
Două copile au fost 
u m i l i t e ,  l o v i t e  ș i  
b a t j o c o r i t e  d e  
v â n z ă t o a r e l e  u n u i  
magazin de haine din 
Alexandria. Una dintre 
fetițe a fost prinsă ”la 
furat”. Fără să stea pe 
gânduri sau să sune la 
poliției, vânzătoarele au 
luat decis să-și facă 
singure dreptate.

Umi l i te ,  lov i te  ș i  
dezbrăcate. De acest tratament au avut parte două minore din municipiul 
Alexandria. Una dintre ele a fost prinsă ”la furat” de vânzătoarele unui magazin 
de haine din Alexandria.

(Continuare  în  pagina  4)

Sănătatea mintală reprezintă o 
componentă fundamentală a sănătăţii 
individuale şi a „stării de bine”, descriind nu 
numai absenţa bolii, ci şi capacitatea unui 
individ de a se integra cu succes în viaţa 
familială, socială şi profesională.

Spre deosebire de afecţiunile somatice, 
identificarea şi intervenţia timpurie în cazul 
tulburărilor neuropsihice sunt mai dificile 
din cauza unor factori precum natura 
subiectivă a acuzelor şi teama stigmatizării.

Tulburările mintale constituie una dintre 
cauzele principale ale poverii bolii şi ale 
anilor de viaţă sănătoasă pierduţi 
(disability-adjusted life years, DALY), 
afectând calitatea vieţii.

(Continuare  în  pagina  7)

Doi agenți de poliție aparținând IPJ Teleorman au fost 
implicați într-un grav accident rutier! Autospeciala 
acestora era în misiune în momentul în care s-a ciocnit cu 
o ambulanță, aflată tot în misiune. În urma impactului cei 

doi agenți au rămas prinși între fiarele contorsionate ale 
autoturismului.

Doi agenți de poliție sunt grav răniți după ce 
autoturismul de serviciu în care se aflau a fost implicat 
într-un accident rutier! Nefericitul accident s-a produs pe 
DN6 (E70) între Caransebeș și Orșova.

”Pe DN6 (E70) Caransebeș – Orșova, la kilometrul 
447, în zona loc. Buchin, jud. Caraș-Severin, a avut loc un 
accident rutier. Potrivit primelor date, este vorba despre o 
coliziune între o autospecială de poliție Dacia Logan, 

aparținând I.P.J. Teleorman și o ambulanță”.
În urma impactului, se pare că doi agenți de poliție din 

autospecială au suferit leziuni grave, fiind încarcerați.
Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Teleorman, 

Daniela Pășu, cei doi agenți erau în misiune.
Claudiu DUMITRACHE

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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DSP Teleorman:

Campania „Sănătatea mintală”

Olimpiadele școlare, 
organizate anul viitor

 în vacanțele 
de Paște

Fete umilite, lovite și batjocorite 
în centrul Alexandriei

Repere teleormănene:

Vechi așezări umane 
pe teritoriul actual 

al Alexandriei

O mașină a Poliției Teleorman s-a ciocnit 
de o ambulanță
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Cărţile de identitate ale 
românilor vor fi schimbate, 
acestea vor arăta ca un card 
bancar şi vor include un cip! 
Începând cu anul viitor va fi 
obligatoriu ca toată lumea să 
aibă buletin de la vârsta de 12 
ani.

A c t u l  e l e c t r o n i c  d e  
identitate se va elibera 
obligatoriu la vârsta de 12 ani 
şi chiar înainte, opţional, la 
solicitarea părinţilor sau a 
reprezentanţ i lo r  lega l i ,  
prevede un proiect de 
ordonaţă de Guvern care 
vizează alinierea actelor de 
ident i tate româneşt i  la  
standardele de la nivelul 
Uniunii Europene, pus în 
d e z b a t e r e  p u b l i c ă  d e  
Ministerul Afacerilor Interne 
(MAI). Noile acte de identitate 
urmează să beneficieze de 
elemente de securi tate 
spor i tă  ş i  vor  permi te  
cetăţenilor să accese servicii 

ale administraţiei publice fără 
a se mai prezenta la ghişeu. 
Totodată, ele vor avea şi 
funcţionalitatea de carduri de 
sănătate.

Conform unui regulament 
a l  U n i u n i i  E u r o p e n e ,  
autorităţile sunt obligate să 
schimbe cartea de identitate 
până la data de 2 august 
2021. În acest caz a fost pus 
în dezbatere publică un 

proiect de ordonanţă.
Noua carte de identitate va 

avea mărimea unui card 
bancar şi va ţine locul şi 
cardului de sănătate, mai 
exact acesta va avea o cheie 
criptografică cu ajutorul 
căruia indivizii se pot loga în 
sistemul de sănătate. În 
premieră, buletinul cu cip va 
include şi o imagine facială şi 
două amprente.

CFR Călători anunţă că reduce tarifele pentru peste 100 
de trenuri InterRegio din noul Mers al Trenurilor, fie prin 
reduceri procentuale, fie prin admiterea la călătoria pe 
anumite porţiuni a abonamentelor la tarif de tren Regio.

La toate trenurile Interregio la care se aplică reducerile 
procentuale, rezervarea locului este obligatorie, iar valoarea 
tichetului de rezervare pentru clasa a 2-a este de 3,9 lei, 
menţionează CFR Călători. Reducerile procentuale sunt între 
20% și 45% din tariful unui bilet întreg și de copil, clasa 1 și 
clasa a 2-a pentru trenurile InterRegio.

O altă facilitate prezentată de CFR Călători este accesul la 
anumite trenuri Interregio cu abonamente valabile la trenurile 
Regio.

CFR Călători menționează că reducerile procentuale și 
circulația cu abonamente Regio la tren Interregio sunt 
valabile până la data de 14 iunie 2020.

Biletele pot fi cumpărate direct de la casele de bilete din 
gări și agenții de voiaj CFR Călători, online de pe 
www.cfrcalatori.ro, de la automatele de vânzări bilete din gări 
și de la distribuitorii autorizați (agenții de turism).

Pe site-ul CFR Călători, toate trenurile la care se aplică 
reduceri procentuale sunt marcate cu simbolul “%”.

Odată cu intrarea în vigoare a actualului program de mers 
de tren, CFR Călători a lansat pentru prima dată un program 
pilot pentru deservirea și creşterea atractivităţii traficului de 
navetă între zonele suburbane şi marile oraşe din toată ţara.

Astfel este permisă călătoria posesorilor de abonamente 
valabile la trenuri Regio şi cu trenurile Interregio la clasa a 2-a, 
(fac excepție cele care circulă în trafic internaţional), pentru 
abonamentele emise pe distanţe de până la 30 de km, numai 
pe relații cuprinse în aceste zone km.

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

Luna ianuarie rămâne 
perioada în care pot fi 
achiziţionate bilete de avion la 
cele mai mici preţuri, uneori 

reduse şi cu 60% faţă de 
restul anului, arată rezultatele 
unei analize Vola.ro.

Astfel, conform analizei 
citate, destinaţiile europene 

operate de companii aeriene 
low cost beneficiază de 
preţurile cele mai avantajoase 
în prima lună a anului şi încep 

de la 20 euro/persoană pentru 
un bilet de avion dus-întors.

La categoria cele mai 
ieftine bilete de avion se 
menţin Londra, Roma şi 

Bruxelles. Aceste oraşe sunt 
urmate de Veneţia (de la 30 
euro/persoană), în timp ce 
preţul biletelor de avion 
pentru Madrid, Dublin şi 
Barcelona porneşte de la 45 
d e  e u r o ,  i a r  p e n t r u  
Copenhaga şi Lisabona 
depăşeşte 80 de euro.

To to d a tă ,  d i n  a f a ra  
Europei, călătorii pot rezerva, 
spre exemplu, bilete de avion 
pentru Dubai cu până la 40% 
mai ieftin decât în restul 
anului, dar şi către Bangkok, 
cu preţuri mai mici cu peste 
30%.

Pe de altă parte, pentru cei 
care sunt nehotărâţi şi 
aşteaptă până în luna 
februarie să îşi rezerve biletul 
de avion, preţul mediu creşte 
cu aproximativ 20% pentru 
fiecare destinaţie.

