
Şofer oprit 
cu focuri de 
armă! Acesta 
f u g e a  d e  
poliţie pentru 
că era minor 
și nu avea 
permis.

O patrulă 
de poliție din 
cadrul Poliției 
Municipiului 
Roșiori de Vede, aflându-se în serviciul de patrulare pe strada Sf. Vineri din 
localitate, a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism al cărui 
conducător auto nu a oprit la semnalele polițiștilor.

(Continuare  în  pagina  2)

Ministrul Educației a anunțat 
că a trimis o notă tuturor 
inspectoratelor școlare prin 
care începe debirocratizarea 
încă din prima zi a semestrului 
al II-lea al anului școlar în curs. 
P r i n t r e  m ă s u r i l e  d e  
debirocratizare anunțate pe 
pagina de Facebook de Monica 
Anisie se numără simplificarea 
portofoliului profesorului și a 
celui al dirigintelui, desființarea 
unora dintre procesele verbale 

și înlocuirea lor cu foi de prezență, precum și eliminarea implicării profesorilor în 
generarea de rapoarte cerute de inspectorate, dar care nu sunt prevăzute de 
acte normative și care vor fi generate de acum doar prin interogarea SIIIR.

(Continuare  în  pagina  7)

Putține locuri de muncă la îneput de an. În această 
săptămână, la nivelul județului Teleorman sunt 242 locuri 
de muncă vacante.

Persoanele cu studii superioare mai trebuie să 
aștepte. În baza de date a AJOFM Teleorman sunt 
înregistrate în această perioadă 242 locuri de muncă 
vacante, din care 3pentru persoanele cu studii 
superioare, 58 pentru persoanele calificate în diverse 
meserii, 59 pentru persoanele cu studii liceale, 47 pentru 
persoanele cu studii gimnaziale, 26 posturi se adresează 
persoanelor fara studii, 1 post pentru studii postliceale, 
iar 48 posturi sunt pentru ucenici – confectioner-
asamblor articole din textile.

Meseriile în care au fost comunicate locurile vacante 

sunt: inginer mecanic, specialist in achizitii,functionar 
administrativ,asistent farmacist, designer grafica, expert 
in conducerea si organizarea activitatilor de mentenanta, 

operator ghiseu banca, factor postal, oficiant posta 
telegrame, electrician de întreţinere şi reparaţii, 
electromecanic, operator la prepararea produselor 
lactate, operator presa de transfer termic, operator 
receptie, tehnician in securitate si sanatate munca, 
vanzator, lucrător comercial, zidar, sculer-matriter, 
conducator auto transport rutier de marfuri, maistru 
mecanic, confectioner-asamblor articole din textile, 
muncitor necalificat in industria confectiilor,manipulant 
marfuri, muncitor necalificat.

(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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Portofoliile profesorului și dirigintelui
 se simplifică

Puține locuri de muncă disponibile 
la început de an Proiecte și 

hotărâri

Focuri de armă pentru 
prinderea unui șofer! Acesta era minor

Şeful Cancelariei 
anunță scăderi în 

prețuri și tarife
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(urmare  din  pagina  1)
S-a procedat la urmărirea acestuia pe o 

distanță de aproximativ 20 kilometri. Unul 
dintre polițiști a executat foc de avertisment, 
apoi asupra pneurilor, reușindu-se oprirea 
autoturismului pe un teren extravilan din 
apropierea localității Săceni. Conducătorul 
au to  ș i  pasageru l  au  abandonat  
autoturismul, ulterior fiind identificați de către 
polițiști pe raza comunei Ciolănești și 
conduși la sediul Poliției Municipiului Roșiori 
de Vede în vederea cercetărilor.

Din verificările efectuate s-a stabilit că 
atât conducătorul auto, cât și pasagerul sunt 

minori cu vârsta de 16 ani, ambii domiciliați 
în mun. Roșiori de Vede, motivul pentru care 
acesta nu a oprit la semnalele polițiștilor fiind 
că nu deține permis de conducere.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea 
unui vehicul fără permis de conducere, 
urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie 
propusă soluție prin Parchet.

În urma folosirii armamentului nu au fost 
înregistrate victime omenești sau pagube 
materiale.

Claudiu DUMITRACHE

Premierului Ionel Dancă, șef al Cancelariei, a afirmat 
duminică printr-o postare pe Facebook, că preţurile la benzină şi 
motorină au scăzut cu 32 bani pe litru de la începutul anului. De 
asemenea, Dancă anunţă şi că, din 15 ianuarie, noile tarife 
stabilite de ANRE pentru transport şi distribuţie a energiei 
electrice vor fi reduse cu valori între 1,7% şi 1,9%.

Ce a transmis șeful Cancelariei:
„Guvernarea liberală aduce prețuri mai mici la carburanți și 

utilități.
După eliminarea supraaccizei la carburanți, prețurile la 

benzină și motorină au scăzut cu 32 bani pe litru de la începutul 
anului. Urmează reducerea prețurilor la energie electrică după 
eliminarea taxei de 2% pe cifra de afaceri din sectorul energetic 
prin modificarea OUG 114, adoptată de Guvern in această 
săptămână. Începând cu 15 ianuarie, noile tarife stabilite de 
ANRE pentru transport și distribuție a energiei electrice vor fi 
reduse cu valori între 1,7% și 1,9%.

Am promis corectarea aberațiilor și dezechilibrelor 
economice produse de PSD care au dus la creșterea inflației, ne 
ținem de cuvânt!”, a transmis, duminică, Ionel Dancă, pe 
Facebook.

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

Focuri de armă pentru 
prinderea unui șofer! Acesta era minor

Comis ia  Europeană  
analizează interzicerea 
ambalajelor din plastic şi 
stabilirea de noi cerinţe 
pen t ru  p roducă to r i ,  a  
declarat comisarul pentru 

mediu, oceane şi pescuit, 
Virginijus Sinkevicius, într-un 
interviu acordat cotidianului 
german Die Welt citat de 
Agerpres.

„Cu siguranţă vrem să 
extinde regulile privitoare la 
obiectele de plastic de unică 
folosinţă şi în prezent 
analizăm în ce direcţie este 
posibilă această extindere. 

Un pas important ar fi, de 
exemp lu ,  i n te rz i ce rea  
ambalajelor din plastic sau 
utilizarea plasticului reciclat”, 
a spus Virginijus Sinkevicius 
pentru Die Welt.

Reamintim că UE a 
adoptat prevederi ce interzic 
treptat obiectele de plastic de 
unică folosinţă (tacâmuri, 
farfurii, pahare), decizie cu 
impact major asupra unei 
piețe cifrate la peste 10 
miliarde de dolari.

Adoptată anul trecut, 
D i r e c t i v a  U E  p r i v i n d  
obiectele de plastic de unică 

fo los in ţă  in te rz ice  de  
asemenea utilizarea unor 
produse de plastic precum 
paiele, beţişoare din plastic 
pentru urechi şi unele 
containere din polistiren.

De asemenea, Comisia 
Europeană ana l izează 
modul în care producătorii de 
produse precum anvelope 
sau cosmetice ar putea fi 
obligaţi să reducă în mod 
semnificativ cantitatea de 
microplastice din produsele 
lor. „Microplasticele sunt pe 
agenda noastră. Până la 
finele anului vom veni cu o 
listă foarte detaliată a tuturor 
acestor produse care conţin 
microplastice sau utilizează 
microplast ice”,  a spus 
Virginijus Sinkevicius, citat 
de Agerpres.

