
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Teleorman a organizat ieri, 12 aprilie, Bursa Generală a 
Locurilor de Muncă. Ca de fiecare dată, evenimentul se 
adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc 
de muncă sau care doresc să se reorienteze profesional.

În vederea participării la Bursa Generală a Locurilor 
de Muncă au fost contactaţi aproximativ 700 de agenţi 
economici care au oferit peste 500 locuri de muncă 
vacante.

Meseriile în care au fost anunţate locurile vacante 

p e n t r u  s t u d i i  s u p e r i o a r e  s u n t c e l e  d e  
inginer/subinginer(industria mecanică, electrotehnică, 
alimentară), contabil/economist, proiectant inginer, 
specialist SIG/IT, etc.

Pentru persoanele cu studii medii sau profesionale, 

cele mai multe locuri de muncă vacante sunt pentru 
ocupaţiile: electrician de întreţinere şi reparaţii, laborant 
chimist, lucrător comercial, sudor, tamplar, zidar, lăcătuș 
mecanic, muncitor necalificat, etc.

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

(€) 1 EUR 
4.7587 lei

($) 1 USD
4.2071 lei

1 XAU 
175.2727 lei

(£) 1 GBP 
5.4992 lei

(Gramul
de aur)

În cursul acestei 
săptămâni, mai exact 
în data de 10 aprilie 
2019, Guvernul  a 
aprobat o Hotărâre 
privind acordarea unor 
ajutoare de urgență în 
s u m ă  t o t a l ă  d e  
550.200 de lei pentru 
sprijinrea a 147 de 
familii și persoane 
s ingu re  a f l a te  în  
n e c e s i t a t e  o r i  
deosebite cauzate de 
incendii, ploi abundente, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte 
cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială. 

(Continuare  în  pagina  4)
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Constituirea Corpului 
Naţional de Experţi 

în Management 
Educaţional, seria a 14-a

500 de locuri de muncă pentru 
participanții la Bursă

Ajutoare de urgență pentru familii și 
persoane singure din Teleorman

Grija 
pentru persoanele

 vârstnice



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

ANM a schimbat prognoza. Meteorologii anunță temperaturi 
încadrate în limite normale pentru Florii. De Paște, însă, 
temperaturile vor fi mult mai ridicate. Cantităţile de precipitaţii 
estimate pentru această perioadă vor fi deficitare în regiunile 
vestice şi nordice şi apropiate de cele normale în rest.

Temperatura medie va avea valori ușor peste cele specifice 
acestei săptămâni, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric 
estimat pentru această săptămână va fi în general apropiat de 
cel normal pentru această perioadă, posibil ușor deficitar în 
sudul și estul teritoriului.

În perioada 15.04.2019 – 22.04.2019, valorile termice se vor 
situa în jurul celor normale pentru această săptămână, la nivelul 
întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal 
pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

În perioada 22.04.2019 – 29.04.2019, cantitățile de 
precipitații vor fi apropiate de cele normale ale perioadei, cu 
posibilitatea unui ușor deficit în regiunile vestice și sud-vestice.

PET-urile sunt deșeurile 
din plastic cele mai des 
întâlnite în cursurile de apă 
e u r o p e n e ,  u r m a t e  d e  
ambalaje de mâncare și 
mucuri de țigări, conform unui 
nou raport.

P u n g i l e  d e  p l a s t i c  
alcătuiau doar 1% din 

deșeurile din plastic găsite în 
apele dulci, reflectând ani de 
eforturi pentru a reduce 
u t i l i zarea lo r,  conform 
raportului Plastic Rivers 
real izat  de Earthwatch 
Europe și Plastic Oceans UK. 
Consumatorii ar trebui să fie 
mai conștienți de ce pot face 
pentru a reduce poluarea cu 
plastic.

„Produsele pe care le 
cumpărăm în fiecare zi 

contr ibuie la  problema 
plast iculu i  d in oceane. 
Plasticul aruncat de noi 
ajunge în râuri de la gunoiul 
generat de stilul nostru de 
viață pe fugă și de la obiectele 
pe care le aruncăm în toalete. 
Aceas tă  abo rda re  a re  
consecințe mult mai serioase 

iar raportul arată moduri 
foarte simple de a evita 
această problemă și de a opri 
poluarea cu plastic.”

Deși poluarea oceanelor 
cu plastic a primit cea mai 
mare atenție, aproximativ 
80% din deșeurile din plastic 
ajung în oceane din râuri. 
Mulți experți cred că cel mai 
bun mod de a reduce 
poluarea mărilor este de a 
curăța râurile.

Autorii au examinat nouă 
studii legate de poluarea 
surselor de apă dulce în 
Europa, evaluând prevalența 
a mai  mul te  t ipur i  de 
macroplastice. Raportul a 
exc lus  microp las t ice le ,  
echipamente de pescuit și 
obiecte din agricultură sau 
industrie, concentrându-se pe 
deșeur i le  genera te  de  
consumatori.

Sticlele din plastic au 
reprezentat 14% din deșeuri, 
ambalajele 12%, iar mucurile 
de țigări, 9%. 6% din deșeuri 
au fost reprezentate de 
recipiente de alimente de 
unică folosință, urmate de 
bețișoare de ureche (5%) și 
pahare de unică folosință 
(4%).

O altă sursă semnificativă 
de poluare sunt obiectele 
sanitare, cum ar fi șervețele 
umede, scutece și tampoane, 
care sunt aruncate la WC de 
consumatori și ajung in 
cursurile de apă sau creează 
probleme de canalizare.

Uniunea Europeană a 
aprobat recent planul de a 
interzice începând cu 2021 
zece produse din plastic de 
unică folosință, cum ar fi paie 
de băut, tacâmuri din plastic 
de unică folosință și bețișoare 
de urechi.  

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

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

0766.279.773.
***

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

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

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

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

Anunţuri
Valorea tichetelor de masă ar putea fi majorată substanţial, 

conform unei propuneri legislative iniţiată de cinci deputaţi PSD, 
proiectul de lege fiind depus la Senat în urmă cu câteva zile. 

Potrivit adevarul.ro, valoarea nominală a tichetului de masă ar 
putea creşte de la 15,18 lei, cât este în prezent, la 20 lei, adică o 
majorare cu peste 24%. 

În sprijinul propunerii lor, deputaţii au invocate faptul că 
valoarea actual a unui tichet de masă nu este suficientă pentru o 
masă de prânz, în condiţiile în care cheltuiala medie este de 
21,40 lei.

În ce priveşte beneficiile, iniţiatorii arată că şi bugetul de stat 
va avea de câştigat, având în vedere că tichetele de masă aduc 
venituri echivalente unei rate de impozitare de 40%, ceea ce 
înseamnă că majorarea la 20 lei va genera venituri suplimentare 
la bugetul public.

În plus, pentru comercianţii de produse alimentare, 
restaurante, cantine etc, creşterea valorii nominale a tichetelor 
de masă ar însemna creşterea cifrei de afaceri, în prezent circa 
15% din vânzările acestora fiind generate de astfel de tichete 
valorice. 

Pe de altă parte, acordarea acestor tichete se face pentru 
fiecare zi lucrată, ceea ce ar însemna stimularea angajaţilor, 
angajatorii neavând de suferit, având în vedere că tichetele de 
masă pot fi deduse din taxele fiscale.

„Salariaţii vor avea un beneficiu extra-salarial de valoare 
semnificativă, cu care vor putea acoperi costul unei mese de 
prânz în timpul unei zile de lucru. Folosirea tichetelor de masă cu 
o valoare nominală mai ridicată va creşte puterea de cumpărare 
a beneficiarilor lor în ceea ce priveşte bugetul personal pentru 
consumul de alimente. Peste 2,1 milioane de angajaţi, aproape 
jumătate din populaţia angajată, beneficiază de tichete de 
masă”, se arată în expunerea de motive.