Se schimbă buletinele

Ianuarie, cea mai bună lună 
pentru achiziționarea biletelor de avion

CFR Călători reduce 
tarifele pentru peste 100 

de trenuri InterRegio
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Traian Băsescu crede că premierul Ludovic 
Orban va angaja răspunderea Guvernului 
pentru modificarea legii electorale, astfel încât 
să se revină la alegerea primarilor în două 
tururi.

Fostul președinte consideră că, având în 
vedere că un asemenea demers ar crește 
reprezentativitatea și legimitatea edililor, 
Comisia de la Veneția ar fi de acord ca legea 
electorală să fie modificată cu doar câteva luni 
înainte de alegerile la termen.

„Este posibil și eu cred că Orban își va 
asuma răspunderea pentru modificarea legii 
electorale, chiar dacă modificarea legii se 
produce cu mai puțin de șase luni (n.r. - înainte 
de alegerile la termen), ceea ce nu e 
recomandat, dar fiind o modificare pozitivă, 
care crește nivelul de democrație, Comisia de 
la Veneția acceptă astfel de modificări - când, 
prin ceea ce se face, se crește nivelul de 
democrație”, a declarat Traian Băsescu, marți 
seară, la Digi 24.

Întrebat dacă alegerile sunt anticipate, 
Traian Băsescu a răspuns: „Am spus că nu sunt 
posibile anticipatele dacă suntem raționali. 
Altfel, orice lipsă de rațiune este aplicabilă și 
oamenilor politici și te poți trezi cu abordări 
lipsite de logică, dar gândiți-vă încă o dată cât 
de rău ar fi pentru țară să intre în patru luni de 
instabilitate, când alegerile sunt în octombrie, 
în condițiile în care anul acesta trebuie utilizat 
masiv pentru dezvoltarea proiectelor”.

Fostul președinte al Partidului Social Democrat, Liviu 
Nicolae Dragnea, a mai făcut miercuri, 14 ianuarie 2020, o 
nouă tentativă de punere în libertate, după ce a fost 
condamnat la trei ani și jumătate de închisoare cu executare 
în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a 
Copilului Teleorman. Liviu Dragnea a ieșit prima oară anul 
acesta din închisoarea Rahova și adus cu duba la ÎnaltaCurte 
de Casație și Justiție.

Liviu Dragnea a depus două noi cereri de eliberare, 
invocând decizia Curții Constituționale a României pe 
completuri specializate. ”Stau în închisoare, după gratii, 
pentru o faptă pe care nu am comis-o”, a declarat Dragnea, 
iar dacă instanța admite solicitarea respectivă, Liviu Dragnea 
poate fi eliberat. Dragnea a solicitat punerea sa în libertate 
”de îndată”, deorece nu mai poate rămâne în spatele gratiilor 
după ce decizia CCR privind completurile de judecată 
specializate a fost publicată în octombrie 2019 în Monitorul 
Oficial. ”Din decizia CCR nr.417/03.07.2019 rezultă 
indiscutabil că sentința penală prin care contestatarul a fost 
condamnat la o sentință privativă de libertate și pe care acum 
o execută strict în temeiul acestei sentințe, a fost pronunțată 
de un complet nelegal constituit, adică de o instanță care nu 
este prevăzută de lege, cu violarea dreptului la un proces 
echitabil”, se arată în decizia CCR.

Despre solicitarea lui Liviu Nicolae Dragnea, președintele 
Organizației Județene Teleorman a Partidului Social 
Democrat, Adrian Ionuț Gâdea, fost președinte al Consiului 
Județean Teleorman, cel care rând pe rând a ocupat toate 
funcțiile de conducere de la nivelul județului nostru, declară 
că este dreptul lui Liviu Dragnea de a recurge la toate 
procedurile legale de a ieși din închisoare.

Întrebat dacă de anul trecut până astăzi a încercat în 
vreun fel să-l viziteze pe Liviu Dragnea la închisoare, Adrian 
Ionuț Gâdea a declarat că nu a încercat să facă acest lucru, și 
că are cunoștință că deținuții nu pot fi vizitați în penitenciare 
decât în urma unor îndelungi și laborioase proceduri, și că 
știe că acesta a fost vizitat de iubita sa Irina și de fiul său, deci 
de membri apropiați ai familiei.

Rămâne de văzut cândva da verdictul Înalta Curte de 
Casație și Justiție, și mai ales dacă este posibil ca Liviu 
Nicolae Dragnea să fie pus în libertate.

Ioan DUMITRESCU

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, marți 
seara, că PSD nu va propune un membru de partid pentru 
preluarea funcției de prim-ministru, dacă o eventuală moțiune 
de cenzură împotriva Guvernului Orban va fi adoptată.

„PSD nu va face o propunere de premier. Chiar dacă se 
creează o altă majoritate, PSD nu va propune din rândurile 
PSD un membru de partid să preia funcția de prim-ministru. 
Consider că nu este oportun ca PSD să propună acum un nou 
prim-ministru”, a afirmat Marcel Ciolacu, la B1TV, potrivit 
Mediafax.

Întrebat dacă persoana propusă va fi tehnocrat sau va 
proveni din alte partide, președintele interimar al PSD a 
răspuns: „Vom vedea. V-am zis decizia mea personală”.

Marcel Ciolacu a comentat și poziția PSD cu privire la 
alegerile anticipate, în condițiile în care social-democrații se 
opun ferm unei astfel de inițiative.

„În primul rând, alegerile anticipate au loc în cazul în care 
există o criză politică, respectiv nu există o majoritate, care să 
nu mească un guvern. În acest moment, România are toate 
forurile democratice alese - parlament, guvern, cu adevărat 
minoritar, dar nu este prima oară, și are un președinte în 
funcție”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Dragnea vrea iar în libertate

Ciolacu, despre eventuala adoptare a unei moțiuni de cenzură:

 PSD nu va face o 
propunere de premier

Obiectivul principal pentru 
România este în acest 
moment alegerea primarilor în 
d o u ă  t u r u r i ,  a  s p u s  
președintele USR, Dan Barna. 
El a afirmat că n-ar vrea ca 
acest obiectiv să fie sacrificat 
pentru alegerile anticipate.

„E dificil, dar nu imposibil”, 
a  spus  Ba rna ,  desp re  
r e a l i z a r e a  d e  a l e g e r i  
anticipate.

„Dacă există voință politică 
se  po t  a t inge .  Despre  
necesitate nu mai este cazul 
să mai vorbim, pentru că este 
foarte clar că avem nevoie de 
aceste alegeri. Am văzut ce s-
a întâmplat pe finalul sesiunii 
parlamentare, anticipăm ce se 
va întâmpla și de acum 
înainte. Oricât de bine 
intenționat ar fi un guvern, 
pornesc de la premisa că 
acesta este bine intenționat, 
cu o majoritate parlamentară 
care se joacă cu tine, care 
aruncă tot timpul bombițe, n-ai 
cum să faci reforme în 
România. Deci e nevoie de 
anticipate, pentru că în 
momentul de față Parlamentul 
e în continuare controlat de 
PSD, deși în realitate 2019 a 
arătat foarte clar că electoratul 
din România este departe de a 
mai susține acest partid”, a 

completat președintele USR, 
marți seară, la Digi24.

Întrebat de cine mai este 
nevoie pentru susținerea 
proiectului, el a spus că „e 
nevoie de ceilalți și poate un 
pic de PSD”.

„PSD sunt singurii care ar 
pierde cu adevărat în situația 
anticipatelor. Sunt un partid 
mare, care e disperat, îi e frică 
de electorat, de aceea vor vota 
orice fel de guvern pentru a 
evita anticipatele. Dar uitându-
ne pe aritmetica parlamentară 
se pot obține voturile necesare 
din toate celelalte partide”, a 
afirmat președintele USR.

