
Tot mai multe femei 
depun plângere împotriva 
soților. Aceștia sunt acuzați 
de violențe domestice.

Pol i ț ișt i i  din cadrul 
P o l i ț i e i  M u n i c i p i u l u i  
Alexandria au întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de 
violență în familie și au emis 
ordin de protecție provizoriu 
în cazul unui bărbat din 
municipiul Alexandria, care 
și-ar fi agresat soția.

(Continuare  în  
pagina  2)

PNL Teleorman se pregătește să intre în 
linie dreaptă pentru alegerile locale. Încep să 
prindă contur echipele de campanie, iar 
organizațiile locale își fac, deja, calculele 
pentru stabilirea candidaților cu șanse reale la 
funcțiile de primări. 

“Suntem pregătiți pentru orice tip de scrutin 
electoral. Desigur că agreem și susținem 
alegerile din două tururi, dar credem că și în 
cazul alegerilor dintr-un singur tur putem 
câștiga majoritatea primăriilor și putem obține  
majoritatea în Consiliul județean, pentru că 
avem ca obiectiv, implicit, câștigarea 
Consiliului județean.

(Continuare  în  pagina  3)

Teleormănenii aflați în căutarea unui loc de muncă au 
de unde alege în această perioadă. 296 locuri de muncă 
sunt disponibile la nivelul judeţului Teleorman. dintre 

acestea, 33 sunt pentru persoanele cu studii superioare, 
124 pentru persoanele calificate în diverse meserii, 63 
pentru persoanele cu studii liceale, 59 pentru persoanele 

cu studii gimnaziale, 3 posturi se adresează persoanelor 
fara studii, iar 14 posturi sunt pentru ucenici – 
confectioner-asamblor articole din textile.

În baza de date a AJOFM Teleorman sunt înregistrate 
în această perioadă 296 locuri de muncă vacante. 

(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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BJ „Marin Preda” Teleorman:

Evenimentul 
„Accent pe istorie: 

Mica Unire, 
24 Ianuarie 1859”

Repere teleormănene:  

Chimirul

296 locuri de muncă vacante la nivelul
 judeţului Teleorman

Senatorul Pîrvulescu: 

“Electoratul teleormănean nu mai 
înghite gogoșile pesediste”

Soție agresată de soț! Polițiștii 
au emis ordin de protecție
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(urmare  din  pagina  1)
În timp ce se aflau în 

locuința comună, pe fondul 
unor neajunsurilor familiale, 
bărbatul în vârstă de 31 de ani 
și-ar fi agresat fizic soția, o 
femeie în vârstă de 26 de ani, 
lovind-o cu pumnii în zona 
feței.

Victimei i-au fost aduse la 
cunoștință prevederile Legii 
217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în 
familie și a fost completat 

formularul de evaluare a 
riscului, rezultatul obținut 
indicând faptul că există risc 
iminent, motiv pentru care 
polițiștii au emis ordin de 
protecție provizoriu.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșiri i infracțiunii de 
violență în familie, urmând ca 
la finalizarea cercetărilor să 
fie propusă soluție prin 
Parchet.

Împăcarea părților va 

înlătura răspunderea penală 
doar în cazul primei sesizări 
sau plângeri penale. În cazul 
în care agresorul săvârșește 
în mod repetat infracțiuni 
contra integrității corporale 
sau sănătății, precum și 
in f racț iuni  asupra unui  
m e m b r u  d e  f a m i l i e ,  
împăcarea părților nu mai 
poate înlătura răspunderea 
penală.

Claudiu DUMITRACHE

Costul standard per elev 
va fi 6.111 lei în anul 2020, 
potrivit unui proiect de 
hotărâre de guvern pus în 
dezbatere de Ministerul 
Educației. Suma reprezintă 
majorarea costului din anul 
2019 cu 13,5%, echivalentul 
creșterilor salariale calculate 
de minister pentru acest an. 
Este cea mai mică creștere 
procentuală din ultimii 4 ani, 
p o t r i v i t  n o t e l o r  d e  
fundamentare. Suma de 
6.111 lei este „coeficientul 1”, 
acesta fiind diferit în funcție 

de mediul de proveniență al 
școlii (urban/rural) sau de 
nivelul școlii (preșcolar, 
primar, gimnazial, liceal). În 
2019 creșterea a fost de 23%. 
Costul standard per elev 
p e n t r u  p r e g ă t r e a  
profesională, evaluarea 
elevilor și dotările școlii sau 
navetă (bunuri și servicii) au 
fost majorate cu doar 17 lei, 
de la 370 de lei în 2019, la 387 
de lei în 2020.

