
Pompierii militari 
teleormăneni au fost 
solicitați în ultimele 
două zile să intervină 
la 43 de situații de 
urgență, dintre care 35 
misiuni SMURD, un 
incendiu de locuință, 
un incendiu la un 
au to tu r i sm,  pa t ru  
accidente rutiere, o 
intervenție de salvare 
a unei persoane de la 
înălțime și o misiune de asigurare măsuri de prevenire și stingere a incendiilor.

(Continuare  în  pagina  2)

Izvoarele arheologice sunt completate de 
documente scrise începând cu secolul al XV-lea, 
care vorbesc despre numele unor așezări care s-au 
dezvoltat de-a lungul timpului pe vatra unde a fost 
întemeiat orașul Alexandria.

Cel mai vechi sat menționat în documente este 
Bucureșteanca sau București, pe care la 27 ianuarie 
1483 voievodul Vlad Călugărul îl dă jumătate unor 
boieri care îi aduseseră servicii. 

Este posibil ca localitatea să-și fi schimbat 
numele în „Mitropolia”, după ce moșia a fost 
cumpărată de Mitropolia Țării Românești. În condica 
cu documente a Mitropoliei satul apare și sub 
numele de Stărăceanca (însemnând „cel bătrân”).

(Continuare  în  pagina  4)

Studenții din județul Teleorman care vor să se 
angajeze pe perioada vacanței de vară au șansa să 
muncească în Germania. În aceste zile începe 

ȋnregistrarea aplicațiilor studenților care doresc să 
lucreze ȋn Germania pe perioada vacanței de vară.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Teleorman anunţă ȋnceperea perioadei de ȋnregistrare a 
aplicațiilor ȋn programul destinat studenților care doresc 

să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul 
Germaniei pe perioada vacanței de vară (minim 2 luni).

Menționăm că pot aplica studenții cu vârsta cuprinsă 

intre 18 – 35 de ani, care urmează cursuri de zi, la o 
facultate de stat sau particulară, acreditată conform legii 
și care au cunoștințe bune/foarte bune de limba 
germană.

(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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(€) 1 EUR 
4.7792 lei

($) 1 USD
4.2976 lei

1 XAU 
215.0476 lei

(£) 1 GBP 
5.6074 lei
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de aur)
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CAS Teleorman:

Pachetul minimal de 
servicii medicale în 
asistenţa medicală

 primară

Ministrul Educației, scrisoare 
deschisă către primari: 

Fac apel 
public să asigurați 

finanțarea 
corespunzătoare 

a educației

Oportunitate de angajare în Germania 
pentru studenții din Teleorman

Repere teleormănene:

Vechi localități menționate de
 documente

Zile agitate pentru 
echipele de intervenție! 43 de misiuni

 în ultimele 2 zile



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Motorul unui autoturism a luat foc
Evenimentul a avut loc în parcarea unui 

operator economic din orașul Videle, pe str. 
Petrolului, pompierii militari intervenind pentru 
stingerea flăcărilor cu o autospecială de lucru 
cu apă și spumă. Incendiul a fost lichidat în 
limitele găsite, la nivelul compartimentului 
motor, fiind salvate bunuri materiale estimate 
la peste 12000 de lei. Valoarea pagubelor, 
reprezentând aproximativ 80% din motorul 
autoturismului, a fost estimată la suma de 
4000 de lei.

Din primele cercetări efectuate pentru 
stabilirea cauzei probabile de incendiu, a 
reieșit faptul că evenimentul a fost generat de 
un scurticrcuit produs la instalația electrică a 
mașinii.

Accidente rutiere cu victime
În ultimele două 

zile, echipajele de 
intervenție din cadrul 
unității de popieri au 
acționat, împreună cu 
celelalte autorități 
responsabile, pentru 
salvarea mai multor 
cetățeni, victime a 
p a t r u  a c c i d e n t e  
rutiere.

Pe raza localității 
Cosmești, DJ 601B, 
pompierii militari din 
c a d r u l  
Detașamentului Videle și personalul medical 
SAJ Teleorman au intervenit pentru salvarea a 
două persoane rănite în urma unui accident 
rutier, unde un autoturism a intrat într-un stâlp 
de electricitate. La sosirea salvatorilor, cele 
două peresoane erau conștiente și 
cooperante, neîncarcerate, însă cu multiple 
traumatisme. Acestea au fost preluate de 
echipajele SAJ și SMURD pentru acordarea 
primului ajutor calificat, apoi au fost 
transportate la Spitalul Orășenesc Videle.

În municipiul Alexandria, salvatorii au 
intervenit cu o autospecială de descarcerare 
la un accident rutier produs pe strada Dunării, 
în zona Pieței, cu două autoturisme implicate 
și două victime. Deoarece la fața locului nu 
erau persoane încarcerate, pompierii militari 
au asigurat măsurile de prevenire și stingere a 
incendiilor, iar personalul medical al SAJ a 
preluat cele două victime, transportându-le la 
Spitalul Județean din Alexandria.

Între localitățile Satul Vechi și Văcărești, pe 
DJ 512A, în urma unui accident rutier produs 
între două autoturisme au rezultat două 
victime, acestea fiind preluate de către un 
echipajele SMURD și SAJ pentru a fi 
transportate la spital. Pompierii au continuat 
misiunea cu o autospecială complexă de lucru 
cu apă și spumă cu modul de descarcerare 
pentru sablarea carosabilului în vederea 
îndepărtării resturilor de pe carosabil.

La accidentul rutier de pe DN 52, la cca. 10 
km de Alexandria, trei autoturisme s-au lovit, 
rezultând două victime. Pentru gestionarea 
acestui eveniment au intervenit două echipaje 
medicale din cadrul SMURD și SAJ și un 
echipaj de descarcerare din cadrul 
Detașamentului de Pompieri Alexandria. Cele 
două victime, conștiente și cooperante, 
neîncarcerare, care acuzau difer i te 

traumatisme, a fost 
transportate la spital. 
Pompierii au continuat 
m i s i u n e a  p e n t r u  
asigurarea măsurilor 
d e  p r e v e n i r e  ș i  
stingere a incendiilor, 
precum și  pentru 
s a b l a r e a  
carosabilului. 

To a t e  a c e s t e  
evenimente au rămas 
în atenț ia pol i ț iei  
pentru cercetări.

C o ș u l  d e  f u m  
continuă să facă pagube

Coșul de fum defect ori deteriorat al unei 
locuințe din localitatea Lisa, a permis 
scânteilor să ajungă pe materialele 
combustibile din pod, provocând un incendiu.

Alertați de acest eveniment pe numărul 
unic pentru apeluri de urgență 112, la fața 
locului s-au deplasat imediat pompierii militari 
din cadrul Gărzii de Intervenția Piatra, cu două 
autospeciale de lucru cu apă și spumă. Focul, 
ce se manifesta la acoperișul locuinței, a fost 
localizat rapid în limitele găsite, militarii 
reușind să-l stingă în mai puțin de o oră. 
Valoarea pagubelor, reprezentând cca. 30 mp 
din astereala acoperișului, învelită cu tablă, a 
fost estimată la suma de 15000 de lei, iar cea a 
bunurilor salvate la peste 35000 de lei.

Din fericire, la acest eveniment nu s-au 
înregistrat victime.