„Faptul că președintele și 
premierul s-au aliniat pe acest 
obiectiv despre care USR 
vorbește de doi ani și am văzut 
zilele trecute o declarație 
cumva mai hotărâtă ca 
niciodată, mie îmi dă speranță 
că s-ar putea face acest acord 
politic și e important ca 
președintele să aibă un rol ca 
acest acord politic să se 
întâmple. Salut mesajul, dar 
hai să facem niște pași 
concreți. Hai să începem 
consultările cu Pro România, 
cu ALDE și UDMR pentru a 
ajunge în zona celor 2-3 voturi 
care să facă posibil acest 
demers”, a mai spus Barna.

„Ei (PSD, n.red.) au 1.700 
primari mufați fizic la banul 
public. Pentru ei, alegerile 
a n t i c i p a t e  ș i  a l e g e r e a  
primarilor în două tururi sunt 
certitudini că vor fi decuplați de 
la obișnuința de a fura și risipi 
banii publici. Din punctul 
nostru de vedere, obiectivul 
principal pentru România este 
alegerea primarilor în două 
tururi și n-aș vrea, pentru că 
există riscul acesta, să 
sacrificăm alegerea primarilor 
î n  d o u ă  t u r u r i  p e n t r u  
anticipate. Pentru că se poate 
construi un scenariu în care se 
anga jează răspunderea 
pentru primari în două tururi, 
vine o moțiune de cenzură 
care ar putea să ducă la 
căderea guvernului și n-am 
avea primari în două tururi. 
Poate, deși sunt foarte sceptic 
că PSD va fi de acord să 
meargă spre anticipate și 
atunci vor vota un al doilea 
guvern. E clar. De aceea miza 
principală este alegerea 
primarilor în două tururi, dar în 
egală măsură și pașii spre 
anticipate ar putea fi construiți. 
Lucrurile sunt complicate, o să 
vedem ce se va întâmpla și 
săptămâna viitoare”, a mai 
spus Dan Barna.

Ministrul Justiției Cătălin Predoiu a anunțat, 
miercuri, că se pregătește un proiect de lege 

privind Secția de Investigare a Infracțiunilor din 
Justiție, care va fi supus dezbaterii publice. 
Predoiu speră ca până în 1 februarie proiectul 
să fie gata.

„Următorul pas ar fi să creionăm un proiect 
de lege pe care să-l trimitem în dezbatere 
publică și, după, CSM-ului. Ne vom descurca 
astfel încât în perioada următoare să dezbatem 
acest proiect. Am dezbătut cu diferiți specialiști 
din minister despre acest proiect”, a declarat 
Cătălin Predoiu, la sediul Ministerului Justiției.

Potrivit ministrului Justiției, efectele 
demersurilor trebuie analizate cu atenție, mai 
ales în privința dosarelor instrumentate de 
Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție 
(SIIJ) și a competențelor. Până la 1 februarie, 
acest proiect ar putea fi gata.

Atât Guvernul, cât și ministrul Justiției 
Cătălin Predoiu au fost criticați la finele anului 
trecut, de o parte din magistrați, pentru 
memorandumul depus de cel din urmă în 
ședința Execut ivului ,  care propunea 
desființarea acestei secții, citează Mediafax.

Băsescu crede că Guvernul Orban își va asuma 
răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi

Cătălin Predoiu anunță un proiect de lege privind SIIJ

Dan Barna: N-aș vrea să sacrificăm alegerea 
primarilor în două tururi pentru anticipate
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Mediul natural a oferit condiții ca pe teritoriul actual al 
Alexandriei să se dezvolte de-a lungul timpului multe 
așezări umane, acestea fiind dovezi ale existenței 
incontestabile a unității și continuității civilizației 
autohtone în această parte a țării. 

Vechi mărturii ale omului în această zonă au fost 
descoperite în anul 1960, cu ocazia explorării carierelor 
de pietriș de pe râul Vedea. Prin săpăturile efectuate s-au 
descoperit unelte folosite de om acum 400.000 de ani.

Asemănătoare celor din Valea Dârjovului, de lângă 
Slatina, ele contribuie la cunoașterea perioadei de început 
a societății omenești în epoca pietrei.

Descoperirile de la Alexandria, datând din paleoliticul 
inferior, mijlociu și superior, atestă o comunitate umană 
destul de numeroasă, care a viețuit pe malul apei în 
întreaga epocă a pietrei.

Cu un an înaintea acestei descoperiri, în 1959, cu ocazia 
construirii podului de peste râul Vedea, pe șoseaua 
Alexandria-București au fost făcute noi descoperiri 
arheologice din epoca neolitică. Este vorba despre un 
bordei de locuit, păstrat parțial, o groapă de alimente și 
fragmente ceramice care aparțin culturii Boian. 
Specialiștii au afirmat, după ce au analizat decorurile 
ceramice, că este vorba de faza Giulești a culturii Boian, 
care s-a dezvoltat în al doilea sfert al mileniului al IV-lea 
î.e.n. 

Continuitatea vieții în perimetrul orașului este 
dovedită de o descoperire făcută la uzina de apă, fiind 
scoasă la iveală o fibulă care indică stadiul înalt al tehnicii 
prelucrării bronzului. Specialiștii au stabilit că piesa 
datează din secolele VII-VI î.e.n.

Între anii 1957 și 1958 au fost efectuate săpături la 2 
km nord-vest de oraș, în punctul numit „la vii”, pe malul 
stâng al râului Vedea. Cu această ocazie au fost 
descoperite trei gropi de bordeie cu formă circulară, 
precum și fragmente de ceramică și trei fibule de bronz.

O parte a ceramicii era lucrată manual, arheologii 
stabilind că aparține primei epoci a fierului și făcând parte 
dintr-o formă târzie a culturii hallstatiene dintre Dunăre 
și Carpați.

Cealaltă parte, din pastă cenușie și roșie, lucrată la 
roată, a fost datată ca aparținând secolului V î.e.n., fiind 
considerată ca aparținând începutului epocii Latene în 
Dacia, rezultantă locală dezvolttă pe fondul culturii traco-
getice.

Acestea reprezintă numai o parte din descoperirile 
arheologice de pe teritoriul actual al Alexandriei.

Sursa: Documente privind istoria orașului Alexandria

Cornelia RĂDULESCU

Fete umilite, 
lovite și batjocorite 

în centrul Alexandriei

Prețurile au crescut mai mult decât 
anticipase Banca Națională. Cele mai mari 
creșteri din luna decembrie au fost la carne de 
porc, cartofi, ouă, tutun, potrivit datelor 
publicate marți de Institutul Naţional de 
Statistică (INS).  Rata anuală a inflaţiei a urcat 
la 4% în luna decembrie, de la 3,8% în 
noiembrie. Alimentele s-au scumpit cu 5,08%, 
iar mărfurile  nealimentare cu 3,31%. Preţul 
serviciilor a înregistrat un avans de 4,16%.

Rata anuală a inflaţiei a urcat în luna 
decembrie la 4%, faţă de 3,8% în noiembrie şi 
3,3% în octombrie, la nivelul întregului an 2019 
preţurile majorându-se cu 3,83%, potrivit 
datelor publicate de INS marți. România are, de 
doi ani, cea mai mare inflație din Uniunea 
Europeană.

Săptămâna trecută, guvernatorul BNR 
anunța că în acest an creșterile de prețuri nu 
vor mai fi atât de mari ca anul trecut. Mugur 
Isărescu spunea că reducerea accizei la 
carburanţi de la 1 ianuarie 2020 va scădea 
inflația cu aproape o treime de punct 
procentual. Condiția este să nu crească 
prețurile pentru petrol, din cauza conflictului din 
Orientul Mijlociu.

„Preţurile de consum în luna decembrie 
2019 comparativ cu luna decembrie 2018 au 
crescut cu 4,0%. Rata anuală calculată pe baza 
indicelui armonizat al preţurilor de consum 
(IAPC) este 4,0%.

Rata medie a preţurilor de consum în 
ultimele 12 luni (ianuarie 2019 - decembrie 
2019) faţă de precedentele 12 luni (ianuarie 
2018 - decembrie 2018), calculată pe baza IPC, 
este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata 
medie este 3,9%", precizează INS.

