o secție 
influențată politic, 
deoarece procurorul 

general nu are autoritate asupra acesteia", 
notează FT.

Sursa adaugă că Laura Codruța Kovesi este 
candidatul preferat al Parlamentului European, 
în timp ce Consiliul European îl preferă pe 
candidatul francez Jean-Francois Bohnert. 
Reprezentanții ambelor grupuri au stabilit să 
aleagă un candidat până la sfârșitul lunii martie.

Klaus Iohannis a anunțat oficial 
convocarea referendumului pe justiție

Ce scrie Financial Times despre 
inculparea lui Kovesi
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Instalaţiile au fost verificate şi, în unele 

cazuri schimbate, unele părţi ale complexului 
renovate, pentru ca sezonul estival să 
găsească ştrandul ca nou.

Înotul îți oferă un excelent antrenament 
cardiovascular, tonificându-ți totodata 
musculatura.

Acest tip de mișcare îți crește forța și 
rezistența musculară, îmbunătățește postura și 
crește flexibilitatea, fiind indicat inclusiv 
persoanelor cu probleme articulare și ale 
spatelui.

Înotul este o formă de antrenament care 

crește frecvența cardiacă și stimulează 
circulația. În timpul înotului, toate grupele 
musculare sunt puse la muncă simultan, 
provocând organismul la un antrenament total. 
Frecvența cardiacă trebuie să crească, pentru 
că e nevoie de mai mult oxigen pentru muschii 
care muncesc din greu.

Ca un ultim argument pentru a vă apuca de 
înot trebuie să spunem faptul că o persoană de 
60 de kilograme care înoată într-un ritm 
moderat timp de jumătate de oră, arde 
aproximativ 240 de calorii.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii 
Teleorman, Emilian Bomboe, spre informarea celor 
interesaţi, face următoarele precizări: 

“În perioada 22 martie 2019 – 29 martie 2019, conform 
prevederilor Legii nr. 221/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice, au fost recalculate un număr de 815 dosare de 
pensii pentru care s-au emis decizii şi au fost expediate prin 
poştă beneficiarilor.

Din acest număr de 815 dosare de pensii, un număr de 
474 dosare au fost comunicate la plată, urmând ca 
diferenţele bănești calculate începând cu data de 01 
octombrie 2018, să fie achitate prin poştă după data de 9 
aprilie 2019.

Menționăm că cele 474 de persoane beneficiare de 
recalcularea drepturilor de pensie au modalitatea de plată 
prin mandat poştal.

Pentru cei 341 beneficiari care au modalitatea de plată 
prin cont curent, diferențele băneşti rezultate în urma 
recalculării vor fi acordate în luna mai 2019, odată cu 
drepturile de pensie.

Pentru persoanele care nu au primit decizii de pensii 
recalculate facem mențiunea că acestea nu au putut fi 
prelucrate informatic, urmând a fi găsite soluţii de lucru în 
perioada imediat următoare, în funcţie de problemele din 
dosar (recalculări în perioada 01.01.2016 – 01.10.2018, 
revizuiri, modificări de drepturi). 

B.P.

Se redeschide ştrandul din Alexandria

Consilierii judeţeni au aprobat sumele
 cuvenite unităţilor administrativ teritoriale 
(urmare  din  pagina  1)
De această dată, din cei 32 

de consilieri prezenţi la şedinţă 
niciun consilier judeţean nu a 
avut obiecţii referitoare la 
repar t i za rea  pe  un i tă ţ i  
administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată şi din 
impozitul pe venit. Supuse 
votului, proiectele de hotărâre 
au fost adoptate cu votul celor 
22 de consilieri PSD, cei 10 
consilieri liberali prezenţi la 
şedinţă abţinându-se şi de 
această dată. Prin urmare, 
banii repartizaţi vor ajunge în 
conturile celor 97 de unităţi 
administrativ teritoriale, iar 
consiliile locale vor putea 
adopta bugetele de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2019. 

În şedinţa Consil iului 
Judeţean din data de 28 
februarie pe ordinea de zi au 
mai fost înscrise 8 proiecte, 
care au fost aprobate de către 
cei 32 de consilieri prezenţi la 
această întrunire de lucru. 
Printre acestea s-au aflat şi 
proiectele de hotărâre privind 
darea în folosinţă gratuită a 
unor  spaţ i i  d in  Palatu l  
Administrativ către Serviciul 
de  Deserv i re ,  Pază  ş i  
Protocol, acordul Consiliului 
Judeţean Teleorman pentru 
e x e c u t a r e a  d e  c ă t r e  
Organizaţia judeţeană a PNL a 
unor lucrări de înlocuire a 
tâmplăriei la sediul propriu, 
spaţiu aparţinând domeniul 
public al judeţului Teleorman. 
De asemenea,  au fos t  

aprobate  pro iec te le  de 
hotărâre privind numirea 
reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Teleorman în  
consiliile de administraţie ale 
Sp i ta lu lu i  Jude ţean  de  
Urgenţă Alexandria, Spitalului 
de Pneumoftizilogie Roşiorii 
de Vede şi Spitalului de 
P s i h i a t r i e  P o r o s c h i a ,  
organigramele şi statele de 
funcţii ale SJU Alexandia şi 
Spi ta lu lu i  de Ps ih ia t r ie  
P o r o s c h i a ,  p r e c u m  ş i  
schimbarea categoriei de 
folosinţă a unei suprafeţe de 
20 de hectare, din zona 
comunei Mavrodin, din teren 
arabil în teren împădurit şi 
trecerea acestuia în fondul 
naţional forestier.  