Circa 245 de milioane de 
tone de plastic sunt produse 
anual pe glob, potrivit 
estimărilor acestei industrii. 
Această cantitate reprezintă 
ech iva len tu l  a  31  de  
kilograme de plastic anual 
pentru fiecare dintre cele 7,1 
miliarde de persoane de pe 
planetă, spun cercetătorii.

Comisia Europeană ia în calcul 
interzicerea ambalajelor din plastic

Ministrul de Interne 
Marcel Vela a anunţat 
c ă  v r e a  s ă  
reorganizeze instituţia, 
i a r  ş e f u l  P o l i ţ i e i  
Române le-a cerut 
s u b a l t e r n i l o r  s ă  
propună schimbăr i  
p â n ă  m â i n e .  
Sindicaliştii se plâng că 
timpul e prea scurt 
pentru a veni cu idei 
revoluţionare. Ministrul 
de Interne le transmite, 
însă, că discuţiile se vor încheia la finalul săptămânii viitoare. 
Deocamdată nu e clar ce şi cum se va schimba, dar, în direct la 
Digi24, Marcel Vela a spus că ar vrea să regândească rolul 
poliţiştilor locali.

„Nu sunt pentru desfiinţarea Poliţiei Locale, chiar aş vrea sa 
propun modificarea actului normativ care spune că la 1000 de 
locuitori e angajat un poliţist local, să extindem, ca să punem 
câte un poliţist local pentru fiecare unitate de învâţămânat. 
Împreună cu Poliţia Locală să facem acele patrule, care să 
asigure siguranţa în şcoli”, a spus Vela.

Şeful Cancelariei 
anunță scăderi în prețuri 

și tarife

Ministrul de Interne 
vrea ca polițiștii locali să 

facă pază în școli
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PSD a monopolizat atenția 
publicului cu minciuni despre 
p e n s i i ,  a c u z ă  
europarlamentarul PNL Rareș 
Bogdan.

El spune și că liberalii riscă 
să cadă în capcană, dacă vor 
continua dialogul pe această 
temă.

„Colega mea Raluca 
Turcan a fost extrem de clară, 
premierul a fost extrem de clar, 
preşedintele la fel de clar.

Au vorbit despre o opţiune. 

Raluca Turcan a spus de cinci 
ori opţional. Nimeni nu îi obligă 
pe români să iasă la 70 de ani 
la pensie. Este exploatare a 

unei af irmaţi i  făcute, o 
trunchiere şi o încercare de 
creare a unor emoţii în rândul 
pensionarilor.

I-am rugat pe colegii mei, o 
să  î i  rog  ş i  în  B i rou l  
Permanent, să ieşim şi să 
discutăm. Noi trebuie să 
generăm teme.

Dacă nu ieşim de pe 
tărâmul pensii, salarii bugetari 
vom sta într-o logică unde 
Marius Budăi şi Olguţa 
Vasilescu vor încerca să ne 
torpileze, dar noi suntem cei 
care trebuie să generăm 
temele. Trebuie să venim cu 
teme pe care să le impunem în 
spaţiul public.

Cu tot respectul pentru 
pensionari, îi asigur că PNL nu 
a venit la putere să taie pensii 
sau salarii”, a declarat Rareş 
Bogdan, într-o intervenţie la 
Jurnalul de Seară.

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, spune că alegerile 
anticpate sunt posibile, după calculele sale, și necesare, 
pentru că vor aduce stabilitate României.

„Alegerile anticipate sunt posibile, cu datele pe care le 
avem. Sunt și necesare. E obligatoriu să avem alegeri 
anticipate, dacă ne gândim la ceea ce trebuie făcut în 
România”, a spus Dacian Cioloș.

În opinia sa, Ludovic Orban a devenit premier cu un 
mandat limitat, „sau de a face reforme, sau de a facilita 
pregătirea alegerilor anticipate”.

„Președintele a spus că e un mandat limitat, că acest 
guvern trebuie să pună în aplicare ce vor cetățenii și ceea ce 
alianța USR-PLUS a cerut – și nu cu care PNL a fost de acord 
- alegeri locale în 2 tururi, dispariția secției speciale”, a spus 
Cioloș la Digi24.

El a adăugat că alegerile anticipate ar aduce stabilitate, 
pentru că România are nevoie de predictibilitate pentru a face 
reforme.

Dacian Cioloș mai spune că în ultimele două luni s-a văzut 
dezastrul lăsat în urmă de PSD.

„Nu putem corecta acest dezastru pentru că asta 
presupune votarea unor legi în Parlament, iar acele partide 
care au adus România în starea de dezastru blochează 
proiectele”, a spus el.

Conducerea PMP a hotărât în unanimitate să susţină  
alegerile anticipate anunţate de Klaus Iohannis, anunţă 
Eugen Tomac. Preşedintele PMP precizează însă că această 
susţinere este condiţionată de două măsuri: alegerea 
primarilor în două tururi şi reducerea numărului de 
parlamentari la 300.

Colegiul National al PMP a hotarat cu unanimitate de 
voturi sustinerea alegerilor anticipate cu doua conditii de la 
care nu abdica, afirma presedintele Partidului Miscarea 
Populara, Eugen Tomac.

"Colegiul National al PMP a hotarat cu unanimitate de 
voturi ca sustinem alegerile anticipate cu doua conditii de la 
care nu abdicam: revenirea la alegerea primarilor in doua 
tururi si reducerea numarului de parlamentari la 300.

Ambele initiative sunt ale PMP si au fost adoptate de 
Senat, mai e nevoie doar de un vot in Camera Deputatilor", 
scrie Tomac pe Facebook.

El spune ca "Romania are nevoie de un restart real, nu 
doar de unul de conjunctura".

Dacian Cioloș: 

Alegerile anticipate 
sunt posibile, cu datele 

pe care le avem

PMP susține anticipatele
 cu două condiții

Mihai Tudose și alți 140 de membri au plecat 
din partidul lui Victor Ponta. Este vorba despre 
organizația Pro România din Brăila care s-a 
mutat la PSD, relatează România TV. 

Anunțul a fost făcut de președintele 
organizației PSD Brăila în prezența lui Marcel 
Ciolacu și a lui Paul Stănescu, la o conferință 
extraordinară a organizației PSD Brăila. 

Inițial, Mihai Tudose a candidat la alegerile 
europarlamentare din partea Pro România, dar 
acum s-a reîntors în PSD acum când Marcel 
Ciolacu este pe punctul de a prelua șefia 
partidului, mai precizează sursa citată. Cel mai 
probabil Marcel Ciolacu va candida la 
congresul PSD. 

În spațiul public s-a mai vorbit despre 
plecarea în masă de la Pro România la PSD, în 

Brăila, însă unii dintre cei plecați s-au întors în 
partidul lui Ponta, acuzând că au fost păcăliți. 
Acum, se pare că sunt cifre clare, iar numărul 
celor care au părăsit Pro România este unul 
ridicat, scrie DCnews.ro.