Banca Naţională a României (BNR) a scăzut 
la 3,8%, de la 4,2%, prognoza de inflaţie pentru 
finalul lui 2019 şi estimează o inflaţie de 3,1% 
pentru sfârşitul acestui an, a anunţat, pe 8 
noiembrie, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, 
care a prezentat Raportul trimestrial asupra 
inflaţiei.

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză 
(CNSP) estimează, în Prognoza de toamnă 
2019 publicată pe 27 noiembrie, că procesul de 
dezinflaţie va continua pe fondul epuizării 
excesului de cerere de consum, iar inflaţia 
medie anuală va ajunge la 2,6% în anul 2023, 
de la 3,8% în 2019.

Repere teleormănene:

Vechi așezări umane 
pe teritoriul actual al 

Alexandriei

Ecotic și Ministerul Mediului au lansat 
astăzi campania națională de informare „Fii la 
tine-n țară la fel ca afară”, cu scopul de a 
contribui la conștientizarea publicului 
românesc în privința comportamentului corect 
față de DEEE (deșeurile de echipamente 
electrice și electronice). Campania include un 
spot video și va fi promovată atât pe media 
tradițională, TV, cât și pe YouTube și rețele de 
socializare.

Cei doi parteneri își propun, prin 
intermediul campaniei – care va dura trei luni, 
să promoveze bunele practici din statele 
Uniunii Europene și să informeze publicul 
românesc asupra soluțiilor de colectare 
separată a deșeurilor electrice și electronice: 
magazinele de electronice și electrocasnice, 
punctele de colectare municipale și 
campaniile pe care Ecotic le desfășoară în 
mod regulat, în mediul rural și urban.

Astfel, vor fi demarate în următoarele 
săptămâni câteva campanii de colectare 
zonale, în Muntenia, Transilvania și Moldova.

„Avem convingerea că, prin promovarea 
acestor exemple de bune practici în domeniul 

colectării și reciclării deșeurilor electrice și 
electronice, contribuim la dezvoltarea unei 
mentalități noi și a unei atitudini responsabile a 
ce tă țen i lo r  români  fa ță  de mediu l  
înconjurător”, declară Valentin Negoiță, 
Președinte Ecotic.

România, în calitate de țară membră a UE, 
are obligația să atingă o țintă de colectare de 
45% a deșeurilor de echipamente electrice și 
electronice (DEEE), urmând ca din anul 2021 
această țintă să crească la 65% din 
echipamentele puse pe piață sau 85% din 
DEEE generate.

Studiul Ecotic „Cuantificarea deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice generate 
în România, situație comparativă 2019 vs 
2015” relevă faptul că în România sunt 
generate 5,5 kg DEEE pe cap de locuitor, în 
medie, pe an. Din acestea doar 3 kg ajung să 
fie colectate corespunzător la magazine, 
puncte de colectare sau în campanii și ajung în 
fluxul de tratare și reciclare. În timp ce 2,5 kg 
ajung la groapa de gunoi sau în fluxuri de fier 
vechi, ducând la o poluare gravă și ireversibilă 
a mediului.

Inflația a urcat la 4%, peste prognoza BNR

(urmare  din  pagina  1)
În loc să anunțe organele abilitate pentru a lua măsurile 

care se cuvin, vânzătoarele și-au făcut singure dreptate.
Au început să le lovească pe copile, le-au dezbrăcat de 

haine, le-au scris cu markerul pe față și pe una dintre ele au 
dat-o afară, în plin centru, dezbrăcată. Mai mult decât atât 
au filmat toată întâmplarea și au postat filmulețul pe 
rețelele sociale.

Deși până în prezent nici una dintre fetete umilite nu a 
depus plângere la poliție, oamenii legii s-au autosesizat și 
au deschis un dosar penal în acest sens.

”A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de tentativă de furt, tulburarea ordinii și liniștii 
publice și loviri și alte violențe. Se efectuează cercetări în 
vederea stabilirii identității persoanelor implicate. Ancheta 
este în desfășurare”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al 
Poliției Telorman, Daniela Pășu.

Claudiu DUMITRACHE

Anul 2019 este al doilea an 
consecu t i v  î n  ca re  se  
înregistrează cel mai mic 
număr de copii născuți în 
România din ultimii 53 de ani, 
potrivit datelor INS şi a celor de 
la Registrul Naţional de 
Evidenţă a Persoanelor 
( R N E P )  a n a l i z a t e  d e  
Edupedu.ro. Concret, numărul 
nou-născuților din întreg anul 
2019 a fost de 178.130, mai 
mic cu peste 12 mii faţă de cel 
din anul 2018.

Datele statistice oficiale 
pentru luna decembrie 2019 
vor apărea pe data de 10 
februar ie  2020,  pot r iv i t  
calendarului INS. Ca să poată 
avea o concluzie asupra 
întregului an, nu doar pentru 
primele 11 luni, Edupedu.ro a 
apelat la datele nașterilor 
raportate in Registrul National 
de Evidenta a Persoanelor, din 

subord inea Min is te ru lu i  
Afacerilor Interne. Răspunsul 
a fost că în luna decembrie 
2019 au fost înregistrate 4.908 
naşteri, pentru care au fost 
eliberate certificate de naştere. 
Estimările arată că în întreg 
anul 2019 s-au născut circa 
178.130 de copii, cu 12.040 de 
copii mai puțini ca în anul 2018.

Numărul anual de nou-
născuți nu a mai scăzut atât de 
mult din 1967, anul următor 
decretului dat de Ceaușescu, 
decret prin care a interzis 
a v o r t u r i l e  ș i  m e t o d e l e  
contraceptive. Potrivit datelor 
Academiei Române și INS, 
anual între 1970 și 1989 s-au 
născut câte 360 de mii de copii, 
în medie. În 1989 s-au născut 
369.000 de copii, iar în 1990, 
numărul a fost de 314.746. De 
atunci natalitatea a scăzut 
aproape continuu, cu ușoare 

reveniri. Până acum, însă, 
188.755 de nou-născuți nu am 
mai avut din anii '60.

Numărul mic al  nou-
născuţi lor proiectează o 
previzibilă scădere a populaţiei 
preşcolare şi şcolare din 
următorii ani. Asta în condiţiile 
în care România nu are nicio 
pol i t ică de st imulare a 
natalităţii, în afara concediului 
plătit de până la 2 ani de 
creştere a copilului.

Proiecțiile INS arată că 
până în anul 2060 în numai 
puțin de 19 județe din cele 42 
ale României populaţia de 
vârstă preşcolară şi şcolară va 
scădea cu peste 50% față de 
anul de referință, 2015. Asta în 
condițiile în care din 2011 până 
în 2015 acest segment de 
populație, cu vârsta între 0 și 
23 de ani, a pierdut 6,1%, 
adică 328.738 de persoane.

Anul 2019, cele mai puține nașteri
 din ultimii 53 de ani

Campanie națională de informare despre 
colectarea DEEE
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(urmare  din  pagina  1)
În anul 2018, în România 

ponderea pacienţilor cu tulburări 
mintale şi de comportament a 
fost de 2445 cazuri la 100.000 de 
locuitori.

Direcţia de Sănătate Publică 
Teleorman, în parteneriat cu 
reţelele de asistentă medicală 
comunitară, medicina școlară și 
medicina de familie organizează 
în luna ianuarie campania cu 
tema „Sănătatea mintală”.

Scopul  campaniei  este 
creşterea nivelului de informare 
şi conştientizare a populaţiei 
generale şi a profesioniştilor din 
asistenţa medicală primară 

privind problematica sănătăţii 
mintale.

Grupurile ţintă ale campaniei 
sunt populaţia generală şi 
profesioniştii din asistenţa 
medicală primară.

Sloganul campaniei este 
„Împreună pentru sănătatea 
mintală! Să înlăturăm stigmatul 
bolilor mintale!”

Ob iec t ive le  campanie i :  
informarea populaţiei generale 
privind importanţa identificării şi 
intervenţiei timpurii în cazul 
t u l b u r ă r i l o r  m i n t a l e ;  
conştientizarea şi promovarea 
unei mai bune înţelegeri a 
impactului tulburărilor mintale 

a s u p r a  v i e ţ i i  o a m e n i l o r ;  
creşterea accesului la informaţii 
pentru îmbunătăţirea îngrijirilor şi 
î n l ă t u r a r e a  s t i g m a t i z ă r i i  
persoanelor cu tulburări  mintale 
și aplicarea testelor de screening 
în cabinetele medicilor de familie.

