
Cu prilejul zilei de 1 
D e c e m b r i e ,  Z i u a  
Națională a României, 
cadrele militare ale 
Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență 
„ A . D .  G h i c a ”  a l  
județului Teleorman 
care s-au evidențiat 
p r i n  m o d u l  d e  
îndeplinire a atribuțiilor 
ș i  p r e g ă t i r e a  
profesională ori care 
au avut o comportare demnă pe timpul misiunilor încredințate au fost înaintate în 
gradul următor, înainte de expirarea stagiului minim.

(Continuare  în  pagina  2)

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de 
cultură aflată în subordinea Consiliului 
Judeţean Teleorman, a organizat, în 
colaborare cu Şcoala Gimnazială „Ştefan cel 
Mare” Alexandria, manifestarea „Atelierul de 
arheologie experimentală”.

Evenimentul a avut loc luni, 2 decembrie 
2019, începând cu ora 9.30, la Muzeul 
Judeţean Teleorman şi a reunit elevii claselor a 
II-a , îndrumaţi de învăţătoarele Magdalena 
Ionescu, Jeni Rănacu, Georgeta Raicu, 
Florentina Veneticu, alături de 30 de cadre 
didactice participante la Cercul Pedagogic– 
învățământ primar, clasa a II-a, zona 
Alexandria.

(Continuare  în  pagina  7)

La Alexandria, zeci de oameni de toate vârstele au laut 
parte, alături de autorițățile locale și județene, la 
ceremonialul dedicat Zilei Naționale. Într-o atmosferă de 

sărbătoare, teleormănenii au fluturat steaguri tricolore și 
au strigat, în cor, ”La mulți ani, România!”

Zeci de oameni au ținut să fie prezenți la ceremonialul 
dedicat Zilei Naționale, în reședința județului Teleorman. 

Evenimentele dedicate Zilei de 1 Decembrie au debutat 
cu un ceremonial, în memoria tuturor celor care au pus 
bazele României de astăzi. Președintele Consiliului 

Județean Teleorman, Dănuț Cristescu, a explicat 
importanța evenimentului de astăzi.

(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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Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea 
„Atelierul de arheologie experimentală”

BJ „Marin Preda”
 Teleorman: Lansare

 de carte

Repere teleormănene:

Cercelul elenistic 
de la Zimnicea

Pentru curajul de care au dat dovadă,
 mai mulți pompieri au fost avansați

Sute de teleormăneni au participat 
la festivitățile de Ziua Națională
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(urmare  din  pagina  1)
”Dragi teleormăneni, vă 

felicit cu prilejul Zilei Naționale 
a României !  Am intrat  
împreună în al doilea secol de 
e x i s t e n ț ă  a  R o m â n i e i  
moderne, pe care o dorim 
prosperă, atașată valorilor 
europene și celor care ne dau 
ident i tatea noastră,  ca 
națiune.

Astăzi, recunoștința mea 
se îndreaptă spre eroii români 
din toate timpurile, care au 
contribuit prin jertfa lor la 
formarea națiunii și a statului 
român.

La 101 ani de la făurirea 
României Mari, avem datoria 

să fim o națiune unită în jurul 
unei idei generoase și a unui 
proiect de țară, repetând 

exemplul părinților Marii Uniri, 
pentru a duce la bun sfârșit 

proiectele strategice pe care 
ni le-am propus pentru 
România!

Doar împreună putem să 
c o n s t r u i m  o  R o m â n i e  
puternică pentru sute de ani 
de acum înainte, pentru 
viitorul nostru și al generațiilor 
care vor urma! Dumnezeu să 
binecuvânteze România! La 
mulţi ani!”, a spus Cristescu.

Atmosfera solemnă, dar 
de  să rbă toare ,  a  fos t  
susț inută de cântecele 
patriotice interpretate de 
grupul Burnasul.

Ceremonialul dedicat Zilei 
Naționale s-a încheiat cu o 
paradă militară.

Claudiu DUMITRACHE

Aproximativ 100.000 de elevi din România vor afla informații 
despre importanța colectării selective și a reciclării materialelor 
prin intermediul programelor derulate în şcoli de către Asociaţia 
ViitorPlus.

Inițiativa a fost demarată în cadrul proiectului „Eco-
ambasadorii reciclării”, o componentă a Hărții Reciclării, cu 
sprijinul financiar al Uniunii Europene, în programul “There isn't a 
PLANet B!”.

S e s i u n i l e  
educaționale pe care 
V i i t o r P l u s  l e  
o r g a n i z e a z ă  c u  
vo lun tar i  spec ia l  
pregătiți, ce devin 
“Eco-ambasador i i  
R e c i c l ă r i i ” ,  
abordează pe larg 
subiecte legate de 
materialele care se 
pot recicla și cele ce nu se pot recicla în România, precum și de 
motivele pentru care este necesar acest efort. În plus, workshop-
urile explică modalitățile prin care poți afla ce, cum și unde se 
c o l e c t e a z ă ,  f o l o s i n d  e f i c i e n t  a p l i c a ț i a  w e b  
www.HartaReciclarii.ro.

Cursurile sunt împărțite pe trei categorii de vârstă: elevi din 
clase primare, gimnaziu și liceu. La acestea, se adaugă un set 
de reguli pentru colectare selectivă create special pentru părinți, 
pentru a fi implementate în fiecare familie.

Toate materialele folosite în sesiunile educaționale pot fi 
solicitate și online, accesând secțiunea Despre Proiect – Sesiuni 
educaționale de pe www.hartareciclarii.ro, platforma interactivă 
care permite identificarea și localizarea punctelor de colectare 
selectivă a deșeurilor, adăugarea de noi puncte de colectare sau 
modificarea celor existente pe Hartă, la nivelul întregii țări.

Sesiunile educaționale pregătite de ViitorPlus sunt 
surprinzătoare, practice, interactive: pentru participanții cu 
vârste mai mari, se folosește tehnologia (quizz-uri de tip Kahoot 
de pe telefon cu clasament instant, navigarea pe platforma Harta 
Reciclării, „deșeurometrul” – un exercițiu marcă proprie în care 
deșeurile sunt material didactic), dar și cântece sau materiale 
colorate pentru cei de vârste mici.

Harta Reciclării este accesibilă atât de pe dispozitive mobile 
(smartphones și tablete), cât și pe laptopuri și desktop-uri. 
Această aplicație web-based – accesibilă la adresa 
www.hartareciclarii.ro – permite utilizatorilor să localizeze 
punctele unde pot duce deșeurile reciclabile colectate separat, 
dar include și o componentă interactivă, de user generated 
content.

Practic, Harta Reciclării le oferă utilizatorilor posibilitatea să 
adauge noi puncte de colectare selectivă – dacă acestea nu 
există deja, sau să le revizuiască pe cele deja existente, dacă 
descrierea lor nu mai este conformă cu realitatea.

Pe lângă harta propriu-zisă, această platformă include și o 
secțiune educațională, ce furnizează informații despre cum se 
face corect colectarea separată, ce tipuri de materiale pot fi 
reciclate sau cum putem să reducem și să reutilizăm materialele.

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

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. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Pentru curajul de care au dat dovadă,
 mai mulți pompieri au fost avansați

Sute de teleormăneni au participat la
 festivitățile de Ziua Națională

(urmare  din  pagina  1)
Astfel, în gradul de colonel: lt.col. 

Botorogeanu Iulian; în gradul plutonier 
adjutant: plt.maj. Bunea Daniela Liliana, 
plt.maj. Oprea Alin și plt.maj. Nedelcu Mihai 
Marius.

Tot în acest cadru festiv, inspectorul șef al 
ISU Teleorman, colonel Marius Stancu, i-a 
prezentat pe cei doi tineri salvatori repartizați 
la unitatea noastră cu data de 29 noiembrie, 
aceștia fiind proaspăt absolvenți ai Școlii de 
Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă 
„Pavel Zăgănescu” din Boldești, respectiv pe 
dl. maistru militar clasa a IV-a Dunăreanu 
Florin Costinel și pe sergent major Mătură 
Theodor Cristian.

Claudiu DUMITRACHE

100.000 de elevi din toată
 țara învață să colecteze selectiv

 în programul Harta Reciclării
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Vicepremierul Raluca Turcan declară că 
Guvernul îşi va angaja răspunderea, în maxim 
două săptămâni, pentru abrogarea recursului 
compensatoriu, dacă nu va fi realizată prin 
modificarea legii de către Parlament. Ministrul 
justiției, Cătălin Predoiu, anunțase joi  că 
guvernul nu va abroga prin OUG legea 
recursului compensatoriu votată de PSD, 
ALDE și UDMR. Declarația a stârnit un val de 
critici, dat fiind că abrogarea recursului 
compensatoriu a fost una dintre principalele 
promisiuni ale PNL în campanie.