Cum va fi vremea de Florii 
și de Paște în România

Valoarea tichetelor de masă
 s-ar putea majora

PET-urile, cele mai des întâlnite deșeuri din
 plastic în cursurile de apă europene
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P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a declarat, la finalul 
consultărilor de la Palatul 
Cotroceni, că discuțiile de joi 
au avut ecou și că a decis că, 
după ce Parlamentul îi va 
r ăspunde  sc r i so r i i  de  

consultare pe care a trimis-o, 
va formula și întrebările 
pentru referendumul pe 
Justiție. "Cred că românii au 
dreptul să dea răspuns 
acestui asalt pedsedist 
asupra justiției", a subliniat 
șeful statului.

"Am primit in aceasta dupa 
amiaza delegatiile PNL, 
USR, PMP, UDMR si pe cea a 

minoritatilor nationale. Am 
discutat despre situatia 
justitiei. Toti cei prezenti s-au 
aratat ingrijorati de evolutia 
din zona justitiei. Le-am spus 
direct ca, dupa mine, acest 
asalt al PSD-ului asupra 

justitiei trebuie sa primeasca 
un raspuns din partea 
romanilor, iar acesta este un 
referendum. Toti participantii 
din aceasta dupa amiaza au 
imbratisat ideea organizarii 
unui referendum. Asta ma 
bucura", a declarat Klaus 
Iohannis.

"Intre timp, am trimis 
scrisoarea de consultare 

Parlamentului, astept in 
termenul legal un raspuns. 
Am abordat si alte teme cu 
care au venit delegatiile. 
Consultarile s-au desfasurat 
intr-o atmosfera foarte buna. 
Toti cei care au participat isi 
doresc, ca si mine, un 
referendum. Cred ca romanii 
au dreptul sa dea raspuns 
acestui asalt pedsedist 
asupra justitiei. Si mai cred 
ca, indiferent de optiunile 
politice ale romanilor, cu totii 
ne dorim o Romanie cu o 
j u s t i t i e  i n d e p e n d e n t a ,  
dreapta, scoasa de sub 
influenta politicului.

Am discutat si despre 
teme. Toti au fost de acord ca 
sunt teme de actualitate din 
justitia romaneasca", a mai 
spus seful statului.

Totodata, presedintele a 
as igu ra t  ca ,  după  ce  
Parlamentul îi va răspunde 
scrisorii de consultare pe 
care a trimis-o, va formula și 
î n t r e b ă r i l e  p e n t r u  
referendumul pe Justiție.

"Dupa  ce  vo i  p r im i  
raspunsul Parlamentului, voi 
formula in t rebar i le" ,  a  
incheiat Iohannis.

Președintele Organizației Județene Teleorman a 
Partidului Uniunea Națională pentru Progresul României, 
profesorul de educație fizică, sport și sănătate, cum îi place 
să susțină, Constantin Filip, consilier local UNPR din comuna 
Piatra, se mândrește cu primii nominalizați de a fi candidați la 
alegerile europarlamentare din 26 mai 2016, cu Ilie Năstase 
și Anghel Iordănescu. Constantin Filip afirmă că cei doi care 
deschid lista pentru alegerile europarlamentare sunt oameni 
cu notorietate, cunoscuți și la nivel european. Profesorul Filip 
afirmă că peste aproximativ două săptămâni, Ilie Năstase și 
Anghel Iordănescu vor veni și în Teleorman în campania 
electorală pentru Parlamentul European. În schimb, 
Constantin Filip amintește că Gabriel Oprea nu a discutat cu 
progresiștii despre eventualul candidat la alegerile 
prezidențiale de la iarnă, dar susține că este suficient timp 
până atunci, sperând ca UNPR să aibă propriul candidat la 
prezidențiale.

În altă ordine de idei, Constantin Filip, vorbind despre 
temele referendumului national pe care l-a solicitat 
președintele Klaus Werner Iohannis, cea referitoare la fără 
penali în funcțiile de conducere, și fără Ordonanțe de Urgență 
ale Guvernului României, condus de Viorica Dăncilă, pe 
temele Justiției până la alegerile europarlamentare, susține 
că temele respective sunt în tendința subiectelor societății 
civile din zilele noastre. Faptul că președintele Klaus Werner 
Iohannis nu a anunțat încă maniera în care va suna 
întrebarea de pe buletinul de vot de la referendum, 
Constantin Filip susține că mai este timp, dar președintele ar 
trebui să se grăbească. Profesorul Filip cunoaște soarta tristă 
a referendumurilor naționale: ori nu întrunesc cvorumul 
necesar pentru a fi validate, cum este cazul și referendumului 
de anul trecut de modificare a Constituției, în care să se scrie 
că familia tradițională este căsătoria liber consimțită între un 
bărbat și o femeie; dar și a referendumurilor mai vechi, în care 
poporul a decis că Parlamentul României să aibă doar 300 de 
senatori și deputați în loc de 588 de parlamentari, și degeaba; 
nicodată nu a fost pusă în operă hotărârea poporului. În ceea 
ce privește moțiunea de cenzură a PNL-ului pe tema Justiției, 
Constantin Filip consideră că este dreptul constituțional al 
opoziției de a depune moțiuni. Vorbind și despre Tudorel 
Toader, dacă va fi remaniat sau nu, profesorul Filip declară că 
asta este problema PSD-ului și a ALDE. Constantin Filip mai 
susține că modificarea Codului penal și a celui de procedură 
sunt dorite în primul rând de PSD, care are majoritatea în 
Parlament, și mare nevoie de respectivele modificări.

Ioan DUMITRESCU

S a l a r i i l e  
p r i m i l o r  
o a m e n i  î n  
statul român 
au fost făcute 
publice. Legea 
s p u n e  c ă  
instituţiile sunt 
obligate ca de 
două ori pe an 
să spună câţi 
bani sunt viraţi 
de la bugetul 
d e  s t a t  î n  
buzunarul aleşilor.  Aşa cum ştim majorările salariale nu i-au 
ocolit nici în acest an pe cei care conduc ţara. 

Indemnizaţia pe care o primeşte lună de lună preşedintele 
Klaus Iohannis a crescut cu peste 2100 de lei, anul acesta. 
Prin urmare, şeful statului încasează lunar aproximativ 24960 
de lei.

Bani mai mulţi încasează şi premierul Viorica Dăncilă. 
Aproximativ 2000 de lei în plus primeste luna de lună faţă de 
anul 2018, ajungand la circa 24000 de lei.

Potrivit datelor publice. In anul 2019, Liviu Dragnea şi 
Călin Popescu Tăriceanu vor primi lunar câte 23,920 de lei 
fiecare.

Salariile deputaţilor şi ale senatorilor au crescut în 2019 cu 
aproximativ 1600 de lei, indemnizaţia lunară a acestora 
ajungând la 18,720.

Majorările care au intrat în vigoare în luna ianuarie au fost 
posibile pentru că demnitarii și-au corelat lefurile cu salariul 
minim pe economie.  

Noua lege a salarizării obligă instituţiile să publice în luna 
martie şi în luna noiembrie indemnizaţiile şi salariile de bază 
care le revin aleşilor.

Progresiștii
 nu au încă prezidențiabil

Cu cât au crescut salariile 
primilor oameni din stat

Liderul PSD Liviu Dragnea spune că există 
"o mare supărare" în PSD la adresa lui 
Tudorel Toader deoarece ministrul Justiției a 
anunțat că pregătește anumite ordonanțe și 
nu le-a mai dat. Asta a pus PSD în situația să 
plătească "un cost mare", a acuzat Dragnea 
joi seara, la o emisiune TV. În urmă cu o zi, 
Dragnea a spus că Toader "nu e frate cu mine, 
nici cu tata sau mama", dar acum i s-a adresat 
lui Toader cu sintagma "frate": Păi de ce ai 
ieșit, frate, cu declarațiile astea în ianuarie?