La nivel judeţean se vor 
o rgan i za  even imen te  de  
informare despre problematica 
tulburări lor mintale şi  de 
conştientizare a necesităţii 
realizării unui management 
adecvat al acestora.

Ministerul Sănătăţii asigură 
f inanţarea şi coordonarea 
organizării acestei campanii.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Olimpiadele școlare vor fi organizate în anul școlar 
2020-2021 în cele două săptămâni de vacanță pe care 
elevii le vor avea în primăvara anului viitor, una pentru 
Paștele catolic și o alta pentru Paștele ortodox „pentru a 
da posibilitatea elevilor de a participa la mai multe 
olimpiade”, spune Monica Anisie. Potrivit anunțului 
ministrului Educației, făcut la Digi24, ar fi vorba despre 
olimpiadele de la faza națională. Anisie a dat și un 
exemplu: „olimpiada de matematică să fie în prima 
săptămână (vacanța de Paștele catolic), cea de 
informatică, pentru că aici un copil participă…, deci în a 
doua săptămână (vacanța de Paștele ortodox)”.

Monica Anisie: „Această noutate pe care am adus-o, 
cu o săptămână de vacanță pentru Paștele catolic și o 
săptămână de vacanță pentru Paștele ortodox. În felul 
acesta mai fac o precizare, în acea perioadă vom 
organiza și olimpiadele școlare. În felul acesta vom da 
posibilitatea copiilor să participe la mai multe olimpiade. 
Vom avea grijă, pentru că de fiecare dată când se 
desfășoară aceste olimpiade și corelare la Ministerul 
Educației și în petiții de la părinți, chiar și de la profesori, 
că unele nu poate participa pentru că nu poate ajunge în 
același timp la două sau trei olimpiade la care deja fusese 
calificat, pentru că el trece de o etapă de selecție până să 
ajung la etapa națională. În felul acesta vom avea grijă ca, 
de exemplu, olimpiada de matematică să fie în prima 
săptămână, cea de informatică, pentru că aici un copil 
participă…, deci în a doua săptămână ș.a.m.d.”

DSP Teleorman:

Campania „Sănătatea mintală”

Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a declarat 
miercuri că sectorul spitalicesc necesită o 
modernizare rapidă pentru creşterea calităţii 
actului medical şi siguranţa pacientului, iar unul 
dintre elementele cheie este modernizarea 
sistemului de transfuzii, care se află "într-o situaţie 
dificilă".

"După cum ştiţi cu toţii sectorul spitalicesc 
necesită o modernizare rapidă pentru a creşte 
calitatea actului medical şi 
siguranţa pacientului, iar 
unul dintre elementele cheie 
ale acestui deziderat este 
modernizarea sistemului de 
transfuzii care se află într-o 
situaţie dificilă", a afirmat 
C o s t a c h e ,  î n  c a d r u l  
dezbaterii "Reorganizarea 
sistemului  naţ ional  de 
transfuzie sanguină: realităţi 
naţ ionale şi  standarde 
europene", desfăşurată la 
Parlament.

La rândul său, consilierul de stat în cadrul 
Administraţiei Prezidenţiale Diana Păun a susţinut 
că reorganizarea sistemului naţional de transfuzie 
sanguină reprezintă o "necesitatea stringentă".

"Reorganizarea sistemului naţional de 
transfuzie sanguină este o necesitate stringentă. 

Avem nevoie de eficientizarea acestui sistem în 
primul rând, de un număr adecvat de centre de 
transfuzie sanguină, de centre mobile de 
recoltare, de asigurarea unui stoc de sânge, de 
creşterea acoperirii nevoilor transfuzionale şi, nu 
în ultimul rând, de legislaţie şi finanţarea 
adecvată", a spus ea.

Potrivit acesteia, informarea şi educarea 
populaţiei cu privire la importanţa donării de sânge 

sunt deosebit de importante, 
i a r  c a m p a n i i l e  d e  
conştientizare sunt de un real 
folos.

"Informarea şi educarea 
populaţiei cu privire la 
importanţa donării de sânge 
sunt deosebit de importante 
şi în acest sens campaniile 
d e  i n f o r m a r e  ş i  
conştientizare sunt de un real 
folos, aducând la nivelul 
publicului larg potenţial 

donator informaţiile pe care orice donator trebuie 
să le cunoască. În plus - de la condiţii de 
eligibilitate la beneficiile pentru propria sănătate şi 
până la gestul în sine, care este unul umanitar, 
făcut din consideraţie faţă de cei care au atât de 
multă nevoie de sânge şi cărora le putem salva 
viaţa", a arătat Diana Păun.

Ministerul Sănătății reia, în această lună, campania 
gratuită de vaccinare antiHPV, care previne cancerul de 
col uterin, a fetelor cu vârste între 11 și 14 ani pentru care 
deja părinții au cerut imunizarea și va începe și o 
campanie de informare prin care speră să genereze o 
cerere cât mai mare pentru vaccin, care va merge de la 
campania „door-to-door” până la povești ale fetelor care 
au fost imunizate în urmă cu câțiva ani, a declarat pentru 
G4Media.ro purtătorul de cuvânt al ministerului, Oana 
Grigore. Medicul Gindrovel Dumitra, coordonatorul 
Grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale 
de Medicina Familiei, a declarat pentru G4Media.ro că se 
dorește crearea unui „efect de bulgăre de zăpadă”, care 
să antreneze încrederea cât mai multor părinți și a 
explicat de ce este indicat ca acest vaccin să fie făcut și de 
băieți.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana 
Grigore, a precizat pentru G4Media.ro că ministerul 
recomandă în acest moment vaccinarea fetelor din grupa 
de vârstă 11-14 ani și că în luna ianuarie este reluată 
această campanie de vaccinare gratuită pentru fetele ai 
căror părinți au solicitat deja vaccinarea, fiind 
achiziționate în acest sens 20.000 de doze.

Oana Grigore a spus că această campanie va fi 
extinsă treptat, iar acordul-cadru încheiat de Ministerul 
Sănătății cu furnizorul pentru o perioadă de 4 ani prevede 
ca numărul dozelor de vaccin să poată fi suplimentat până 
la 2,1 milioane, în funcţie de cerere şi derularea 
campaniei.

Olimpiadele școlare,
 organizate anul viitor în 

vacanțele de Paște

Campania de vaccinare
 antiHPV reîncepe în 

această lună

Îţi plac fructele uscate? Ar fi 
bine să-ţi faci un obicei din a le 
mânca zilnic, ca gustare între 
m e s e ,  p e n t r u  c ă  s u n t  
sănătoase. Ele nu-şi pierd 
proprietăţile după deshidratare: 
v i t a m i n e l e ,  m i n e r a l e l e ,  
antioxidanţii şi fibrele conţinute 
rămân aproape intacte.

Fructele Goji protejează 
o r g a n i s m u l  î m p o t r i v a  
îmbătrânirii premature prin 
efectul puternic antioxidant, 

cresc tonusul, menţin tensiunea 
arterială în limite normale, scad 
colesterolul şi reduc riscul de 
cancer. 

Măceşele uscate au o 
mu l t i t ud ine  de  ro lu r i  în  
o r g a n i s m :  v i t a m i n i z a n t ,  

astringent datorită taninului, 
ant idiareic, ant i inf lamator 
intestinal, elimină toxinele din 
corp, reface capilarele, ajută la 
f u n c ţ i o n a r e a  g l a n d e l o r  
e n d o c r i n e ,  s t i m u l e a z ă  
activitatea biliară, dilată arterele, 
reface circulaţia până la nivelul 
creierului. 

Smochinele conţin potasiu, 
magneziu, fier, vitamina K. Ele 
pot fi folosite la fabricarea 
produselor de patiserie, în locul 

grăsimii.
Caisele uscate îmbunătăţesc 

vederea şi ajută la regenerarea 
ţesuturilor. Ajută la detoxifierea 
organismului, combat insomnia 
şi constipaţia.