„Guvernul PNL are mandat în favoarea celor 
cinstiţi, nu a infractorilor! Ne punem mandatul la 
bătaie ca să apărăm oamenii cinstiţi puşi în 
pericol de fosta guvernare prin recursul 
compensatoriu. Abrogarea recursului  
compensatoriu este atât de importantă pentru 
noi, încât ne vom angaja răspunderea dacă nu 
va fi realizată prin modificarea legii de către 
Parlament”, a declarat duminică, pentru 
AGERPRES, Raluca Turcan, care participă la 
Sibiu la manifestările prilejuite de Ziua 
Naţională a României

Potrivit sursei citate, „PSD a scos pe porţile 
puşcăriilor aproape 20.000 de infractori 
periculoşi care ameninţă viaţa oamenilor”.

„Sub pretextul unor condiţii improprii de 

detenţie, PSD a scos pe porţile puşcăriilor 
aproape 20.000 de infractori periculoşi care 
ameninţă viaţa oamenilor. Problema posibilelor 
amenzi din partea CEDO va fi rezolvată prin 
alte mijloace, cum ar fi brăţări electronice, 
personal de probaţiune sau chiar construcţia 
unui nou penitenciar. În niciun caz eliberarea 
infractorilor înainte de termen nu este o soluţie”, 
a arătat vicepremierul Raluca Turcan.

Vicepremierul Raluca Turcan declară că 
Guvernul va include ” la angajarea răspunderii 
şi prorogarea termenului de pensionare 
anticipată pentru magistraţi”.

„Rămânem fe rm i  î n  respec ta rea  
angajamentului de guvernare şi vom include la 
angajarea răspunderii şi prorogarea termenului 
de pensionare anticipată pentru magistraţi. În 
acest fel, evităm blocarea justiţiei şi 
rejudecarea a mii de procese. Vom mai include 
modificarea condiţiilor de vechime pentru 
accederea în magistratură, dar şi trecerea de la 
completele de doi judecători la cele de trei în 
instanţele inferioare. Anihilarea abuzurilor PSD 
în justiţie nu mai poate fi tergiversată. Tolerarea 
atacurilor la justiţie de dragul infractorilor, girată 
de PSD, nu mai poate continua”, a concluzionat 
Raluca Turcan.

Este greu ”să împarți două paie la trei măgari”, și asta a 

constatat-o și Guvernul liberal condus de Victor Orban.  

Premierul poate acuza ”greaua moștenire”, dar totuși la 

sfârșitul lunii noiembrie 2019 a trebuit să taie bani de la 

unele ministere, dar și să dea mai mulți bani altor 

portofolii, cu toate că toți au nevoie de bani pentru 

desfășurarea corectă a activității guvernamentale, și 

banii oricum nu ajung niciodată.

Cu un deficit bugetar care crește la 4,3 %, ministrul de 

Finanțe a publicat proiectul Ordonanței de Urgență 

privind rectificarea bugetară. Astfel ministerele care 

câștigă bani la rectificarea bugetară sunt: Ministerul 

Muncii care primește în plus 3.982,3 milioane lei; 

Ministerul Sănătății care primește cu 2.898,9 milioane lei 

în plus; Ministerul Dezvoltării Regionale primește în plus 

1.763,7 milioane lei; Ministerul de Finanțe primește în plus 

388,3 milioane lei; chiar și Ministerul pentru Mediul de 

Afaceri primește ceva în plus, adică 299 milioane lei.

Sunt însă și ministere care pierd, care primesc mai 

puțini bani. Astfel la rectificarea bugetară Ministerul 

Educației, care este prioritară pentru actuala conducere, 

primește mai puțin cu 2.080 milioane lei, reprezentând în 

principal economii la proiectele cu finanțare externă 

nerambursabilă; și Ministerul Transporturilor primește 

mai puțini bani, respectiv 1.084,2 milioane lei; Ministerul 

Agriculturii primește mai puțin cu 1,.065,9 milioane lei; 

Ministerul Fondurilor Europene primește mai puțin cu 

302,3 milioane lei; Ministerul Comunicațiilor primește mai 

puțin cu 110,9 milioane lei; chiar și Secretariatul General al 

Guvernului primește mai puțin cu 227,5 milioane lei.

Dacă ministerele care au pierdut bani la rectificarea 

bugetară sunt nemulțumite, este normal, fiindcă sunt 

portofolii ministeriale care au primit bani în plus, și tot 

sunt nemulțumite, fiindcă banii nu ajung niciodată, iar ca să 

faci performanță la un minister îți trebuie bani. Dar e greu 

să gestionezi sărăcia. Colectarea banilor la bugetul de stat 

trebuie accelerată. Trebuiesc înlăturate cheltuielile 

ineficiente. Trebuiesc accesate cât mai multe fonduri 

europene nerambursabile. Trebuie strânsă punga risipei în 

unele domenii. Trebuie oprită corupția. Trebuie crescută 

rentabilitatea și eficiența în fiecare domeniu. Trebuie luat 

de la fiecare după posibilități, și trebuie reanalizat 

principiul ”fiecăruia după necesități”.

 Ioan DUMITRESCU

Dacă în acest weekend ar avea loc alegeri parlamentare, 
românii ar vota în proporție de 39% cu PNL, în creștere 
importantă față de luna precedentă, când liberalii erau cotați 
cu 29,6%, arată un sondaj IMAS realizat la comanda Europa 
FM în perioada alegerilor prezidențiale.

PSD rămâne tot la puțin peste 21 la sută, cu cât erau cotați 
social-democrații în sondaje și în octombrie.

În schimb, USR continuă să scadă, de la 16,4% în 
octombrie la 12 procente în noiembrie. Tendință de scădere și 
pentru ALDE – de la 4 la 3 procente – și pentru Pro Romania – 
de la 10 la peste 6 procente.

Sondajul IMAS a fost realizat prin interviuri telefonice în 
perioada 11 -27 noiembrie. Au răspuns 1011 persoane, cu 
vârste peste 18 ani. Marja de eroare este de +/- 3 %.

Sondaj IMAS realizat 
între cele două tururi: PNL urcă 

la 39%, PSD stă la 21%

Cine pierde,
 cine câștigă la rectificare

Unirea celor trei provincii 
româneşti prin autostrăzi 
reprezintă o prioritate pentru 

Guvern, a declarat, duminică, 
la Alba Iulia, întrebat despre 
acest obiectiv, premierul 
Ludovic Orban, transmite 
Agerpres.

„Este unul din obiectivele 
noastre prioritare. Autostrada 

de pe coridorul IV Pan-
e u r o p e a n ,  c e l e  c i n c i  
tronsoane de la Piteşti la Sibiu 

sunt 'prioritate zero'. De 
asemenea, Autostrada 'Unirii', 
cum îi spunem noi, Autostrada 
Tîrgu Mureş – Iaşi – Ungheni, 
şi nu numai Tîrgu Mureş – Iaşi 
– Ungheni, ci şi legătura cu 
graniţa de vest, de asemenea, 

reprezintă o prioritate. Tot 
printre priorităţi, reprezintă o 
'prioritate tot zero' realizarea 
tronsonului de autostradă 
Comarnic – Braşov”,  a 
declarat şeful Guvernului.

În altă ordine de idei, 
Ludovic Orban a spus că 1 
Decembrie este „simbolul 
unităţii românilor, simbolul 
unor realizări spectaculoase, 
ce ar trebui să reprezinte 
imboldul gândirii, simţirii şi 
acţiunii fiecărui român, acum 
şi pe viitor”.

Orban a apreciat  că 
România „poate avea un 
destin măreţ, România are 
şansă să obţină respectul, 
aprecierea partenerilor noştri 
şi fiecare român are şansa să 
reuşească, în viaţă, în ţara lui”.

Ş e f u l  G u v e r n u l u i  a  
p a r t i c i p a t  d u m i n i c ă  l a  
manifestările organizate în 
Alba Iulia de Ziua Naţională, la 
împlinirea a 101 ani de la 
Unirea Transi lvanie i  cu 
România.

Mihai Tudose și-a anunțat demisia din Pro 
România pe pagina de Facebook. 

Europarlamentarul Mihai Tudose a 
demisionat din Pro România. El a trimis demisia 
la partid și anunță că în viitor va vorbi despre 
ceea ce l-a forțat să ia această decizie.

Motivul invocat în demisia publicată pe 
Facebook: „Motivele acestui act și anume 
totalul dezacord cu deciziile conducerii centrale 
fiind de notorietate nu le mai detaliez”. 