George ZAVERA

Ministerul Muncii anunţă că ziua de marţi, 30 
aprilie, va fi liberă pentru angajaţii din sectorul 
public, în urma deciziei de vineri adoptată în 
şedinţa de Guvern. Decizia a fost adoptată 
deoarece ziua de miercuri, 1 mai, este 
declarată nelucrătoare, conform Codului 
Muncii.

 „Guvernul a stabilit ca data de 30 aprilie 
2019 să fie zi liberă pentru salariaţii din sectorul 
bugetar, potrivit unei hotărâri aprobate astăzi, 
având în vedere că miercuri, 1 mai, este zi 
liberă nelucrătoare conform Codului Muncii. 
Măsura este adoptată şi pentru recuperarea 
capacităţii de muncă a angajaţilor, dar şi pentru 
stimularea turismului. Prevederile actului 
normativ nu se aplică în locurile de muncă în 
care activitatea nu poate fi întreruptă”, transmit 
reprezentanţii Ministerului Muncii, printr-un 

comunicat de presă.
Potrivit sursei citate, pentru recuperarea 

zilei de 30 aprilie, instituţiile publice îşi vor 
prelungi timpul de lucru până la data de 31 mai, 
după planificările stabilite.

Direcția de Sănătate Publică Teleorman în luna februarie 
a supravegheat următoarele boli:1 caz de meningită 
tuberculoasă; 1 caz de encefalită infecțioasă primară; 2 
cazuri de sifilis; 4 cazuri de infecție respiratorie acută severă; 
4 cazuri de tuberculoză; 6 cazuri de hepatită acută virală tip A; 
9 cazuri de varicella; 21 cazuri de rujeolă; 14 cazuri noi de 
gripă confirmate la buletine de analiză.

În total, la nivelul județului, pe primele 2 luni au fost 
raportate 30 de cazuri de gripă AH1/AH3.

Totodată, DSP Teleorman a verificat un număr de 92 
unităţi și 9 sesizări.

În urma deficiențelor constatate în controale, s-au aplicat 
2 sancțiuni contravenționale în valoare de 3500 lei și 3 
avertismente și au fost retrase de la consum 140,7 kg de 
produse.

DSP Teleorman a desfășurat un număr de 8 campanii; a 
verificat modul cum s-a efectuat curățenia și dezinfecția pe 
perioada vacanței în unitățile de învățământ pentru 
prevenirea bolilor transmisibile (15 unități); a monitorizat 
cazurile de boli de sezon din unitățile școlare (varicelă, viroze 
respiratorii)- măsuri de prevenție–triaj zilnic; a monitorizat 
triajul epidemiologic în unitățile de învățământ din județ, 
centralizarea și raportarea la INSP București și MS: 209 
unități de învățământ (32576 elevi); a recoltat 29 probe apă 
(rețea) din urban și 94 din mediul rural; a monitorizat 
indicatorii specifici PN II privind protejarea sănătății și 
prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relație 
cu mediul.

Au fost realizate 107 acțiuni și  s-au monitorizat condițiile 
igienico-sanitare și recoltare de teste de sanitație din unitățile 
de procesare și din unitățile de alimentație publică (Număr 
CIS –uri -118; număr probe alimentare - 19; număr acțiuni - 
43).

Cornelia RĂDULESCU

Încă 815 dosare de
 pensii recalculate, fiind 

emise decizii şi expediate
 beneficiarilor

DSP Teleorman: 
Activitatea desfășurată 

în luna februarie

Premierul Viorica Dăncilă i-
a solicitat, vineri, ministrului 
Agriculturii, Petre Daea, să 
anu leze ord inu l  pent ru  
stabilirea dimensionării 
tipurilor de exploataţii de 
suine (porci) pe teritoriul 
României. 

"Şi în acest an fermierii 
vor beneficia de sprijin 
pen t ru  ach i z i ţ i ona rea  
motorinei utilizate la lucrările 
agricole şi în acvacultură. 
Alocăm peste 585 de 
milioane de lei pentru plata 
ajutorului de stat ce se aplică 
prin reducerea accizei la 
motoriza utilizată la efectuarea 

lucrărilor mecanizate care se 
acordă agricultorilor sub formă 
de rambursare. Domnule 
ministru, este foarte bine că 

avem aceste subvenţii la timp, 
însă în acelaşi timp am să vă 
rog să reveniţi asupra ordinului 
pe care l-aţi dat în legătură cu 

s tab i l i rea  d imens ionăr i i  
tipurilor de exploataţii de suine 
pe teritoriul României. Eu cred 
că trebuie să avem grijă de 

oamenii care au ferme mici 
şi să îi încurajăm. Vă rog să 
anulaţi ordinul, să revenim 
la ce aveam înainte şi vom 
face o analiză referitor la 
acest aspect", a spus 
Dăncilă, în debutul şedinţei 
Execut ivu lu i ,  conform 
agerpres.ro. 

Ordinul privind stabilirea 
dimensionării tipurilor de 
exploataţi i  de suine pe 
teritoriul României a fost 
adoptat pe 18 martie.

Încă o zi liberă pentru bugetari

Petre Daea, somat de Viorica Dăncilă 
în ședința de guvern: 'Vă rog să anulați ordinul'
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Ministrul Educaţiei Naţionale, 
Ecater ina Andronescu, a 
prezentat vineri o serie de 
propuneri pentru reorganizarea 
sistemului de educaţie, conform 
cărora elevii din clasele I - III vor 
beneficia doar de îndrumarea 
profesorilor din învăţământul 
primar, urmând ca din clasa a IV-
a  s ă  a i b ă  ş i  p r o f e s o r i  
specializaţi, precum sunt cei 
pentru limbi străine.