Şcol i le d in România 
primesc finanţare de la nivel 

central în baza unui cost 
standard pe elev. Acesta este 
decis în fiecare an prin 
hotărâre de guvern și are 
două componente de bază: 
costul pentru cheltuielile cu 
salariile și costul pentru 
cheltuielile cu bunurile și 
s e r v i c i i l e ,  p r e g ă t i r e a  
profesională, evaluarea 
elevilor.

Din 2016 până în 2020 
suma alocată pentru acest 
cost s-a dublat.

Tot prin acest proiect de 
HG se stablește și costul 

standard per elev pentru 
cheltuielile cu pregătirea 
profesională, cu evaluările 
elevilor, cu bunuri le și 
serviciile. Acesta a ajuns la 
387 de lei, cu doar 17 lei mai 
mare față de 2019.

Aces t  coe f i c i en t  se  
calculează diferit în funcție de 
zona de temperatură în care 
este școala, de numărul 
elevilor/copiilor pe care îi are 
înscriși  ș i  de t ipul de 
școală/grădiniță.

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

Soție agresată de soț! 
Polițiștii au emis ordin de protecție

Premierul Ludovic Orban i-a cerut, luni, 
ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, ca 
împreună cu ministrul Transporturilor  să 
găsească o soluție astfel încât înscrierea 

mașinilor să se facă într-un singur punct, de la 
RAR la plăcuțele de înmatriculare și toate 
actele.

„Poate găsiți o soluție cu ministrul 
Transporturilor să-i ajutăm pe oameni atunci 
când se duc să-și înregistreze la RAR să se 
poată elibera și toate celelalte necesare. Aici 
trebuie găsită o soluție. Nu poți să-i pui pe 
drumuri să stea la cozi și la RAR, și Interne ca 
să primească plăcuțele de înmatriculare și 
celelalte. Trebuie simplificată procedura, 
unificată, oamenii să se ducă într-un singur 
punct și să li se rezolve problema”, i-a spus 
premierul ministrului Vela la începutul ședinței 
de Guvern de luni.

Costul standard per elev 
pentru creșterile salariale se 

majorează cu 13,5% în 2020

Administrația Națională de 
M e t e o r o l o g i e  a  e m i s  
prognoza meteo pe două 
săptămâni. Află cum va fi 
vremea, în fiecare regiune a 
țării, în intervalul 20 ianuarie - 
3 februarie.

Astfel în Muntenia, între 20 
ș i  2 6  i a n u a r i e  m e d i a  
temperaturilor maxime va 
avea variații între 4 și 11 
grade, iar a minimelor între -5 
și -2 grade. În următoarele 4-5 
zile acestea nu se vor 
modifica semnificativ, dar în 
primele zile ale lunii februarie 
tendința va fi de scădere, 
ast fe l  încât ,  la  f ina lu l  
intervalului de prognoză, 

maximele vor ajunge să se 
situeze în medie între 5 și 8 
grade, iar media minimelor va 
coborî ușor sub pragul de 
îngheț. 

 Probabilitatea de apariție 
a precipitațiilor va fi mai 
ridicată după data de 28 
februarie.

Premierul cere măsuri pentru ca înscrierea 
mașinilor să se facă într-un singur punct

Cum va fi vremea până pe 3 februarie

La nivel global, 39% dintre șoferi au 
cumpărat anul trecut mașini cu caroserie albă, 
iar pe pozițiile următoare în top sunt negru, gri 
și argintiu. Albastru a fost ales de 9% dintre 
clienți, iar roșu de 7%.

Div iz ia  de  Lacur i  ș i  Vopse le  a  
producătorului german BASF a realizat un 
studiu cu privire la culorile preferate de cei 

care au cumpărat mașini pe parcursul anului 
2019.