Săp tămâna  t recu tă ,  a tacu r i l e  l a  
președintele partidului au culminat cu invitarea 
plecării din partid.  Tudose l-a atacat pe Ponta 
d e s p r e  c a r e  s p u n e  c ă  a  d e v e n i t  
„nefrecventabil” și că ar trebui să plece din 
partid. „Șansa PRO Victore e... plecarea ta”, a 
scris Tudose.  El îl acuza pe Ponta că vrea să 
scape de toți oamenii incomozi din partid 

,,pentru ca el să vândă iluzii până la 
parlamentare când pragul de 5% va fi de 
neatins.

Mihai Tudose nu este primul care pleacă din 
Pro România și care îl contestă pe Victor Ponta. 
În urmă cu o lună, Daniel Constantin și Sorin 
Cîmpeanu au plecat din partid după ce fost 
suspendați.

Revolta celor din Pro România a început 
odată cu votul pentru căderea Guvernului 
Dăncilă și a ajuns la cote maxime la votul pentru 
susținerea noului guvern liberal. Linia de partid 
impusă de Ponta a fost susținerea unei 
majorități pentru dărâmarea Guvernului 
Dăncilă și nesusținerea guvernului Orban.  Mai 
mulți membri Pro România, și anume șapte, au 
votat pentru guvernul liberal minoritar, 
nesocotind ordinul lui Ponta.

Raluca Turcan:

Ne vom angaja răspunderea în maxim două
 săptămâni pentru abrogarea recursului compensatoriu, 

dacă legea nu va fi modificată Parlament

Mihai Tudose a demisionat din Pro România

Orban: Unirea celor trei provincii românești 
prin autostrăzi este unul din obiectivele prioritare



 Cercelul elenistic de la Zimnicea este 
confecționat din aur și a fost descoperit în 
necropola getică numită „Câmpul Morților”, în 
campania de cercetări arheologice desfășurate 
în regim de salvare în anul 2007.

Este vorba despre o necropolă vastă, 
situată la nordul și estul așezării getice și 
medievale numită „Cetate”, din vestul orașului 
Zimnicea.

Punctul „Cetate” a fost cercetat pentru prima 
dată în anul 1872, de către Cezar Bolliac, 
primele sondaje pe care acesta le făcuse fiind 
în anul 1845.

În campania de cercetare din 2007, condusă 
de arheologul Mircea Babeș, au fost cercetate 
patru morminte.

Într-unul dintre aceste morminte, în urna de 
incinerație (o cană înaltă, lucrată cu mâna, cu 
gâtul tronconic și toarta în bandă), deasupra 
oaselor calcinate se afla un cercel de aur.

Cercelul este o verigă cu capete deschise și 
are una dintre extremități modelată în formă de 
cap de leu, iar cealaltă extremitate este ascuțită 
și torsionată.

Fața animalului este redată în mod realist, 
cu botul proeminent și gura deschisă, iar ochii 

sunt sugerați prin două proeminențe.
Corpul cercelului este dintr-o foiță de aur, 

pliată triunghiular, care are marginile unite în 
partea interioară.

Cercelul este ornamentat în tehnica 
granulației și filigranului și se află într-o stare 
foarte bună, neprezentând urme de trecere prin 
foc.

Astfel de piese au fost descoperite în 
bazinele Mării Negre, Mării Egee și Mării 
Mediterane și în necropolele tracice de la sud 
de Dunăre.

În țara noastră, cercei de acest tip fuseseră 
descoperiți numai în Dobrogea, în fostele 
colonii grecești Tomis și Calatis, piesa de la 
Zimnicea fiind prima descoperire de acest fel 
de la nord de Dunăre.

Cercelul de la Zimnicea are o valoare 
artistică deosebită, fiind în același timp o 
dovadă a relațiilor de schimb dintre populația 
locală, geto-dacă, și lumea elenistică.

Aceste schimburi sunt ilustrate și de alte 
obiecte descoperite în necropola de la 
Zimnicea: vase și alte obiecte de podoabă.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU
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Procedura internă pe care 
societatea de asigurăr i  
Euroins a impus-o angajaţilor 
încalcă dispoziţiile legale în 
materie de RCA şi afectează 
grav drepturile şi interesele 
transportatorilor, avertizează 
Confederaţia Operatorilor şi 
Transportatorilor Autorizaţi din 
România (COTAR), într-un comunicat de presă.

"În multe situaţii transportatorii au şi calitate de persoane 
păgubite, ca urmare a producerii unor evenimente rutiere, iar 
obiectul nostru de activitate este transportul. Cu autovehiculele 
noi ne câştigăm pâinea, iar dacă Euroins refuză să facă 
constatările în termenul legal şi cu respectarea dispoziţiilor 
legale, se întârzie implicit efectuarea reparaţiilor, maşinile fiind 
blocate în service până la efectuarea constatării, de către 
inspectorii Euroins. Dacă veţi suna la Euroins, veţi constata că 
nu ştiu când pot face constatarea pentru un autovehicul 
nedeplasabil. Acest lucru este foarte grav şi cerem de urgenţă 
ca ASF să ia măsuri. Prin notele interne Euroins, nu numai că se 
încalcă dispoziţiile legale, ci creează în sarcina noastră, a 
păgubiţilor, obligaţii care nu sunt prevăzute de lege, cum ar fi 
prezentarea de către păgubiţi doar în centrele de constatare ale 
Euroins, pentru efectuarea constatărilor", susţin reprezentanţii 
COTAR.

Potrivit sursei citate, fiecare păgubit are dreptul să-şi aleagă 
în mod liber unitatea reparatoare pentru efectuarea reparaţiilor.

"Singurele obligaţii ale păgubiţilor pentru efectuarea 
constatării avariilor sunt cele prevăzute de art. 18 alineat 5) din 
Norma 20/2017, şi anume să permită accesul asiguratorului 
RCA la bunul avariat şi să asigure condiţiile necesare în vederea 
efectuării constatării. Restul obligaţiilor, pentru ca o constatare a 
daunelor să fie efectuată, revine societăţii de asigurare RCA. 
Prin urmare, asiguratorul RCA este obligat să efectueze 
constatarea în trei zile de la avizarea daunei (art. 18 alineat 4), 
iar singurele obligaţii ale păgubitului sunt cele prevăzute la 
alineatul 5) al aceluiaşi articol. Astfel, solicităm, pe această cale, 
reprezentanţilor Euroins să respecte legea şi să efectueze 
urgent toate constatările daunelor, deoarece sute de 
autovehiculele sunt blocate în service-uri, nereparate, iar în 
scurt timp vom fi nevoiţi să protestam, pentru că nu ne mai 
putem desfăşura activitatea din cauza Euroins, care încalcă 
legea", se menţionează în comunicat.

COTAR mai reclamă faptul că suma calculată pentru 
despăgubire îi este comunicată păgubitului în mod verbal, nu în 
scris, cum prevede legislaţia.

"O altă indicaţie din notele interne ale Euroins este că la 
constatarea daunelor i se va comunica "verbal' păgubitului suma 
din calculaţie. De ce verbal? Aveţi ceva de ascuns? Legea 
spune că se comunică în scris. "Facturile de închiriere auto vor fi 
acceptate numai dacă factura de reparaţie conţine mai mult de 
opt ore de manoperă'. Aceasta este o altă indicaţie dată 
angajaţilor Euroins. Rugăm ASF să facă urgent control la 
Euroins, întrucât societatea de asigurări încalcă foarte grav 
dispoziţiile legale în materie de RCA, indicând şi angajaţilor să 
procedeze în acest fel. Îi îndeamnă să încalce legea, iar dacă 
angajaţii refuză să încalce legea, probabil sunt sancţionaţi 
pentru nerespectarea notei interne", notează reprezentanţii 
transportatorilor.

Săptămâna trecută, vicepreşedintele Autorităţii de 
Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roşu, a anunţat 
convocarea de urgenţă a conducerii Euroins în urma 
informaţiilor conform cărora compania de asigurări ar fi încălcat 
regulamentul.

"În urma informaţiilor parvenite la ASF, pe multiple canale de 
comunicare, care semnalau posibile abateri de la reglementările 
în vigoare ale societăţii Euroins, în ceea ce priveşte 
instrumentarea şi lichiditatea daunelor pentru poliţele RCA, am 
convocat în regim de urgenţă conducerea societăţii pentru 
clarificări. După analiza datelor şi informaţiilor, conducerea 
societăţii Euroins a înţeles posibilul impact negativ care ar fi 
putut avea loc în situaţia existenţei deciziilor proprii şi a hotărât 
transmiterea în cursul zilei de astăzi, 28 noiembrie 2019, a unei 
instrucţiuni către toate compartimentele cu atribuţii în 
instrumentarea şi lichidarea daunelor, prin care să clarifice 
modul de operare, astfel încât posibilele abateri de la actele 
normative incidente să fie evitate", a precizat Roşu, într-un 
comunicat de presă transmis AGERPRES.