Propunerile au fost avansate 
în cadrul evenimentului de 
lansare a viziunii sistemice 
"Educaţia de uneşte", organizat 
d e  M i n i s t e r u l  E d u c a ţ i e i  
Naţionale, în aula Bibliotecii 
Centrale Universitare "Carol I".

Conform schemei propuse, 
între 3 şi 6 ani, copiii vor 
beneficia de educaţie timpurie. 
Între clasele I - III vor avea 
profesori pentru învăţământ 
primar, iar între clasele IV - VI 
vor studia cu acelaşi profesor, 
dar şi cu alţii specializaţi pentru 
anumite discipline.

La finalul clasei a III-a va 
avea loc o evaluare cognitivă şi 
socio-emoţională.

" N u  p u t e m  s ă  d ă m  
răspunsur i le  acum. Sunt  
încercări ale noastre de a găsi 
formula cea mai potrivită: copilul 
intră în educaţia timpurie între 3 - 
6 ani, apoi urmează de la clasa I 
până la clasa a III-a. Vă rog să 
acceptaţi, aici, clasa I e ceea ce 
numim azi clasa pregătitoare, 
pentru că, din păcate, a intrat în 

mentalul public drept clasa zero, 
ceea ce mi se pare absolut de 
neacceptat, pentru că din start 
reflectă o imagine extrem de 
negativă. Până la clasa a II-a - 
actuala clasă a doua - elevii sunt 
îndrumaţi de profesor pentru 
învăţământul primar. Urmează o 
evaluare cognitivă şi socio-
emoţională, ca să ştim ce avem 
de corectat după primii ani de 
şcoală", a explicat Ecaterina 

Andronescu.
De asemenea, va avea loc o 

evaluare a nivelului elementar al 
competenţelor, la finalul clasei a 
VI-a, iar între clasele VII - IX 
elevii vor avea şi un consilier de 
carieră.

"Urmează clasele IV - VI, a 
VI-a fiind echivalentul clasei a V-
a de acum, în care introducem şi 
profesori la discipline precum 
limbile străine. Urmează o nouă 

evaluare, la nivelul elementar al 
competenţelor, iar începând cu 
clasa a VII-a să avem o 
consiliere pentru carieră mult 
mai serioasă decât avem acum, 
în aşa fel încât copiii să poată 
alege ceea ce li se potriveşte", a 
detaliat ministrul.

Ecaterina Andronescu a 
arătat că, ulterior, va urma 
evaluarea naţională, existând 
propunerea ca elevii care nu fac 

f a ţ ă  s ă  u r m e z e  u n  a n  
suplimentar.

"Nu înseamnă un an de 
repetenţie, dar un an în care să 
nu lăsăm pe nimeni să treacă 
peste fără să aibă acumulările 
absolut obligatorii până la acest 
nivel", a susţinut ea.

Ulterior, vor urma programele 
de studii liceale şi formare 
profesională.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Dimineața care nu se va sfârși niciodată

Iubita mea să ai o dimineață bună,

Nu știu de ce mi-ai părut cam tristă,

Căci în vis, suntem la mare împreună,

Chiar tu ai spus că dragostea există!

Aștept să-mi povestești, să-mi spui

Tot ce-ai văzut de când  ești plecată;

Nu știu ce-i marea, pentru mine nu-i,

Doar tu ești pentru mine importantă!

Iar nopțile de-ți par mai lungi și grele

Să nu te întristezi, căci este nefiresc;

Distrează-te și aleargă printre stele,

Tu ești sufletul pe care îl iubesc.

Te rog, iubita mea, să nu te prindă

Din nou tristețea, încearcă să visezi;

Tu ești o dimineață clară, o oglindă,

În iubirea mea acum te rog să crezi.

Dorință

Aș evada puțin spre lună,

Să rătăcesc așa, în noapte;

Spre stelele de mătrăgună

Și gust acid dr mere coapte.

Când ora stă în nemișcare,

Cortina este gata ridicată:

Aștept un vis ca o chemare

Visul nu mai vine niciodată.

Mă pierd tăcut în nori de fum,

Mă pierd în lacrimă de argilă;

Și cum sunt fum e ca și cum

Amurgului de mine îi e milă.

Suflet în piatră

În palma ta nu este o piatră,

În palma ta este sufletul meu;

În palma ta mi-e lacrima castă

Închisă tainic de Dumnezeu…

În palma ta suntem doar una,

În palma ta nimic nu mă doare;

În palma ta de e frig mi-e totuna

Și devin ca o lacrimă în soare.

În palma ta nu este o piatră,

În palma ta doruri ne prind;

În palma ta cuvintele saltă

Albele nopți ce ne cuprind…

În palma ta sunt dramaturgul

Care trăiește în cioburi de vin;

În palma ta se zbate amurgul

În zborul tăcut al unui destin…

112

Astăzi am să sun la 112

Să îmi resuscitezi iubirea,

Că vibrează în noi amândoi

Amăgirea…

Poate chiar Tu vei veni

Când plouă în taină cu șoapte;

Eu, parcă te-aștept de milenii

În noapte…

Sunt prins în lanțul de patimi

Și stins în speranțele Sfinte;

Te aștept cu ochii în lacrimi

Zdrobite.

Te-am căutat o viață, în gând

Te-am aflat dulce întâmplare;

Te zugrăvesc în fiece rând

Cu soare.