Claudiu DUMITRACHE

Sibiul a fost nominalizat să concureze în 2020 pentru cea mai 
bună destinaţie turistică europeană. Oraşul va concura alături 
de destinaţii turistice renumite precum Viena, Atena, Rotterdam, 
Paris, Roma, Berlin, Madrid, Praga sau Reykjavik.

Nominalizarea a fost făcută de organizatorii competiţiei 20 
European Best Destinations, o asociaţie europeană cu sediul la 
Bruxelles care are ca scop promovarea culturii şi turismului în 
Europa, potrivit unui comunicat al Primăriei Sibiu.

„Sibiul este o destinaţie unică în Europa, o locaţie autentică 
ce oferă vizitatorilor ceva pe gustul fiecăruia, experienţe reale şi 
unice, într-o destinaţie frumoasă. Datorită eforturilor autorităţilor 
locale, Sibiul este renumit pentru calitatea vieţii, fiind unul dintre 
cele mai apreciate oraşe europene de locuitori, dar în egală 
măsură şi de investitori, start up-uri şi companii. Catedralele 
sale, casele colorate, clădirile pastel de pe strada Nicolae 
Bălcescu, dar şi numeroasele sale instituţii culturale precum 
Muzeul Brukenthal, evenimentele de calitate, locurile unice cum 
este Podul Minciunilor, aduc faimă internaţională Sibiului, un 
oraş care cunoaşte în prezent o creştere a vizibilităţii şi pe 
reţelele sociale, fiind una dintre locaţiile care arată foarte bine pe 
Instagram”, au motivat organizatorii alegerea Sibiului în calitate 
de nominalizat.

În candidatura depusă, Primăria promovează 5 atuuri ale 
destinaţiei turistice Sibiu: centrul istoric cu obiectivele turistice, 
muzeele şi bisericile Sibiului, evenimentele şi activităţile 
turistice şi împrejurimile oraşului care fac oraşul şi mai atractiv.

Competiţia se desfăşoară în perioada 15 ianuarie – 5 
februarie.

Sibiu va concura alături de destinaţii turistice renumite 
precum Viena, Atena, Rotterdam, Paris, Roma, Berlin, Madrid, 
Praga sau Reykjavik.

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

Zile agitate pentru 
echipele de intervenție! 43 de misiuni

 în ultimele 2 zile

Sibiul, în competiţia pentru
 cele mai bune destinaţii 

turistice din Europa
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Premierul Ludovic Orban a spus că nu are 
temeri legate de examinarea la Curtea 
Constituțională a proiectului pe care Guvernul 
își va asuma răspunderea pe alegerile locale în 
două tururi, deoarece este asumarea este o 
procedură constituțională. În schimb, o 
ordonanță de urgență în domeniul electoral ar fi 
fost mult mai vulnerabilă la un test de 
constituționalitate.

”Nu e normal să modifici prin ordonanță de 
urgență legislația electorală. Angajarea dă 
posibilitatea parlamentarilor să depună 
amendamente și celor care nu sunt de acord cu 
proiectul de act normativ să depună moțiune de 
cenzură (…) Este posibil ca Avocatul Poporului 
să fi atacat ordonanța și acolo erau temeiuri 
mult mai solide pentru a o considera ca 
neconstituțională. Angajarea răspunderii este o 
procedură mult mai curată (…) Orice judecător 
al CCR vede ce s-a întâmplat în România în 
ultimul timp şi înţelege că trebuie să judece 
după litera şi spiritul legii şi vede şi voinţa 
oamenilor care îşi doresc acest sistem de 
alegeri”, a declarat primul-ministru, joi, la B1 
TV.

Întrebat dacă nu există riscul ca CCR să 
respingă legea privind alegerile locale 
deoarece există un proiect aflat deja în 

parcursul legislativ, Orban a spus întârzierile 
sistematice și deliberate orchestrate de către 
PSD justifică angajarea răspunderii. ”PNL a 
depus de doi ani şi jumătate un proiect de lege 
pentru alegerea primarilor în două tururi care 
până în prezent nu a ajuns la votul final”, a spus 
Ludovic Orban.

În ce privește faptul că Guvernul nu 
intenționează să-și angajeze răspunderea și pe 
subiectul alegerii președinților consiliilor 
județene de către membrii CJ și nu prin vot 
direct, ca până acum, Ludovic Orban a spus că, 
în condițiile în care PSD este singurul partid 
care se opune modificării, există șanse ca 
aceasta să fie adoptată de către Parlament în 
timp util.

Primul ministru Ludovic Orban a anunțat că pe data de 

16.01.2020 este posibilă luarea unei decizii privind 

alegerea primarilor în două tururi. ”Când vom lua o decizie 

o vom face publică. Cu siguranță PNL are ca obiectiv 

alegerea democratică a primarilor cu 50 % plus 1 dintre 

cetățenii care se prezintă la vot, o alegere care se 

consideră legitimitate și șansa comunității locale de a 

alege o persoană care într-adevăr să se bucure de 

încrederea unei majorități clare a comunității locale.”

Vorbind despre angajarea răspunderii în acest caz, 

premierul Ludovic Orban a mai spus: ”Suntem într-o 

analiză foarte serioasă. Eu, de-a lungul timpului, am luat 

poziție împotriva unor ordonanțe de urgență și folosirea 

ordonanțelor de urgență. Vrem s-o facem numai în situații 

în care într-adevăr există un temei extrem de solid și 

există și o bază constituțională.”

Vorbind despre alegerea primarilor în două tururi de 

scrutin, primarul municipiului Alexandria, Victor Drăgușin, 

aflat acum la cel de-al treilea mandat consecutiv, și care 

își mai dorește un mandat de primar al municipiului 

reședință de județ, a declarat: ”Eu am participat de-a 

lungul timpului și la alegerea primarului dintr-un singur tur 

de scrutin, dar și din două tururi. Pe mine personal nu mă 

sperie alegerile din două tururi de scrutin, cu toate că nu le 

văd rostul. Nu este adevărat că la alegerile dintr-un tur de 

scrutin poate fi ales un primar cu doar 20 % din voturile 

alegătorilor. Plus că este o cheltuială în plus.” Victor 

Drăgușin mai declară că nu cunoaște numele 

contracandidaților săi la alegerile pentru primăria 

Alexandriei. Primarul Drăgușin mai adaugă și faptul că 

într-un al doilea tur de scrutin la alegerea primarilor, se 

pot face fel și fel de alianțe pentru susținerea unuia sau 

altuia dintre candidați.

Amintind că este posibil ca alegerile locale să fie 

cumulate și cu alegerile parlamentare anticipate, primarul 

municipiului Alexandria, Victor Drăgușin consideră că 

alegătorul va fi pus în situația de a avea în aceași zi prea 

multe buletine de vot, fapt ce este posibil să altereze 

decizia alegătorului.

Se mai știe faptul că înainte exista o regulă după care 

nu se puteau modifica regulile alegerilor locale cu șase luni 

înaintea datei alegerilor; ar fi ca și când s-ar schimba 

regulile jocului în timp ce acesta se desfășoară. Ceva fi, se 

va vedea.

Ioan DUMITRESCU

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat 
joi că social-democrații, alături de UDMR, vor depune 
moțiune de cenzură împotriva guvernului, după ce premierul 
Ludovic Orban a anunțat că își va angaja răspunderea pe 
alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

”O să depunem o moțiune de cenzură împreună cu primii 
parteneri, cu grupul UDMR. Și vă spun că va trece această 
moțiune de cenzură. Nu avem alt obiectiv decât să treacă 
această moțiune. Nu vom intra în anticipate. Vom demonstra 
că avem capacitatea de a crea o nouă majoritate 
parlamentară. Să nu ne cereți să promovăm un membru de 
partid pentru funcția de prim-ministru. Propunerea va fi alta 
decât un membru de partid din interiorul PSD”, a declarat 
Ciolacu la conferința de alegeri a conducerii PSD Olt.