În replică, reprezentanţii companiei de asigurări au transmis 
că Euroins va continua să îşi îndeplinească obligaţiile legale faţă 
de clienţii RCA prin asigurarea unui flux complet, pe întregul 
teritoriu al României. "În legătură cu informaţiile vehiculate în 
unele canale media în data de 27 noiembrie, Euroins România 
Asigurare-Reasigurare SA confirmă că va continua să îşi 
îndeplinească obligaţiile legale faţă de clienţii RCA prin 
asigurarea unui flux complet, pe întreg teritoriul României. 
Documentele interne publicate sunt versiuni preliminarii, 
incomplete, şi au fost folosite între-un context manipulativ", 
notează compania.

Regia Naţională a Pădurilor 
- Romsilva a vândut populaţiei, 
în primele zece luni ale acestui 
an, peste 1,37 milioane de 
metri cubi (mc) de lemn pentru 
foc, la un preţ mediu de 180 de 
lei/mc, fără TVA, iar până la 
finele anului estimează că va 
furniza 1,7 milioane mc, 
conform datelor Romsilva.

Astfel, până la finalul lunii 
octombrie, Romsilva a vândut 
direct populaţiei 1.370.647 mc 
lemn pentru foc, la un preţ 
mediu de 180 de lei/mc, fără 
TVA, în timp ce anul trecut, în 
aceeaşi perioadă, a valorificat 
un volum de 1.365.881 mc la 
preţul mediu de 170 lei/mc, fără 
TVA. Din volumul total de lemn 
pentru foc valorificat în primele 
10 luni ale anului curent, 
unităţile RNP - Romsilva au 
asigurat transportul lemnului 
către beneficiari, cu utilajele 
proprii sau în regim de prestări 
servicii, pentru circa 100.000 
mc.

"Preţurile de vânzare a 
lemnului pentru foc variază, în 
principal, în funcţie de specie, 
condiţia de livrare (dacă lemnul 
se livrează din depozit sau de 
la locul de recoltare) şi 
cheltuielile efectuate pentru 
aducerea acestuia în condiţii 
de  l i v ra re  (exp loa ta re ,  
t r a n s p o r t ,  s e c ţ i o n a r e ,  
manipulare, paletizare). În 
aceste condiţii, preţul minim de 
valorificare a fost de 118 lei/mc, 
iar preţul maxim a fost de 415 
lei/mc. Menţionăm că potrivit 
reglementărilor în vigoare, 
poate fi valorificat direct către 
populaţie, unităţi de interes 
local finanţate integral sau 
parţial de la bugetul de stat sau 
de la bugetul local, care nu 
d e s f ă ş o a r ă  a c t i v i t a t e  
e c o n o m i c ă  î n  s e n s u l  
reglementărilor comunitare în 
domeniul ajutorului de stat, 
persoane fizice autorizate, 
întrepr inderi  individuale, 
î n t r e p r i n d e r i  f a m i l i a l e ,  
asociaţi i lor şi fundaţi i lor 
înfiinţate conform legii, lemnul 
de foc şi lemnul de lucru cu 

diametrul cu diametrul la 
capătul gros de maximum 24 
cm precum şi alte sortimente 
de lemn de lucru, dacă acestea 
au fost oferite la licitaţii, dar nu 
au fost adjudecate. Astfel se 
justifică preţul maxim de 
valorificare menţionat mai 
sus", susţin reprezentanţii 
regiei.

Administratorul pădurilor de 
stat aprovizionează populaţia 
cu lemn de încălzire fie prin 
v â n z a r e  d i r e c t ă  p r i n  
intermediul Ocoalele Silvice, 
fie prin furnizare către unităţile 
administrativ-teritoriale şi alte 
unităţi finanţate de la bugetul 
de stat.

Cele mai mari volume de 
lemn pentru foc comercializate 
de unităţile RNP - Romsilva în 
primele 10 luni ale anului au 
fost consemnate în judeţele 
Suceava, respectiv un volum 
de 203.021 mc, la un preţ 
mediu de 134 de lei/mc, în 
Bacău - 79.677 mc (165 
lei/mc), Neamţ - 75.721 mc 
(159 lei/mc), Botoşani - 60.889 
mc (186 lei/mc) şi Dâmboviţa - 
59.795 mc (234 lei/mc). 
Preţurile nu conţin TVA.

Potrivit reprezentanţilor 
Romsilva, în general, ca lemn 
pentru încălzire, este solicitat şi 
se util izează sortimentul 
denumit "lemn de foc" adică 
lemnul care nu poate fi utilizat 
pentru alte utilizări şi prelucrări 
industriale superioare (pentru 
o b ţ i n e r e a  d e  f u r n i r e ,  
cherestele etc). Pentru lemnul 
de foc din specii de eşenţă tare, 
respectiv fag, stejar, carpen, 
există o cerere mai mare faţă 
de cel de răşinoase şi alte 
esenţe moi (plop sau salcie).

În ultimii ani s-a reuşit 
creşterea volumului de lemn 
pentru foc oferit populaţiei, de 
la aproximativ 788.400 mc în 
2016, circa 1,034 milioane mc 
în 2017, până la 1,704 milioane 
mc în 2018.

Potrivit unei analize a 
Cons i l i u lu i  Concuren ţe i  
realizată pe piaţa lemnului de 
foc, lemnul de foc este o 
mater ie  p r imă scumpă,  
utilizată preponderent în sobe 
i n e f i c i e n t e ,  p o l u a n t e ,  
încălzirea locuinţei fiind de 
obicei parţială, iar confortul 
termic redus.

"Înlocuirea dispozitivelor de 
încălzire cu unele mai eficiente 
ar putea constitui o primă etapă 
a procesului de diminuare a 
cantităţii de lemn de foc 
utilizată pentru încălzire", arăta 
analiza publicată autorităţii de 
concurenţă publicată în data 
de 9 septembrie 2019.

Aceasta în condiţiile în care 
lemnul de foc este principala 
sursă de încălzire în România, 
numărul gospodăriilor care se 
utilizează lemnul de foc ca 
mijloc de încălzire fiind de 
3,415 milioane, respectiv 
4 5 , 7 1 %  d i n  t o t a l u l  
gospodăriilor înregistrate la 
nivel naţional, conform datelor 
Institutului Naţional pentru 
Statistică.

În ceea ce priveşte mediul 
rural, numărul locuinţelor care 
utilizează lemnul de foc drept 
mijloc de încălzire este de 
2,773 milioane, ceea ce 
reprezintă 85% din totalul 
locuinţelor înregistrate în 
mediul rural.

Consumul de lemn de foc 
este influenţat de dimensiunile 
l o c u i n ţ e i ,  c o n d i ţ i i l e  
m e t e o r o l o g i c e ,  c u  
randamentul instalaţiei de 
încălzire, precum şi cu gradul 
d e  i z o l a ţ i e  t e r m i c ă  a l  
gospodăriei. În plus, în ultimii 
ani, preţul lemnului de foc a 
crescut semnificativ, ca urmare 
a disfuncţionalităţilor din piaţă, 
se menţ iona în anal iza 
Consiliului Concurenţei.

Repere teleormănene:

Cercelul elenistic de la ZimniceaLegea RCA, încălcată de un
 mare asigurator

Romsilva vinde lemne pe bandă rulantă
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(urmare  din  pagina  1)
Atelierul de arheologie 

exper imenta lă  urmărește  
aprofundarea cunoștințelor 
elevilor despre preistorie prin 
alte mijloace decât cele clasice. 
În prima parte, copiii au fost 
familiarizați cu materiile prime 
fo los i te  de  oamen i i  d in  
preistorie: silexul, variate tipuri 
de roci, oasele de animale 
domestice, cornul sau lemnul. 

Le-au fost exemplificate tehnici 
și metode de cioplire a silexului, 
de prelucrare a osului și 
lemnului. Elevii au observat cum 
se făceau uneltele din piatră și 
materii dure animale. Pentru o 
implicare activă în acest atelier, 
în a doua parte a acestuia, elevii 
au folosit așchii, lame din silex și 
fragmente de gresie pentru a 
p r e l u c r a  l e m n  ș i  o s ,  
confecționând unelte simple. Cu 

ajutorul acestora au modelat din 
lut și au decorat statuete 
antropomorfe și zoomorfe, 
r e s p e c t â n d  t e h n o l o g i a  
preistorică.