                                    Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

D a c ă  u r m e z i  o  d i e t ă  
echilibrată, cu siguranţă corpul 
va absorbi suficientă Vitamina 
C. Femeile adulte (care nu sunt 
însărcinate sau nu alăptează) 
au nevoie de 75 mg de vitamina 
C pe zi, în timp ce bărbaţii 

trebuie să consume 90 mg/zi. 
P e r s o a n e l e  c a r e  s e  

confruntă cu deficit de vitamina 
C sunt cele care au o dietă 
săracă, au probleme cu rinichii şi 
sunt nevoiţi să facă dializă, 
consumători de alcool sa 
fumători, ceea ce înseamnă că 
au nevoie de încă 35 mg de 
vitamina C pentru a ajuta la 
îmbunătăţirea problemelor 
cauzate de radicalii liberi în 
urma fumatului.  Există câteva 
simptome serioase care ne 
arată că avem deficit de 
vitamina C aşadar, dacă te 
confrunţi în următoarele trei luni 

cu unul dintre acestea, fă o vizită 
medicului.

Rănile se vindecă foarte 
greu. Atunci când te răneşti, 
nivelul de vitamină C din sânge 
şi ţesutul pielii scade, deoarece 
corpul are nevoie de acesta 

pentru a produce colagen, o 
proteină care are un rol extrem 
de important în fiecare pas de 
regenerare a pielii. Vitamina C 
ajută neutrofilele, un tip de 
celule albe din sânge care luptă 
împo t r i va  i n f ec ţ i i l o r,  să  
funcţioneze corespunzător.

Apar sângerări gingivale, 
nazale. Vitamina C ajută la 
menţierea vaselor de sânge 
sănătoase, dar şi la coagularea 
sângelui. Colagenul este de 
asemenea esenţial pentru 
sănătatea dinţilor şi gingiilor. 
Într-un studiu s-a descoperit că 
persoanele care suferă de 

probleme gingivale şi care au 
consumat grepfrut timp de două 
săptămâni, nu au mai avut parte 
de sângerări gingivale ca 
înainte.

Creşterea în greutate. 
Ultimele cercetări au descoperit 
o legătură între nivelul scăzut de 
vitamina C şi cantitatea crescută 
de grăsime în corp, în special în 
zona abdominală. Această 
vitamină joacă un rol important 
în corp, ajutând la arderea 
grăsimilor în scopul obţinerii 
energiei.

Pielea este uscată, cu riduri. 
Persoanele care urmează o 
dietă sănătoasă, bogată în 
vitamina C vor avea o piele mai 
fină, iar asta pentru că vitamina 
C este un antioxidant care ajută 
la protejarea pielii de radicalii 
liberi.

Stări de oboseală. Într-un mic 
studiu, 6 din 7 bărbaţi care 
aveau deficit de vitamina C 
aveau stări de oboseală şi 
iritabilite. Un alt studiu la care au 
participat 141 de angajaţi a 
atătat că cei cărora li s-a 
administrat vitamina C, iar în 
doar 2 ore scăpau de starea de 
oboseală.

Imunitate scăzută. Vitamina 
C este ideală pentru imunitate 
aşadar, să nu te mire dacă eşti 
predispus la răceală sau te 
recuperezi mai greu. Să nu 
uităm că vitamina C ajută la 
p r o t e j a r e a  c o r p u l u i  d e  
pneumonie şi infecţii ale vezicii 
urinare şi scade riscul apariţiei 
anumitor tipuri de cancer.

Elevii vor avea profesori din clasa a IV-a!

Simptomele deficitului de vitamina C
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Suveranul pontif, care a refuzat luni să lase mai mulţi 
credincioşi să-i sărute inelul, a explicat că a acţionat astfel 
de teamă răspândirii microbilor în rândul pelerinilor, a 
precizat joi Vaticanul, potrivit AFP.

"Papa mi-a spus că nu a permis sărutul inelului la Loreto 
din motive de igienă. Nu pentru sine, ci pentru a evita 
contaminarea atunci când sunt cozi lungi de persoane. Lui, 
personal, îi place să îmbrăţişeze oamenii", a explicat joi 
directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, Alessandro 
Gisotti, scrie Agerpres.

Un montaj video al vizitei efectuate de suveranul pontif 
luni la sanctuarul din Loreto, în centrul Italiei, a devenit 
''viral'' pe reţelele de socializare.

Alimentat la început de comentatorii cei mai tradiţionalişti 
din cadrul Bisericii, care au vrut să îl critice astfel pe papa, 
incidentul a suscitat numeroase interpretări.

Din imagini reiese clar că papa îi respinge pe cei care, 
aşezaţi la o coadă lungă după terminarea slujbei, încearcă 
să-i sărute inelul.

Suveranul pontif îşi retrage mâna în mod precipitat, 
surâzând în continuare credincioşilor, pe care pare că vrea 
să-i expedieze cât mai repede. Urma într-adevăr să se 
întâlnească cu mai mulţi bolnavi care îl aşteptau într-o altă 
aripă a sanctuarului.

Înaintea acestei secvenţe, înregistrarea video îl arată pe 
papă petrecând mai mult timp pentru a saluta zeci de 
călugări capucini, apoi măicuţe. Unii îi strâng mâna, alţii îl 
îmbrăţişează, câţiva îi sărută inelul pontifical.

Vizitatorilor li se recomandă, de către cei responsabili cu 
protocolul din echipa suveranului pontif, să nu stea în 
genunchi, un gest pe care papa Francisc, asemenea 
predecesorului său, Benedict al XVI-lea, nu îl apreciază.

Papa Francisc, fostul cardinal argentinian Jorge 
Bergoglio, care este adeptul relaţiilor simple şi directe cu 
credincioşii, strânge sute de mâini în fiecare săptămână, nu 
respinge îmbrăţişările luni şi nici sărutul pe obraz - un 
contact cu mii de potenţiali microbi care nu pare să-i creeze 
temeri pentru propria sănătate.