Deputatul liberal Florin 
Roman a anuntat ca va 
depune un proiect de lege prin 
care vrea sa modifice modul in 
care ANAF pune poprire pe 
conturilor romanilor care au 
datorii la stat.

Mai exact, Florin Roman 
vrea ca ANAF sa nu le mai 
popreasca romanilor toate 
conturile si sumele pe care le 
detin la banci, pentru o 
datorie oricat de mica. 
Dimpotriva, ANAF ar urma 
sa popreasca exact sumele 
pe care romanul nu le-a platit 
la timp catre stat.

In plus, ANAF ar urma sa 
ridice popririle in cel mult 24 
de ore de la momentul in 
care romanul si-a achitat 
obligatiile restante, nu in 
cateva zeci de zile, cum se 
intampla acum.

Iata cum explica Florin 
Roman acesta initiativa a sa:

"Voi depune maine la 
Parlamentul Romaniei o 
propunere legislativa de 
modificare si completare a 
Codului de Procedura Fiscala, 
astfel incat ANAF va avea 
obligatia expresa de a ridica 
imediat popriile pe conturi 

bancare ale debitorilor, in 
situatia in care contribuabilii si-
au achitat datoriile scadente.

In timpul guvernelor PSD, 
ANAF putea pune poprire pe 
toate sumele detinute in 
conturi de un contribuabil chiar 
daca datoria era si de 10 sau 
100 de ori mai mica, iar 
s t i n g e r e a  d e b i t u l u i  n u  
conducea automat la o 

solicitare din partea ANAF de a 
ridica poprirea.

Unui contribuabil persoana 
fizica, de exemplu, care ar fi 
avut un debit foarte mic i se 
blocau automat toate conturile 
din banci si toate sumele, iar 
cetateanul trebuia sa se 
prezinte personal la directia de 
finante, sa ridice dovada ca si-
a stins datoria si sa umble pe 
drumuri pe la banci, sa stea la 
cozi si demonstreze el insusi 

ca nu mai are datorii. Era o 
intreaga nebunie pentru 
oricine dorea sa-si deblocheze 
cardurile si conturile bancare. 
O adevarata bataie de joc si 
timp pierdut pe la ghisee, desi 
autoritatile publice sunt platite 
ca sa ne faca viata mai usoara. 
Ca sa nu mai vorbim despre 
firmele carora le-a fost platita 
cu luni de zile intarziere 

returnarea de TVA, fiind in 
imposibilitate de a-si plati 
datoriile fiscale, nu din rea-
credinta, ci tocmai din cauza 
statului rau-platitor.

Proiectul legislativ pe 
care il depun maine instituie 
obl igat ivi tatea Agentiei  
Nationale de Administrare 
Fiscala (ANAF) ca, in termen 

de cel mult 24 de ore de la 
s t ingerea  deb i tu lu i ,  sa  
informeze bancile si sa solicite 
ridicarea imediata a popririi 
pentru conturile blocate. 
Acesta este inca un pas catre 
normalitate, un semn de 
r e s p e c t  l a  a d r e s a  
contribuabilului care plateste 
din rezultatul muncii sale taxe 
si impozite la bugetul de stat, 
pentru ca instituti i le sa 
functioneze corect".

Rareş Bogdan: De o lună vorbim doar ce vrea PSD.
 Noi trebuie să impunem temele

Partidul lui Victor Ponta se golește

Florin Roman vrea schimbarea Codului Fiscal: 

* ANAF să blocheze doar sumele datorate statului 
și să ridice poprirea imediat după plată
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Agenţii economici au obligaţia să comunice 

agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de 
muncă în a căror rază teritorială îşi au sediul, 
respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante, 
în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea 
acestora.

Pentru a comunica locurile de muncă 

vacante, agenţii economici trebuie să 
comunice oferta la sediul agenţi i lor 
locale/punctelor de lucru.

În situaţia în care agenţii economici au 
ocupat locurile de muncă declarate vacante, au 
obligaţia să anunţe ocuparea acestora în 
termen de o zi.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Consiliul Local Zimnicea s-a întrunit deja în prima ședință 
de lucru pe anul în curs.

Ședința a fost una extraordinară și a adus pe masa 
consilierilor locali mai multe proiecte de hotărâri.

Primul proiect de hotărâre a vizat organizarea rețelei 
școlare a unităților de învățământ preuniversitar din orașul 
Zimnicea pentru anul școlar 2020-2021.

Un alt proiect de hotărâre a stabilit programul activităților 
cultural-sportive pentru anul 2020.

Alte două proiecte de hotărâri au vizat modul de utilizare a 
excedentului bugetar. O parte a surplusului a provenit din 
încasările de la islazul localității, iar o alta provin din 
încasările pieței.

Primăria Zimnicea nu a făcut niciun împrumut la nicio 
bancă în anul 2019.

Cornelia RĂDULESCU

Puține locuri de muncă disponibile 
la început de an

Ministrul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale, Adrian 
Oros, a anuntat, duminica, 
intr-o conferinta de presa, ca 
urmeaza sa fie reduse 15% din 
posturile din minister si din 
institutiile subordonate.

"Suntem intr-un proces de 
evaluare a intregului personal 
din Ministerul Agriculturii si din 
institutiile din subordine. In 
opinia noastra, cel putin 15% 
din aceste posturi vor fi 
reduse. Sunt locuri unde 
procentul va fi mai mare, dar si 
locuri unde va trebui sa 
anga jam oameni ,  unde 
capacitatea lor administrativa 
este scazuta. In aparatul 
propriu avem 708 angajati, iar 
in total, la toate institutiile si 
agentiile din subordine, avem 
14.239 de angajati.

La AFIR au fost zeci si sute 
de transferuri de la entitati 
private, fara concurs, foarte 
multi dintre angajati neavand 
nicio legatura cu activitatea 
care trebuia desfasurata. Am 
gasit si coafeze si tot felul de 
'specialisti' angajati si multi 
militieni, transferati de la firme 
private, cazuri de meserii mai 
pu t i n  ob i snu i t e  pen t ru  
activitatea in AFIR. Toate 
aceste detasari au incetat de 

la 1 ianuarie 2020", a declarat 
Adrian Oros, la Cluj-Napoca.

El a spus ca la Agentia 
Nationala de Pescuit si 
Acvacultura (ANPA) este cel 
mai mare "dezastru", pentru ca 
au fost primite cereri de 
despagubiri pentru pagube 
produse pestilor in zone unde 
se cultiva rapita.

"Discutia cu cormoranul nu 
a fost intamplatoare, am primit 
spre plata, dar nu am semnat, 
documente de despagubiri 
pentru pagube produse in 
piscicultura de cormorani. 
Legislatia europeana permite 
despagubiri, dar am constatat 
ca cifrele sunt foarte mari. 

Suspicionam ca trebuiau sa fie 
despagubite doar anumite 
entitati, cu sume foarte mari.

Unii cereau despagubiri 
pentru cantitati de peste, 
pierderi pe 2019, mai mari 
decat productia vanduta in 
ultimii cinci ani. E putin 
probabil sa ai o asemenea 
pierdere. E Corpul de control 
acolo si verifica. Avem harti 
satelitare si dovezi ca unii 
beneficiari ai programelor de 
despagubiri nu au avut peste, 
pentru ca nu au avut apa; ei 
cultivau rapita, orez si raportau 
pierderi la peste", a precizat 
ministrul Agriculturii.