Manifestarea „Atelierul de 
arheologie experimentală” se 
înscrie în cadrul Programului 
Educaţional „Muzeul- sursă de 
cultură şi educaţie”.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

C i n e  s - a  
confruntat măcar 
o dată în viaţă cu 
cârcei ştie cât 
s u n t  d e  
chinuitori. Ca şi 
î n  c a z u l  
c r a m p e l o r  
musculare, se 
c o n t r a c t ă  
i n v o l u n t a r  
muşchiu l ,  ia r  
durerea devine 
de multe ori insuportabilă. Iată care sunt cauzele, dar şi 
cum poţi scăpa de aceste neplăceri!

Imediat ce simţi că urmează să ai o astfel de crampă 
sau spasm, întinde vârful piciorului în sus spre genunchi. În 
cazul în care acest lucru nu funcţionează, coboară din pat 
şi pune toată greutatea corpului pe piciorul afectat până 
când durerea dispare. Poţi încerca oricare din remediile de 
mai jos, iar dacă durerea nu dispare, ia un antiinflamator. 

Principalele cauze declanşatoare ale crampelor 
musculare în zona piciorului sunt: lipsa de potasiu, 
ortostatismul îndelungat, poziţia în şezut pentru mai mult 
timp, prea multe exerciţii fizice, lipsa de calciu şi magneziu, 
deshidratarea, medicamente cum ar fi cele pentru reglarea 
tensiunii arteriale, diuretice, contraceptive orale, 
antipsihotice, statine şi steroizi, sarcină sau de procesul 
normal de îmbătrânire, conform sfatulmedicului.ro.

Cum elimini crampele nocturne
Întinde şi înclină vârful piciorului spre genunchi. 

Alternativ, apucă degetele de la picioare şi trage-le în 
direcţia genunchiului. 

Ridică-te şi plimbă-te în jur, scutură puternic piciorul, 
apoi întoarce-te în pat şi pune o pernă sub piciorul întins. 

Masează uşor zona dureroasă cu o mişcare circulară 
pentru a ajuta la ameliorarea tonusului muscular. 

Relaxează-te cu o baie fierbinte, fă un duş sau aplică o 
pernă electrică încălzită timp de cel puţin 10 minute pentru 
a scăpa de cârcel. 

Bea cel puţin 6 până la 8 pahare de apă în fiecare zi, 
pentru ca vitaminele şi mineralele să fie absorbite în corp 
într-un mod adecvat. 

Întinde picioarele în fiecare noapte. O modalitate ar fi să 
stai înclinat înainte, la aproximativ 50 cm de perete, 
menţinând vârfurile degetelor în sus. Lasă mâinile să 
alunece pe perete în timp ce întinzi muşchii picioarelor. 

Păstrează-ţi muşchii supli prin înot sau exerciţii 
acvatice. 

Poartă încălţări adecvate şi stai departe de tocurile 
înalte. 

Asigură-te că ai un nivel optim de calciu, potasiu şi 
magneziu în corp, consumă din plin vitaminele E şi A. 

Include banane, roşii, cartofi, broccoli, pepene galben 
şi citrice în dieta zilnică.

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea 
„Atelierul de arheologie experimentală”

Aflată la a patra carte de lirică, Rodica Topuzu 
Udrea împărtășește, prin poezie, o experiență de 
viață.

De-a lungul timpului, aceasta a publicat versuri 
în numeroase reviste și ziare. A debutat editorial 
cu volumul ,,În marginea singurățății” (2000). 
Ulterior au apărut volumele ,,Dragoste și 
suferință” (2006) și Glasul inimii (2014).

Despre volumul ,,Statornicia iubirii”, Ștefan 
Vida notează în prefața intitulată „O biografie 

sentimentală”: „Atestă o prozodie sinceră, de 
simplitate și claritate, adeseori explicită, autoarea 
desăvârșind, în ipostaze ego-centrice, un larg 
evantai al fluxului temporal și sufletesc ,,vinovat” 
de conștiință de sine.”

Activitatea cu lansarea volumului ,,Statornicia 
iubirii” de Rodica Topuzu Udrea va avea loc marți, 
3 decembrie 2019, începând cu ora 11,30, la 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman. 

Cornelia RĂDULESCU

Locuri speciale în licee și 
școli profesionale pentru elevii 
cu CES, pe modelul celor 
alocate rromilor, sunt cerute 
începând de  anu l  v i i to r  

Ministerului Educației de către 
Federația pentru Persoanele cu 
Tulburări în Spectrul Autist 
(FEDRA). Într-o scrisoare 

deschisă adresată ministrului 
Monica Anisie, Federația o 
întreabă și dacă va adapta 
examenele și testările naționale 
în cazul elevilor cu cerințe 

educaționale speciale, care 
învață după programe adaptate.

“Veți lua măsurile care se 
impun astfel încât cadrele 

didactice care integrează elevi 
cu CES (Cerințe Educaționale 
Speciale) /responsabilii de caz 
să beneficieze de spor la salariul 
de bază”, este o altă întrebare 
adresată ministrului Educației 
de către Federația pentru 
Drepturi și Resurse pentru 
Persoanele cu Tulburări în 
Spectrul Autist.

Federația spune că, în anul 
școlar 2018-2019, peste 33.000 
de copii cu cerințe educaționale 
speciale sunt înscr iș i  în 
învățământul de masă “fără să 
beneficieze, în mare parte, de 
facilitatori școlari, profesori de 
sprijin, consiliere psihologică și 
logopedie, curicule și examene 
adaptate”.

BJ „Marin Preda” Teleorman: Lansare de carte

Cand sunt mici, copiii au 
nevoie de mult sprijin din 
partea parintilor pentru a 
gestiona situatii cu care nu s-
au mai intalnit si care le pot 
genera diferite tipuri de 
anxietati.

Iata cateva sfaturi pe care 
specialistii in psihologia 
copilului le ofera pentru a 
putea reduce aceste stari de 
anxietate si pentru a readuce 
zambetul pe fata copilului tau.

Anxietatea separarii
Frica abandonului apare in 

jurul varstei de 8 luni si se 
mentine pana la varsta de 2-3 
ani. Anxietatea separarii face 
pa r te  d in  dezvo l ta rea  
normala a copilului care, 
pana la acea varsta a fost 
obisnuit cu prezenta aproape 
continua a parintilor, in 
special a mamei. Este indicat 
sa-ti inveti copilul de mic cu 
“disparitia”. Lasa-l in grija 
b u n i c i l o r,  a  b o n e i ,  a  
prietenilor pentru putin timp, 

a p o i  c r e s t e  p e r i o a d a  
progresiv. Spune-i de fiecare 
data unde mergi si pentru cat 
timp. Asigura-l de toata 
dragostea ta. Nu pleca 
niciodata pe furis. Acest lucru 
ii va accentua anxietatea.

Frica de intuneric
Acest tip de anxietate este 

unul dintre cele mai des 
intalnite in randul copiilor 
mici. Il poti ajuta stabilindu-i o 
rutina de somn: baita, 
poveste, giugiuleala. Apoi 
stinge becul in dormitorul lui 
si aprinde o lumina de veghe. 
Poti, de asemenea, sa lasi 
usa deschisa. Vorbeste cu 
copilul si asigura-l ca esti pe 
aproape si vei veni din cand in 
cand sa-l vezi.

P l e c a t u l  l a  
cresa/gradinita/scoala

Indiferent despre care 
e t a p a  v o r b i m  –  
cresa/gradinita/scoala – 
trecerea de la una la alta este 
foarte stresanta pentru copil. 

Ajuta foarte mult sa vorbesti 
cu copilul in termeni pozitivi 
despre fiecare in parte, 
despre faptul ca isi va face 
prieteni noi, ca va invata 
lucruri noi, ca va avea parte 
de noi aventuri si de multa 
distractie.

Timiditatea
Nu este nimic rau in a fi 

timid, insa nici prea multa 
timiditate nu e buna. Ajuta-ti 
c o p i l u l  s a - s i  c r e a s c a  
i n c r e d e r e a  d e  s i n e ,  
incurajeaza-l sa incerce 
l u c r u r i  n o i ,  a c t i v i t a t i  

extrascolare care-l vor duce 
in cercuri de copii noi. Nu 
refuza invitatiile la ziua de 
nastere doar pentru ca 
banuiesti ca va fi prea timid ca 
sa se manifeste. Dimpotriva! 
Incureajeaza-l sa mearga si 
asigura-l ca distractia va fi pe 
cinste. Incetul cu incetul, 
increderea de sine ii va creste 
si se va descurca de minune 
in cercurile de prieteni sau de 
straini.