Afinele ajută la normalizarea 

glicemiei şi la protejarea 
o r g a n i s m u l u i  î m p o t r i v a  
infecţiilor, prin conţinutul ridicat 
de vitamine şi minerale. Sunt 
extraordinare pentru persoanele 
care au probleme cu vederea.

Merişorul ajută la menţinea 
sănătaţii şi flexibilităţii vaselor de 
sânge. Unele studii arată şi că 
inhibă creşterea tumorilor.

Prunele sunt o sursă bună de 
potasiu, care menţine presiunea 
sanguină la limite normale şi 
asigură buna funcţionare a 
i n i m i i ,  p r e v e n i n d  r i s c u l  
a c c i d e n t e l o r  v a s c u l a r e  
cerebrale. Potasiul stopează 
pierderea calciului, iar vitamina 
A contribuie la creşterea şi 
întărirea oaselor. Prin conţinutul 
de fibre, ele potolesc foamea şi 
menţin senzaţia de saţietate mai 
mult timp. 

Stafidele au efecte benefice 
asemănătoare, motiv pentru 
care gustările pe bază de fructe 
uscate sunt ideale în curele de 
slăbire. Mai mult decât atât, 
consumul regulat de stafide 
combate oboseala şi previne 
depresia.

Victor Costache afirmă că este necesară 
modernizarea sistemului de transfuzii

De ce este bine să consumi fructe uscate!
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Marții, în Alexandria, vânzătoarele unui magazin de haine 
au prins două minore care „se îmbăcaseră” cu nu mai puțin de 
trei perechi de Blugi (Jeansi). Vânzătoarele nu au stat prea 
mult pe gânduri și fără să anunțe poliția, au dezbrăcat-o cât ai 
clipi de cele trei perechi de Blugi pe cea „friguroasă”, i-au 
aplicat o pereche de palme și au dat-o pe ușă afară în lenjeria 
intimă. Buuun! Acum părerile sunt împărțite:

CONTRA: Vânzătoarele trebuiau să anunțe poliția și să-și 
recupereze marfa fără să acționeze într-un alt mod, conform 
legilor în vigoare. Exemplu: venea Poliția, se învârtea 3-4 ore 
între declarații, martori, confruntări și 2-3 poze cu blugi furați 
pentru dosar. Urma doar o amendă și un dosar penal (fiind 
minore nu făceau pușcărie). Amenda dacă nu era plătită era 
anexată la impozitul pe venit al familiei.

PRO: Vânzătoarelor li s-a mai oprit din salariu pentru „lipsă 
marfă”, așa că implicate în surprinderea hoațelor și sătule de 
„povești”, au acționat în consecință.

VOCEA POPORULUI: „Bine le-a făcut... Meritau mult mai 
mult. Și părinții lor la fel, dacă nu au știut să le învețe cei șapte 
ani de acasă. În alte țări (fără să dăm exemple ca să nu 
provocăm un scandal internațional, „sâc”), exact pentru astfel 
de fapte ți se taie o mână, ți se taie degetele, ți se taie „cosițele” 
și ești plimbat ca „rușine”. Barbar? Nu... Când Justiția este 
oarbă fă-ți singur dreptate...

SPECIALIȘTII: Fetele, adică „hoațele de blugi”, ar putea 
rămâne traumatizate pe viață pentru „tratamentul” aplicat de 
vânzătoare! Dar ne întrebăm retoric: oare, dacă nu erau prinse, 
mai rămâneau traumatizate? Oare mai aveau mustrări de 
conștiință că acele vânzătoare plăteau pentru ele?

MORALA: Nu individul sau vârsta celui care fură contează. 
Ceea ce contează este că: „cine fură azi un Ou, mâine va fura 
un Bou... Adică JUSTIȚIA.

Mihail TĂNASE

Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il 

intreaba:

- Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ce-a avut?

- Ceva bijuterii, un televizor si putine economii...

- Nu asta te-am intrebat. Ce i-a lipsit?

- Pai, masina, o casa sau un apartament proprietate 

personala...

- Bula, de ce a murit?

- A fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa 

aduca niste cartofi, sa facem pireu. A cazut pe scari si si-a 

rupt gatul.

- Ce ghinion! Si ce-ati facut?

- Macaroane cu branza!

Pastila de râs

Caii sunt consideraţi cele 
mai nobile creaturi şi este şi 
uşor de înţeles de ce, ne-au 
dus oriunde am vrut, inclusiv 
pe câmpurile de luptă (pe 
strămoşii noştri). Potrivit 
diverselor surse ştiinţifice, 
aceste animale au fost cei mai 
buni prieteni ai oamenilor între 
anii 4.000 – 2.000 î. Hr.

Iată o serie de curiozităţi 
despre aceste animale 
fascinante :

Caii au cei mai mari ochi 
d in t re  toa te  an ima le le  
terestre.

Un cal poate alerga la 
numai câteva ore după 
naştere.

Pentru o perioadă, oamenii 
au crezut că aceste animale 
sunt oarbe. Caii nu sunt orbi, 
pot însă distinge mai bine 
galbenul şi verdele decât 
purpuriul şi violetul.

Dinţii unui cal ocupă o zonă 
mai mare în cap decât 
creierul.

Sexul caiilor poate fi stabilit 
şi după numărul de dinţi: 
masculii au 40, în timp ce 
femelele au 36.

Un cal poate dormi atât în 
poziţia culcat, cât şi în 
picioare.

Cel mai longeviv cal ar fi 
fost „Old Billy”, care a trait timp 
de 62 de ani în secolul XIX, în 
Statele Unite ale Americii.

Datorită faptului că ochii 
unui cal sunt plasaţi în părţile 
laterale ale capului, aceste 
animale sunt capabile să vadă 

la 360 de grade simultan.
Cea mai rapidă viteză de 

sprint a unui cal înregistrată 
până în prezent a fost de 88 
km pe oră. Marea majoritatea 
a cailor înregistrează în galop 
o viteză de circa 44 km/oră.

Atunci când se află în 
grupuri, caii nu se vor întinde 
pe jos în acelaşi timp, 
deoarece cel puţin unul dintre 
ei trebuie să poată vedea 
potenţialele pericole care îi 
pândesc şi să îşi alerteze 
companionii.

Caii nu pot vomita.
Un cal  poate vedea 

noaptea mult mai bine decât 
oamenii, însă are o perioadă 
mai lungă de adaptare a 
ochilor de la lumină la 
întuneric şi invers.

Primul cal clonat a fost din 
rasa Haflinger, în Italia, în anul 
2003.

În general, caii sălbatici se 
adună în grupuri de 3 până la 
20 de animale. Un armăsar 
conduce grupul, care este 

format din iepe şi mânji. Când 
tinerii masculi ajung la vârsta 
de aproximativ doi ani (devin 
colţi) sunt alungaţi din grup de 
către armăsar. Colţii se plimbă 
împreună cu alţi masculi tineri, 
până când îşi pot aduna 

propria trupă de femele.
Oamenii de ştiinţă cred că 

primul strămoş cunoscut al 
calului a trăit în urmă cu 
aproximativ 50 de milioane de 
ani. Acest cal preistoric a fost 
denumit Eohippus şi avea 
patru degete căptuşite pe 
picioarele din faţă şi trei 
degete căptuşite pe picioarele 
din spate.

Caii beau cel puţin 95 de 
litri de apă pe zi (mai mult în 
zonele cu climă mai caldă).

Caii au 16 muşchi în 
fiecare ureche, permiţându-le 
să-şi rotească urechile la 180 
de grade.

Copita tăiată a unui cal 
poate să se refacă complet 
între 9 şi 12 luni.

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

Iacob Ică Market SRL, cu sediul în Mavrodin, jud. Teleorman, CUI 36100140, pierdut 
Certificat constatator original nr. 11104/08.04.2019 pentru punct de lucru în com. Rădoiești, sat 
Rădoiești Vale. Îl declar nul.

Anunţ

Despre papagalul de mare nu s-a spus vreodata ca ar fi o 
specie prea desteapta. Dar observatii recente arata ca 
membrii acestei specii sunt in stare sa foloseasca instrumente, 
asa cum fac mai ales primatele.