Alegerea primarilor în 2 tururi

Reacția lui Marcel Ciolacu după decizia 
guvernului de angajare a răspunderii 

pe alegerile în două tururi: 

O să depunem moțiune 
de cenzură împreună cu UDMR

P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis transmite că sprijină 
total Guvernul în asumarea 
răspunderii pentru alegerea 
primarilor în două tururi și va 
cere chiar el Parlamentului să 
se întrunească într-o sesiune 
extraordinară.

"Este o alegere foarte 
potrivită pe care a făcut-o 
Guvernul și îi sprijin total în 
acest demers. Este, după 
părerea mea, calea corectă de 
alegere a unui primar în două 
tururi, în așa fel încât cel puțin 
jumăta te  p lus  unu  d in  
alegătorii din comunitate să 
aleagă persoana care să fie 
primar. (...) Îi încurajez să 
meargă mai departe și pot să 
vă spun că în foarte puțin timp 
documentul va fi trimis la 
Parlament și eu voi cere 

P a r l a m e n t u l u i  s ă  s e  
întrunească într-o sesiune 
extraordinară pentru a discuta 
această nou lege", a declarat 
Iohannis, la Cotroceni.

Întrebat dacă, în cazul în 
care Guvernul pică, va prefera 
anticipate sau alegeri în două 

tururi, el a spus: "Acuma 
vorbim despre un document 
pregătit în Guvern și am spus 
că eu susțin acest demers".

De asemenea, Klaus 
Iohannis s-a declarat sceptic 
în privința șanselor moțiunii de 
cenzură.

Ludovic Orban a declarat că există 
posibilitatea angajării răspunderii Guvernului 
de mai multe ori, unul dintre ele fiind eliminarea 
pensiilor speciale pentru parlamentari. El a 
avertizat PSD că, deși are posibilitatea 
depunerii moțiunii de cenzură la fiecare 
angajare, în cazul unui eventual succes al 
moțiunii, se vor declanșa alegeri anticipate.

Șeful Guvernului a spus la B1 TV că în 
eventualitatea în care va trece moțiunea de 
cenzură preconizată de social-democrați 
pentru a împiedica alegerile locale în două tururi 
se va declanșa procedura de convocare a 
anticipatelor.

”Parlamentarii PSD au de ales între două 
rele pentru ei: ori alegeri locale în două tururi, ori 
alegeri anticipate. Dacă trece moțiunea de 
cenzură, începe procedura de anticipate. Ne 
dorim și anticipate și vom continua să acționăm 
îndeplinindu-ne mandatul inclusiv deranjând pe 
mulți din Parlament”, a declarat Orban.

El a spus că vor fi mai multe proiecte de lege 

adoptate prin angajarea răspunderii în cazul în 
care vor fi obstrucționate de către PSD în 
Parlament. ”Avem multe lucruri de făcut și pe 
care le vom face. De exemplu, desființarea 
pensiilor pentru parlamentari. Poate frumos ca 
Guvernul să-și angajeze răspunderea pentru 
modificarea Statutului deputaților și senatorilor 
cu obiectivul desființării pensiilor speciale 
pentru parlamentari”, a precizat primul-ministru.

Acesta crede că angajările succesive de 
răspundere vor face ca Executivul să-și atingă 
obiectivele majore și fără alegeri anticipate, în 
pofida opoziției social-democraților.

”Ei pot depune moțiune de cenzură la fiecare 
angajare de răspundere (…) Dacă nu vom reuși 
să convocăm alegerile anticipate, vom face 
foarte multe lucruri bune pentru români. Prin 
angajare de răspundere sau prin alegeri 
anticipate”, a mai spus Orban, evitând însă să 
precizeze pentru ce proiecte ar mai putea fi 
folosită asumarea răspunderii Guvernului.

Ludovic Orban: Adoptarea unei OUG pe alegerile
 locale ar fi oferit temeiuri pentru neconstituționalitate

Iohannis: Voi cere Parlamentului 
să se întrunească într-o sesiune extraordinară 

pentru alegerea primarilor în două tururi

Parlamentarii PSD, amenințați de premier 
cu eliminarea pensiilor speciale prin angajarea

 răspunderii Guvernului



(urmare  din  pagina  1)
Documentele menționează localitatea și la 

18 aprilie 1533, 1 iunie 1579, 12 martie 1580, 
până în anul 1751, când este posibil să fi fost 
înglobată în satul vecin, Bâcâieni.

Satul Bâcâieni era așezat în valea râului 
Vedea, mai sus de Bucureșteanca, moșia 
satului pornind de la matca Teleormanului și 
traversând Vedea.

Satul și moșia Bâcâieni sunt amintite 
pentru prima dată în zapisul fraților Radu și 
Vâlcu Nanoveanu, la 5 aprilie 1696, când au 
intrat în posesia marelui armaș Bunea 
Grădișteanul, împreună cu „zapisele cele 
vechi”.

Originea satului se pierde în timp, existând 
posibilitatea să fi fost întemeiat de oierii din 
Bâcâia, de lângă Sibiu, veniți cu oile la 
pășunat în Câmpia Dunării. Despre aceștia 
vorbesc documentele Ocârmuirii Județului 
Teleorman la începutul secolului al XIX-lea.

În afară de Mitropolia și Bâcâieni, existente 

la întemeierea orașului Alexandria, 
documentele atestă și existența altor sate. 
Balosimul este unul dintre ele, denumire 
atribuită astăzi părții de sud a localității 
Nanov. Un altul este Nemoșteni, parte a 
Nanovului aflată în stăpânirea boierilor 
Nănoveni, pentru a-l deosebi de Moșteni, 
care se stăpânea în devâlmășie. Ultimul a 
dispărut, pentru că întregul sat și moșia au 
fost contopite.

L a  s u d  d e  v e c h e a  l o c a l i t a t e  
Bucureșteanca au existat satele și moșiile 
Negreasa și Aldeasa, iar mai jos, Guzoienii, 
care se învecinau cu Poroschia. Treptat, toate 
au fost înglobate în Bâcâieni.

Aceste atestări documentare dovedesc 
existența unor sate care prin evoluția lor 
demonstrează continuitatea vieții pe aceste 
meleaguri.

Sursa: Documente privind istoria orașului 
Alexandria

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Pentru anul 2020, sunt 

disponibile 30 de posturi în 
d o m e n i u l  h o t e l i e r  –  
gastronomic, ȋn gastronomia 
de sistem (fast-food), ȋn 
producția industrială și ȋn 
domeniul serviciilor.

S t u d e n ț i i  c a r e  a u  
domiciliul sau sunt ȋnregistrați 
la o instituție de ȋnvățământ 
s u p e r i o r  d i n  j u d e ț u l  

Teleorman, se pot adresa 
consilierului EURES din 
cadrul Agenției Județene 
pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Teleorman, st r.  
Dunarii, nr.1, localitatea 
Alexandria, în vederea 
înregistrării aplicațiilor. 