Un nou loc de muncă, o creştere a salariului şi un job 
mai aproape de casă sunt principalele obiective 
profesionale ale românilor, în 2020, potrivit unui studiu 
realizat de o platformă de recrutare, conform Agerpres.

Întrebaţi care sunt primele trei cele importante obiective 
profesionale pentru anul acesta, 44,3% dintre cei care au 
participat la cel mai recent sondaj derulat de eJobs 
România au pus pe primul loc schimbarea locului de 
muncă.

Totodată, 30% speră la o mărire salarială, 24% vor un 
loc de muncă mai aproape de casă, iar 22% trec pe lista 
scurtă a dorinţelor pentru acest an dezvoltarea 
profesională. Următoarele cel mai menţionate obiective 
sunt: schimbarea domeniului de activitate, emigrarea sau 
lansarea în antreprenoriat.

Inclusiv cei care plănuiesc să rămână şi în 2020 la 
acelaşi loc de muncă sunt decişi să facă o serie de 
schimbări faţă de anul trecut. Cei mai mulţi dintre aceştia 
spun că vor să reducă sau chiar să elimine orele lucrate 
peste program. La fel de mulţi îşi doresc să fie implicaţi în 
proiecte mai mari, în timp ce aproape 34% au în vedere o 
promovare.

De asemenea, doi din zece respondenţi vor să-şi 
îmbunătăţească relaţia cu colegii de echipă, în timp ce 19% 
vizează o relaţie mai bună cu managerul direct. 17% 
plănuiesc să se mute în alt departament din aceeaşi 
companie şi aproximativ 15% vor să-şi crească eficienţa. În 
acest scop, intenţionează să participe la mai puţine 
şedinţe, dar şi să fie mai transparenţi – vor să ceară sau să 
ofere mai mult feedback.

Optimişti, 7 din 10 respondenţi cred că acest an va fi mai 
bun decât precedentul, din punct de vedere profesional.

Când vine vorba despre nemulţumirile pe care le-au 
acumulat în 2019, aproape un sfert dintre participanţii la 
studiu spun că anul trecut a fost unul prost, pentru că nu au 
obţinut o mărire salarială.

La fel de mulţi sunt dezamăgiţi de faptul că nu au reuşit 
să se angajeze, în timp ce 17% şi-ar fi dorit să aloce mai 
mult timp cursurilor de dezvoltare profesională sau să fie 
susţinuţi în această direcţie de compania pentru care 
lucrează. 13% sunt nemulţumiţi de faptul că nu au fost 
promovaţi şi tot atâţia şi-ar fi dorit să-şi deschidă propriul 
business, dar nu au reuşit.

Proiecte și hotărâri

Un nou loc de muncă şi o
 mărire salarială, principalele

 obiective profesionale ale
 românilor în 2020

Veniturile totale ale gospodăriilor din 
România au crescut, în al treilea trimestru al 
anului trecut, cu 9,4% faţă de aceeaşi perioadă 
a anului anterior, până la 4.872 (1.020 euro) pe 
lună.

De cealaltă parte, cheltuielile s-au majorat 
cu 8%, la 4.202 lei 
(880 euro), arată 
datele publicate, 
vineri, de Institutul 
N a ţ i o n a l  d e  
Statistică (INS).

Î n  a l  t r e i l e a  
trimestru din 2018, 
veniturile medii ale 
unei gospodării au 
fost de 4.454 lei, iar 
cheltuielile - de 
3.891 lei pe lună.

Î n  a l  t r e i l e a  
trimestru al anului 
2019, veni tur i le 
medii lunare au 
reprezentat, în termeni nominali, 4.872 lei pe 
gospodărie şi 1.889 lei pe persoană.

Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în 
acelaşi trimestru, în medie, de 4.202 lei lunar 
pe gospodărie (1.630 lei pe persoană) şi au 
reprezentat 86,3% din nivelul veniturilor totale.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 4.577 
lei lunar pe gospodărie (1.775 lei pe persoană), 
iar veniturile în natură de 295 lei lunar pe 
gospodărie (114 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au 
format cea mai importantă sursă de venituri 

( 6 9 , 5 %  d i n  
veniturile totale ale 
gospodăriilor).

L a  f o r m a r e a  
veniturilor totale ale 
gospodăriilor, au 
c o n t r i b u i t ,  d e  
a s e m e n e a ,  
v e n i t u r i l e  d i n  
prestaţi i  sociale 
(18,2%), veniturile 
d i n  a g r i c u l t u r ă  
(2,3%), veniturile 
d i n  a c t i v i t ă ţ i  
n e a g r i c o l e  
i n d e p e n d e n t e  
(1,9%), cele din 

proprietate şi vânzarea de active din 
patrimoniul gospodăriei (1,1%) precum şi 
veniturile în natură (6%), în principal, 
contravaloarea consumului de produse 
agroalimentare din resurse proprii (4,9%).

Adrian Oros anunță că 15% din posturile 
Ministerului Agriculturii și din instituțiile

 subordonate vor fi reduse

Cu câți bani trăiesc românii pe lună
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(urmare  din  pagina  1)
”Prima etapă pentru debirocratizarea 

procesului didactic cuprinde următoarele măsuri 
care se vor aplica chiar de astăzi, 13 ianuarie”, 
anunță ministrul.

Măsurile enunțate sunt:
- portofoliul profesorului conține, în format 

digi ta l  sau/și  letr ic,  doar plani f icăr i le 
calendaristice anuale ale materiei, un proiect al 
unităţilor de învăţare și instrumente de evaluare. 
Este exceptat de la această precizare portofoliul 
profesional reglementat de Metodologia – cadru 
de organizare și desfășurare a examenului 
național de definitivare în învățământ, aprobată 
prin OMEN nr. 5211/2018;

- procesele verbale care nu necesită probarea 
modului de luare a deciziei, de la activitățile 
cadrelor didactice sau din cadrul anumitor 
activități cu părinții nu sunt obligatorii și pot fi 
înlocuite cu liste de prezență;

- rapoartele și statisticile solicitate de instituții 

ierarhic superioare sau alte instituții din afara 
sistemului educațional, care nu sunt prevăzute în 
mod expres în acte normative, nu se întocmesc la 
nivelul unității de învățământ preuniversitar prin 
implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor 
statistice necesare se face prin interogarea 
Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din 
România (SIIIR) sau a altor aplicații specifice;

- aplicarea testelor inițiale nu este obligatorie 
pentru niciun nivel de învățământ sau clasă. 
Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru 
clasele de început de ciclu sau la preluarea unei 
clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a 
cunoaște nivelul atingerii competențelor de către 
elevi;

- portofoliul dirigintelui va conține numai 
planificarea activităților specifice funcției de 
diriginte, calendarul activităților educative 
extrașcolare ale clasei și fișele psihopedagogice 
ale elevilor din clasa respectivă.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

A apărut nr. 
211 al Revistei 
d e  C u l t u r ă  
Teleormănene, 
Caligraf. Revista 
apare lunar sub 
egida Uniunii 
Scriitorilor din 
România. Din 
c u p r i n s :  
E d i t o r i a l ;  
Cronică literară; 
Cartea de proză 
scurtă; Prof i l  
liric; Cartea de 
debut; Cartea de 
critică literară; 
Breviar; Note de 
lectură; Puncte 
d e  v e d e r e ;  
Chenar  l i r i c ;  
Proză; Poesis; 
Moromețiana; Gânduri de scriitor; Meridiane literare; 
Revista revistelor; Repere plastice.