În contextul lansării de noi acuzații la 
adresa statelor europene și multinaționalelor 
cărora PSD le-a deranjat "interese uriașe", 
D r a g n e a  a  
m e n ț i o n a t  o  
"campanie de 
demonizare" la 
adresa sa, iar 
forțele ostile s-
au folosit și de 
"subiectul fals" 
al ordonanțelor 
pe justiție:

" N o i  v r e m  
respect, asta 
v r e m  s ă  
impunem. Se 
trage din toate 
părțile în noi pentru niște ordonanțe care nu 
există. Orice țară are dreptul să-și stabilească 
politica penală, Cioloș a putut să dea 
ordonanțe, că era de-al lor... Eu îmi asum 
orice risc, sunt paratrăznetul principal. Ne-a 
ajutat și domnul Toader, și Guvernul. PSD 
riscă să plătească un cost mare pe care acum 
trebuie să-l recuperăm pentru că s-a vorbit 
despre niște ordonanțe, că s-ar da, și aici și 
Bruxelles. Apoi nu se mai pot da. Păi de ce ai 
ieșit, frate, cu declarațiile astea în ianuarie? 
Habar nu am, nu am timp să analizez asta, nu 
pot să stau zile întregi să analizez. Unii colegi 
spun că poate nu a fost niciodată nicio intenție 

să le dea, ci doar intenția de a produce zarvă".
Potrivit acestuia, s-a pierdut mult timp 

prețios în care Parlamentul putea trece prin 
p rocedură  rap idă  toa te  a r t i co le le  
constituționale sau cele neatacate la CCR. 
"Probabil le atacau în continuare, dar se 
adoptau în cele din urmă. Nu mai era zarvă 
pentru nimic", a precizat șeful PSD.

Întrebat despre motivele nervozității la 
adresa lui Toader, Liviu Dragnea a răspuns: 
"Nu-s copil. Pentru motivele de care am vorbit 
mai devreme, totuși conduc cel mai mare 
partid din România, am avut rezultate mari, 
veniturile românilor au crescut, sigur că mă 

doare că în loc 
s ă  a v e m  
posibilitatea să 
spunem ce am 
spus și ce am 
făcut, trebuie 
z i l n i c ,  ș i  l a  
Parlament și în 
m i j l o c u l  
solarului, să mă 
î n t r e b a ț i  d e  
T o a d e r  ș i  
ordonanțe..."

Legat de o 
e v e n t u a l ă  

demitere a lui Toder, Liviu Dragnea a spus că 
acest lucru ține de premierul Viorica Dăncilă: 
"Va hotărâ premierul, și-l asumă, nu și-l 
asumă, în partid nu pot să spun că mai există 
susținere pentru el. Există această supărare 
mare, că s-a făcut atâta scandal, țipă și ăia de 
la Bruxelles și ăștia de la noi...Dacă ai spus că 
urmează să, înseamnă că ai analizat, ți-ai 
asumat și adopți", a mai spus Liviu Dragnea la 
Antena 3.

Șeful PSD a spus că a avut și are în 
continuare un respect foarte mare pentru 
capacitatea profesională a ministrului 
Justiției, dar a greșit foarte mult.

Iohannis, după consultările de la Cotroceni 

Toti cei care au participat își doresc, 
ca și mine, un referendum

Dragnea, atac la Toader
 pentru "ordonanțele care nu există"
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Participarea la bursă a oferit persoanelor 

aflate în căutarea unui loc de muncă 
posibilitatea de a obţine un loc de muncă sau de 
a obţine informaţii suplimentare, referitoare la 
cursurile de formare profesională derulate de 
către Agenţie, la facilităţile acordate în cazul 
angajării şi la ocuparea unui loc de muncă în 
străinătate prin intermediul reţelei EURES.

De asemenea, agenţii economici au putut 
obţine informaţii despre măsurile de stimulare a 
ocupării forţei de muncă de care pot beneficia 
angajând persoane înregistrate în evidenţele 
Agenţiei.

Rezultatele complete ale Bursei din data de 
12 aprilie vor fi date publicității în zilele 
următoare.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Centrul social pentru recuperare persoane vârstnice 
Zimnicea funcționează sub coordonarea Serviciului Public 
de Asistență Socială din cadrul Primăriei orașului Zimnicea, 
având sediul în strada Mihail Kogălniceanu nr. 30, fiind 
înființat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Zimnicea 
nr. 13/30.01.2013 și asigurând protecția persoanelor 
vârstnice.

Centrul Social pentru recuperare persoane vârstnice 
furnizează servicii sociale cu titlu temporar, cu găzduire, 
oferă un mediu familial prietenos în care persoanele în vârstă 
pot socializa cu alte persoane asemenea lor sub 
supravegherea personalului de specialitate. 

Camerele sunt dotate cu aer condiționat, grupuri sanitare 
și baie proprie.

Centrul social dispune de un număr de 14 locuri 
disponibile: 4 locuri pentru femei; 9 locuri pentru bărbați; 1 loc 
pentru persoană vârstnică de etnie romă.

Documentele necesare admiterii în acest centru sunt: 
cerere tip de admitere în centru; copie după actul de 
identitate și certificat de naștere; certificatul de căsătorie/ 
deces sau divorț dacă este cazul, în original; adeverință 
medicală din care să rezulte că nu suferă de boli infecțioase 
transmisibile; certificat medical din care să rezulte că s-au 
efectuat toate analizele cum ar fi RBW, radiografia 
pulmonară, test HIV.

Acte doveditoare privind veniturile: copie după ultimul 
cupon de pensie; adeverință de venit sau dacă acesta nu 
realizează venituri, declarație pe propria răspundere care să 
ateste acest lucru sau dacă beneficiază de venitul minim 
garantat o adeverință demonstratoare; adeverință privind 
suprafața de teren agricol; copie act de proprietate al casei.

Reprezentanții legali sau susținătorii legali care solicită 
admiterea trebuie să prezinte copie după actul de identitate; 
adeverință de venit; angajament de plată; declarație pe 
propria răspundere dacă aceștia nu realizează venituri.

Solicitantul trebuie să dea o declarație pe propria 
răspundere că nu are familie, susținători sau reprezentanți 
legali și dacă aceștia există, motivul pentru care nu se pot 
îngriji de el.

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în 
cămin datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum 
de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără 
a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Zimnicea nr. 18/ 29.01.2016  
pentru anul 2016 care este de 685 lei.

Diferența până la concurenta valorii integrale a 
contribuției lunare de întreținere se va plăti de către 
susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Centru, 
dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în 
cuantum mai mare de 782 lei.

Cornelia RĂDULESCU

500 de locuri de muncă pentru 
participanții la Bursă

Ajutoare de urgență pentru familii și 
persoane singure din Teleorman

(urmare  din  pagina  1)
Printre acestea se numără 

și persoane și familii din 
jude țu l  Te le roman,  dar  
beneficari sunt și din alte 
județe. Astfel, 104.400 lei vor 
ajunge la 22 de familii și 
persoane singure din județele: 
A l b a ,  B a c ă u ,  B u z ă u ,  
Dâmboviţa, Mureş, Neamţ, 
Olt, Prahova, Teleorman, 
Vâlcea, Vrancea şi municipiul 
Bucureşti. Bani vor ajunge la 
cele 22 de familii și persoane 
singure ale căror locuinţe, 
anexe gospodăreşti şi bunuri 
de folosinţă îndelungată au 
fost afectate de incendii.

A mai  fost  aprobată 

acordarea sumei de 421.800 
lei pentru 12 de familii și 
persoane singure care se 
confruntă cu situaţii deosebite 
ca urmare a unor probleme 
grave de sănătate ori din alte 
cauze care pot conduce la 
riscul de excluziune socială. 
Beneficiarii acestor ajutoare 
sunt din: Argeş, Bacău, Bihor, 
Botoşani, Buzău, Călăraşi, 
Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, 
Giurgiu, Gorj, Hunedoara, 
Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, 
Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, 
Să la j ,  S ib iu ,  Suceava ,  
Teleorman, Vaslui, Vâlcea, 
Vr a n c e a  ş i  m u n i c i p i u l  
Bucureşti.