Ȋ n reg i s t ra rea  se  va  
desfășura ȋn  per ioada 
13.01.2020 – 14.02.2020, ȋn 
intervalul luni – joi, orele 

10.00 – 15.30 și vineri, orele 
10.00 – 13.00.

Informații suplimentare cu 
privire la condiț i i le de 
ap l i ca re ,  documente le  
n e c e s a r e  ȋ n r e g i s t r ă r i i  
ap l i ca ț i i l o r,  p recum ș i  
instrucțiunile de completare a 
acestora, pot fi solicitate la 
n u m ă r u l  d e  t e l e f o n  
0247/310.155.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ludovic Orban a afirmat, într-o emisiune la B1 TV, că 
informatizarea ANAF va fi declarată de importanță națională 
în cadrul CSAT, la inițiativa ministrului de Finanțe, Florin Cîțu, 
pentru ca procesul să deruleze cu ”viteză maximă”. Premierul 
susține că întârzierea din timpul guvernării PSD a fost 
deliberată, fiind tolerată astfel evaziunea fiscală.

”Avem cel mai mic procent de colectare din Uniunea 
Europeană raportat la PIB. Ministerul Finanțelor a obligat 
firmele să-și ia case de marcat electronice, dar în doi ani și 
jumătate n-au luat servere, deși nu era în interesul 
companiilor, ci al ANAF. Nu cumva este o dovadă clară a 
premeditării în ce privește tolerarea evaziunii fiscale?”, a 
declarat premierul Orban.

El a amintit că guvernul precedente au pierdut și 
finanțarea de la Banca Mondială pentru informatizarea 
sistemului  fiscal, motiv pentru care se impune luarea unei 
decizii în Consiliul Suprem de Apărare a Țării care să permită 
proceduri de achiziție accelerate pentru derularea rapidă a 
procesului de informatizare.

Oportunitate de angajare în Germania 
pentru studenții din Teleorman

Repere teleormănene:

Vechi localități menționate de
 documente

Sesiunea de depunere a 
cererilor de plată pentru anul 
2020 aferentă Măsurii 14 - 
"Bunăstarea animalelor" din 
pachetul "Plăţi în favoarea 
bunăstării păsărilor" se 
desfăşoară în perioada 15 
ianuarie - 15 februarie 2020, 
informează Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură 
( A P I A ) ,  p o t r i v i t  
AgerpresAgerpres.

S p r i j i n u l  p e n t r u  
bunăstarea animalelor are 
forma unei plăţi anuale fixe pe 
unitate vită mare (UVM) şi 
r e p r e z i n t ă  o  p l a t ă  
c o m p e n s a t o r i e  p e n t r u  
pierderile de venit şi costurile 
suplimentare suportate de 
fermieri, precizează APIA.

Gh idu l  so l i c i tan tu lu i  
p e n t r u  M ă s u r a  1 4  -  
"Bunăstarea animalelor" din 
cadrul Programului Naţional 
de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, pachetul Plăţi în 
favoarea bunăstării păsărilor, 
a fost publicat pe site-ul APIA.

Ghidul solicitantului pune 
la dispoziţia potenţialilor 
benef ic ia r i  in formaţ i i le  

necesare privind: condiţiile 
pe care trebuie să le 
îndeplinească beneficiarii în 
vederea obţinerii plăţilor; 
completarea şi depunerea 
cereri i  de plată, f luxul 
documentelor utilizate şi 
t e r m e n e l e  c e  t r e b u i e  

respectate de solicitanţi 
pentru obţinerea plăţilor; 
angajamentele asumate pe 
care trebuie să le respecte 
so l ic i tan ţ i i  în  vederea 

accesării subpachetelor; 
respectarea prevederilor 
legale în vederea asigurării 
unei abordări exacte şi 
unitare a problemelor legate 
de completarea şi depunerea 
c e r e r i l o r,  r e s p e c t a r e a  
obligaţiilor şi angajamentelor 

luate prin semnarea cererii şi 
a posibilelor sancţiuni şi 
reduceri pe care le suportă 
b e n e f i c i a r i i  î n  c a z u l  
nerespectării acestora.

Raluca Turcan consideră închis subiectul pensionării la 70 
de ani. Totodată, vicepremierul susţine că pensiile nu vor fi 
tăiate.

"Cel care ascultă o ştire nu se poate să nu facă deosebirea 
între opţiune şi obligatoriu. Între a creşte vârsta de 
pensionare obligatoriu şi a nu opta să munceşti mai mult dacă 
vrei. Atât timp cât există o decizie a Curţii Constituţionale 

venită la o sesizare de neconstituţionalitate a unei doamne 
care a spus că femeile sunt discriminate că sunt obligate să 
iasă la pensie la 63 de ani în loc de bărbaţi la 65 de ani în 
acelaşi domeniu de activitate, decizia Curţii Constituţionale 
care spune: Da, într-adevăr este o discriminare. Da, într-
adevăr, femeile pot să opteze să lucreze aceeaşi perioadă de 
timp cu bărbaţii. Eu am spus lucrul acesta în spaţiul public, 
am plecat de la un proiect de lege care este în Parlament şi de 
acolo o serie întreagă de fake news, de politicianisme, de 
demagogie şi de oameni fără raţiune”, a declarat Raluca 
Turcan.

Apoi a continuat: "Subiectul cu majorarea vârstei de 
pensionare este complet închis, că vom tăia pensii, nici gând. 
Că nu se respectă majorarea pensiilor, lucrul acesta va fi 
contrazis de timp".

Neinformatizarea 
ANAF, ”o dovadă a premeditării 

tolerării evaziunii fiscale”,
 susține premierul

Turcan: "Majorarea vârstei 
de pensionare, subiect închis.

 Cât despre pensii, nici 
gând să le tăiem"

APIA anunţă fermierii despre 
deschiderea sesiunii de cereri de plată 

pentru bunăstarea păsărilor
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Pachetul minimal de servicii medicale în 
asistenţa medicală primară cuprinde următoarele 
tipuri de servicii medicale: servicii medicale pentru 
situaţiile de urgenţă medico-chirurgicală; 
supraveghere și depistare de boli cu potenţial 
endemo-epidemic; consultații de monitorizare a 
evoluţiei sarcinii şi lehuziei; consultaţiile de 
planificare familială; servicii de prevenţie- de la 
data intrării în vigoare a art. 220 și art. 2621 din 
Legea 95/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; activităţi de suport.

Servicii medicale pentru situaţiile de urgenţă 
medico-chirurgicală: asistenţă medicală de 
urgenţă- anamneză, examen clinic şi tratament- 
se acordă în limita competenţei şi a dotării tehnice 
a cabinetului medical în cadrul căruia îşi 
desfăşoară activitatea medicul de familie. 
Asistenţa medicală de urgenţă se referă la 

cazurile de cod roşu, cod galben şi cod verde 
prevăzute de lege, pentru care medicul de familie 
acordă primul ajutor şi dacă este cazul, asigură 
trimiterea pacientului către structurile de urgenţă 
specializate sau solicită serviciile de ambulanţă, 
precum şi la cazurile de cod verde, care pot fi 
rezolvate la nivelul cabinetului medical.

Se acordă o singură consultaţie per persoană 
pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, 
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a 
fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, atât 
pentru persoanele beneficiare de pachet minimal 
înscrise pe lista proprie, cât şi pentru persoanele 
beneficiare de pachet minimal înscrise pe lista 
altui medic de familie aflat în relaţie contractuală 
cu o casă de asigurări de sănătate.