Pana acum, se stia ca, dintre pasari, ciorile pot proceda 
astfel si mamiferele precum gorile, cimpanzei sau urangutani, 
arata IFL Science.

Papagalii de mare au fost surprinsi in mai multe randuri 
folosind betigase, ba pentru a se scarpina pe spate, acolo 
unde nu ajungeau, ba pentru a-si aranja penajul de pe piept. E 
prima oara cand specii de pasari de mare sunt surprinse 
folosind un instrument, a declarat Annette Fayet, zoolog la 
Universitatea Oxford.

Omul de stiinta a fost cel care a observat acest 
comportament intai in 2012, cand monitoriza populatia de 
papagali de mare de pe insula Skomer, din largul coastei Tarii 
Galilor, se arata intr-un raport publicat de jurnalul PNAS.

Insa s-a dovedit ca acest comportament nu e ceva ce 
apartine doar catorva indivizi ai speciei, ci se regaseste la 
scara mare. Acest lucru a reiesit dintr-o noua monitorizare 
recenta, cu ajutorul unor camere de luat vederi activate de 
miscare.

Pasarile pot folosi (rar) ustensile, dar de obicei pentru a 
scormoni dupa hrana. Aceasta specie insa isi prinde prada in 
apa, asa ca un astfel de comportament nu s-ar justifica. In 
cazul papagalilor de mare, e clar ca slujeste toaletarii.

România reală
Hoțul are întotdeauna 
dreptate în România

O specie de pasăre, 
surprinzător de inteligentă

Cel mai vechi material de pe Pamant a fost 
descoperit in compozitia unui meteorit. 
Particule din continutul sau au si 7,5 miliarde de 
ani.

Meteoritul studiat a cazut pe Terra in anii '60. 
Acum, in interiorul sau s-au gasit particule de 
praf cu mult mai vechi decat sistemul nostru 
solar, arata BBC, citand un raport publicat de 
jurnalul Proceedings of the National Academy 
of Sciences.

Cand stelele mor, particule din interiorul lor 
sunt aruncate in spatiu. Acestea ajung sa fie 
incorporate in alte stele, planete, sateliti naturali 
sau meteoriti. E vorba chiar despre praf de 
stele, a explicat autorul studiului, Philipp Heck, 
profesor la Universitatea din Chicago.

40 de astfel de fire sau particule de praf 
continute de meteoritul Murchison, cazut in 
Australia, in 1969, au fost analizate de o echipa 
de cercetatori formata din americani si elvetieni, 
reiesind faptul ca unele erau vechi de 4,6 - 4,9 
miliarde de ani.

Pentru comparatie, Soarele are doar 4,6 
miliarde de ani, iar Pamantul 4,5 miliarde de ani.

Una dintre particule s-a dovedit a avea chiar 
7,5 miliarde de ani.

Per total, doar 10% dintre particule au mai 
mult de 5,5 miliarde de ani, iar 60% dintre ele 
sunt mai tinere, de 4,6 - 4,9 miliarde de ani.

Pana acum, cea mai veche particula 
analizata nu a depasit varsta de 5,5 miliarde de 
ani.

Lucruri inedite, curioase şi ciudate despre cai

Cel mai vechi material de pe 
Terra e mai bătrân decât planeta noastră



2 7  î . H r . :  

Octavianus a 

primit titulatura 

s a c r a l ă  d e  

"Augustus" și a 

a d o p t a t  

titulatura de 

" I m p e r a t o r  

Caesar Augustus 

divi filius".

1547: Ivan cel 

Groaznic a fost 

încoronat țar al 

Rusiei.

1749: S-a născut Vittorio Alfieri, scriitor și filozof italian 

(d. 1803).

1879: A murit Octave Crémazie, poet canadian (n. 1827).

1886: A murit Amilcare Ponchielli, compozitor de operă 

italian (n. 1834).

1891: A murit Léo Delibes, compozitor francez (n. 1836).

1901: A murit Arnold Böcklin, pictor elvețian (n. 1827).

1932: S-a născut Victor Ciocâltea, șahist român (d. 1983).

1981: A murit Cornel Coman, actor român (n. 1936).

1991: Lansarea operațiunii "Furtună în deșert" (ora 3.00, 

ora Bagdadului) pentru eliberarea Kuwaitului, invadat la 2 

august 1990 de Irak.
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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 Izolaţi 
în România 13:30 Adevăruri despre 
trecut 14:00 Telejurnal 15:10 
Akzente 17:00 Europa mea 17:35 
Yanxi, palatul suspinelor 18:35 
Nadine 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Dispăruţi fără 
urmă 23:00 Anchetele comisarului 
Antonescu 00:00 Telejurnal 00:30 
Breaking News - Dark News

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 16 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 mai 
demult va intoarce 
astazi 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 
Mumia 22:45 Insula razbunarii 
00:30 Ştirile Pro Tv 01:00 
R ă p i r e a  0 2 : 4 5  A r e n a  
bucătarilor 03:15 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 - cu Mirela Vaida 
19:00 Observator 20:00 Poftiti 
pe la noi: Poftiti la munca 23:00 
Mangalița 00:00 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Acces direct 04:00 Nuntă cu 
scântei

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 Mă numesc Zuleyha 
23:15 Cash Taxi 00:45 Știrile 
Kanal  D 02:45 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 Casa: 
construcţie şi design 14:00 
Camera de râs 15:05 Focus  
16:00 Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:00 Trăsniți 20:00 
Mercenarul  22:00 Starea 
naţiei – Betman 23:00 Focus 
din inima României 23:30 
Trăsniți 00:30 Degustarea de 
vinuri 02:30 Mercenarul

08:15 Visând la Jeannie... 
după 15 ani 10:30 La bloc 
12:45 Mi se spune  uchanan 
14:30 Hei, băiete! Hei, fato! 
16:15 Tribul din fundu' 
gradinii 18:15 La bloc 20:30 
Sant ine la 22:45 Fur ie  
dezlănțuită 00:45 Santinela 
02:30 Furie dezlănțuită 
04:15 La bloc 05:30 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 Natură 
şi aventură 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Iarna amintirilor 
16 :00  G lasu l  i n im i i  17 :00  
România… în bucate 17:40 În 
direct cu viaţa 19:00 Telejurnal 
20:10 Misterele insulei Shadow: 
Ultimul Crăciun 22:00 Secrete de 
război 23:00 Câştigă România!

07:50 Acvila legiunii a IX-a 
09:35 Holidaze: Din nou acasă 
11:00 Țestoasele Ninja 12:35 
Cineva acolo sus 13:25 
Fereastra secretă 15:00 Casa 
de lângă lac 16:35 Prietenie cu 
folos 18:20 Chpaquiddick 
20:00 Unicul 21:25 Moștenire 
cu cântec 23:25 Comedie de 
groază 00:50 Demolatorul 
02:40 Cei ce veghează

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 

16 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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Slavia Praga, echipa la care joacă românii 
Nicolae Stanciu şi Alexandru Băluţă, ar putea 
avea mari probleme financiare - asta deoarece 
acţionarul principal al clubului, o firmă din 
China, este gata să retragă orice sprijin.

Decizia nu are nicio legătură cu 
performanţele grupării cehe care a fost lăudată 
după meciurile din grupele UEFA Champions 
League, unde le-a avut ca adversare pe 
Barcelona, Inter şi Borussia Dortmund.

Totul a fost provocat de o decizie politică a 
primărei oraşului Praga - primarul Capitalei, 
Zdenek Hrib a luat mai multe decizii care au 
enervat autorităţile chineze - a refuzat să 
expulzeze un diplomat din Taiwan şi a arborat 
drapelul tibetan la sediul primăriei. Ambele 
acţiuni au sfidat dorinţa oficialilor chinezi pentru 
care cele două regiuni sunt subiecte extrem de 
sensibile.