D e  a s e m e n e a ,  v o r  
beneficia de 24.000 de lei alte 
5 familii şi persoane singure 
din Argeş, Caraş-Severin, 
Neamţ şi Vâlcea, ale căror 
locuinţe au fost afectate de ploi 
abundente şi alunecări de 
teren.

Banii pentru acordarea 
acestor  a jutoare vor  f i  
suportați din bugetul alocat 
Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale, au la bază anchetele 
sociale ale agenţiilor pentru 
plăţi şi inspecţie socială 
teritoriale și vor fi acordate 
î n a i n t e  d e  S ă r b ă t o r i l e  
Pascale.

M. M.

Grija pentru persoanele 
vârstnice

În perioada 15-
16.04.2019 se primesc 
cererile însotite de 
documentele necesare 
în vederea încheierii de 
contracte cu furnizorii 
medicamente cu și fără 
contribuție personală în 
t r a t a m e n t u l  
ambulatoriu, pentru 
persoanele asigurate din județul Teleorman, în limita 
fondurilor aprobate fiecărui tip de asistență.

Documentele necesare încheierii contractelor, depuse în 
copie, sunt certificate pentru conformitate prin sintagma  
„conform cu originalul” şi prin semnătura reprezentantului 
legal, pe fiecare pagină. 

Aceste documente se transmit și în format electronic, 
asumate prin semnătura electronică  extinsă a 
reprezentantului legal al furnizorului. Reprezentantul legal al 
furnizorului răspunde de realitatea și exactitatea 
documentelor necesare încheierii contractelor.

Adresa de e-mail la care se transmit documentele este 
urmatoarea: farmacii@castr.ro.

Casa de Asigurari de Sănătate a Judetului Teleorman, str. 
Libertatii, nr.1, telefon 0247317084  0247316964 sau 
www.castr.ro, este la dispoziția celor interesați, cu informații 
suplimentare.

Cornelia RĂDULESCU

Gabriel Bratu, preşedintele 
Autorităţii Naţionale pentru 
Formarea Profesională în 
Sistem Dual, susţine că în 
prezent sunt un milion de tineri 
români care nu sunt nici la 
şcoală, nu sunt nici angajaţi. 
„Nu sunt nicăieri”, a precizat 
Bratu, în cadrul Conferinţei 
N a ţ i o n a l e  a  I n d u s t r i e i  
Ospitalităţii.

„Toate domeniile se 
confruntă cu lipsa forţei de 
lucru. Investiţia în forţă de 
muncă es te  cea mai  
importantă. Una adecvat 
cal i f icată. Noi suntem 
interfaţa între companii şi 
şcoală. Partea de practică, 
cu tutori de practică: de la 
companii în sistem dual 
avem 2.300 de ore de 
practică, la stat 200 de ore. Asta 
înseamnă că începând cu anul 
2, aproape că lucrează în 
companii. Bursa minimă este 
de 200 de lei, atât cât oferă şi 
statul român. Sunt companii 
care alocă 1.500 lei bursă. Cum 
îi oprim să nu plece? Prin 
faclităţile oferite încă din 
practică: transport, cazare, 

masă, nu doar bursă. Odată 
finalizate studiile, încheie 
contractul de prcatica şi îl 
începe pe cel de muncă”, a 
dec la ra t  Gabr ie l  B ra tu ,  
p r e ş e d i n t e l e  A u t o r i t ă ţ i i  
Naţionale pentru Formarea 
Profesională în Sistem Dual, în 
cadrul Conferinţei Naţionale a 
I n d u s t r i e i  O s p i t a l i t ă ţ i i ,  
organizată de HORA.

Potrivit sursei citate, în 
prezent sunt un milion de tineri, 
cu vârste cuprinse între 16 şi 21 
de ani care nu sunt nici angajaţi, 
dar nici la şcoală.

„Ieri, Autoritatea Naţională a 
încheiat un acord cu Institutul 
de Cercetare al Academiei 
Române. De acolo aflu că tineri 
între 16 şi 21 de ani nu sunt 

nicăieri: nici angajaţi, nici la 
şcoală. Şi sunt un milion. Avem 
resursă. Important este să ne 
promovăm, să îi convingem pe 
părinţi că la final de clasa a 8-a, 
cu bursă şi garanţia unui loc de 
m u n c ă ,  e x i s t ă  ş a n s ă ” ,  
precizează Bratu.

Potrivit lui Gabriel Bratu, 
există şcoli profesionale în 
sistem dual unde ultima medie 

de intrare a fost de 7.30.
„Principalul drum pe care 

am pornit este să promovăm 
acest concept. Să îi facem 
pe elevi să înţeleagă că 
şansă lor este acest sistem 
de învăţământ dual. Avem 
şcoli profesionale în sistem 
dual, unde ultima medie de 
intrare a fost 7.30. Deci, nu 
ne adresăm doar copiilor din 

medii defavorizate, ci tuturor 
care vor să aibă o meserie. 
Există o inerţie în sistem. E 
impotant să reuşim să pregătim 
şi profesorii, să îi aducem către 
partea de industrie. Şi nu numai 
profesorii, ci şi tutorii de 
practică”, a mai declarat Bratu 
în cadrul Conferinţei Naţionale 
a Industriei Ospitalităţii.

Conform prevederilor OUG nr. 9/2019, 
începând cu data de 01.04.2019, alocațiile de 
stat pentru copii au fost majorate.

Astfel, cuantumul alocațiilor de stat pentru 
copii este urrnătorul:

- 300 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 
ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu 
handicap;

- 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 
2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii care au 

împlinit vârsta de 18 ani și urrneaza cursurile 
învățământului liceal sau profesional, 
organizate în condițiile legii, până la terminarea 
acestora;

- 300 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 
3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu handicap.

Facem precizarea că drepturile cuvenite 
lunii aprilie 2019 vor fi încasate de către

beneficiari în cursul lunii mai 2019.
B.P.

Un milion de tineri din România nu sunt 
nici angajaţi, nici la şcoală

Agenția Județeană pentru Plăți și lnspecție Socială Teleorman:

Alocațiile de stat pentru copii, majorate

CAS TELEORMAN:

În atenția furnizorilor de 
medicamente
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* Începe selecția online cadrelor didactice 
Cadrele didactice din județul Teleorman care 

vor să facă parte din Corpul Naţional de Experţi în 
Management Educaţional se pot îsncrie în 
concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru 
constituirea corpului naţional de experţi în 
management educaţional, seria 14. Potrivit 
calendarului desfăşurării concursului, postat pe 
site-ul edu.ro, în data de 15 aprilie 2019 va fi afișat 
programul orar al înscrierilor, a numărului de locuri 
scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la 
sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu.

Pentru etapa de selecție, candidații trebuie să 
completeze, între 15-22 aprilie 2019, formularul 
de selecție on line, în aplicația informatică. 
Cadrele didaictice care au completat fișele de 
selecție vor afla dacă au fost selectate în data de 
23 aprilie 2019, când va fi afișată lista cu candidații 
admiși. După ce au aflat dacă sunt admiși, 
candidații trebuie să depună, între 23 aprilie-7 mai 
2019, portofoliul cu documentele prevăzute de 
Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 
şi sportului (OMECTS) nr. 5549/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare.

Lista candidaților declarați admiși după etapa 
de selecție online, care la data înscrierii la selecţie 
ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi 
control din inspectoratul şcolar, precum şi 
dosarele acestora, vor fi transmise Ministerului 
Educației Naționale de către inspectoratele 
școlare județene, în data de 8 mai 2019.

Între 9-16 mai 2019, portofoliile candidaţilor vor 

fi evaluate de către comisiile de evaluare 
constituite la nivelul inspectoratului şcolar, 
respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, iar în data de 17 mai 2019, rezultatele 
selecţiei vor fi validate de către consiliul de 
administraţie al inspectoratului şcolar, iar  comisia 
de evaluare constituită la nivelul Ministerului 
Educaţiei Naţionale va transmite către 
inspectoratele şcolare rezultatele selecţiei făcute 
în vederea afişări i  acestora la sediul 
inspectoratului şcolar.