Cornelia RĂDULESCU
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RECURS LA IUBIRE
Dumnezeu ne cunoştea
cel mai bine –
Ne pictase în a şaptea zi
într-o paletă   
de septembrie.
Şi erau multe plecări,
rănite frunze într-o
expoziţie jilavă de clipe.
Tăcuţi făceam recurs
la iubire...

ATUNCI CÂND PLOUĂ
Atunci când plouă
îmi place să umblu
desculţ prin cuvinte,
să simt între degete
fiecare literă,
fiecare silabă.

Atunci când plouă
îmi place să sorb
fiecare picătură de pe
firul ierbii.

Atunci când plouă
îmi place să mă pierd
tandru în privirea ta...

ZÂMBET TÂRZIU
Eram trecător
neştiut –         
prin viaţă...
Tu o ştii cel
mai bine.

Chiar mai bine
decât Dumnezeul
care mi-a sădit în
suflet râu de lacrimi...

Eram trecător
grăbit,
neştiut –
într-un
zâmbet târziu...

CADOU
M-am gândit bine...
Tu poţi sădi oricând
primăvara în mine...
Ştiu de atunci
când
fără nici-un cuvânt
mi-ai adus un pumn
lumină
şi eu,
am închis-o
într-o caldă visare..

AŞTEPT
Tu ştii că aştept
ploile,
dezlănţuitele
ploi
cu miros de
toamnă târzie.
Aştept...

Tu ştii că aştept
frunzele,
înnebunitele
frunze
înveşmântat în
culorile iubirii...

POVESTE     
Singurătatea...
Mereu desena linii –
harta generaţiei mele.
Uneori,
copilăria –
în linii grave...
Învăţam să mă
ascund în toate aceste
schiţe,
chiar atunci învăţam
să citesc în lacrimă...
Ai apărut tu,-
(într-un punct al hărţii),
m-ai învăţat să desenez
fluturi de lumină,
şi am fost fericit...

Mihail TĂNASE

Monica Anisie a lansat o 
scrisoare deschisă adresată 
tuturor primarilor, la două zile 
după  med ia t i za ta  v i z i t ă  
neanunțată în școlile 
d i n  d o u ă  s a t e  
ialomițene conduse 
de primari PSD. “Am 
constatat cu tristețe 
că, de la adoptarea 
L e g i i  e d u c a ț i e i  
na ț i ona le ,  une le  
autor i tăț i  publ ice 
locale au alocat puțin 
sp re  de loc  ban i  
pentru educație, deși 
aveau o obligație 
legală și morală în 
acest sens”, spune 
ministrul Educației.

“Guvernul și-a făcut deja 
datoria de a majora bugetul 
pentru educație în 2020 și de a 
finanța ceea ce legea ne obligă 

să finanțăm”, continuă Monica 
Anisie, în anul în care executivul 
din care face parte a acordat 
Educației și Cercetării 2,7% din 

PIB în Bugetul 2020, cea mai 
mică alocare din istoria recentă.

M in is t ru l  Educa ț ie i  l e  
propune primarilor “un restart în 

finanțarea educației! Începând 
din acest an, toți să ne asumăm 
angajamentele față de copii și 
cadre didactice! Fac un apel 

p u b l i c  c ă t r e  
dumneavoastră să 
asigurați finanțarea 
corespunzătoare a 
educației în bugetele 
pentru anul 2020″.

“Haideți să dotăm 
școlile cu materialele 
necesare  pen t ru  
desfășurarea actului 
d idact ic în bune 
condiții! Haideți să 
amenajăm toalete în 
i n t e r i o r u l  ș c o l i i !  
Haideți să investim în 
elevi și profesori, 

investind în educație”, se arată 
în scrisoarea deschisă semnată 
de Anisie.

CAS Teleorman:

Pachetul minimal de servicii medicale în 
asistenţa medicală primară

Institutul Naţional de Sănătate Publică a 
anunţat joi că s-a înregistrat debutul sezonului 
gripal – rata pozitivităţii pentru virus gripal la 
cazurile testate fiind peste 25% pentru acelaşi 
subtip, relatează Agerpres. Au fost confirmate 
165 de cazuri de gripă și au fost înregistrate două 
decese.

Potrivit unei informări a Centrului Naţional de 
Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile 
din cadrul INSP, morbiditatea prin infecţii 
respiratorii acute s-a încadrat în intervalul 
aşteptat în săptămâna 6 – 12 ianuarie.

Activitatea gripală a evoluat cu intensitate 
scăzută, cu răspândire locală în judeţele Argeş, 
Braşov, Cluj şi Bucureşti şi cazuri sporadice în 
unele judeţe.

„La nivel naţional, numărul total de cazuri de 
infecţii respiratorii acute (gripă clinică, infecţii ale 
căilor respiratorii superioare şi pneumonii) a fost 
de 73.257, cu 19,5% mai mic comparativ cu cel 
înregistrat în aceeaşi săptămână a sezonului 
precedent (90.963) şi de 1,8 ori mai mare 
comparativ cu cel din săptămâna anterioară 
(39.657) – situaţie cauzată în principal 
subraportărilor din săptămâna anterioară, ca 
urmare a zilelor nelucrătoare (sărbătorilor 
legale). Au fost raportate la nivel naţional 692 
cazuri de gripă clinică, mai puţine comparativ cu 

cele raportate în aceeaşi săptămână a anului 
precedent (1.155 cazuri)”, se arată în informare.

Au fost raportate 13 cazuri de infecţii 
respiratorii acute severe (SARI), cu 6 mai multe 
faţă de săptămâna precedentă, şi cu 18 mai 
puţine faţă de aceeaşi perioadă a sezonului 
precedent.

De la începutul sezonului 2019 – 2020 au fost 
înregistrate 2 decese confirmate cu virus gripal, 
tip A, subtip (H1)pdm09. În sezonul precedent, în 
perioada similară, au fost 12 decese confirmate 
cu virus gripal, din care 7 tip A, subtip 
(H1)pdm09, 4 – tip A, subtip H3 şi 1 – A 
nesubtipat.

De la începutul sezonului au fost confirmate 
165 cazuri de gripă: 19 – cu virus AH3, 19 – cu 
virus AH, 20 cazuri gripă A nesubtipat, 107 cazuri 
gripa cu virus B.

Până pe 12 ianuarie au fost vaccinate 
antigripal 1.427.519 persoane din grupele la risc, 
cu vaccin distribuit de Ministerul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii a achiziţionat anul trecut 
1,5 milioane de doze de vaccin antigripal, cu 200 
de mii mai multe faţă de anul 2018. Iarna trecută 
au murit 199 de oameni din cauza gripei.

Cea mai eficientă vaccinare împotriva gripei 
este toamna, pentru ca organismul să aibă timp 
să producă anticorpi.

Ministrul Educației, scrisoare deschisă către primari: 

Fac apel public să asigurați finanțarea 
corespunzătoare a educației

A debutat sezonul gripal, 
anunță Institutul de Sănătate Publică

Constelaţia Lirei
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Oamenii de ştiinţă susţin că au reuşit să înţeleagă de ce 
oamenii îmbătrânesc în mod diferit. În cazul unor oameni, 
inima rămâne puternică şi dincolo de vârsta de 60 de ani, 
însă încep să aibă probleme cu rinichii. Alţii pot avea rinichii 
la fel ca la 30 de ani însă cad victime constant infecţiilor. 
Acum oamenii de ştiinţă sunt cu un pas mai aproape să 
înţeleagă de ce procesul de îmbătrânire variază atât de mult 
de la un individ la altul, conform unui material publicat joi de 
Live Science și preluat de Agerpres.