Mihail TĂNASE

Portofoliile profesorului și dirigintelui
 se simplifică

“Consiliul Național al Elevilor 
nu renunță la propunerea de 
începere a cursurilor pe 1 

septembrie”, anunță elevii într-
un  comun ica t  p r im i t  de  
Edupedu.ro, după ce ministrul 
Educației a spus că anul școlar 
viitor cursurile nu pot începe din 
1 septembrie. Reprezentanții 
CNE susțin că începerea 
cursurilor mai devreme are 
avantaje pentru toți elevii, 
i n v o c â n d  c o n d i ț i i l e  
necorespunzătoare din clase în 

perioada verii, în special lipsa 
confortului termic.

Replica elevilor vine după ce 

ministrul educației, Monica 
Anisie, a explicat vineri că data 
de 1 septembrie în 2020, ca 
începutul cursurilor pentru elevi, 
ar presupune „să chemăm 
profesorii de pe 15 august”. 
Lucru considerat imposibil de 
către ministru pentru că anul 
școlar actual se termină pe 31 
august 2020 și nu ar fi suficient 
timp pentru pregătirea școlilor, 

astfel încât acestea să înceapă 
cursurile atât de devreme.

În emisiunea „Probleme la zi” 
de la Radio România Actualități, 
ministrul Educației Monica 
Anisie a mai declarat că „trebuie 
să ne gândim și la efortul pe care 
elevul îl depune” atunci când 
d i s c u t ă m  n u m ă r u l  d e  
săptămâni ,  în t rebată  de  
moderatoare dacă cele 34 de 
săptămâni din structura anului 
școlar propusă în dezbatere nu 
sunt puține.

Atât Anisie cât și Marius 
Nistor,  l iderul  Federaț ie i  
Sindicale „Spiru Haret” au adus 
argumente în favoarea structurii 
propuse în dezbatere publică de 
minister, cea care prevede ca 
anul școlar 2020-2021 va 
începe pe 14 septembrie (față 
de 9 septembrie anul acesta), 
vacanța intersemestrială va fi în 
ianuarie-februarie (vacanța de 
i a r n ă  n u  v a  m a i  f i  
intersemestrială).

Un studiu al cercetătorilor canadieni a relevat 
faptul că acei copii care au consumat lapte 
integral au un risc mai mic cu 40% de obezitate.

O meta-analiză a cercetătorilor de la Unity 
Health Toronto, un spital din Toronto, Canada, în 
care au fost comparate datele a 21.000 de copii, 
cu vârste între 1 şi 18 ani, a ajuns la concluzia că 
acei copii care consumă lapte integral au un risc 
mai mic cu 40% de a suferi de obezitate în 
comparaţie cu copiii care consumă lapte cu un 
con ţ inu t  scăzu t  de  g răs imi ,  no tează  
Medicalxpress.

Această meta-analiză a folosit datele colectate 
de către 28 de studii anterioare care au cercetat, 
într-o formă sau alta, relaţia dintre consumul de 
lapte. Niciun studiu luat în considerare nu a 
dovedit că consumul de lapte cu un conţinut 
scăzut de grăsimi este asociat cu un risc mai mic 
de obezitate. În contrast, 18 dintre cele 28 de 
studii au arătat o corelaţie pozitivă între consumul 
de lapte integral şi scăderea riscului de obezitate.

„Majoritatea copiilor din Canada şi Statele 
Unite consumă lapte de vacă zilnic şi este o sursă 
importantă a grăsimilor alimentare pentru mulţi 
copii”, explică dr. Jonathon Maguire, autor 
principal al studiul şi specializat în pediatrie.

Aceste descoper i r i  pun la îndoia lă 

recomandările autorităţilor canadiene care spun 
că laptele integral ar trebui inlocuit în dieta copiilor 
cu lapte cu un conţinut redus de grăsimi pentru a 
evita obezitatea.  

Trebuie precizat faptul că această meta-
analiză nu oferă un răspuns definitiv în această 
problemă şi asta din cauza modului în care au fost 
colectate datele. Mai exact, studiile incluse în 
analiză au folosit metode observaţionale de 
colectare a datelor, ceea ce înseamnă că există o 
serie de factori care nu au fost luaţi în calcul de la 
bun început. În această situaţie, dr. Maguire este 
de părere că un studiu clinic ar putea să ofere un 
răspuns definitiv.

Consiliul Elevilor anunță că nu renunță la 
propunerea ca școala să înceapă pe 1 septembrie

CNAS are fondurile necesare pentru includerea în 
tratament a pacienților cu amiotrofie musculară spinală 
(AMS) înscriși de medicii specialiști pe listele de 
așteptare. Mai exact, este vorba despre 86 de pacienți, 
dintre care 38 copii și 48 de adulți, care au nevoie de 
tratament cu nusinersen, conform evaluărilor medicilor 
specialiști.  De asemenea, fondurile suplimentare asigură 
și continuitatea tratamentului inițiat până în prezent la 66 
de copii cu AMS.

Centrele nominalizate prin Ordinul președintelui 
CNAS care vor derula tratamentul AMS din cadrul 
programului național de boli rare sunt: Centrul naţional 
medical clinic de recuperare neuropsihomotorie pentru 
copii "Dr. Nicolae Robănescu" Bucureşti; Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă pentru Copii Cluj; Spitalul Clinic de 
Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia" Bucureşti; 
Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Bucureşti; 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Louis Ţurcanu" 
Timişoara; Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu; Institutul 
Clinic Fundeni; Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. 
Apostol Andrei" Constanţa; Spitalul Clinic de Urgenţă 
"Prof. Dr. Agrippa Ionescu" Bucureşti; Spitalul Clinic Căi 
Ferate Timişoara; Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca; 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş.

Lista centrelor în care se acordă acest tip de tratament 
poate fi suplimentată în funcție de solicitările unităților 
sanitare care îndeplinesc criteriile de includere din 
chestionarele de evaluare prevăzute în actele normative 
în vigoare.

Tratamentul se administrează prin puncție lombară 
(intratecală) efectuată de medici cu pregatire specială 
(anesteziști, neurologi).

Cornelia RĂDULESCU

Apariție editorială

CAS Teleorman:

Tratamentul pacienților 
cu amiotrofie musculară 

spinală (AMS)

Copiii care au băut lapte integral au un risc 
mai scăzut de obezitate
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Semnele de pe un monument viking din Suedia ar fi 
manifestări ale fricii legate de o nouă criză climatică 
caracterizată printr-un fenomen de răcire a vremii, arată CNN.

Un monument din piatră din Suedia, datând din secolul IX, 
se pare că a fost ridicat de vikingi care se temeau să nu trăiască 
o nouă criză climatică asemănătoare celei care provocase 
răcirea severă a vremii cu 300 de ani înainte, susţine un studiu.