Contestațiile pot fi depuse, între 20-24 mai, la 
inspectoratele școlare, respectiv la MEN, iar între 
20-28 mai, acestea vor fi soluționate.

În data de 29 mai 2019 vor fi transmise 
rezultatele contestaţiilor, de către Ministerul 
Educaţiei Naţionale, la inspectoratul şcolar, 
urmând ca între 30 - 31 mai 2019, inspectoratele 
școlare să întocmească listele cu candidaţii 
promovaţi şi să le înainteze la Ministerul Educaţiei 
Naţionale.

Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor 
didactice declarate promovate în Registrul 
naţional al experţilor în management educaţional 
va fi emis până la 10 iunie 2019.

Conform Registrului Naţional al Experţilor în 
Management Educaţional actualizat în data de 16 
iulie 2018, până anul trecut, erau înscrise 661 de 
cadre didactice din județul Teleorman, în Registrul 
Național al  Experţ i lor în Management 
Educaţional.

M. MEILĂ 

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

  CERERE
Ucide-mă cu amurgul uitării,
Ucide-mă în culorile blânde.
Voi rămâne numitorul tăcerii
În ghearele morții flămânde.

Mai lasă-mă două anotimpuri,
Atâtea cât mai încap între noi.
Apoi, ucide-mă cu răstimpuri,
Prin rămășițe de galbene ploi.

 POEM DIN PIATRĂ
Eu te-am sculptat din rouă și piatră
Adusă de noapte şi căzută din stele.
Tu m-ai privit prin ochi de idolatră
Colorând cuvintele cu zorii din ele.

Am finisat mult nepăsarea din tine
Așa, cu lacrimile colorate în mână;
Apoi am plecat spre nordul ce ține
Veșnicul șceptru în zbor de țărână.

  TIMP
Este ora aceea când mugurii tac,
Când lumina își declină destinul;
Este ora aceea perversă când fac
Eternul fatal legământ cu pelinul.

E ora aceea când noaptea e mică,
Străzile se golesc ca niște pahare.
Când păianjenul din colț, cu frică
Acoperă icoana cu tristă paloare.

 LEGĂMÂNT
Eram cerșetorul iubirii tale,
Iar tu erai muza de nicăieri.
Zorii înălțau cuvintele pale
Între oglinzi ciobite mai ieri…

Eram cerșetorul inimii tale,
Făcusem cu luna legământ.
Te știam în gându-mi agale,
Un Înger pustiu pe pământ…

Mihail TĂNASE

Constituirea Corpului Naţional de Experţi în 
Management Educaţional, seria a 14-a

Muzeul Judeţean Teleorman a organizat prezentarea 
cărții „Monografia comunei Tătărăștii de Sus, județul 
Teleorman (satele Tătărăștii de Sus, Udupu și Dobreni)”.

Evenimentul a avut loc vineri, 12 aprilie 2019, 
începând cu ora 11.00, în Sala Auditorium a Muzeului 
Judeţean Teleorman.

Lucrarea este semnată de teleormănenii Ion Pecie, 
„fiu al satului” Tătărăști, și profesorul Cătălin Ionuț Florea.

Cartea a apărut în anul 2018, an în care s-au împlinit 
480 de ani de atestare documentară a localității Tătărăști.

Cornelia RĂDULESCU

Constelaţia Lirei

Muzeul Județean Teleorman: 
Prezentare de carte

Federa ţ ia  Asoc ia ţ i i l o r  
Bolnavilor de Cancer (FABC) a 
lansat prima platformă online 
de informare despre cancerul 
pulmonar, imuno-oncologie şi 
b i o m a r k e r i ,  l a  a d r e s a  
pulmonar.invingemcancerul.ro
, în cadrul campaniei "Viaţa fără 
piese lipsă - Acţionează. 
Discută. Testează", demers 
realizat în parteneriat cu MSD 
România, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat de 
presă al FABC, site-ul conţine 

informaţii despre cancerul 
pulmonar, imuno-oncologie, 
biomarkeri şi rolul testării 
acestora în  t ra tamentu l  
cancerului pulmonar, dar şi un 
ghid de conversaţie menit să îl 
ajute pe pacient în discuţiile cu 
medicul, pentru a înţelege mai 
bine cum funcţionează această 
testare şi de ce este importantă 
pentru stabilirea tratamentului 
adecvat şi în timp util.

"Cancerul pulmonar este o 

problemă majoră de sănătate 
publică şi fiecare dintre noi 
trebuie să contr ibuie la 
conşt ient izarea amplor i i  
acestui tip de cancer. În lipsa 
unor campanii de informare 
pentru populaţia aflată la risc, 
dar şi a accesului întârziat la 
terapii inovatoare, şansele de 
supravieţuire pentru pacienţii 
cu cancer pulmonar scad 
considerabil. În acest context, 
testarea biomarkerilor este 
extrem de importantă pentru 

aceşti bolnavi - ei pot primi 
tratamentul potrivit şi pot 
câştiga timp preţios în lupta 
împotr iva cancerului" ,  a 
d e c l a r a t  C e z a r  I r i m i a ,  
preşedintele FABC, citat în 
comunicatul de presă.

El a spus că în România, 
testarea biomarkerilor validaţi 
s e  f a c e  g r a t u i t ,  l a  
recomandarea medicului, în 
baza unui voucher pe care 
pacientul îl foloseşte la un 

laborator de specialitate.
Totodată, MSD România şi 

FABC atrag atenţia cu privire la 
nevoia urgentă de îmbunătăţire 
a managementului clinic al 
pacienţilor cu cancer pulmonar, 
i n c l u s i v  p r i n  t e s t a r e a  
biomarkerilor de predicţie.

"În ultimii ani, opţiunile de 
tratament în cancerul pulmonar 
NSCLC s-au diversi f icat 
semnificativ, odată cu apariţia 
terapiilor ţintite şi, mai recent, a 
imunoterapiilor. În prezent, 
c o n c e p t u l  d e  m e d i c i n ă  
personalizată în oncologie 
i n c l u d e  ş i  t e s t a r e a  
biomarker i lor,  cu ro l  în 
identificarea tratamentului 
potrivit pentru fiecare pacient", 
a declarat conf. univ. dr.. Laura 
Mazilu, medic primar oncolog, 
potrivit aceleiaşi surse.

Biomarkerii sunt indicatori 
care oferă informaţii despre 
procesele biologice normale, 
procesele de boală sau 
răspunsuri farmacologice la o 
intervenţie terapeutică, fiind 
elemente-cheie în oncologie şi 
pentru medicina personalizată. 
Cu ajutorul biomarkerilor, pot fi 
identificate persoanele care au 
o anumită formă de cancer sau 
care sunt expuse riscului de a fi 
diagnosticate cu această 
boală. De asemenea, ei pot 
con t r i bu i  l a  se l ec ta rea  
persoanelor care au cea mai 
mare probabilitate de a obţine 
beneficii terapeutice în urma 
unor tratamente precum 
terapiile imuno-oncologice sau 
terapiile ţintite.

Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer 
a lansat o platformă de informare despre cancerul 

pulmonar, imuno-oncologie şi biomarkeri
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Un nou membru al genului uman a fost găsit într-o peşteră 
din Filipine, potrivit unui studiu publicat pe 11 aprilie în Nature. 
Fosilele cu trăsături distincte ale speciei locuiau pe insula 
Luzon acum cel puţin 50.000 de ani, iar în acest sens, specia 
a fost denumită Homo luzonensis.

Aceştia trăiau în acelaşi timp cu hominizii pitici Homo 
floresiensis (hobiţi) care trăiau în apropiere, pe insula 
indoneziană Flores, scrie Science News.

În formă şi dimensiuni, unele fosile se potrivesc cu oasele 
de la alte specii de hominid. „Dar dacă iei toată combinaţia de 
trăsături a H. luzonensis, nu seamănă cu nicio altă specie 
Homo”, a precizat coautorul şi paleoantropologul Florent 
Detroit de la Muzeul Naţional Frances de Istorie Naturală din 
Paris.