Inelul aflat în centrul controverselor din această 
săptămână nu este ''inelul pescarului'', din argint placat cu 
aur, pe care Francisc l-a primit cu ocazia slujbei de 
întronizare şi care simbolizează puterea pontificală.

Este vorba despre un inel primit cu ocazia hirotonirii ca 
episcop în 1992 la Buenos Aires, dezvăluie publicaţia 
franceză La Croix, ''inelul pescar'' aflându-se în custodia 
Secretariatului de Stat.

Bulă se întoarce la miezul nopţii, de la o băută cu prietenii.

Intră nervos în casă, dă uşa de perete şi strigă:

– Femeieeee… cine e şef în casă?

Bubulina îi trage un dos de palmă peste gură. La care Bulă, 

resemnat:

– Da ce? Nici măcar să întreb n-am voie?

***

– Cum e să fii însurat, Mitică?

– Păi, cum să fie? N-am voie să beau, n-am voie să fumez, 

n-am voie să merg cu amicii la o bere, n-am voie să mă uit 

după vreo femeie pe stradă.

– Înseamnă că regreţi pasul pe care l-ai făcut?

– Nici asta n-am voie!

Pastila de râs

Cu tratamentul și consultațiile medicale, ale 
multor ani de zile, ale distinsei d-ne dr. Drăghici 
Alice, de la Spitalul ”Oncologic” –Alexandria, 
am fost trimis pentru aprofundarea analizelor 
medicale la Spitalul ”Profesor Dr. Bungele” din 
București, secțiile urologie și oncologie.

În urma testelor și analizelor efectuate la 
acest spital, la secțiile menționate, sub 
îndrumarea distinsului dr. chirurg-urolog 
Cristian Călin, s-a hotărât transferul meu la 
prestigioasa clinică ”Amethyst” de lângă 
București, pentru a urma 39 de ședințe de 
radioterapie.

Ajuns la clinica ”Amethyst”, unde sub 
îndrumarea și consultați i le medicale 
competente ale distrinsului dr. șef radiolog 
Rîcu Gabriel, am urmat ședințele indicate.

Cu onoare, respect ș i  deosebită 
considerație sunt în măsură să apreciez de 
asemenea atenția și căldura cu care timp de 
două luni de zile mi s-a acordat un tratament de 

înaltă ținută medicală, de către întregul 
personal medical, medici și asistente, cu o 
pregătire competentă de specialitate și o grijă 
atentă, cu mult atașament față de pacienți, 
ieșind în evidență prestația asistentei șefe 
Luminița Andoroi. 

Ca pacient al unei perioade mari de 
tratament, nu pot trece cu vederea condițiile 
excelente ale cabinetelor medicale și ale sălilor 
de așteptare, remarcând, în același timp, 
solicititudinea, pregătirea și rapiditatea cu care 
sunt rezolvate multiplele probleme ale 
pacienților, de către personalul de la recepția 
clinicii.

În încheiere, adresez stima, respectul și mii 
de mulțumiri întregului personal medical, care 
prin îndrumările și consultațiile competente 
acordate, îmi oferă speranța de îmbunătățire a 
stării mele de sănătate.

Pacient – Nicolae Puchiu din Alexandria

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

Primăria Comunei Buzescu, cu sediul in comuna Buzescu, județul Teleorman anunţă  
organizarea in data de  24.04.2019 ora 10,00 si 25.04.2019 ora 14,00 - proba practica, 
concurs pentru ocuparea postului vacant, de guard, post contractual in cadrul 
Compartimentului Politie locala din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei 
Buzescu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in termen de 10 de zile lucrătoare de la data 
publicării in Monitorul  Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Buzescu, judetul 
Teleorman.

Condiţii de participare:
- Studii medii, fără vechime.
Relatii suplimentare la telefon 0247330635.

Anunţ

C o n c u r s u l  m u z i c a l  
internaţional Eurovision 2019, 
programat să aibă loc la Tel 
Aviv în perioada 14-18 mai, ar 
putea fi anulat, pe fondul 
atacurilor cu rachete şi 
p rob leme lo r  l ega te  de  
securitate în Israel, scrie The 
Jerusalem Post, citat miercuri 
de agenţia ARMENPRESS.

Luni, o rachetă lansată din 
Gaza a lovit o casă în 
moshavul Moshmeret în 
centrul Israelului, rănind şapte 
civili, inclusiv copii.

Reprezentanţi oficiali ai 
Uniunii Europene de Radio şi 
Televiziune (EBU) urmăresc 
atent evoluţiile, dar nu au 
planuri concrete. Ei au difuzat 
un comunicat, informând că 
participanţii la Eurovision din 
Norvegia, Muntenegru şi 
Marea Britanie au sosit deja 
luni în Israel.

Este a doua oară în mai 
puţin de două săptămâni când 
a avut loc un atac cu rachete 
lansate spre centrul Israelului. 
În acelaşi timp, cu 50 de zile 

până la începerea Eurovision, 
preocupările legate de o 
e s c a l a d a r e  î n  t i m p u l  
competiţiei - sau chiar de 
posibilitatea unui atac - cresc.

„Siguranţa şi securitatea 
sunt  întotdeauna de o 

importanţă capitală pentru 
EBU”, se arată în comunicatul 
transmis prin e-mail.

„Continuăm să lucrăm 
împreună cu KAN (canalul 

public israelian - n.r.) şi 
a u t o r i t ă ţ i l e  i s r a e l i e n e  
corespunzătoare pentru a 
garanta siguranţa celor care 
se pregătesc şi care vor 
pa r t i c i pa  l a  concu rsu l  
Eurovision din luna mai. Vom 

continua să monitorizăm 
îndeaproape situaţia actuală 
din Israel”, se adaugă în 
comunicat.