Prietenii rautaciosi
Acest tip de anxietate este 

intalnit in randul copiilor de 
scoala. Daca simti la copilul 
tau o teama in a merge la 
scoala, af la care este 
problema, iar daca este vorba 
de niste colegi mai rautaciosi 
s i  c a p r i c i o s i  c a r e  i l  
tachineaza, solutia este tot 
cresterea increderii de sine. 
Explica-i ca unele rautati pur 
si simplu nu merita sa fie 
bagate in seama.

Cum sa reduci diferite tipuri de anxietate la copii

Locuri speciale în licee și școli profesionale 
pentru elevii cu CES, cerute începând de anul viitor 

de către Federația pentru Persoanele cu Autism

Cum poţi scăpa de cârcei sau 
de crampe musculare



8 DIVERSE

Dimineață arămie de octombrie la Roșiorii de Vede, 

soare ascuns printre nori, dar roșiorenii, oameni iubitori de 

poezia toamnei au vizitat expoziția de pictură deschisă în 

data de 16 octombrie 2019 la Casa de Cultură, expoziție 

semnată de cunoscuta pictoriță și poetă teleormăneancă 

Daniela Achim Harabagiu (Dana Hara) și pictorul bulgar 

Svetlozar Nedev. În fața unui public numeros, mai ales copii 

iubitori de artă contemporană, tablourile pictate de Daniela 

Achim Harabagiu (Dana Hara) au încântat publicul prezent 

la vernisaj prin echilibrul aproape perfect al pânzelor 

expuse, între natură și culoare, echilibru care rămâne 

nealterat în lucrările sale, iar realitatea surprinsă de 

artistă se transfigurează, primind patina caldă şi 

evocatoare a timpului ce se scurge necontenit într-o 

atmosferă de tăcere ca într-una din poemele sale în care 

afirma: ”E aşa frumos şi cald/ Şi atât de liniştit,/ Oh, cerule 

înalt/ În prag de asfinţit!/ Vântul a adormit pe-o frunză,/ 

Nu-i nici urmă de gâză;/ Doar florile îşi mai vorbesc/ Într-

un limbaj ce nu îl tălmăcesc./ Şi totul e... / Tăcere”. Artista 

extrage esența pânzelor sale printr-o construcţie vie şi 

picturală dobândită doar din câteva trăsături de penel. Ea 

îşi construieşte ca un arhitect lucrările, nu lasă nimic la voia 

întâmplării, urmează liniile directoare ale perspectivei şi 

alcătuieşte structuri coerente, folosindu-se de nuanţe 

discrete de culoare. Despre lucrările sale, adevărate 

metafore pe pânză au vorbit la superlativ directotul casei 

de cultură din Roșiorii de Vede, Silviu Arsu și artistul 

plastic Tudor Serbănescu. Despre artistul plastic bulgar 

Svetlozar Nedev, a vorbit în termeni elogioși profesorul și 

pictorul Dumitru Ciocan-Sin, care a explicat publicului 

prezent la vernisaj în ce constă valoarea lucrărilor acestui 

artist. A vobit despre artistul bulgar ca despre un analist 

voluptos al realului, o conștiință fascinantă, sedusă la 

spectacolul enorm al culorii, un hedonist care celebrează 

prin opera sa plastică frumusețea creației pe măsură ce o 

descoperă. Roșiorenii de frumos, de expresiv și 

sensibilitate vor găsi în expoziția “Culorile timpului” 

cromatismul coloritului şi vibraţia tonurilor care îi vor duce 

la descoperirea unor pictori de o rară sensibilitate 

metaforică, despărțiți doar de bătrâna Dunăre albastră, 

pictori înzestrați cu un simţ al compoziţiei foarte 

dezvoltat, pe care-l întâlneşti destul de greu la pictorii 

modernişti, contemporani. Tablourile lor emană toate o 

hermeneutică hipnotică și vizitatorii descoperă poate 

pentru prima oară la Roșiorii de Vede miracolul sublim al 

recreeri lumii într-o manieră novedoasă, pe care numai 

pictura contemporană o poate oferi iubitorilor de frumos.

Dumitriu Eugenia

Între doi pescari:

- Muşcă?

- Da, ai dracului muşcă!

- Bibanul?

- Nu, ţânţarii…

***

La vama, poliţistul cu câinele antidrog:

- Câinele meu spune ca aţi consumat droguri.

- Eu? Dumneavoastră vorbiţi cu câinele şi ei am consumat 

droguri?!

***

Ardeleanul, la şcoală, îi spune profesorului ca vrea să 

înveţe ebraică.

- De ce tocmai ebraică?

- Când am să mor şi ajung în Rai vreau să vorbesc cu 

Dumnezeu.

- Şi dacă ajungi în Iad?

- Păi româna o ştiu bine…

Pastila de râs

Pentru șapte săptămâni la 
rând, publicul va putea vedea, 
online, filme despre șapte 
eco-destinații, văzute prin 
obiectivul fotografului de 
natură Mihai Moiceanu. 
Primul film prezentat în cadrul 
in i ț ia t ive i  „Săptămâni le  
ecoturistice ale României” 
es te  „Descope ră  Eco -
România”.

În  săp tămân i le  care  
urmează vor fi lansate, pe 
rând, pe canalul 
d e  Y o u t u b e  
„Descoperă Eco-
România”, filme 
d e s p r e  Ț a r a  
H a ț e g u l u i  –  
Retezat, Ținutul 
Zimbrului, Eco 
M a r a m u r e ș ,  
Băile Tușnad și 
împre jur imi le ,  
Țara Dornelor, 
P ă d u r e a  
Craiului, Colinele 
Transilvaniei.

„Suntem în 
acest moment, după un 
demers de peste cinci ani, în 
care s-a lucrat profesionist la 
nivelul fiecărei destinații, pe 
infrastructură ecoturistică, 
calitatea serviciilor, informare 
și semnalizare”, declară 
Andrei Blumer, președintele 
Asociației de Ecoturism din 
România.

A c e s t e  d e s t i n a ț i i  
cumulează o ofertă de 200 de 
produse și servicii, care sunt 

disponibile pentru iubitorii de 
natură, mișcare în aer liber, 
taifas cu localnicii și mâncare 
gustoasă. În acest moment, în 
rețeaua ecoturistică, sunt 
peste 180 de pensiuni, peste 
1.700 de kilometri de trasee 
de drumeție, cicloturism și 
t r a s e e  t e m a t i c e .  D e  
asemenea, s-a depășit cifra 
de 100.000 de turiști găzduiți, 
cu peste 250.000 de înnoptări.

Programul „Dezvoltarea 

destinațiilor ecoturistice în 
România” este o inițiativă 
c o m u n ă  a  R o m a n i a n -
American Foundation și a 
Fundației pentru Parteneriat și 
este implementat de șapte 
unități de management de 
destinație, coordonate de 
Asociația de Ecoturism din 
România.

„Este o premieră pentru 
România existența unui 
program de finanțare pe un 

subiect bine definit cum este 
destinația de ecoturism, pe o 
durată așa de lungă. Vorbim 
de două module de finanțare 
de 4 ani fiecare, care au 
început în 2015 și vor continua 
cel puțin până în 2023”, 
subliniază László Potozky, 
directorul Fundației pentru 
Parteneriat.

Programul stimulează 
p r o f e s i o n a l i z a r e a  
managementului destinațiilor 

de ecoturism și 
r e u ș e ș t e  s ă  
p r o p u l s e z e  
r e ț e a u a  d e  
dest inaț i i  sub 
b r a n d - u l  
Descoperă Eco-
R o m a n i a  p e  
piața națională și 
internațională de 
turism.

„Ecoturismul 
pentru România 
r e p r e z i n t ă  o  
ș a n s ă  
excepțională prin 

atragerea de turiști din 
străinătate și din țară pe un 
produs turistic de calitate, care 
creează un impact economic 
remarcabi l  la  n ive l  de 
comunități rurale. Astfel, se 
demonstrează că natura 
României și bogăția culturală 
utilizate cu atenție și bine 
păstrate pot genera venituri 
considerabile din ecoturism”, 
au t ransmis ce i  de la  
Descoperă Eco-România.

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

România reală
Culorile timpului

Unul dintre primele exemple de ştiri false 
("fake news") a fost descoperit de un cercetător 
de la Cambridge, Marea Britanie, pe o plăcuţă 
de lut veche de aproximativ 3.000 de ani, care 
spune povestea lui Noe şi a Arcei sale, potrivit 
The Telegraph.