Dacă descoperirea este confirmată şi de alte studii, ar 
adăuga la dovezile fosile şi genetice recente care indică faptul 
că mai multe linii de evoluţie ocupau deja estul şi sud-estul 
Asiei în perioada în care Homo sapiens a ajuns în sudul 
Chinei acum 80.000 - 120.000 de ani. Rezultatul este aşadar 
o imagine din ce în ce mai complicată a evoluţiei hominizilor în 
Asia.

Misiunile de excavare din 2007, 2011 şi 2015 de la Peştea 
Callao din Luzon au scos la iveală multe fosile ale noii specii: 
7 dinţi izolaţi (5 de la acelaşi individ), 4 oase de la degete şi un 
femur căruia îi lipsesc capetele. Analizele asupra unui dinte 
au sugerat că vârsta minimă este de 50.000 de ani. Bazându-
se pe aceste fosile, un os de la laba piciorului găsit în 2007 şi 
acelaşi sediment a fost de asemenea identificat ca H. 
luzonensis. Datează de cel puţin 67.000 de ani.

Fosilele scot la iveală atât trăsături moderne, cât şi 
trăsături primitive. Are molari mici, chiar mai mici decât cei ai 
hobiţilor, dar unele trăsături seamănă cu cele ale dinţilor lui 
Homo sapiens. Acesta are premolari neobişnuit de mari şi, 
surprinzător, două sau trei rădăcini în loc de una. Hominizii 
mai vechi, de acum sute de mii de ani sau mai mult, precum 
Homo erectus, au premolari cu mai multe rădăcini. Oasele de 
la degete sunt curbate, sugerând capacitatea de a se căţăra 
în copaci, comună pentru hominizii de acum 2 milioane de 
ani.

Este neclar dacă H. luzonensis era la fel de mic precum 
hobiţii. Cel mai bine păstrat schelet al unui hobit vine de la o 
femelă care avea o înălţime de circa un metru. Bazându-se pe 
osul de la laba piciorului descoperit în Peştera Callao, echipa 
lui Betroit suspectează că noua specie avea o înălţime mai 
mare decât atât, dar mai mică decât oamenii moderni.

La fel ca în cazul hobiţilor, originile evolutive ale speciei 
Homo luzonensis sunt necunoscute. Savanţii cred că hobiţii 
provin din grupurile de Homo erectus şi probabil specia nou-
descoperită are aceeaşi origine.

Dovezile arată că hominizii au ajuns la Luzon acum circa 
700.000 de ani. Astfel, H. erectus a trecut marea din alte 
insule indoneziene şi de pe continent la Luzon, iar apoi au 
evoluat în Homo luzonensis, cu un corp mai mic şi trăsături 
scheletice neobişnuite.

Totuşi, unii savanţi precizează că este prea devreme să se 
declare că fosilele de la Luzon sunt dovada unei noi specii de 
hominid. Grupul lui Detroit nu a putut extrage ADN de la fosile. 
Astfel, „toate posibilităţile evoluţionare rămân deschise”, a 
precizat Katerina Douka de la Institutul Max Planck din Jena, 
Germania.

De ziua soacrei, Bula se prenzinta cu un pachetel intr-o 

mana si cu o pusca in cealalta.

- La multi ani, mama soacra! Ti-am adus o pereche de 

cercei de aur.

- Multumesc, Bula. Dar cu pusca ce vrei sa faci?

- Pai de gauri in urechi nu ai nevoie?

***

In tramvai aglomeratie multa. Vede Bula un loc liber si 

sare pe el. O batrana ii zice: 

- Hai, mamica, lasa-ma si pe mine sa stau jos ca ma dor 

picioarele.

- Auzi, bre, cand erai de seama mea dadeai locul 

oamenilor batrani?

- Da, mamica.

- Pai, vezi, de-aia te dor picioarele.

Pastila de râs

Indiferent că joacă jocuri video pe o unitate 
portabilă, pe televizor sau pe internet, acestea 
pot afecta profund viața copilului. Dependența 
de jocurile video este la fel de periculoasă ca 
cea de jocurile de noroc și se poate instala de la 
vârste foarte mici, de 7-8 ani. Chiar și copiii de 
3-4 ani petrec în jur de cinci ore sau mai mult pe 
săptămână în fața jocurilor. Întrucât copiii sunt 
mai impresionabili decât adulții, jocurile video 
au un impact mai puternic asupra lor. 
Numeroase studii recente au arătat că jocurile 
video pot avea efecte negative iremediabile 
asupra dezvoltării psihice a copilului.

Cercetările au arătat că, cu cât petrec mai 
multe ore jucând jocuri violente, cu atât copiii 
au tendința să răspundă mai violent la situații 
provocative din lumea reală. Un studiu din 
2004, publicat în Journal of Adolescence, 
subliniază că adolescenții care joacă astfel de 
jocuri sunt mai înclinați să devină agresivi și să 
intre mai ușor în conflicte. S-au citat cazuri în 
care adolescenți dependenți de jocuri video 
violente au ajuns să provoace distrugeri și 
chiar crime în viața reală; deși sunt mai mulți 
factori implicați în astfel de situații grave, rolul 
jocurilor violente nu este de neglijat. Iată care 
sunt efectele negative ale 
jocurilor video, ce pot 
afecta serios dezvoltarea 
copilului:

D e p e n d e n ț a  d e  
jocurile video este la fel 
de reală și de dăunătoare 
ca orice formă de adicție. 
Atunci când copilul își 
pierde interesul pentru 
orice altă activitate și se 
gândește continuu să 
revină la jocul său video, 
ar putea fi semnul unei astfel de dependențe. 
El are tendința de a abandona celelalte 
preocupări, chiar și vechile sale hobby-uri, 
preferând jocul în detrimentul participării la 
evenimente sociale sau interacțiunii cu alți 
copii. Relațiile sociale sunt înlocuite de discuții 
interminabile pe internet despre respectivele 
jocuri. 

Adulții au o capacitate mai mare de a 
distinge între lumea virtuală și cea reală și o 
capacitate de control mai mare. De aceea, ei 
pot crea o graniță clară între agresivitatea de 
pe ecrane și viața de zi cu zi. În cazul copiilor, 
aceștia nu au încă dezvoltată zona corticală 
prefrontală, responsabilă de controlul 
impulsurilor și de capacitatea de a lua decizii. 
La copiii expuși la jocuri video violente s-a 
observat o creștere cu peste 4% a tendințelor 
agresive. Un semn al hrănirii acestor impulsuri 
violente sunt chiar reacțiile de furie 
necontrolată ale copilului, pe parcursul 
sesiunilor de joc. 

Relațiile cu prietenii și chiar cu membrii 
familiei pot suferi, atunci când copilul petrece 
mai mult timp jucându-se pe calculator sau pe 

consolă, decât stând cu cei apropiați. De multe 
ori, copiii nu mai au un alt subiect de discuție 
decât jocurile, orice alt subiect fiind tratat cu 
dezinteres sau ignorat complet. O astfel de 
îngustare a câmpului de interese este profund 
nocivă pentru copil. Iar faptul că jocurile video îl 
rup pe cel mic de relațiile sale sociale, de 
prieteni și chiar de familie este, de asemenea, 
un semnal de alarmă. 

Sănătatea fizică este afectată la copiii 
dependenți de jocuri video. Acest lucru se 
întâmplă în primul rând pentru că jocurile video 
promovează un stil de viață sedentar. Poate 
imaginea adolescentului obez, cu ochii în 
ecran, este un clișeu, dar este cât se poate de 
adevărat că atunci când petreci ore în șir într-
un singur loc, acest lucru dăunează sănătății. 
Copiii dependenți de jocurile video pot avea 
probleme legate de alimentație și de somn, iar 
creșterea în greutate este un risc real la acei 
copii care petrec multe ore în fața televizorului 
sau a calculatorului, fie pentru jocuri video, fie 
pentru alte activități. Dezvoltarea sănătoasă și 
armonioasă a organismului este corelată cu 
activitatea fizică, iar stilul de viața sedentar 
provoacă grave neajunsuri, crescând, pe 

termen lung, riscul pentru 
o serie de boli, precum: 
diabetul, hipertensiunea 
ș i  bo l i le  de in imă,  
probleme locomotorii. 
Copiii pot experimenta 
a f e c t a r e a  v e d e r i i ,  
probleme osoase, dureri 
de cap și de spate, stări 
de amorțeală și amețeli. 