Atât la nivel global, cât și la nivelul fiecărei 
regiuni majore, cei mai mulți proprietari au ales 
mașini cu caroserie albă. În total, 39% dintre 
mașinile produse la nivel global în 2019 au 
avut caroserie albă, în timp următoarele poziții 
au fost ocupate de negru, gri și argintiu cu o 
cotă cumulată similară: 39%.

Pe poziția a cincea s-a clasat albastru cu 
9% dintre opțiunile clienților, în timp ce 7% 
dintre mașini au avut diverse nuanțe de roșu.

Pe continentul european, popularitatea 
albului este în ușoară scădere, iar anul trecut 
s-a oprit la 33%, însă rămâne cea mai 
populară nuanță în rândul clienților. Cea mai 
mare ascensiune este înregistrată de gri, care 
a ajuns la o cotă de piață de 20% în 2019.

Albastrul este și pentru europeni pe locul 
cinci, însă de data aceasta cu 11%, în timp ce 
bejul a înregistrat un progres major și a ajuns 
la 2%.

Preferințele clienților pentru mașini în
 2019 la nivel global
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Cred cu tărie acest lucru pentru că 

electoratul teleormănean nu mai înghite 
gogoșile pesediste și promisiunile deșarte, 
dorind o schimbare în bine în localitățile unde 
trăiesc și muncesc. Personal, mă voi implica 
întru-totul pentru a avea cei mai buni candidați 
la primării și am speranța, realist vorbind, că 
avem oportunitatea să câștigăm și primării din 
zona urbană”, a spuspreședintele PNL 
Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu. 

La rândul lor, organizațiile locale liberale se 
mobilizează și susțin demersul PNL de a avea 

alegeri locale din două tururi și de declanșarea 
alegerilor anticipate, pentru a curăța și județul 
Teleormande infamul pesedism. De altfel, și la 
finele anului trecut președintele PNL 
Teleorman, senatorul Pîrvulescu, declara, în 
cadrul unei conferințe de presă, că în privința 
sa, “menirea de zi de zi este aceea de a curăţa 
judeţul de PSD, în aşa fel încât, și în Teleorman 
să guverneze oameni capabili, oameni 
competenţi, pentru că ne dorim foarte mult ca 
judeţul Teleorman să intre pe harta acelor 
judeţe în dezvoltare". 

B.P.

Președintele României Klaus Werner Iohannis și-a dorit 
foarte mult alegerile parlamentare anticipate, pentru 
constituirea unei noi majorități în cele două Camere, după ce 
social-democrații au pierdut anul trecut alegerile 
europarlamentare, după ce Guvernul condus de Viorica 
Dăncilă a căzut la moțiunea de cenzură și după ce au pierdut 
și alegerile prezidențiale. Dar, pentru a câștiga alegerile 
parlamentare, liberalii trebuie să câștige mai întâi alegerile 
locale, să-și mărească numărul de primari, știut fiind că 
primarii sunt cei care adună și strâng voturile pentru senatori 
și deputați.

Întrebat ce crede despre alegerile generale anticipate, 
primarul liberal al comunei Viișoara, Tiberiu Neamu, unul 
dintre cei doi prim-vice președinți ai Organizației Județene 
Teleorman a Partidului Național Liberal, a declarat că  nu știe 
cu exactitate care va fi data alegerilor parlamentare 
anticipate, dar este sigur că acestea se vor desfășura în jurul 
datei alegerilor locale, de preferat fiind, în accepția sa, să fie 
după alegerea primarilor și a Consiliilor locale, pentru a avea 
mai mulți primari PNL, și astfel un plus de energie pentru 
alegerile parlamentare.

Primarul Tiberiu Neamu stă confortabil la Viișoara, unde 
liberalii au șapte consilieri locali, social-democrații au doar 
doi consilieri locali, iar liberal-democrații au doar un consilier 
local. Primarul Tiberiu Neamu este convins că în Teleorman, 
județ socotit ”roșu”, alegerile locale, dar și cele parlamentare, 
vor fi câștigate de liberali, precum și la nivel național. 