Chiar şi în cazul unui singur individ, îmbătrânirea se 
manifestă în mod diferit de la un ţesut sau organ la altul, 
uneori afectând ficatul înaintea inimii, spre exemplu. 
Oamenii pot fi astfel împărţiţi în categorii distincte în funcţie 
de care dintre sistemele lor biologice este afectat mai întâi, 
iar în viitor medicii vor putea folosi această informaţie pentru 
a recomanda anumite schimbări ale regimului de viaţă şi 
pentru a oferi tratamente personalizate, conform unui nou 
studiu publicat în ultimul număr al revistei Nature Medicine.

Echipa care a realizat acest studiu a identificat patru 
categorii distincte: imunitate, rinichi, ficat şi metabolism. Unii 
oameni aparţin unei singure categorii, însă sunt şi unii în 
cazul cărora se regăsesc criteriile pentru toate cele patru 
categorii, în funcţie de modul în care sistemele lor biologice 
rezistă în faţa îmbătrânirii.

„Probabil că va fi mult mai mult de patru categorii”, a 
comentat unul dintre autorii acestui studiu, Michael Snyder, 
profesor şi şeful catedrei de genetică de la Şcoala de 
medicină a Universităţii californiene Stanford. Spre exemplu, 
unul dintre participanţii la studiu se confrunta cu îmbătrânirea 
predilectă a sistemului cardiovasculator – ceea ce înseamnă 
că miocardul se uzează mai rapid decât alte părţi ale 
organismului său. 

În trecut, oamenii de ştiinţă au căutat markerii îmbătrânirii 
în baze de date uriaşe realizate pe populaţii întregi. Ei au 
identificat aceşti markeri prin compararea datelor obţinute de 
la tineri cu cele de la bătrâni, însă acest tip de date indică 
modul în care organismul se comporta la un anumit moment 
şi nu poate dezvălui cum o persoană sau alta se va schimba 
pe măsură ce înaintează în vârstă.

Snyder şi colegii săi doresc să-i monitorizeze în 
continuare pe participanţii la studiu pentru a observa modul 
în care profilul individual de îmbătrânire se modifică de-a 
lungul timpului. Scopul lor este de a dezvolta un test simplu 
de detectare a profilului individual de îmbătrânire ce va putea 
fi folosit de medici pentru a-i îndrepta pe pacienţi spre cele 
mai bune tratamente posibile.

Bulă merge la psihiatru. Psihiatrul:

– Dumneata ai probleme serioase!

– Mie-mi spui!? Am încercat să le înveselesc, să le fac să 

râdă, degeaba… tot serioase au rămas!

***

Mama își întreabă fiica proaspăt căsătorită:

– Cum te tratează soțul tău?

– Foarte bine mamă, îmi cumpără tot ce îi cer!

– Înseamnă că ceri puțin…

Pastila de râs

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

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările 
ulterioare, TITULARUL Comuna Dracea, județul Teleorman, CUI 16367837, intenționează 
să solicite de la A. N. “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, aviz 
de gospodărire a apelor, pentru realizarea lucrărilor ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE DE GAZE 
NATURALE ÎN SAT DRACEA, COMUNA DRACEA, JUDEȚUL TELEORMAN, amplasate în 
Comuna Dracea, județul Teleorman.

Această investiție este nouă.
Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului 

de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 

solicitantului Vișan Ionuț, 0785.058.962 după data de 10.01.2020.

Informare

privind decizia de emitere a acordului de mediu
SC AGROVA PORK FARM SRL anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare fermă porcine”, propus a fi amplasat 
în comuna Lisa, tarlaua 19, parcela 56, nr. cadastral 20131, județul Teleorman.

1.Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi 
consultate la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, 
în zilele de luni până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și 
pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro

Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul APM Teleorman din mun. 
Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în termen de 10 zile de la data publicării 
anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

privind decizia etapei de încadrare
WIROM GAS SA, titular al proiectului “Extindere rețea distribuție gaze naturale 

redusă presiune pe str. Muncitori, tronson: str. Negru Vodă – nr. 14, municipiul 
Alexandria”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul “Extindere rețea distribuție gaze naturale redusă 
presiune pe str. Muncitori, tronson: str. Negru Vodă – nr. 14, municipiul Alexandria”, 
propus a fi amplasat în municipiul Alexandria, județul Teleorman.

Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 

sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, în zilele de luni până joi între orele 08:00-16:30 
și vineri între orele 08:00-14:00, precum și pe adresa de internet http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare  
în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
SC Faiul Build Residence SRL, titular al proiectului “Desființare C1, C2, C3, C4, C5 – 

Construire locuință colectivă P+2E (6 unități locative), Spațiu comercial parter și 
împrejmuire”, amplasat în Alexandria, str. Tudor Vladimirescu, nr. 105, județul Teleorman, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman:

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
Nu se supune evaluării adecvate

Nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 

“Desființare C1, C2, C3, C4, C5 – Construire locuință colectivă P+2E (6 unități 
locative), Spațiu comercial parter și împrejmuire”, amplasat în Alexandria, str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 105, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 
sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni 
până joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00, precum și pe adresa de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

De ce îmbătrânim 
în mod diferit



1 6 8 9 :  S - a  n ă s c u t  

Montesquieu, scriitor și filosof 

reprezentativ al iluminismului 

francez (d. 1755).

1821: Începutul Revoluției de 

la 1821. Marii boieri: Grigore 

Brâncoveanu, Grigore Ghica și 

Barbu Văcărescu, membri ai 

Comitetului de Oblăduire, dar și 

ai Eteriei, încheie o înțelegere 

cu Tudor Vladimirescu prin care 

îi făgăduiesc slugerului, să–i 

acorde tot sprijinul pentru 

ridicarea poporului la luptă.

1848: S-a născut Ioan Slavici, nuvelist, romancier, 

memorialist, dramaturg și gazetar român (d. 1925).

1878: A murit Antoine César Becquerel, fizician francez (n. 

1788).

1886: S-a născut Ștefan Dimitrescu, pictor român (d. 

1933).

1892: S-a născut Oliver Hardy, actor american (d. 1957).

1936: A murit Rudyard Kipling, scriitor englez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1865)

2009: A murit Grigore Vieru, poet român, membru de 

onoare al Academiei Române (n. 1935).
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07:00 Adevăruri despre trecut 07:30 
Politică şi delicateţuri 08:30 Aventura 
urbană 09:30 Constructorii de visuri 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Johnny, Super-
Koala 13:00 Down the Road. Aventura 
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui 15:30  
Iubiri celebre 16:00 Mirodenia secretă 
17:40 Luna albă 19:00 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:00 Dosar România 
22:00 Ecaterina  22:50 Profesioniştii...  
23:45 Concert „Margareta - Trei decenii 
ale Coroanei Române"

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Ianuarie

S-ar  putea sa 
ramaneti fara bani din 
cauza unor reparatii 
urgente in casa. Nu 
incercati sa mesteriti 
nimic prin casa! Este 
de preferat sa apelati 
la cineva care se 
pricepe.

Va bate gandul sa 
porniti o mica afacere. 
Puneti la punct toate 
detaliile, inainte de a 
trece la actiune! Va 
sfatuim sa nu va 
pr ipi t i ,  pentru ca 
riscati sa luati decizii 
gresite.