Piatra runică Rök este un bloc de granit care cântăreşte 5 
tone şi se înalţă până la 2,5 m. Pe monument se găseşte cea 
mai lungă inscripţie runică, 28 de rânduri în care sunt 
prezentate mesaje criptice care fac aluzie la mitologia nordică. 
În ciuda trecerii timpului majoritatea runelor inscripţionate pe 
acest monument sunt încă vizibile. Un singur rând a fost distrus 
în tot acest timp.

Oamenii de ştiinţă au desluşit cum se citesc semnele de pe 
piatra Rök, dar nu sunt deloc siguri care este sensul inscripţiei 
şi multe fragmente şi-au păstrat misterul până acum.

Un studiu interdisciplinar desfăşurat de savanţi din diferite 
universităţi suedeze a ajuns la concluzia că inscripţia ar fi 
legată de moartea unui fiu şi de teama de o nouă criză 
climatică.

Studiul a inclus şi investigarea arheologică a catastrofei 
climatice dintre anii 536 - 550, care a afectat Peninsula 
Scandinavă. O serie ce evenimente vulcanice au determinat 
scăderea mediilor climatice, pierderi ale recoltelor, foamete şi 
decese în masă. Estimările au arătat că mai bine de jumătate 
dintre locuitorii peninsulei şi-au pierdut viaţa.

"Secretul desluşirii sensului inscripţiei a stat în abordarea 
interdisciplinară. Fără coroborarea elenentelor de analiză 
textuală, arheologie, istorie a religiilor şi runologie, nu ar fi fost 
posibil să ne dăm seama ce se află în spatele enigmelor de pe 
piatra Rök", a explicat Per Holmberg, profesor la Universitatea 
din Göteborg, care a coordonat investigaţia, potrivit Mediafax.

Situaţia socio-economică din zonă îşi revenise şi era într-o 
perioadă înfloritoare în perioada în care a fost realizat 
monumentul. Dar drama climatică încă se mai afla în memoria 
colectivă, amintirea crizei fiind transmisă de la o generaţie la 
alta, agricultura a fost afectată de o vară foarte rece şi o eclipsă 
de Soare a avut loc imediat după răsărit”, a arătat savantul. 
”Oricare dintre aceste manifestări ar fi fost suficentă ca să 
trezească teama de un nou «Fimbulwinter», au arătat 
specialiştii, vorbind despre ”Marea Iarnă” din mitologia nordică, 
care marca declanşarea Ragnarok, seria de evenimente şi 
drame care anunţau sfârşitul civilizaţiei.

- Dragule, ce parere ai despre relatia noastra?

- Numara stelele de pe cer si ai sa-ti dai seama.

- Woow! Este infinită!!

- Nu, este o pierdere de timp.....

***

Dupa discuția cu Prunariu, primul român trimis în Cosmos, 

cam nedumerit, Ceaușescu o ia deoparte pe Leana. 

- Ascultă, Lenuțo, Prunaru zicea că a avut unele probleme 

din cauza legii gravitației. Nu ții tu minte când am dat eu 

legea asta? 

- Ce mă-ntrebi pe mine, Nicule, eu sunt cu știința, tu ești 

cu legile!

Pastila de râs

Ce este fericirea și cum se ajunge la ea? 
Este marea întrebare a existenței umane, o 
chestiune evident foarte subiectivă. Fundația 
Resolution, un grup britanic de reflecție, a 
analizat noțiunea de „fericire”și perceperea ei. 
Cercetătorii au încercat să determine în ce 
perioadă a vieții nivelul de satisfacție/well-
being este cel mai ridicat și au ajuns la 
concluzia că ar fi vorba despre două perioade: 
sfârșitul adolescenței și anii care urmează 
imediat după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Acest nivel de mulțumire personală și 
sentimentul de a fi fericit nu are o evoluție 
stabilă de-a lungul vieții. Un prim vârf s-ar 
atinge la sfârșitul adolescenței, după care, de 
pe la 18 ani, „curba fericirii” ar începe să 
coboare, urcă un pic după 20 de ani până la 30 
de ani, iar apoi descrește continuu. 

Cel mai jos nivel al fericirii ar fi atins spre 
jumătatea anilor 50. Dar apoi curba începe să 
urce constant până la un nou vârf, care s-ar 
atinge în jurul vârstei de 70 de ani, după care 
începe să coboare din nou.

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

SC LARIANDO SRL, CUI 23940723, J34/425/2008, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. 
Teleorman, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 23712/09.10.2013. Îl declar nul.

Anunţ

Gabecore SRL angajeaza pentru locatia din Mavrodin Ingrijitor cladiri. Depuneti CV ul la 
Biroul de la  Mavrodin, Ferma de Pasari sau trimiteti CV la office@gabecore.ro pana  in data de 
16.01.2020.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ teritorială comuna Cervenia din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 23 începând cu data de 23.01.2020 pe 
o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Cervenia, conform art. 14, alin. (1) și (2) din 
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și 
completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealabil

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările și completările ulterioare și 
ale Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007, AD AUTO TOTAL 
SRL depune la APM Teleorman documentația necesară pentru obținerea autorizației de mediu 
pentru activitatea cod CAEN (rev.2) 4675 „Comerț cu ridicata al produselor chimice”, 
desfășurată șa sediul secundar din Alexandria, str. Viilor nr. 3-5, jud. Teleorman.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al activității pentru care se solicită 
emiterea autorizației de mediu pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 
8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc în scris la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Teleorman din Alexandria, str. Dunării nr. 1.

Anunţ public

SC Astella Deal SRL, comuna Viișoara, județul Teleorman, telefon 0762/172982, 
intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ - VEDEA, Aviz de 
Gospodărire a Apelor pentru PUZ - Introducere în intravilan a 3.000,00 mp pentru investiția 
”Turism creativ cu specific pescăresc”, amplasată în extravilan comuna Viișoara, județul 
Teleorman.

Această investiție este nouă.
Se propune schimbarea funcțiunii terenului sin – AGRICOL, în – CURȚI CONSTRUCȚII-

CLĂDIRI, având regim de construire continuu.
Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107 din 1996, cu 

modificările și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 

solicitantului la adresa: Primăria comunei Viișoara, comuna Viișoara, județul Teleorman, 
telefon 0762/172982, administrator Matusa Cristina, după data de 10.01.2020.

Anunţ public nr.2

La ce vârstă eşti cel mai fericit în viaţă?Un monument viking, 
vechi de peste 1200 de ani,

 conţine avertizări legate de 
o nouă criză climatică



1514: Papa Leon al X-lea emite o bulă papală împotriva 
sclaviei.
1819: S-a născut Dimitrie 

Bolintineanu, poet român 
(d. 1872).
1850: S-a născut Pierre 

Loti, scriitor francez (d. 1923).
1 8 7 6 :  B r e v e t a r e a  

t e l e f onu lu i .  A l exander  
Graham Bell şi Elisha Gray au 
depus o cerere de brevet la 
Biroul pentru brevete din New 
York, primul la ora locala 
12.00, iar al doilea la ora 
14.00. Pe această diferenţă 
s–au bazat cei ce i–au 
adjudecat lui Bell invenţia în 
procesul ce i–a opus multă 
vreme pe cei doi inventatori.
1898: A murit Lewis Carroll, 

scriitor şi matematician 
englez (n. 1832).
1905: A murit Ernst Karl Abbe, fizician german (n. 