Vorbind despre alegerea primarului în două tururi de 
scrutin, primarul Tiberiu Neamu recunoaște că la alegerea 
edilului dintr-un singur tur, primarul în funcție este avantajat, 
și că la alegerea acestuia din două tururi se vor face fel și fel 
de alianțe împotriva primarului în funcție. Dar primarul Tiberiu 
Neamu nu se teme, și consideră că primarul ales în două 
tururi va avea mult mai multă reprezentativitate, având mai 
mult de 20-30% de voturi decât primarul într-un singur tur.

În ce privește candidații pentru alegerile parlamentare 
anticipate, aceștia nu se cunosc, numele lor fiind cunoscute 
după un studiu care să arate care personalități merită 
încrederea alegătorilor teleormăneni. Oricum ar fi, primarul 
liberal Tiberiu Neamu este optimist atât în ceea ce privește 
alegerile locale, cât și alegerile parlamentare anticipate.

Ioan DUMITRESCU

Senatorul Pîrvulescu: 

“Electoratul teleormănean nu mai 
înghite gogoșile pesediste”

M i n i s t r u l  J u s t i ț i e i  a  
prezentat, marți, noii șefi ai 
DNA, DIICOT și Parcetul 
General. Propunerile pentru 
șefia marilor Parchete sunt: 
Gabriela Scutea – Parchetul 
general, Crin Bologa – DNA, 
Georgiana Hossu – DIICOT.

"Pentru functia de Procuror 
General: doamna Gabriela 
Scutea, procuror-șef DNA: 
Crin Bologa, procuror-sef 
DI ICOT: Georgiana 
Hossu.

Procedura este în 
curs, urmează etapa 
av i ză r i i  ș i  dec iz ia  
preșdeintelui României. 
Voi face câteva precizări 
cu privire la procedura 
d e  s e l e c ț i e .  A m  
desfășurat o procedură 
laborioas, pe baza 
a n a l i z e i  u n o r  d o s a r e  
consistente", a declarat 
Cătălin Predoiu.

Doamna Gabriela Sutea a 
avut cel mai solid dosar. Este 
un procuror pentru care 
Ministerul Public nu prezintă 
necunoscute (...) Proiectul de 
management al doamnei 
Scutea a fost cel mai bun 
dintre toate cele prezentate. 

Cunoaște bine MCV și este 
foarte bine cunoscută la 
Bruxe l les .  Cr in  Bo loga 
cunoaște DNA. Prestația la 
interviu a fost puternică și 
echilibrată. Aduce garanția că 
lupta anticorupție va continua 
energic", a declarat Cătălin 
Predoiu.

Înainte de susţinerea 
interviurilor, ministrul Justiţiei, 
Cătălin Predoiu, afirma, pe 14 

ianuarie, că principala calitate 
a candidaţilor la conducerea 
PÎCCJ, DNA şi DIICOT trebuie 
s ă  f i e  c a p a c i t a t e a  
managerială.

„Ceea ce este important 
este adecvarea la funcţie, 
dincolo de stăpânirea legilor, a 
tehnicilor profesionale, e 
importantă capacitatea de a 
conduce un sistem, forţa, 

ech i l i b ru l ,  v i z i unea  de  
ansamblu. Sunt lucruri pe care 
le vom lua în considerare”, 
spunea Predoiu.

El a adăugat că procedura 
d e  s e l e c ţ i e  e s t e  u n a  
transparentă, ce urmăreşte 
real izarea unei  se lecţ i i  
obiective.

„ E s t e  o  p r o c e d u r ă  
transparentă, am optat pentru 
a c e a s t ă  m a n i e r ă  d e  

d e s f ă ş u r a r e  a  
interviurilor pentru a da 
încredere că încercăm 
s ă  e v a l u ă m  t o a t e  
f a ţ e t e l e  
p ro fes iona l i smu lu i ,  
capacităţii de a conduce 
sisteme publice ale 
candidaţilor, cooptând în 
comisia de interviu mai 
mulţi specialişti care să 

vină cu întrebări din diverse 
unghiuri de abordare, în 
funcţie de profesiile lor, în 
funcţie de specializările lor, 
astfel încât să pot să am o 
imagine cât mai completă 
asupra calităţilor pe care le au 
candidaţii, înainte de a lua 
d e c i z i a  e v e n t u a l ă  d e  
p ropunere ” ,  a  p rec iza t  
ministrul Justiţiei.