O serie de cercetări au 
arătat că dependența de 
jocur i le  v ideo es te  

conectată cu stări de anxietate și episoade de 
depresie. Chiar dacă sunt multiple cauze ale 
depresiei și anxietății la copii, jocurile video pot 
crea un adevărat cerc vicios: cu cât sunt mai 
anxioși sau mai depresivi, copiii au tendința să 
petreacă mai mult timp în lumea virtuală; cu cât 
se joacă mai mult, cu atât starea lor de 
anxietate și de depresie poate deveni mai 
severă. Studiile arată că peste un sfert dintre 
persoanele care joacă jocuri video mai multe 
ore pe zi au simptome de depresie. 

Copiii preocupați numai de jocuri video pot 
avea dificultăți de învățare și probleme de 
adaptare la mediul școlar. Perioadele lungi 
petrecute în fața ecranelor, de multe ori și 
noaptea, determină o stare de oboseală 
cronică, ce afectează capacitatea de 
concentrare a copilului și poate conduce la 
eșec școlar. Copiii dependenți de jocuri au 
tendința de a sta până târziu în fața ecranelor, 
ceea ce afectează stimulare determinată de 
jocuri reduce perioadele de somn REM, care 
sunt necesare pentru o activitate cerebrală 
optimă. Ca atare, copiii vor fi mai puțin alerți și 
mai predispuși la greșeli și lipsă de atenție.

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

Fandy Music Impex SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, CUI 18877034, 
J34/443/2006, pierdut Certificat înregistrare original seria B 1927695/15.12.2008. Îl declar nul.

Anunţ

Antropologii au mai 
descoperit o rudă apropiată 

a omului

Efecte negative iremediabile ale jocurilor
 video asupra dezvoltării copilului



1862: A intrat în vigoare legea presei în România.

1869: S-a născut Pompiliu Eliade, istoric literar român (d. 

1914).

1886: S-a născut Nicolae 

Tonitza, pictor, grafician și 

critic de artă român (d. 

1940).

1 8 8 9 :  A  î n c e p u t  s ă  

funcționeze prima agenție de 

presă din România, „Agenția 

Română".

1906: S-a născut Samuel 

B e c k e t t ,  p r o z a t o r  ș i  

dramaturg irlandez, laureat al 

Premiului Nobel (d. 1989).

1930: S-a născut Sergiu 

Nicolaescu, regizor, actor, producător și om politic român (d. 

2013).

1945: Proclamarea oficială a administrației românești în 

Transilvania de Nord (ocupată, în 1940, de Ungaria 

horthystă).

1993: A murit Francisc Munteanu, scriitor, regizor român 

(n. 1924).

2015: A murit Günter Grass, poet, nuvelist, dramaturg, 

sculptor, romancier și grafician german (n. 1927).

Ziua Internationala a Rock-n-Roll-ului.
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08:00 Prietenii incredibile 09:00 
Şah-mat 10:00 Vreau să fiu sănătos 
11:00 Levintza prezintă 11:30 
Constructorii de visuri 12:00 Exclusiv 
în România 13:00 Tezaur folcloric 
14:00 Telejurnal 14:30 Adevăruri 
despre trecut 15:00 Ora regelui 16:00 
Banatul montan 16:30 Mystery Files  
17:29 Handbal feminin: CSU Cluj Noca 
- CSM Galaţi 19:00 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:10 Cursa 
distrugerii 22:45 Profesioniştii...  23:45 
Prietenii incredibile

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 13 Aprilie

Sunteti preocupat 
de anumite probleme 
legate de locuinta. 
E s t e  p o s i b i l  s a  
descoperiti o ocazie 
f a v o r a b i l a  d e  a  
rezolva o parte dintre 
probleme.  Bazati-va 
pe intuitie!

Simtiti nevoia de a 
f a c e  a n u m i t e  
schimbari in casa. Sunt 
sanse sa rezolvati 
problema banilor si sa 
puteti trece la treaba. 
S f a t u i t i - v a  c u  
partenerul pentru lista 
de cumparaturi!

Este recomandat 
sa amanati intalnirile 
d e  a f a c e r i  
programate azi. Este 
o zi buna pentru a 
petrece mai mult timp 
in familie si pentru a 
rezolva diverse mici 
probleme in casa. 

Este o zi buna 
pentru a va ocupa de 
familie. V-ati propus 
sa cumparat i  un 
obiect de valoare 
pentru casa. Nu luati 
nicio hotarare fara sa 
va consul ta t i  cu  
partenerul de viata!

Daca intentionati 
sa faceti schimbari in 
casa, acum este un 
moment propice. 
Este o zi buna pentru 
curatenie generala, 
reparatii, zugravit. Va 
p u t e t i  b a z a  p e  
ajutorul rudelor. 

Este o zi buna 
pentru a face in casa 
schimbarile la care va 
ganditi. Sunteti tentat 
sa cheltuiti mai mult 
decat va permite 
bugetul. Fiti prudent. 
Gasit i-va t imp si 
pentru odihna!

Aveti idei originale, 
apreciate de cei din 
jur, dar ar fi bine sa 
t inet i  cont s i  de 
pareri le celorlalt i .  
Daca se iveste ocazia 
sa faceti o excursie cu 
partenerul de viata, 
nu ezitati. 

Este o perioada 
favorabila relatiilor 
s e n t i m e n t a l e  s i  
initiativelor cu privire 
la camin. Aaflati ca o 
calatorie in interes 
profesional a fost 
anulata. Seara sunteti 
invitat la prieteni.

Este o zi buna 
p e n t r u  a  f a c e  
schimbari in locuinta. 
Puteti sa va faceti de 
planuri de viitor. Nu 
incepeti mai multe 
t r e b u r i  d e o d a t a ,  
pentru ca s-ar putea sa 
nu terminati niciuna! 

BERBEC

Daca v-ati propus 
sa faceti schimbari in 
casa, sunt sanse sa 
faceti rost de banii 
necesari. Ca sa evitati 
ne in te leger i le  cu 
partenerul, ar fi bine 
sa mergeti impreuna 
la cumparaturi.

S-ar  putea sa 
pr imit i  un cadou 
consistent pentru 
casa. Se intrevede o 
zi foarte aglomerata, 
d a r  p u t e t i  a v e a  
realizari importante, 
care va vor produce o 
satisfactie deosebita. 

U n  e v e n i m e n t  
n e a s t e p t a t  v a  
determină sa puneti 
i n  a p l i c a r e  m a i  
devreme planurile de 
a face modificari in 
l o c u i n t a .  S e a r a ,  
primiti vesti mai putin 
placute de la o ruda.

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 Cântă acum cu mine 
16:00 Românii au talent 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:00 Și mai greu 
de ucis 22:00 Fraierii 00:00 Pe 
bune?! 01:00 Las fierbinți 
03:00 Și mai greu de ucis 04:30 
Fraierii 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 Comoara Națională: 
Cartea Secretelor 01:30 
Concert: ACADELIA 03:45 
Furia: Eroi anonimi 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 
03:00 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 
Toamna bobocilor 15:30 Chef 
Dezbrăcatu' 16:00 Schimb de 
mame 18:00 Focus 18 19:30 
Flash monden 20:00 Atac 
aerian 23:00 Filiera franceză 
01:30 Atac aerian

08:00 Quantum ocalypse 
- Ziua judecății 10:00 La bloc 
12:15 Sora mea capricioasă 
14:15 Bruneta mea favorită 
16:15 Rocky III 18:15 La 
bloc 20:30 LOL 22:30 Alt 
Love Building 01:00 Lincoln 
03:30 Bruneta mea favorită 
05:00 La bloc 06:30 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

08:35 Iubitul meu se însoară 
10:15 Hancock 11:45 Johnny 
Engl ish 13:10 Siguranță 
națională 14:35 Speed: Cursa 
infernală 16:25 Nemuritorii 3D: 
Războiul Zeilor 18:10 Cum să 
fii amantu' la femei 20:00 Greu 
de pensionat 2 21:55 Logan 
Lucky: Cursa norocului 23:50 
13 01:25 Pirații din Caraibe: 
Blestemul Perlei Negre
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează 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 

13 Aprilie

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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Directorul sportiv de la 
FCSB a evitat să comenteze 
zvonurile potrivit cărora l-ar 
dori pe Damian Djokovic, de la 
rivala CFR Cluj, însă a găsit 
doi jucători interesanți în play-
out.