1840). 
1934: A murit Ioan Cantacuzino, medic şi bacteriolog 

român, fondator al şcolii româneşti de imunologie şi 
patologie experimentală (n. 1863).
1939: S-a născut Maria Amarghioalei, cântăreaţă şi 

dansatoare română, cunoscută sub numele Naarghita (d. 
2013).
1957: A murit Humphrey Bogart, actor american (n. 

1899).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Yanxi, palatul suspinelor 
12:30 Între cer şi mare 13:00 
Exclusiv în România 13:50 
Momentart 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 22:10 
Pe urmele unui asasin 00:00 
Telejurnal 00:30 Breaking News - 
Dark News

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 Ianuarie

S - a r  p u t e a  s a  
constatati ca v-ati facut 
planuri total nerealiste. 
Situatia f inanciara 
i n c e p e  s a  s e  
imbunatateasca dupa-
amiaza, dupa ce primiti 
o suma importanta de 
la o ruda.

Aveti tendinta sa 
incepeti prea multe 
treburi simultan si 
r iscat i  sa nu va 
reuseasca nimic. Va 
sfatuim sa nu va 
impuneti punctul de 
vedere. Riscati sa 
declansati o cearta. 

Din cauza starii de 
confuzie, s-ar putea 
sa intelegeti gresit 
sfaturile unui barbat. 
D a c a  d o r i t i  s a  
cumparati un obiect 
de valoare, ar fi bine 
sa va consultati cu 
familia.

S-ar putea sa plecati 
i n t r - o  c a l a t o r i e  
n e p r e v a z u t a .  
D e s c o p e r i t i  n o i  
oportunitati de afaceri. 
Evitati  discuti i le in 
contradictoriu cu o 
femeie, pentru ca s-ar 
putea sa nu avet i  
dreptate.

Dimineata aveti 
tendinta sa va supra-
apreciati capacitatea 
d e  e f o r t .  V a  
recomandam sa nu 
luati decizii importante 
in graba, pentru ca 
riscati sa suferiti o 
mare dezamagire.

O veche cunostinta 
va propune sa va 
schimbati locul de 
munca. Va sfatuim sa 
nu dati un raspuns 
definitiv. Nu provocati 
d i s c u t i i  i n  
cont rad ic tor iu  cu  
partenerul de viata! 

V a  p r e o c u p a  
gasirea unor noi surse 
de venituri. O femeie 
pe care ati ajutat-o 
m a i  d e m u l t  v a  
intoarce serviciul. 
Desi aveti nevoie de 
bani, va sfatuim sa 
evitati speculatiile.

Dorinta de a castiga 
mai mult va face sa 
n e g l i j a t i  p l a n u l  
s e n t i m e n t a l .  Va  
r e c o m a n d a m  s a  
cautati o solutie de 
compromis.  Dupa-
amiaza, o ruda va invita 
la o mica petrecere. 

Se pare ca aveti 
d i f i c u l t a t i  d e  
comunicare. Fiti mai 
atent cu partenerul de 
viata si cu persoanele 
varstnice din familie! 
N-ar strica sa va 
ocupati mai mult in 
problemele casei.

BERBEC

Incepeti o lucrare 
grea, care va poate 
a d u c e  c a s t i g u r i  
s e r i o a s e .  D a c a  
prietenii va invita intr-
o  e x c u r s i e ,  v a  
recomandam sa nu 
stati pe ganduri. Aveti 
nevoie si de relaxare.

Dimineata faceti 
planuri de afaceri 
foarte ambitioase. Va 
sfatuim sa fiti mai 
realist. Este posibil sa 
avet i  d iscut i i  cu 
persoana iubita, daca 
refuzati sa mergeti 
intr-o vizita la rude.

Va cam lipseste 
simtul practic. Va 
r e c o m a n d a m  s a  
evitati discutiile in 
contradictoriu cu sefii 
si colegii. Spre seara 
va simtiti mai bine in 
c o m p a n i a  u n o r  
prieteni.

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 
Misiune pe MS One 22:15 
Răzbunare și adrenalină 23:45 
Ştirile Pro Tv 00:15 Eraser 
02:15 Lecţii de viaţă 03:00 
Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 
17:00 Acces direct - cu Mirela 
Vaida 19:00 Observator 20:00 
iUmor 22:30 Mangalița 23:30 
Xt ra  N ight  Show 01:00 
Observator 02:00 Acces direct 
04:00 Nuntă cu scântei 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 Gülperi  23:30 Vulturii 
de noapte 01:30 Știrile Kanal D 
02:30 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 19:00 Trăsniți 20:00 Ochi 
pentru ochi 22:00 Starea naţiei 
– Betman 23:00 Focus din 
inima României 23:30 Trăsniți 
00:30 Drumul supraviețuirii 
02:30 Ochi pentru ochi

08 :15  M i  se  spune  
Buchanan 10:15 La bloc 
12:30 Oglindă, Oglinjoară 
14:30 Strălucire 16:30 Hei, 
băiete! Hei, fato! 18:15 La 
bloc 20:30 Kung Fu la 
grămadă 22:30 Puicuțe bune 
00:15 Kung Fu la grămadă 
02:15 Puicuțe bune 04:00 La 
bloc 06:00 La Maruţă 

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Regatul 
Sălbatic 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Reţeaua de idoli 16:00 
Glasul inimii 17:00 România… în 
bucate 17:40 In direct cu viaţa 
19:00 Telejurnal 20:00 D'ale lu' 
Mitică 21:00 Destine ca-n filme 
22:00 Secrete de război 23:00 
Câştigă România!

08 :25  Ch i cago  10 :15  
Uimitorul Om-Păianjen 12:25 
Greu de pensionat 2 14:15 Fii  
cineva! 15:40 Recrutul 17:30 
Cineva acolo sus 18:20 
Dunkirk 20:00 Vin britanicii 
21:30 Din Raiul meu 23:40 
Dincolo de întuneric 01:30 
Starsky ș i  Hutch 03:10 
Annabelle 2 04:55 Recrutul 
06:45 Dunkirk

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 

14 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 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 2020 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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Simona Halep (28 de ani) a 
coborât de pe locul 3 pe poziția 
4 în clasamentul  WTA. 
Românca a făcut o nouă 
rocadă cu Naomi Osaka, cea 
pe care o depășișe săptămâna 
trecută.

Simona Halep are un total 
de 5.461 de puncte în 
clasamentul WTA și a fost 
depășită de Naomi Osaka, 
japoneza având 5.496 de 
puncte. Marți, Halep juca în 
proba de simplu la Adelaide.

Ashleigh Barty rămâne 
lider în clasamentul WTA, cu 
7.547 de puncte, fiind urmată 
de Karolina Pliskova, cu 5.940 
de puncte. Sorana Cîrstea 
este în continuare a doua 
româncă din clasament, pe 
locul 74, cu 778 de puncte.

România are trei jucătoare 
în Top 100 WTA: Simona 
Halep (locul 3), Sorana 
Cîrstea (locul 74), Ana Bogdan 
( locul  96).  Urmează în 
clasament Irina Begu, pe locul 
105, Mihaela Buzărnescu, pe 
poziția 111, iar Patricia Țig 
ocupă poziția 113.