Nu reusiti sa faceti 
ce v-ati propus, din 
cauza obstacolelor 
care apar in cale. Nu 
dati vina pe membrii 
f a m i l i e i  p e n t r u  
nereusitele de azi! 
Este indicat sa evitati 
intalnirile de afaceri.

S-ar putea sa nu 
va iasa toate planurile 
asa cum doriti. Un 
prieten va propune sa 
co labo ra t i  i n t r - o  
afacere de pe urma 
careia puteti castiga 
bine. Evitati orice fel 
de speculatii. 

Sunteti pus in 
situatia de a lua o 
hotarare importanta 
pe plan sentimental. 
Un barbat in mai 
varsta va ajuta cu 
sfaturi pretioase. Nu 
stati prea bine nici cu 
simtul practic. 

S-ar putea sa aveti 
o  p r o b l e m a  
sentimentala. Pe plan 
financiar, nu stati prea 
bine. Va recomandam 
sa aveti rabdare. S-ar 
putea sa primiti bani 
de unde nici nu va 
asteptati.

Sunteti destul de 
confuz si aveti putine 
sanse sa porn i t i  
afacerea pe care o 
planificati. Va sfatuim 
sa nu insistati. Este 
posibil sa va petreceti 
seara  a la tu r i  de  
persoana iubita.

S-ar putea sa ii 
reprosati partenerului 
de viata ca a cheltuit 
p r e a  m u l t .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. Este 
b i n e  s a  v e d e t i  
intotdeauna jumatatea 
plina a paharului!

Se pare ca la 
serviciu nu aveti spor 
la treaba si nu reusiti 
sa va multumiti sefii. 
Nu va ambitionati sa 
terminati o lucrare 
pretentioasa. Riscati 
sa faceti o greseala 
costisitoare. 

BERBEC

Nu prea reusiti sa 
va stabiliti o lista de 
prioritati. Ar trebui sa 
terminati o lucrare 
importanta dar sunteti 
presat de o problema 
financiara. Evitati 
speculatiile de orice 
fel!

In tent ionat i  sa  
cereti o marire de 
salariu. Este putin 
probabil sa aveti 
castig de cauza, ba s-
ar putea sa va alegeti 
c u  s a r c i n i  
sup l imentare.  Va 
sfatuim sa nu insistati.

O problema de 
natura sentimentala va 
strica dispozitia. Puteti 
avea succes pe plan 
p r o f e s i o n a l .  Va  
recomandam sa evitati 
speculatiile si sa nu va 
lasati influentat de 
prejudecati.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Home Run: A doua șansă 
12:30 România, jos pălăria! 
14:30 Karate Kid II 17:00 
Polițist sub acoperire 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:00 Las fierbinți 
22:00 Băieți răi 00:00 Triplusec 
01:00 România, jos pălăria! 
02:30 Las fierbinți 04:00 Home 
Run: A doua șansă 06:00 Lecţii 
de viaţă

07:00 Observator 09:30 Întors 
pe dos 11:30 Veronica se 
întoarce 13:00 Observator 13:15 
Transformers: Răzbunarea celor 
învinși 16:00 Scena misterelor 
19:00 Observator 20:00 101 
Dalmatieni 21:30 Minus 25 
grade 00:00 Avocatul din 
limuzină 02:00 Prințul 03:30 
S c e n a  m i s t e r e l o r  0 6 : 0 0  
Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
Pastila de râs 09:15 SpongeBob 
Pantaloni Pătrați 11:00 Sport, 
dietă şi o vedetă 12:00 Știrile 
Kanal D 13:00 În căutarea 
adevărului 15:00 Roventura 
16:00 Puterea dragostei 18:00 
Știrile Kanal D 19:00 Puterea 
dragostei 20:00 Moldovenii 
21:30 Fără scăpare 23:30 Știrile 
Kanal D 00:30 ROventura

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Flash monden 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu lumea-
n cap 14:00 Pistruiatul 2 - 
Ascunzișuri 16:00 Răzbunarea 
haiducilor 18:00 Focus 18 
19:30 Flash monden 20:00 
District 9 22:30 Osânda 01:00 
Înainte să afle diavolul că ai 
murit 04:00 District 9 05:50 
Focus

08:15 Secrete fatale 
10:15 La bloc 12:30 Întâlnire 
cu Joe Black 16:15 Nou-
venită în oraș 18:30 La bloc 
20:30 Automata 22:45 Saga 
Amurg: Zori de Zi - Partea II 
01:00 Automata 03:00 Saga 
Amurg: Zori de Zi - Partea II 
05:00 Ce spun românii 
06:15 Întâlnire cu Joe Black

08:00 România… în bucate 
08:30 Generaţia Fit 09:00 Sid, 
micul savant 10:00 Mic dejun cu 
un campion 11:00 D'ale lu' Mitică 
12:00 Vibe By Ioana Voicu 12:30 
Cap compas 13:00 Gala Umorului 
15:00 Femei de 10, bărbați de 10 
17:00 Zile cu stil 17:30 MotorVlog 
18:00 Memorialul Durerii 19:00 
Telejurnal 20:10 Copilul fulgerului 
22:10 Păcatul şi ruşinea 00:00 Zile 
cu stil

07:45 Ștrumpfii 09:20 Shrek al 
Treilea 10:50 Hong Kong, oraș al 
crimei 12:25 Un Crăciun regal 
13:55 Cavalerii mesei rotunde 
16:00 Femeia Fantastică 18:10 
A naibii dragoste 20:00 Tata în 
război cu... tata 21:35 G.I. Joe: 
Ascensiunea Cobrei 23:30 
Comedie de groază 3 00:50 
Acţiune de recuperare 02:30 
Trenul cu bani

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 

18 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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Valentin Lazăr (30 de ani) a 
fost prezentat oficial ca noul 
jucător al lui Dinamo și se va 
alătura lotului condus de 
Dusan Uhrin în cantonamentul 
din Spania. Mijlocașul a vorbit 
și despre transferul lui Dan 
N i s t o r  ( 3 1  d e  a n i )  l a  
Universitatea Craiova.

Lazăr, care a jucat timp de 
doi ani în Qatar, spune că a 
existat interes din zona 
Golfului pentru fostul căpitan 
al lui Dinamo.

Valentin Lazăr: ”Și eu am 
fost criticat când am plecat în 
Qatar”

"M-a surprins plecarea lui 
Nistor. Din ce vorbisem şi eu 
cu anumiţi oameni din lumea 
fotbalului arab, mi-au spus că 
există interes şi acolo. Acum, 
că a ales Craiova, el ştie mai 
bine, aşa cum şi eu am fost 
criticat când am plecat în 
Qatar.  Fiecare îş i  face 
alegerile pentru familie. E un 
jucător foarte valoros pentru 
campionatul nostru.

Şi când am plecat, cred că 
am dat câteva goluri din 
pasele lui. Dar ce să facem? 

Să ne plângem de milă? 
Trebuie să ne autofinanţăm, 
pentru că acesta e targetul 
acum. Sperăm să mai vină 
jucători. Nu cred că o să mai 

vină mulţi din plăcere, o să 
vină din plăcere cei care au 
jucat prin străinătate şi au o 
situaţie financiară bună", a 
spus Lazăr,  înainte de 
plecarea spre Spania.