Onoare, respect și aleasă considerație

Eurovision 2019 ar putea fi anulat din cauza 
situației din Israel

Papa nu i-a lăsat pe 
credincioși să-i sărute mâna



1633: S-a născut Miron Costin, cronicar moldovean, cea mai 

însemnată personalitate a literaturii românești din Moldova 

secolului al XVII-lea (d. 1691).

1746: S-a născut Francisco 

de Goya, pictor spaniol (d. 

1828).

1821: Întâlnirea dintre 

T u d o r  V l a d i m i r e s c u ,  

conducător al revoluției din 

Țara Românească, și Alexandru 

Ipsilanti, liderul Eteriei. În 

ciuda unor grave divergențe, 

cei doi ajung la un acord, în 

urma căruia județele dinspre 

munte trec sub autoritatea lui 

Ipsilanti, iar Oltenia și 

județele de câmpie sub autoritatea a lui Tudor.

1830: S-au încheiat lucrările de redactare a 

Regulamentelor Organice, considerate primele acte 

constituționale de pe teritoriul României.

1842: Anestezia a fost utilizată pentru prima dată, într-o 

intervenție a chirurgului american dr. Crawford Long.

1844: S-a născut Paul Verlaine, poet francez (d. 1896).

1853: S-a născut Vincent Van Gogh, pictor olandez (d. 

1890).

1912: A murit Karl May, scriitor german (n. 1842).
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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 11:00 
Levintza prezintă 12:00 Exclusiv în 
România 13:00 Tezaur folcloric 14:00 
Telejurnal 14:30 Adevăruri despre 
trecut 15:00 Ora regelui 16:00 Izolaţi în 
România 16:30 Mystery Files  17:00 In 
memoriam Ion Dolănescu  19:00 
Teleenciclopedia 20:00 Telejurnal 
21:00 Apocalipsa: Primul Război 
Mondial 22:00 Managerul nopţii 22:55 
Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Martie

Astazi ar fi bine sa 
evitati deplasarile cu 
autoturismul. Daca 
totusi sunteti nevoit 
sa conduceti, fiti cat 
mai atent si nu va 
grabiti. Speculatiile 
financiare sunt de 
evitat.

Aveti de rezolvat 
multe probleme la 
locul de munca, dar 
colegii nu se grabesc 
sa va ajute. Dupa-
amiaza este posibil sa 
primiti o veste in 
legatura cu accidentul 
unui prieten

Deveniti impulsiv 
d i n  c a u z a  u n o r  
neintelegeri cu seful 
direct. Fiti prudent in 
afirmatii!  Va sfatuim 
s a  v a  s t a p a n i t i  
nervozitatea si in 
d i s c u t i i l e  c u  
partenerul de viata.

Primiti vestea pe 
care o asteptati de 
mult, in legatura cu 
p l e c a r e a  i n t r - o  
calatorie. Partenerul 
d e  v i a t a  v a  
reproseaza ca nu v-ati 
ales bine momentul 
pentru deplasare. 

S u n t e t i  c a m  
irascibil, din cauza 
stresului si a oboselii 
acumulate. Evitati 
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu! Sunteti 
predispus la unele 
probleme de sanatate 
si chiar la accidente. 

Colaborarea cu un 
partener de afaceri va 
da dureri de cap. 
Evitati disputele si 
cautat i  o solut ie 
comuna. Daca reusiti 
sa evitati o cearta, 
perspectivele afacerii 
sunt foarte bune.

Din cauza unor 
e v e n i m e n t e  
neprevazute, nu va 
p u t e t i  r e s p e c t a  
programul. Va sfatuim 
s a  n u  v a  p u n e t i  
sperante intr-o afacere 
demarata recent. S-ar 
putea sa fiti dezamagit. 

I n c e p e t i  o  
activitate care va 
poate aduce avantaje 
materiale. Vă sfătuim 
sa fiti conciliant in 
discutiile cu colegii si 
partenerul de viata. 
Dupa -am iaza  va  
viziteaza un prieten.

Un membru al  
familiei nu isi respecta 
o  p rom is i une  i n  
legatura cu o suma de 
bani. Nu va grabiti sa 
ii faceti reprosuri! Ar fi 
bine sa dati dovada 
d e  m a i  m u l t a  
flexibilitate.

BERBEC

P e  p l a n  
profesional, eforturile 
sustinute din perioada 
precedenta incep sa 
dea roade. Va sfatuim 
sa amanati intalnirile 
cu prietenii si sa 
evitati deplasarile cu 
autoturismul.

Partenerul de viata 
va face reprosuri 
neintemeiate.  Va 
sfatuim sa va pastrati 
calmul. Ar fi bine sa 
acordati mai multa 
atentie familiei si, in 
special, partenerului 
de viata. 