Halep şi Olaru au fost 
eliminate în proba de dublu la 
Adelaide

Peschke ş i  Schuurs,  
favoritele numărul doi ale 
probei, au obţinut victoria într-
o oră şi 50 de minute, după ce 
româncele au comis nu mai 
puţin de 8 duble greşeli.

Halep şi Olaru s-au ales 
pentru participare cu 3.700 
dolari şi un punct WTA la 
dublu.

Simona Halep e a doua 
favorită la simplu şi va intra 

direct în optimile de finală, 
marţi, împotriva australiencei 
Ajla Tomljanovic, care a dispus 
în primul tur de kazaha Iulia 
Putinţeva cu 7-6 (4), 6-2.

Halep (28 ani, 4 WTA) şi 
Tomljanovic (26 ani, 52 WTA) 
s-au întâlnit până acum de 
două ori, românca ieşind 
învingătoare de fiecare dată, 
în 2018 la Cincinnati în turul 
secund, cu 4-6, 6-3, 6-3, şi 
anul trecut în primul tur la 
Roland Garros, cu 6-2, 3-6, 6-
1.

SPORT

Ionuț Negoiță încearcă de ceva timp să vândă Dinamo, 
însă nu a reușit până în acest moment. Acum, finanțatorul 
”câinilor” poate da lovitura! ”Familia regală din Emirate este 
interesată de Dinamo”, a anunțat Anamaria Prodan.

Impresarul susține că un grup de investiții din Abu Dhabi, 
condus de membri familiei regale din Emirate, a cumpărat 
Charlton, în luna noiembrie și vrea să investească și la 
Dinamo. Anamaria Prodan susține că aceștia sunt asociați 
cu Claudiu Florică, iar negocierile cu Ionuț Negoiță se vor 
relua.

”Pe 29 noiembrie, un club din Championship, Charlton, 
a fost cumpărat de un fond de investiții care are peste 60 de 
firme în toată lumea. E o chestiune de negocieri. Ei doreau 
să investească la Dinamo. În toată nebunia asta de a 
cumpăra clubul Dinamo, ei au cumpărat Charlton cu 65 de 
milioane de euro. Erau asociați cu Claudiu Florică.

Am stat de vorbă inclusiv cu Negoiță. Noi am adus ceva 
concret, era vorba de scrisoarea fondului de investiții, cei 
de acolo spuneau că voiau să cumpere clubul. Vorbim de 
familia regală din Emirate, care vrea să facă performanță la 
Dinamo.

Negoiță a spus ce avea de spus. S-a tot negociat, dar s-
au împiedicat de câteva lucruri. El trebuia să respecte 
cerințele fondului de investiții. Vrea să vândă în condițiile 
lui. Acum totul e oficial. Negoiță a primit o hârtie aseară. Eu 
nu cred că n-o să se întâmple această afacere”, a spus 
Anamaria Prodan pentru Gazeta.

Abu Dhabi Business Development, scrisoare deschisă 
către Ionuț Negoiță

Grupul condus de familia regală din Emirate a emis o 
scrisoare deschisă către Ionuț Negoiță prin care își arată 
interesă pentru Dinamo. Aceștia au pus și două condiții. 
Echipa să nu retrogradeze în acest sezon și să obțină 
licența pentru anul competițional 2020 - 2021.

”Suntem încântați să informăm că Abu Dhabi Business 
Development este interesat să achiziționeze FC Dinamo 
București (92,3% din acțiunile totale), în concordanță cu 
strategia noastră de dezvoltare pentru regiune.

Suntem conștienți de condițiile comerciale actuale 
pentru preluarea pachetului menționat anterior și suntem 
pregătiți să evaluăm anul fiscal, precum și să analizăm 
diligentele legale și comerciale efectuate de reprezentanții 
noștri. Conform prognozei noastre, aprobarea internă 
necesară poate dura aproximativ două luni.

În plus, trebuie să rețineți că, pentru a încheia tranzacția, 
va trebui să obțineți licența de Liga 1 pentru sezonul 2020-
2021 și asigurarea activităților operaționale de zi cu zi. De 
asemenea, este necesar ca Dinamo să rămână în Liga 1 
sezonul următor.

Recent, grupul Abu Dhabi Business Development a 
finalizat procesul achiziționării clubului Charlton Athletic, 
echipă din liga secundă a Angliei.

Vă rugăm, nu ezitați să îl contactați pe domnul Florică 
pentru informații”, se arată în scrisoarea deschisă 
transmisă de Abu Dhabi Business Development, conform 
Pro X.

Dinamo, în pericol să nu ia licența
Clubul Dinamo stă pe un butoi cu pulbere. Formația din 

Ștefan cel Mare este în pericol să nu ia licența, dacă nu-și 
va achita toate datoriile. Bogdan Bălănescu a anunțat că 
Nistor a fost vândut pentru ca echipa să facă rost de bani 
pentru a plăti restanțele către jucători.

”Dinamo va plăti o parte din restanțele jucătorilor, astfel 
încât să putem lua licența. Cu banii încasați pe Nistor, 
Dinamo poate merge în cantonament și va achita datoriile 
rămase”, a anunțat Bălănescu în urmă cu câteva zile.

Dinamo are datorii și la stat. ”Câinii” nu se numără 
printre echipele din Liga 1 care au certificat fiscal 0.

Familia regală din Emirate vrea să cumpere Dinamo!

 Scrisoare deschisă către Negoiță! 
Condițiile puse de arabi

Simona Halep şi Raluca Olaru au fost 
î nv inse  de  cup lu l  Kve ta  Peschke  
(Cehia)/Demi Schuurs (Olanda) cu 7-6 (2), 4-
6, 10-3, luni, în prima rundă a probei de dublu 
din cadrul turneului 
W T A  d e  l a  
A d e l a i d e  
(Australia), dotat 
cu premii totale de 
848.000 de dolari.

Simona Halep 
va juca marţi în 
proba de simplu cu 
Ajla Tomljanovic, 
în turul doi al 
t u r n e u l u i  d i n  
Australia.

Halep şi Olaru 
au fost eliminate în 
proba de dublu

P e s c h k e  ş i  
Schuurs, favoritele numărul doi ale probei, au 
obţinut victoria într-o oră şi 50 de minute, după 
ce româncele au comis nu mai puţin de 8 duble 

greşeli.
Halep şi Olaru s-au ales pentru participare 

cu 3.700 dolari şi un punct WTA la dublu.
Simona Halep e a doua favorită la simplu şi 

va intra direct în 
optimile de finală, 
marţi, împotriva 
australiencei Ajla 
Tomljanovic, care 
a dispus în primul 
tur de kazaha Iulia 
Putinţeva cu 7-6 
(4), 6-2.

Halep (28 ani, 4 
W T A )  ş i  
Tomljanovic (26 
ani, 52 WTA) s-au 
întâlnit până acum 
d e  d o u ă  o r i ,  
românca ieşind 
învingătoare de 

fiecare dată, în 2018 la Cincinnati în turul 
secund, cu 4-6, 6-3, 6-3, şi anul trecut în primul 
tur la Roland Garros, cu 6-2, 3-6, 6-1.

Simona Halep a coborât în clasamentul WTA.
 Pe ce loc se află înaintea meciului 

cu Tomljanovic

Simona Halep şi Raluca Olaru au fost
 învinse la Adelaide
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