P r e m i e r u l  
Ludovic Orban a 
promis că în 2020 
vor avea loc atât 
creșterea cu 40% 
a pensiilor, cât și 
r e c e n t  v o t a t a  
d u b l a r e  a  
alocațiilor, dar este 
nevoie ca deficitul 
bugetar să nu 
d e p ă ș e a s c ă  
nivelul aprobat.

„Vom crește pensiile, vom crește alocațiile. Am prevăzut 
în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat și în Legea 
bugetului de stat sumele necesare pentru a asigura 
creșterea pensiilor. Poți să-ți permiți să crești alocațiile în 
măsura în care există resursele financiare pentru a susține 
această majorare, fără să afecteze deficitul bugetar, dar cu 
siguranță vom crește alocațiile de copii și cu siguranță vom 
crește și pensiile”, a declarat Orban la Palatul Parlamentului.

Premierul a comentat și declarațiile guvernatorului BNR, 
Mugur Isărescu, care a spus că o creștere a pensiilor cu 40% 
este prea mare față de creșterea economică.

„Domnul guvernator a spus că e greu să crești pensiile cu 
40% dacă tu ai o creștere economică de 4% și, într-adevăr, la 
baza oricărei decizii care este legată de cuantum - salariilor 
în sectorul public, pensiilor, alocațiilor de copii, ajutoarelor 
speciale și al altor categorii de indemnizații - evident că 
atunci când iei decizia privind cuantumul alocării trebuie să ții 
cont de realitatea economică (...). Uitați-vă, de exemplu, 
discrepanța dintre salariile din sectorul public și sectorul 
privat. Dacă vă uitați, în nicio țară europeană nu există o 
asemenea situație, în care salariul mediu în sectorul public 
să fie mai mare decât în sectorul privat”, a spus Orban.

Dar premierul a spus că orice decizie va fi luată după o 
analiză a evoluției economiei în primele șase luni.

Primar liberal, 
despre două tururi de scrutin

Orban: Vor crește pensiile, 
vor crește și alocațiile

Magistraţii instanţei supreme s-au pronunţat 
cu privire la recursul în casaţie formulat de 
fostul lider PSD Liviu Dragnea, în dosarul în 
care a fost condamnat la 3 ani şi jumătate de 
închisoare.

ÎCCJ a decis, definitiv, să respingă recursul 
lui Liviu Dragnea. Fostul șef al PSD rămâne în 
închisoare și va plăti cheltuielile de judecată!

Un complet de cinci judecători de la instanța 
supremă a respins, marți, definitiv recursul în 
casație făcut de Liviu Dragnea și celelalte 
persoane condamnate din dosarul DGASPC 
împotriva deciziei prin care au primit pedepse 

cu executare.
Liviu Dragnea a spus, săptămâna trecută, în 

faţa magistraţilor de la instanţa supremă, că a 
recurs la recurs în casaţie deoarece de 8 luni se 
află în spatele gratiilor deşi este nevinovat, iar 
procurorii au spus mai multe neadevăruri în 
acest dosar.

„Vreau să mă refer la un neadevăr, şi anume 
că eu le-am cunoscut pe Anisia şi Botorogeanu, 
ca multe alte neadevăruri folosite de acest 
parchet Nu am iniţiat acest recurs doar pentru 
că aş fi nevinovat, pentru a ieşi cu orice preţ din 
închisoare. Am făcut acest demers, sunt 
complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în 
Penitenciar. Nu mi s-a părut normal să plătesc 
pentru o faptă pe care nu am comis-o. Rămâne 
la dispoziţia dumneavoastră dacă voi sta 
nevinovat sau dacă admiteţi casaţia. (...) Cred 
cu tărie în nevinovăţia mea”, a spus fostul lider 
PSD în faţa instanţei supreme, scrie Mediafax.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost 
condamnat la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu 
executare, în luna mai, în dosarul angajărilor 
fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului 
Teleorman.