"Ce jucător îmi place din 
play-out? Laudouni, dar nu 
prea știu ce joacă. Decembrie 
1996...e interesant", a spus 
Mihai Stoica.

Aissa Laidouni are 22 de 
ani și joacă pe postul de 
mijlocaș central. A ajuns la FC 
Voluntari în iulie 2018, liber de 
contract, de la Chambly, acolo 
unde era împrumutat de 

Angers. La momentul semnării 
cu Voluntari, avea o valoare de 
piață de 200.000 de euro. 
Acum, potrivit publicației de 
specialitate Transfermarkt, 
valoarea francezului este de 
450.000 de euro.

În acest sezon, Laidouni a 
jucat în 27 de meciuri oficiale 
pentru ilfoveni, dintre care în 
26 a fost titular, și a marcat 6 
goluri.

Todorie l-a impresionat cel 
mai mult pe Mihai Stoica

Un alt jucător care l-a 
impresionat pe Mihai Stoica 
este Alexandru Tudorie, tot de 
la Voluntari. Atacantul de 23 de 

ani este un fost jucător al celor 
de la FCSB, care l-a cedat la 
ilfoveni în iulie 2017. Tudorie a 
"explodat" în acest sezon sub 
comanda lui Bergodi. A jucat în 
29 de meciuri oficiale și a 
marcat 8 goluri, iar Mihai 
Stoica știe totul despre el.

"Uite, îmi place Tudorie, de 
la Voluntari, că tot vorbim că și-
au revenit atacanții. Are 7 
goluri și numai ce pasă de gol 
a dat. Ca să vedeți ce bine 
joacă la Voluntari. Ca să vedeți 
ce înseamnă presiune.

La noi, săracul... Bine, nici 
nu mai știa, săracul, pe ce post 
joacă, dar a avut meciuri în 
care a intrat vârf, poziția lui, și 
nu putea să facă o preluare. Iar 
acolo, la Voluntari, din punctul 
meu de vedere, el și Gadze au 
rezolvat toate meciurile", a 
precizat Mihai Stoica.

Tudorie a jucat la FCSB în 
sezonul 2015-2016, de la 
Oțelul Galați, însă a prins doar 
23 de meciuri oficiale pentru 
roș-albaștri și a marcat 3 goluri 
în două sezoane.

Potrivit Transfermarkt, 
valoarea de piață a lui Tudorie 
este de 450.000 de euro.

SPORT

Naţionala masculină de handbal a României a învins 
Lituania cu 28-23 (16-13), la Târgovişte, în grupa a șasea a 
preliminariilor Euro 2020.

A fost prima victorie a "tricolorilor" în această campanie, 
după eşecuri cu Franţa şi Portugalia.

România a controlat jocul de la un capăt la altul și a fost 
condusă o singură dată, cu 4-3 (min. 8).

Diferenţa maximă de pe tabelă a fost de şase goluri, 12-6 
și 13-7, echipa antrenată de spaniolul Manuel Montoya 
neavând mai puţin de două goluri avans în acest meci după 
primul sfert de oră.

România a câştigat la diferenţă de cinci goluri, 28-23, la 
capătul unui meci foarte disputat.

Demis Grigoraș, cel mai bun marcator al României
Golurile României au fost înscrise de Demis Grigoraş 8, 

Gabriel Bujor 6, Alexandru Şimicu 4, Adrian Rotaru 3, Marius 
Szoke 2, Nicuşor Negru 2, Călin Căbuţ 1, Viorel Fotache 1, 
Ionuţ Iancu (portar) 1.

Pentru baltici au punctat Mindaugas Dumcius 3 goluri, 
Povilas Babarskas 3, Jonas Truchanovicius 3, Mindaugas 
Tracijonas 2, Laurynas Palevicius 2, Mindaugas Urbonas 2, 
Zanas Gabrielius Virbauskas 2, Aidenas Malasinskas 2, 
Skirmantas Pleta 1, Vaidotas Grosas 1, Valdas Drabavicius 
1, Tadas Stankevicius 1.

Franţa şi Portugalia conduc grupa, cu câte 4 puncte, din 
două jocuri, România are două puncte (3 jocuri), iar Lituania, 
niciun punct din trei partide.  

La turneul final se califică primele două clasate din fiecare 
grupă, alături de cele mai bune patru formaţii de pe locul al 
treilea.

Duminică sunt programate meciurile Franţa - Portugalia şi 
Lituania - România.

Sorana Cîrstea şi Andreea Mitu sunt la un meci distanţă 
de finala turneului de la Lugano. Favorite numărul 3, cele 
două românce au făcut diferenţa cu 10-7 în super tie-break în 
faţa perechii Vera Lapko / Mandy Minella, după ce 
câștigaseră cu 6-2 primul set și îl pierduseră pe al doilea cu 2-
6.

În semifinale, Cîrstea şi Mitu le vor întâlni pe Timea 
Bacsinszky şi Ylena In-Albon, ambele din Elveţia.

În schimb, Irina Bara şi Gabriela Ruse şi-au încheiat 
aventura la turneul de la Bogota. Tinerele jucătoare au fost 
învinse în sferturi de perechea Hayley Carter - Ena 
Shibahara, cu 2-6, 5-7.

România - Lituania 
28-23. Prima victorie din 
preliminariile Euro 2020

Sorana Cîrstea și
 Andreea Mitu s-au calificat în 

semifinalele de la Lugano

Arsenal a câştigat cu 2-0 prima manşă a 
derby-ului din sferturile Europa League. Echipa 
lui Unai Emery a făcut spectacol împotriva lui 
Napoli.

C u  V l a d  
Chiricheş lăsat pe 
b a n c ă ,  
v i c e c a m p i o a n a  
I t a l i e i  a  f o s t  
a s e d i a t ă  d e  
"tunari". Neînvinşi 
pe teren propriu în 
această  ed i ţ ie ,  
l o n d o n e z i i  a u  
deschis scorul încă 
din primul sfert de 
oră. Aaron Ramsey 
a marcat după o 
fază superbă.

"Alb-roșiii" au continuat să domine și și-au 
dublat avantajul. Șutul lui Lucas Torreira a fost 

deviat în propria poartă de Koulibaly.
Scorul putea căpăta proporții dacă și 

Aubameyang ar fi reușit să îl învingă pe Meret.
Goalkeeperul italian a avut două intervenții 

de senzație și în 
fața lui Ramsey. 

Nici Maitland-
Niles nu l-a putut 
învinge pe tânărul 
de 22 de ani, care a 
costat-o pe Napoli 
22 de milioane de 
euro.

Ratarea serii i-a 
a p a r ț i n u t  l u i  
Z i e l i n s k i  -  
p o l o n e z u l  i - a  
exasperat pe fanii 

italieni. Napoli a cedat cu 0-2 și are nevoie 
pentru a întoarce scorul în returul transmis joia 
viitoare, de la ora 22:00.

"Îmi place, dar nu prea știu ce joacă". 
Jucătorii din play-out care l-au impresionat

 pe Mihai Stoica

Arsenal - Napoli 2-0. "Tunarii" au făcut 
un pas mare spre semifinalele Europa League


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