S-ar putea sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la locul de 
munca. Nu raspundeti 
la provocari! In scurt 
timp, situatia se va 
lamuri. Dupa-amiaza 
primiti o suma de bani 
neasteptata.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00  I 
Like IT 10:30 Superspeed la 
Pro TV 11:00 Ce spun românii 
14:00 Monte Carlo 15:45 
Românii au talent 19:00 Ştirile 
Pro Tv 20:00 007: Coordonata 
Skyfall 23:00 Burlaci întârziați 
01:00 Las fierbinți 02:00 La 
Maruţă 05:00 Ce spun românii 
06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 09:30 
Fructul oprit 12:30 Asia 
Express 13:00 Observator 
13:15 Asia Express 19:00 
Observator 20:00 iUmor 
23:00 Surpriză: vine Polly! 
01:00 Self/less: Transfer 
de viață 04:15 Batman 
06:00 Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
1001 de nopți 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 02:00 Roventura 
04:00 Puterea dragostei

07:20 Flash monden 08:20 
Capri 10:30 Secrete de stil 
11:00 Benny Hill Show 11:30 
Cu lumea-n cap 13:30 Liceenii 
Rock 'n' Roll 15:30 Chef 
Dezbrăcatu' 16:00 Pruncul, 
petrolul și ardelenii 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 Misiune sângeroasă 
22:30 Câini 00:30 Pierduți în 
sălbăticie

07:15 Extravagantul Mr. 
Deeds 09:45  La bloc 
12:00LOL 14:00 Un peștisor 
pe nume Wanda 16:15 Un 
altfel de Crăciun 18:15 La 
bloc 20:30 Divergent 23:30 
AVP: Alien vs. Predator 
01:30 Divergent 04:45 AVP: 
Alien vs. Predator 05:15 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

 07:45 Astro Boy 09:20 
Little Italy 11:00 Femeile 
secolului XX 12:55 TRON: 
Moștenirea 14:55 Talladega 
Nights: Balada lui Ricky 
Bobby 16:45 Hong Kong, 
oraș al crimei 18:25 Casa de 
lângă lac 20:00 Ultimele 
dorințe 21:35 Blitz 23:15 Greu 
de ucis 2 01:15 Predator

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 talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria 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 

30 Martie

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 2019 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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Adrian Mutu (40 de ani) a avut o primă 
reacție după cele două meciuri ale României 
din cadrul preliminariilor EURO 2020. 
"Briliantul" nu a evitat cele mai sensibile 
subiecte cu privire la echipa națională, după 
partidele cu Suedia și Feroe.

Adrian Mutu i-a luat apărarea lui Alexandru 
Mitriță, care a fost criticat după prestația din 
Suedia. Mai mult, fostul căpitan al Universității 
Craiova nu a fost inclus în lotul pentru partida cu 
Feroe, iar în spațiul public au apărut informații 
conform cărora acesta ar fi avut un conflict cu 
selecționerul Cosmin Contra, lucru negat 
ulterior de ambii.

"E foarte mare presiunea la națională și e 
destul de greu pentru un jucător de 24 de ani, ca 
Mitriță, să fie mereu la cel mai înalt nivel. Dacă 
are un meci mai puțin reușit, nu cred că ajută pe 
nimeni dacă îl facem praf. Înțeleg și sunt de 
acord cu critica, mai ales dacă e constructivă. 
Nu sunt de acord cu atacurile și cu jignirile la 
adresa jucătorilor. E adevărat că Mitriță nu a 
fost eficient atât cât a jucat cu Suedia, dar 
pentru asta a fost deja taxat de Cosmin. Nu zice 
nimeni să îi lăudăm pe jucători când nu merită, 
dar cred că se exagerează cu atacurile", a scris 
Adrian Mutu pe Facebook.

Adrian Mutu sare și în apărea lui Nicolae 
Stanciu

Adrrian Mutu i-a luat apărarea și lui Nicolae 
Stanciu, care a răbufnit la finalul partidei cu 
Feroe.  Actualul "decar" al naționalei a spus că 
a avut o prestație bună în cele două meciuri ale 
României, în contextul în care a fost criticat dur 

pentru evoluțiile sale, mai ales de fostul 
președinte al LPF, Dumitru Dragomir.

"Nici Stanciu nu a făcut meciurile carierei de 
data asta, dar nu înseamnă că la următorul 
meci nu ne poate aduce toate punctele. Știe și 
el că poate mult mai mult decât atât. A arătat 
deja că e un fotbalist pe care România se poate 
baza și sunt sigur că va avea un parcurs lung la 
națională. În zona Golfului, unde joacă Stanciu, 
e un fotbal la fel de competitiv că cel din estul 
Europei", a mai scris Adrian Mutu.

Adrian Mutu: "Eu am încredere în munca lui 
Contra"

Nici selecționerul Cosmin Contra nu a 
scăpat de critici. Cei mai vocali au fost cei de la 
FCSB. Florin Tănase a declarat, la finalul 
partidei cu Astra, că merita să fie convocat 
pentru dubla cu Suedia și Feroe. Ulterior, și Gigi 
Becali i-a transmis lui Contra că a convocat 
prea puțini jucători de la FCSB. 

"Am văzut că au fost foarte multe critici și la 
adresa lui Cosmin cu privire la selecție, la 
primul 11 și la schimbări. Suntem 20 de 
milioane de selecționeri în România și la fel de 
bine știm că niciodată nu suntem de acord cu 
alegerile pe care le face selecționerul, mai ales 
când echipa pierde și că jucătorii care nu au 
jucat erau cei mai buni. Eu am încredere în 
munca lui Contra și a staff-ului lui și mi-aș dori 
să văd mai multă susținere pentru națională 
noastră, mai multe critici constructive și mai 
puține atacuri subiective și direcționate", a scris 
Adrian Mutu.

SPORT

Simona Halep a pierdut semifinala de la Miami, contra 
Karolinei Pliskova, şi a ratat astfel oportunitatea de a urca pe 
locul 1 WTA. Cehoaica are şansa să urce până pe locul doi în 
ierarhie, dacă va câştiga finala cu Ashleigh Barty.

Turneul de la Miami avea o miză imensă pentru Halep, 
dincolo de sumele uriaşe puse în joc. Sportiva noastră era în 
faţa oportunităţii de a câştiga primul turneu al anului, iar o 
calificare în ultimul act ar fi fost sinonimă cu revenirea pe locul 
1 WTA.