Chinezii au fost deranjaţi de deciziile pro 
Taiwan al primăriei din Praga

Mai mult, primarii din Taiwan şi Praga au 
semnat un acord de înfrăţire a celor două 
oraşe, iar acest tratat a fost picătura care a 
umplut paharul. Guvernul de la Beijing 
consideră Taiwanul drept o provincie rebelă, iar 

un asemenea act din partea autorităţilor 
pragheze reprezintă "o imixtiune în treburile 
interne şi un atac la adresa ideii de o singură 
China", se arată într-un comunicat. 

Din acest motiv, chinezii vor să rupă orice 
relaţii cu oficialităţile din Praga - firma CEFC 
China a investit enorm nu doar în fotbal, ci şi în 
alte afaceri, de la imobiliare şi turism până la 
bănci şi fabrici de bere. Chinezii au cumpărat în 
2015 60% din acţiunile clubului Slavia Praga, 
într-un moment în care situaţia financiară a 
clubului era extrem de precară. Acum în acte 
figurează o altă companie din China, CITIC 
Group, o companie de stat.

SPORT

Adrian Mutu a 
fost validat, astăzi, 
î n  f u n c ţ i a  d e  
antrenor principal 
la România U21. 
I n s t a l a r e a  s - a  
produs după ce a 
fost  nevoie de 
nominalizarea sa 
de către Comisie 
Tehnică şi împuternicirea preşedintelui Răzvan Burleanu de 
către Comitetul Executiv al FRF să negocieze cu el.

Dar au fost simple formalităţi pentru că hotărârea era luată 
de la finele anului trecut.

Adrian Mutu a anunţat că nu are definitivat tot staff-ul, dar 
Nicolae Grigore şi Adrian Boingiu vor fi antrenorii săi secunzi. 
Cu menţiunea, adăugată de Mihai Stoichiţă, directorul 
Comisiei Tehnice, că "la Grigore este aşteptat acceptul 
clubului Rapid, dar şi al lui. Că nu putem lua aşa, că vrem noi, 
antrenori sub contract".

Nicolae Grigore încă nu a luat decizia să plece de la Rapid
În acest moment, Nicolae Grigore este secundul lui Daniel 

Pancu, iar Mutu l-a cunoscut de la cursurile pentru Licenţa A 
şi cele pentru Licenţa Pro, unde cei doi sunt colegi. "Pe nea 
Adi Boingiu îl ştiu de mulţi ani, a fost şi cu Mirel la lotul de 
tineret, iar pe Grig l-am cunoscut mai bine de la Şcoala de 
Antrenori", a afirmat Adrian Mutu.

Grigore ezită să plece de la Rapid, acolo unde este unul 
dintre puţinii rapidişti vechi rămaşi în proiect. După plecările, 
forţate sau nu, ale lui Niculae, Maftei şi Schumacher, şi 
trecerea lui Marian Rada pe altă poziţie, el şi Daniel Pancu 
sunt singurii foşti jucători  importanţi din Grant implicaţi la 
prima echipă.

După 20 de etape, Rapid este pe locul 3, după UTA şi 
Dacia Mioveni. Este un motiv în plus pentru Nicolae Grigore 
să nu vrea să plece cu totul de la echipa vişinie.

Mihaela Buzărnescu, 31 de ani, a dezvăluit că a fost 
amenințată cu moartea. Episodul s-a petrecut în anul 2018, 
în timpul turneului pe zgură de la Charleston, Statele Unite.

”Acum doi ani, la Charleston, am mai avut un episod 
negativ. Mi-a spus că știe unde stau și că vine să mă omoare, 
pe mine și pe tatăl meu. Era un mesaj în limba engleză. Am 
raportat la WTA că am fost amenințată cu moartea. Avem o 
platformă prin care putem să raportăm.

Apoi, în fiecare zi am avut bodyguard cu mine. La un 
moment dat mă și speriasem. Heather Watson (n.a. - 
tenismenă britanică) mi-a spus că primește astfel de mesaje 
în fiecare zi”, a povestit Buzărnescu, pentru Gazetă.

Mihaela Buzărnescu, replică după ironia lui Ion Țiriac
Mihaela Buzărnescu ocupă locul 111 în clasamentul WTA. 

Recent, sportiva i-a transmis un mesaj lui Ion Țiriac, care o 
ironizase spunându-i ”Buzunărescu”.

”Ciudat că nu știe cum mă cheamă! Ce pot să spun? Sper 
să afle odată cum mă cheamă. Acum un an sau doi cunoștea 
numele meu. Sincer, e aiurea! Eram a doua jucătoare a 
României când am jucat cu Simona (n.r. la Wimbledon 2019), 
acum sunt a patra... Faptul că nu știe cum mă cheamă...

E în continuare președintele Federației? Nu știu dacă poți 
să faci glume din astea, nu se fac! N-ai cum să nu știi cum mă 
cheamă! Îmi pare rău că face glume de acest gen! Domnule 
Țiriac, vă rog frumos să țineți minte cum mă cheamă", a spus 
tenismena româncă.

Adrian Mutu şi-a ales 
secunzii cu care va lucra la 

România U21

Mihaela Buzărnescu, amenințată cu moartea:

 ”Mi-a spus că știe unde 
stau și vine să mă omoare!”

Agentul Oscar Damiani a 
anunțat plecarea lui Ionuț 
Radu de la Genoa. Presa din 
Italia scrie că în acest moment 
un singur lucru este sigur: 
portarul român va reveni la 
Inter Milano.

"Inter complică situația lui 
Ionuț Radu"

Arsenal, West Ham, Nice, 
Fiorentina și Torino sunt 
echipele care îl doresc pe 
portarul de 22 de ani cotat de 
t ransfermarkt .de la  15 
milioane de euro.

Toate aceste formații 
doresc un transfer definitiv, 
lucru care nu va fi acceptat de 
oficialii nerazzurrilor. "Inter 
complică astfel situația lui 
Radu", scrie Football Italia.

Oscar Damiani: "Ionuț 
Radu nu mer i ta  acest  
comportament"

Impresarul Oscar Damiani 
i-a "mitraliat" pe cei de la 
Genoa și spune că până la 
sfârșitul lunii va face tot 

posibilul pentru a-i găsi un 
nou angajament lui Ionuț 
Radu.

"Deocamdată Radu este la 
Genoa, dar încercăm să-i 
găsim echipă până la finalul 
lunii. Asta este ceea ce-și 
dorește. Multe echipe îl vor, 
atât din Italia, cât și din 
străinătate. Dar el aparține de 
Inter, iar nerazzurrii nu vor să-l 
vândă.

Vom lua împreună cu Inter 
cea mai bună decizie, care va 
fi în interesul băiatului. Sunt 
foarte dezamăgit de cum s-a 
comportat Genoa cu el. E 
ceva la care nu ne-am 
așteptat și ceva ce Radu nu 
merita.", a spus Oscar 
Damiani, pentru Sky Sport 
Italia.

Ultima variantă: Ionuț 
Radu rămâne la Inter Milano

J u r n a l i ș t i i  i t a l i e n i  
subliniază faptul că situația lui 
Ionuț Radu este complicată în 
acest moment, însă scriu că 

un lucru este cert: portarul 
român va pleca de la Genoa. 

Inter refuză un transfer 
de f i n i t i v,  pen t ru  că  î l  
consideră pe goalkeeper un 
jucător de mare viitor. Până 
acum nu există oferte de 
împrumut, iar cei de la 
Tuttosport scriu că Radu ar 
putea rămâne la Inter, sub 
comanda lui Antonio Conte.

"Sunt șanse mari ca Radu, 
care a fost răscumpărat în 
vară de Inter, să rămână 
acasă, acolo unde va sta 
lângă veteranul Handanovic. 
Românul este un admirator al 
experimentatului portar și 
dacă va sta zi de zi lângă el cei 
de la Inter își vor da seama 
dacă din vară va fi o soluție 
pentru prima echipă.

Asta în cazul în care pe 
masa celor de la Inter nu vor 
sosi în următoarele zile oferte 
d e  î m p r u m u t " ,  s c r i e  
Tuttosport.

Probleme pentru Nicolae Stanciu! 
Chinezii care patronează Slavia Praga s-au supărat 

şi vor să retragă sprijinul financiar

"Nu merita asta!" Italienii anunță că Inter 
complică situația lui Ionuț Radu. Ultima variantă 

pentru portarul român
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