Ministrul Justiției a anunțat cine sunt noii şefi
 ai DNA, DIICOT şi PG

Liviu Dragnea rămâne în închisoare! 
Decizia este definitivă



(urmare  din  pagina  1)
Meseriile în care au fost comunicate locurile 

vacante sunt : inginer mecanic, inginer 
electromecanic, inginer electrotehnist, 
inspector/referent resurse umane, sef formatie 
industria petroliera/petrochimica, specialist in 
achizitii, proiectant inginer mecanic, proiectant 
inginer electromecanic, proiectant inginer 
electrotehnic, oficiant posta telegrame, 
electrician de întreţinere şi reparaţii, 
electromecanic masini si echipamente 
electrice, electrician montator de instalatii 
automatizate, rectificator universal, sofer de 
autoturisme si camionete, vanzator, lucrător 
comercial, lacatus mecanic, lacatus mecanic 
de intretinere si reparatii universale, instalator 
instalatii tehnico-sanitare si de gaze, zidar, 
sculer-matriter, stivuitorist, sudor manual cu arc 
electric, sudor manual cu flacara de gaze, 
confectioner-asamblor articole din textile, 

muncitor necalificat in industria confectiilor, 
manipulant marfuri, muncitor necalificat la 
asamblarea , montarea pieselor, spalator 
vehicule.

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

Pentru a comunica locurile de muncă 
vacante, agenţii economici trebuie să 
comunice oferta la sediul agenţi i lor 
locale/punctelor de lucru.

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

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Din patrimoniul Muzeului Județean Teleorman face parte 
un obiect deosebit: este vorba de un chimir.

Acest obiect provine din comuna Siliştea (cunoscută în 
trecut sub denumirea de Grosul) și a fost achiziţionat în anul 
1982.

Chimirul este un brâu lat de piele specific costumului 
popular bărbătesc din zona Teleorman şi din alte părţi ale ţării 
şi se mai numeşte şerpar.

Acest chimir datează din perioada 1875-1900 și este 
confecţionat de către meşteşugari curelari care foloseau 
pielea zisă „blanc” sau „toval”, obţinută prin argăsirea 
vegetală a pieilor crude.

Pielea pentru chimire se pregătea cu grijă, ca să se obţină 
fâşii late cu suprafaţa netedă, pe care se aplica broderie sau 
suprafeţe subţiri de piele de ovină brodate sau decorate, 
numite „ihră”.

Chimirul din imagine prezintă decoraţiuni obţinute prin 
broderie pe piele policromă (realizată cu ajutorul acelor fâşii 
înguste de piele numite irhă şi cu ajutorul firelor metalice), cu 
motive geometrice şi florale. El are un buzunar a cărui clapetă 
este decorată cu capse şi rozete, iar întreaga suprafaţă este 
decorată prin repusare, ştanţare şi capse.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

296 locuri de muncă vacante la nivelul
 judeţului Teleorman

”Vreau să limităm accesul 
străinilor la a cumpăra pământ 
din România… nimic nu a fost 
întâmplător, agricultura pusă 
la pământ”, declara Liviu 
Dragnea în 2019, în plină 
campanie împotriva străinilor. 
O statistică prezentată de 
LantulAlimentar.ro arată că 
statul român, controlat timp de 
aproape trei ani de Liviu 
Dragnea și PSD, nu a 
cumpărat niciun hectar de 
teren de pe piața liberă, deși 
are drept de preempțiune.

Posibilitatea ca statul să 
cumpere terenul agricol scos 
la vânzare de proprietari a fost 
introdusă în Legea 17/2014 tot 
l a  i n i ț i a t i v a  P S D :  ”  
Înstrăinarea, prin vânzare, a 
terenurilor agricole situate în 
e x t r a v i l a n  s e  f a c e  c u  
respectarea condițiilor de fond 
și de formă prevăzute de 
Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, și a 
dreptului de preempțiune al 
coproprietarilor, arendașilor, 

proprietarilor vecini, precum și 
al statului român, prin Agenția 
Domeniilor Statului, în această 
ordine, la preț și în condiții 
egale”.