În clasamentul "WTA-live-ranking", Simo trecuse deja, 
odată cu accederea în penultimul act, de Petra Kvitova, 
sportivă care a pierdut în sferturile de finală. Doar că acum îşi 
vede poziţia secundă ameninţată, Pliskova putând să urce 
până pe locul secund, dacă se impune în finală.

De notat şi faptul că Ashleigh Barty, cealaltă finalistă de la 
Miami, va intra în premieră în TOP 10 WTA. Indiferent de 
rezultatul ultimului act, australianca se va situa de luni pe 
locul 9 WTA.

Mihai Teja 
mai are parte 
ș i  de veșt i  
bune, înaintea 
meciului cu 
Craiova, din 
etapa a 3-a a 
play-off-ului. 
După ce la 
p i e r d u t  p e  
Mihai Bălașa 
pentru derby-
ul cu oltenii, 
tehnicianul de 
40 de ani se va 
putea baza pentru jocul de duminică, 31 martie, pe trei dintre 
cei mai importanți jucători ai echipei sale.

Indisponibili in ultima perioadă, Mihai Pintilii și Marko 
Momcilovic sunt apți de joc si vor fi în lot pentru meciul cu 
echipa din Bănie. Un alt fotbalist care a fost incert în ultimele 
zile, dar pe care Teja se va putea baza la partida cu Craiova, 
care va fi transmisă în direct pe Digi Sport 1, duminică, de la 
ora 20.30, este Romario Benzar. Cei trei s-au antrenat 
normal în ultimele zile.

Benzar a suferit o contractură în timpul primei reprize 
dintre România și Feroe, partidă câștigată de tricolori cu 
scorul de 4-1. Jucătorul de 27 de ani a preferat să nu riște o 
ruptură, iar împreună cu staff-ul naționalei au hotărât să 
rămână la vestiare după pauză. În acest moment, fundașul 
dreapta nu mai resimte dureri și este apt de joc pentru partida 
cu Craiova.

Pintilii este jucătorul așteptat cu nerăbdare de staff-ul 
celor de la FCSB. Acesta a lipsit toată luna martie, după ce a 
suferit o microruptură în timpul meciului cu Voluntari, încheiat 
cu scorul de 2-2. Ajuns la 34 de ani, căpitanul roș-albaștrilor 
s-a pregătit însă normal în ultima perioadă și va putea fi pe 
teren încă din primul minut al duelului cu oltenii.

Momcilovic este jucătorul de la FCSB cel mai chinuit de 
accidentări în acest sezon. Fundașul stânga, în vârstă de 31 
de ani, s-a rupt pentru prima dată în august 2018, în meciul 
tur cu Hajduk Split, din Europa League, iar de atunci a mai 
avut încă două accidentări care l-au ținut departe de gazon 
până în acest moment. Sârbul este acum sută la sută refăcut, 
după contractura suferită la un antrenament, efectuat în 
urmă cu aproximativ o lună, și va putea fi folosit cu Craiova.

Halep poate pierde locul 
"2" virtual din clasamentul WTA

Super-veşti pentru Teja! 
Ce a aflat tehnicianul, înainte

 de duelul cu olteniiR ă z v a n  M a r i n  e s t e  
aproape de un transfer la una 
dintre cele mai importante 
echipe din Europa, Ajax 
Amsterdam. Zvonurile despre 
un eventual transfer al 
internaționalului român la 
gruparea din Olanda l-au 
făcut pe un fost jucător 
olandez, Kees Kwakman, 
să-l urmărească la meciul 
dintre Suedia și România.

Acesta l-a confundat 
însă pe jucătorul celor de la 
Standard cu un alt mijlocaș 
român. Nicolae Stanciu. 
Decarul tricolorilor l-a 
impresionat în prima repriză 
a meciului pe Kwakman.

"M-am uitat la Suedia - 
România și n-am văzut echipa 
de start și numerele, am mutat 
prin minutul doi. După vreo 25 
de minute mi-am spus: 
"Doamne, ce jucător!" Pase 

perfecte, un-doi-uri, pase 
lungi. Dar s-a dovedit că am 
greșit pentru că cel pe care îl 
remarcasem era Stanciu", a 
povestit, râzând, Kwakman.

Răzvan Marin la Ajax
Mijlocașul dorit de Ajax nu a 

trecut însă nici el neobservat. 
Kees Kwakman l-a comparat 
pe Răzvan Marin cu unul 
dintre actualii jucători ai 
echipei care va juca în 
sferturile Champions League, 
din acest sezon, contra celor 

de la Juventus Torino.
”A fost doar un meci, dar a 

jucat precum o face Van de 
Beek (mijlocaș la Ajax), ca un 
mijlocaș box-to-box dinamic. A 
reușit și un assist, asta datorită 
travaliului său", a mai spus 

Kwakman.
Răzvan Marin ar putea 

ajunge la Ajax în vară, în 
schimbul sumei de 12 
milioane de euro. Dacă 
olandezii vor plăti această 
sumă pe jucătorul de 22 
de ani, acesta ar fi al trei-
lea cel mai scump jucător 
român, după Adrian Mutu 
și Cristi Chivu.

37 de meciuri, 5 goluri și 6 
pase de gol are Marin în acest 
sezon pentru Standard.

9 milioane de euro ecte 
cota de piață a lui Răzvan 
M a r i n ,  c o n f o r m  
transfermarkt.com

Reacția lui Adrian Mutu, după momentele tensionate 
de la națională. Ce a spus de Mitriță, Stanciu și Contra 

”Doamne, ce jucător!” A vrut să îl urmărească pe 
Răzvan Marin, dar l-a confundat cu alt jucător
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