Potrivit cercetătorului Martin Worthington, 
unul dintre cei mai mari experţi în extincţia 
civilizaţiei babiloniene, zeul babilonian Ea s-a 
folosit de o ştire falsă pentru a-l păcăli pe Noe 
să finalizeze arca. Zeul i-ar fi promis lui Noe că, 
dacă arca va fi construită, din cer vor cădea 
alimente, în locul ploii. Trucul folosit de către 
zeu a avut la bază un cuvânt care, în limba 
babiloniană, are un dublu sens, cel de "potop" 
şi cel de "hrană", în funcţie de felul în care este 
pronunţat, potrivit Mediafax.

"În timp ce mesajul zeului Ea pare să 
promită o ploaie de mâncare, sensul său 
ascuns avertizează asupra potopului. Odată 
construită Arca, zeul ar fi supravieţuit la bordul 
ei alături de familia sa şi de o mulţime de 
animale care le-ar fi asigurat supravieţuirea", a 
explicat doctorul Worthington.

"Cu acest episod timpuriu, stabilit în timpul 
mitologic, a început manipularea informaţiilor 
şi a limbajului. Poate fi cel mai timpuriu 

exemplu de informaţii false", potrivit lui 
Worthington. Motivul pentru care zeul a făcut 
acest lucru este evident: "Zeii babilonieni 
supravieţuiesc doar pentru că oamenii îi 
hrănesc. Dacă umanitatea ar fi fost ştearsă, 
zeii ar fi murit de foame. Zeul Ea manipulează 
limbajul şi îi induce în eroare pe oameni, 
deoarece ei îi servesc interesul", se arată în 
cercetare.

Noe este un personaj din Biblia Ebraică şi 
din Vechiul Testament al creştinilor. Nu se 
cunoaşte cu siguranţă dacă şi când a trăit, dar 
ar fi vieţuit în jurul anului 3300 î.Hr. Existenţa sa 
este nedovedită, el fiind, la origine, un personaj 
mitologic sumerian, Ziusudra, preluat apoi de 
evrei şi de alte popoare. Arca lui Noe a fost o 
corabie imensă, pe care, potrivit Bibliei, Noe ar 
fi construit-o la îndemnul zeilor pentru a-şi 
salva familia şi animalele de Marele Potop. 
Întâmplările lui Noe sunt redate în Sfânta 
Scriptură. Dimensiunile corăbiei, prezentată în 
Biblie, erau următoarele: lungimea de trei sute 
de coţi, lăţimea de cincizeci de coţi, iar 
înălţimea de treizeci de coţi, dimensiuni care, 
conform cercetărilor istoriografice, echivalau 
cu 137 de metri lungime, 23 de metri lăţime şi 
14 metri înălţime.

Săptămânile eco-turistice ale României:
 șapte filme, în șapte săptămâni

Noe şi-a construit arca indus în eroare 
de o ştire falsă
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Alexandru Ioan 
Cuza anunţă, cu 
p r i l e j u l  
d e s c h i d e r i i  
Camerelor, că 
„Înalta Poartă, 
precum şi toate 
P u t e r i l e  
G a r a n t e ”  
recunosc Unirea 
Principatelor.
1886: S-a născut Karl Manne Georg Siegbahn, fizician 

suedez, laureat al Premiului Nobel pentru cercetările şi 
descoperirile sale în domeniul spectroscopiei razelor X (d. 
1978).
1888: A murit Carl Zeiss, inventatorul sticlei Zeiss (n. 

1816).
1919: A murit Pierre-Auguste Renoir, unul din cei mai 

celebri pictori francezi, creator al curentului impresionist 
(n. 1841).
1954: A murit Maria Ventura, actriţă română (n. 1886).
1967: Într-un spital din Cape Town, chirurgul sud-

african Christian Barnard a efectuat, cu succes, primul 
transplant de inimă din lume.
1977: Au fost inaugurate lucrările de construcţie a 

sistemului hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier II 
de la Drobeta-Turnu Severin.
1991: A murit Petre Ţuţea, eseist, filosof şi economist 

român (n. 1902).
Ziua internaţională a persoanelor cu handicap.
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Yanxi, palatul suspinelor 
1 2 : 3 0  T r i b u n a  p a r t i d e l o r  
parlamentare 13:00 1989 - 
decembrie roșu 14:00 Telejurnal 
15:10 Maghiara de pe unu 17:00 
Cooltura 17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:35 Nadine 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Vremea barbarilor 23:00 1989 - 
decembrie roșu 00:00 Telejurnal 
00:40 Nadine

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 3 Decembrie

S-ar putea sa aveti 
probleme la serviciu 
daca nu reusiti sa va 
c o n c e n t r a t i .  Va  
sfatuim sa nu va 
amestecati in barfele 
celor din jur, pentru ca 
mai tarziu riscati sa 
aveti discutii. 

In prima parte a 
zilei sunteti confuz si 
i n d i s p u s .  V a  
recomandam sa nu va 
asumati riscuri, pentru 
ca sansele de reusita 
sunt minime. Ar fi bine 
s a  v a  m e n a j a t i  
sanatatea.

Aveti planuri mari, 
dar inca nu reusiti sa 
v e d e t i  s e m n e  
i n c u r a j a t o a r e .  Va  
s f a t u i m  s a  a v e t i  
rabdare si sa munciti 
mai ordonat. Nu ar fi rau 
sa fiti mai atent la detalii 
si sa nu va grabiti.

Dimineata sunteti 
foarte sensibil si nu va 
convine nimic. Va 
recomandam sa uitati 
pana maine ambitia 
de a va impune in fata 
colegilor. Spre seara, 
o ruda va da o veste 
buna.

Nu este o zi potrivita 
pentru intalnir i  s i  
a f a c e r i .  S u n t e t i  
mofturos si nu prea 
aveti chef de vorba. 
Amanati cumparaturile 
si investitiile! Pe plan 
sentimental, totul este 
in regula. 

Incercati sa nu va 
asumati prea multe 
responsabilitati! Primiti 
o mana de ajutor de 
u n d e  n i c i  n u  v a  
asteptati. Spre seara, 
mergeti la prieteni si 
u i t a t i  d e  t o a t e  
problemele de peste zi.

Dimineata s-ar  
putea fiti confuz si sa 
aveti dificultati de 
comunicare .  N ic i  
intuitia nu va ajuta din 
cale afara. Va sfatuim 
sa nu neglijati odihna. 
Chiar trebuie sa va 
reincarcati bateriile.

N u  e s t e  o  z i  
f a v o r a b i l a  p e n t r u  
investitii si planuri de 
v i i t o r.  I n  sch imb ,  
relatiile sentimentale va 
ofera satisfactii. Evitati 
afacerile la marginea 
legii, pentru ca riscati 
sa aveti probleme!

Nu este momentul 
sa incepeti activitati 
dificile, pentru ca va 
l i p s e s t e  s i m t u l  
practic. Ar fi bine sa 
nu luati nici o initiativa 
la serviciu sau in 
afaceri. S-ar putea sa 
nu fiti prea inspirat.

BERBEC

Suntet i  confuz, 
motiv pentru care s-ar 
putea sa nu va faceti 
inteles prea usor. 
D a c a  d o r i t i  s a  
cumparati ceva de 
valoare, nu incercati 
sa-i faceti partenerului 
de viata o surpriza! 

Desi va simtiti in 
forma, nu prea aveti 
spor si nu va reuseste 
mai nimic. Astazi nu 
prea sunteti realist. 
Va sfatuim sa nu 
fortati lucrurile, pentru 
ca riscati sa provocati 
discutii aprinse.

Primiti o suma 
importanta si incepeti 
sa va faceti planuri. Ar 
fi bine sa nu va pripiti, 
pentru ca va lipseste 
simtul practic. Va 
recomandam sa va 
c o n s u l t a t i  c u  
partenerul de viata.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Las fierbinți 21:30 
Kickboxer: Răzbunarea 23:15 
Ştirile Pro Tv 23:45 Interviul 
02:00 Lecţii de viaţă 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 18:50 Ajut 
eu! 19:00 Observator 20:00 
Chefi la cuțite 23:30 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Intrusul 03:00 Acces direct 
05:00 Intrusul 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Lacrimi la Marea Neagră 
23:00 Patria mea esti tu 00:30 
Știrile Kanal D 01:30 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Secrete de stil 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:30 Trăsniț i  20:30 
Spânzurătoarea 22:30 Starea 
naţiei – Betman 23:30 Focus 
din inima României 00:00 
Trăsniți 01:00 Spânzurătoarea 
03:00 Nimeni nu-i perfect

07:45 Iubire mare 09:15 La 
bloc 11:45 O zeita pe pamant 
14:00 Fluke - o minune de 
cățel 16:00 Max 18:15 La 
b loc  20 :30  Vi teză  de  
declanșare 22:15 Concediu 
de la căsnicie 00:15 Viteză de 
declanșare 02:00 Concediu 
de la căsnicie 04:00 La bloc 
06:15 La Maruţă

08:00 Oanapp 09:00 Documentar 
360° Geo 10:00 Câştigă România! 
11:00 În direct cu viaţa 12:00 
Telejurnal 13:30 Sănătate cu de 
toate 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Oanapp 16:00 Iubire dincolo 
de timp 17:00 În direct cu viaţa 17:15 
Noro 19:00 Telejurnal 20:00 Câştigă 
România! 21:00 D'ale lu' Mitică 
22:00 Destine ca-n filme 23:00 
Secrete de război 00:00 Câştigă 
România!