Valentin Lazăr a mai jucat 
pentru Dinamo

Fotbalistul se află la 
București, unde efectuează 
vizita medicală și ar urma să 

plece în cantonamentul lui 
Dinamo mâine, vineri. Lazăr 
poate fi cel de-al doilea 
transfer al echipei din "Ștefan 
cel Mare", după aducerea 

fundașului din Slovacia, Lukas 
Skovajsa (25 de ani).

Lazăr a mai jucat la 
Dinamo, între 2013 și 2017, 
perioadă în care a marcat de 
16 ori în 89 de partide în Liga 1.

Mijlocașul a mai jucat 
pentru Petrolul Ploiești,  
Ch im ia  B raz i ,  Spo r tu l ,  
Concordia Chiajna, Al-Sailiya, 
Al Kharaityat și Umranyespor.

SPORT

Tudor Băluță (20 de 
ani) este noul jucător al 
olandezilor de la ADO 
Den Haag. Acesta va fi 
împrumutat până la 
finalul sezonului de 
Brighton, formație 
pentru care nu a 
evoluat în Premier 
League.

Site-ul olandez vi.nl a anunțat transferul internaționalului 
român, a cincea achiziție a clubului ADO Den Haag în 
această iarnă.

”Băluță este deja a cincea achiziție a celor de la Ado în 
această iarnă. Sam Stubbs, George Thomas, Laurens De 
Bock și Mick van Buren au vizitat deja Kyocera Stadium”, 
menționează sursa citată. În acest moment, mai lipsește doar 
anunțul oficial al clubului olandez.

Mijlocașul crescut de Viitorul se poate lăuda cu un singur 
meci în tricoul primei echipe a celor de la Brighton. Pe 25 
septembrie, Băluță era integralist într-un meci de Cupa Ligii 
Angliei, pierdut de Brighton cu Aston Villa, scor 3-1.

Gigi Becali l-a vrut și el pe Tudor Băluță
Becali a dezvăluit, în urmă cu ceva timp, că a dorit să-l 

achiziționeze pe tânărul mijlocaș, dar s-a lovit de refuzul 
acestuia.

”Îmi place foarte mult de Băluță, cel mai mult îmi place de 
el. Am vrut să-l iau. Hagi l-a dat cu două milioane, eu am zis 
că le dau trei, dar nu a vrut să vină.

Nu a vrut el, băiatul, a zis că nu vine în România. Băluță e 
stâncă, e piatră, nu poate nimeni să treacă de el. Nu are voie 
să lipsească din echipa națională”, a spus Becali.

Fotbalul-spectacol al echipei lui Răzvan Lucescu, Al Hilal, 
nu a rămas indiferent nici pentru iubitorii jocului FIFA 20. 
Astfel, unul dintre jucătorii antrenorului român, Sebastian 
Giovinco, a fost inclus în FIFA Ultimate Team.

Italianul de 32 de ani este una dintre vedetele arabilor, iar 
în acest sezon a reușit 5 goluri în 11 meciuri jucate în 
campionat. Giovinco joacă la Al Hilal din ianuarie 2019, când 
a fost cumpărat de la Toronto FC pentru 2,72 de milioane de 
euro.

Prezența lui Giovinco este una supriză, dacă avem în 
vedere restul de vedete, una și una. Dintre acestea, Kun 
Aguero iese în evidență, după ce a primit un card de 91 OVR.

În poartă este o altă surpriză, slovenul Samir Handanovic, 
de la Inter, în detrimentul unor nume mai sonore, precum Ter 
Stegen, Alisson sau Oblak. În atac se mai află un nume 
surprinzător: Fabio Quagliarella, de la Sampdoria, care va 
împlini 37 de ani pe 31 ianuarie.

Al Hilal, gol spectaculos în Cupa Regelui
Echipa antrenată de Răzvan Lucescu, Al-Hilal, a reușit să 

marcheze un gol spectaculos în Cupa Regelui, în partida cu 
Al-Ettifaq.

Saleh Al Shehri a deschis scorul pentru Al-Hilal după o 
fază de-a dreptul spectaculoasă. Colegii săi au legat zece 
pase consecutive, după care l-au servit ideal în fața porții.

Al-Hilal s-a calificat în semifinalele Cupei după prelungiri. 
Kiss a egalat pentru Al-Ettifaq, în minutul 85, dar Saleh Al 
Shehri a reușit "dubla" în prelungiri și a rezolvat partida.

Tudor Băluță are o nouă echipă! 
A fost împrumutat de Brighton în 
Olanda până la finalul sezonului

Ce onoare! Un jucător al lui 
Răzvan Lucescu, de la Al Hilal, 

ales în FIFA Ultimate Team, 
alături de Aguero

Valentin Lazăr este ultimul transfer de la 
Dinamo. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 30 de ani 
a explicat cum de a revenit în Ștefan cel Mare, 
având în vedere situația clubului.

"Mi-am dorit asta de acum două săptămâni, 
când am discutat despre revenire. Am avut ceva 
de tras cu turcii, care nu voiau să-mi dea drumul, 
dar am rezolvat şi sunt bucuros că m-am întors şi 
nu vreau să dezamăgesc oamenii care m-au dorit.

Da, pentru că am pus în balanţă mai mult 
partea legată de familia mea. Am fost plecaţi 3 ani 
în două ţări în care e greu de stat, nu e ca în 
România. Partea financiară mi-am rezolvat-o încă 
din Qatar, sunt liniştit cu ceea ce am realizat. 
Probleme cu banii au fost şi în Qatar şi în Turcia, 
m-am luptat puţin cu ei să-mi recuperez ceva 
bani. Din plăcere am venit, din plăcerea de a juca 
fotbal, din plăcerea de a fi alături de prietenii şi 
familia mea aici.

Stau în oraşul meu, la Ploieşti, fac naveta la 
Săftica, e un drum simplu de făcut. Corbu mă 
aşteaptă să stau cu el în cameră, Popa, e Mihai 

Popescu, Şerban, sunt jucători care încă mai sunt 
aici", a spus Lazăr.

Valentin Lazăr susține că cel mai mult a 
cântărit părerea soției sale.

"Sincer să fiu, când am început negocierile, m-
am uitat dacă s-au pus ultimele 4 etape şi am 
văzut că pe 15 februarie e meciul. Discutam şi cu 
soţia înainte de a veni să semnăm şi spunea că 
preferă să venim în România şi preferă să vină la 
un meci cu Steaua decât să stăm un an plecaţi", a 
explicat Vali Lazăr.

Mijlocașul a mai evoluat pentru Dinamo între 
2013 și 2017, când a plecat la Al-Sailiya. Atunci, 
”câinii” au încasat atunci 200.000 de euro pe un 
împrumut, iar apoi 350.000 pentru transferul 
definitiv al lui Lazăr.

Valentin Lazăr este al doilea jucător transferat 
de Dinamo în această iarnă, după slovacul Lukas 
Skovajsa (25 de ani). În schimb, ”câinii” i-au 
pierdut pe Dan Nistor (31 de ani), plecat la 
Craiova, respectiv pe Denis Ciobotariu (21 de 
ani), care va semna cu CFR Cluj.

Valentin Lazăr îl dă de gol pe Dan Nistor! 
Fostul căpitan dinamovist a stârnit

 interes în zona Golfului

"Am venit din plăcere, 
nu pentru bani". Lazăr, convins de soție să se 

întoarcă la Dinamo: "Asta mi-a spus"
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