08:45 Terminalul 10:50 
Jackie Chan, pilot de curse 
12:40 Operaţiunea "Broken 
Arrow" 14:25 Pirații din Caraibe: 
Blestemul Perlei Negre 16:40 
Ultimul războinic al aerului 
18:20 Tatal miresei -Partea a II-
a 20:00 Garda de corp 21:40 
Elicopter la pământ! 23:55 Pulp 
Fiction 02:20 Lichidaţi-i! 03:40 
Elicopter la pământ!

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 
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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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Bogdan-Argeș Vintilă (47 
de ani) a acceptat o provocare 
din partea jurnaliștilor, înaintea 
meciului de la Iași, dintre Poli 
și FCSB, care se va juca 
mâine, marți, 3 decembrie, în 
etapa a 19-a din Liga 
1, una intermediară. 
Asta, la trei zile după 
ce Voluntari - FCSB a 
fost amânat!

Tehnicianul roș-
albaștrilor nu și-a 
a c o r d a t  n o t ă  d e  
t recere,  dar a ș i  
explicat de ce este atât 
de drastic.

Vintilă a intrat în 
jocul pus la cale de 
către reprezentanții mas-
media. ”Ce notă mi-aș da 
pentru munca mea de până 
acum de la Steaua? Păi, mi-as 
da nota 4! Da, nu este de 

trecere, asta este. De ce 
această notă? Pentru că 
trebuia să mai câștig două 
meciuri sau chiar trei”, a 
răspuns,  cu  f ranchețe ,  
antrenorul.

Parcursul lui Bogdan Vintilă 
ca antrenor la FCSB. Motivul 
pentru care și-a dat notă mică

Vintilă i-a surprins pe 
jurnaliști cu al său răspuns, 
astfel că a completat: ”Trebuia 

să câștig încă trei meci, vă 
repet!”, a mai spus Vintilă. 

Bogdan Vintilă a debutat ca 
antrenor principal pe banca 
celor de la FCSB la meciul de 
la Mediaș, cu Gaz Metan, 

a c o l o  u n d e  
vicecampioana a fost 
umilită, scor 4-0! De 
atunci, au urmat 10 
meciuri în care roș-
albaștrii au avut o serie 
destul de bună în Liga 
1, cu 7 victorii, stricată 
doar de remizele cu 
C F R  C l u j  ș i  c u  
Dinamo, 0-0, respectiv 
1-1 și eșecul cu Astra, 
scor 1-3, de pe Arena 

Națională.
De asemenea, tot cu Vintilă 

pe bancă, FCSB a ajuns și 
până în sferturile Cupei 
României.

SPORT

Cristina Neagu, MVP-ul meciului câștigat de România cu 
Senegal la Campionatul Mondial de Handbal, transmis în 
direct de Digi Sport, a primit astăzi o nouă distincție. 

În pauza meciului Japonia – Congo, românca a primit din 
partea Federației Internaționale de Handbal (IHF) trofeul 
care răsplătește cea mai bună jucătoare a lumii în 2018. 
Cristina Neagu a fost desemnată handbalista anului 2018 
încă din martie, acum fiind premiată oficial de către forul 
internațional. Pe lângă trofeu, jucătoarea noastră a încasat și 
un premiu de zece mii de euro.

Cristina Neagu, pentru a patra oară cea mai bună 
handbalistă a lumii

Cristina Neagu, care a ajuns la 800 de goluri marcate 
pentru România, a fost numită handbalista anului în lume în 
alte rânduri: 2010, 2015 și 2016.

Jucătoarea de 31 de ani a condus reprezentativa noastră 
în semifinalele Campionatului European din 2018, pentru a 
treia oară în istorie și pentru prima dată din 2010 încoace.

Neagu evoluează la CSM București din 2017, când s-a 
întors în țară după o experiență la Buducnost. Înainte de a 
juca în Muntenegru, a evoluat pentru Oltchim Râmnicu 
Vâlcea.

FC Hermannstadt a inaugurat noul stadion din Sibiu, chiar 
de Ziua Națională, în partida terminată la egalitate cu cu CFR 
Cluj. 

Arena, omologată pe 14 noiembrie, are acum patru mii de 
locuri și beneficiază de un gazon ideal, adus din Slovacia. 
Dar investițiile vor continua, astfel încât stadionul va deveni 
unul de cinci stele, la nivel european, a anunțat Iuliu 
Mureșan, președintele lui FC Hermannstadt.

”Anul viitor depunem mai multe proiecte la primărie. 
Oamenii de acolo vor să se implice în sport și asta nu poate 
decât să mă bucure. Au reușit să modernizeze actualul 
stadion și să instaleze nocturna. În 2020, vom avea stadion 
de categoria 4, în care se vor investi 38 de milioane de euro”, 
a declarat Mureșan.

Sibiul poate găzdui meciuri de Champions League
După finalizarea investițiilor, arena va avea o capacitate 

mărită, de 12.500 de locuri. De asemenea, va putea găzdui 
meciuri de cupele europene.

Până la competițiile continentale, FC Hermannstadt 
trebuie să se mențină în Liga 1. Gruparea din Sibiu e 
momentan pe penultima poziție, cu 15 puncte, iar situația din 
lotul lui Neagoe este tot mai tensionată.

Cristina Neagu, la superlativ! 
A fost desemnată din nou 
cea mai bună handbalistă

 din lume

Sibiul își face stadion de 
Champions League! Suma uriașă

 care va fi investită în arenă

Bucureștiul se pare că va avea parte, până 
la urmă, de o sală polivalentă de cinci stele. 
După mai mulți ani în care proiectul a fost 
mereu contestat prin sălile tribunalelor, Marius 
Coajă, consilier al Primăriei Capitalei, susține 
că de acum nimic nu se va mai opune 
construcției, care va costa 130 de milioane de 
euro!

În acest moment, cert este doar faptul că 
există un contract de proiectare și de 
construcție și că lucrările concrete vor fi 
demarate abia din vara viitoare, dar după ce se 
va fi terminat Euro 2020.

”Avem în derulare un contract de proiectare 
și de construcție pentru această sală 
polivalentă. Aceasta va fi construită undeva 
între stadionul Arena Națională și Patinoarul 

Mihai Flamaropol. Se elaborează proiectul 
tehnic și vom începe construcția imediat după 
finalul lui Euro 2020.

De ce? Pentru că, indiferent de cât de 
repede ne-am fi mișcat cu elaborarea 
proiectului, avem condiție pusă de UEFA ca în 
zona respectivă să fie amenjată o parcare 
pentru turneul final.

De la eliberarea ordinului de construcție, 
lucrarea va dura 28 de luni. Mai exact din vara 
lui 2020”, a spus Coajă.

Câte locuri va avea noua Sală Polivalentă și 
cum vor fi cheltuite cele 130 de milioane de 
euro

Oficialul Primăriei Capitalei a mai spus și 
care va fi capacitatea noii săli, dar și cum vor fi 
cheltuite cele 130 de milioane de euro.

”Va fi o sală cu 20.000 de locuri. 16.000 vor fi 
pe scaune și 4.000, cu scaune mobile. Am 
vorbit cu fiecare federatie în parte pentru a 
vedea ce-și dorește fiecare, pentru că va fi o 
sală multifuncțională, cu parcare subterană, cu 
parcare exterioară pentru autocare și cu încă 
șase terenuri de sport, pentru fiecare disciplină 
în parte.

Suma va fi de 130 de milioane de euro, bani 
ce vor fi utilizați pentru proiect, execuție, plus 
dotări pentru fiecare sport în parte”, a mai spus 
Marius Coajă.

”Mi-aș da nota 4!” Bogdan Vintilă 
s-a autoevaluat de când a devenit ”principal”

 la FCSB. De ce e atât de drastic

130 de milioane de euro pentru 
noua Sală Polivalentă din București! Când va 

fi gata și condiția pusă de UEFA
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