Cu toate acestea, cel puțin 
în perioada 2017 – 2019, statul 
r o m â n ,  p r i n  A g e n ț i a  
Domeniilor Statului, nu și-a 
e x e r c i t a t  d r e p t u l  d e  
p r e e m p ț i u n e  ș i  n u  a  

achiziționat nici măcar un 
hectar de teren agricol, potrivit 
unei informari făcute anul 
trecut de Ministerul Agriculturii 
și Dezvolătării Rurale către 
vicepreședintele de atunci al 
Comisiei pentru Agricultură din 
Camera Deputaților, Nechita-
Adrian Oros, ajuns între timp 
ministru al Agriculturii.

În răspunsul oferit lui Oros, 
ministerul a invocat sub 
semnătura fostului ministru 
Petre Daea, lipsa banilor 
necesari pentru cumpărarea 
de pe piața liberă a terenurilor 
agricole. ADS este finanațată 
de la bugetul de stat, prin 
M i n i s t e r u l  A g r i c u l t u r i i .  
Responsabilitatea finanțării 
ADS din bugetul de stat, via 
MADR, a revenit guvernelor 
care s-au succedat în urma 
alegerilor din decembrie 2016, 
conduse de Grindeanu, 
Tu d o s e  ș i  D ă n c i l ă ,  ș i  
majorității parlamentare care a 
aprobat bugetul de stat în 
fiecare an. În ultimă instanță, 
responsabilitatea finanțării 
ADS a reveni t  fostu lu i  
p reșed in te  a l  Camere i  
Deputaților, Liviu Dragnea, 
care a fost și președinte al 
PSD, considerat șeful de facto 
al guvernări lor până la 
condamnarea sa la închisoare 
cu executare care a condus la 
pierderea funcțiilor publice și 
politice.

50% dintre români consideră că au un stil de viaţă 
sănătos, arată un sondaj online la care au participat 3.075 
de respondenţi, desfăşurat în cadrul primei etape a 
campaniei naţionale de informare „Totul despre asigurările 
de sănătate”, se arată într-un comunicat transmis 
G4Media.ro

Ce se întâmplă cu ceilalți 50%? Întrebaţi ce şi-ar dori să 
schimbe, în primul rând, la stilul lor de viaţă ca să fie unul 
mai sănătos, 41% au menţionat dieta, în timp ce 32% au 
declarat că şi-ar dori mai mult timp pentru ei şi pentru 
relaxare, iar 19% şi-ar dori să facă mai mult sport. Doar 2% 
au declarat că nu şi-ar dori un stil de viaţă mai sănătos.

50% dintre români consideră că nu au un stil de viaţă 
sănătos. Dieta şi mai mult timp pentru relaxare – printre 
lucrurile pe care le-ar schimba în bine. Doar 12% dintre 
români fac sport zilnic. 61% nu se implică deloc în activităţi 
sportive.

1 din 4 români (24%) nu includ fructe în dieta zilnică, iar 1 
din 2 români (49%) nu includ legume crude în dieta zilnică.

2 din 3 români declară că citesc etichetele alimentare ale 
produselor pe care le cumpără. 42% dintre români sunt 
dispuşi să plătească cu 10% mai mult pentru un produs 
alimentar pe care îl consideră de o calitate mai bună.

În cadrul aceluiaşi sondaj, doar 12% dintre respondenţi 
au declarat că includ zilnic în program activităţi sportive 
(mers la sală, jogging, ciclism, înot etc.), 10%, mai puţin de 
o dată pe săptămână, în timp ce 8% fac acest lucru de 1-2 
ori pe săptămână. 61% dintre respondenţi au declarat că nu 
se implică deloc în astfel de activităţi.

Şi din punctul de vedere al mersului pe jos lucrurile sunt 
similare: 37% dintre participanţii la sondaj au declarat că 
merg pe jos între 1 şi 3 kilometri pe zi (1000 – 4000 de paşi), 
în timp ce 29% – mai puţin de 1 kilometru în fiecare zi (sub 
1000 de paşi) -, iar 18% străbat zilnic pe jos între 3 – 5 
kilometri (4.000 – 7.000 de paşi).

Întrebaţi cât de des consumă alimente tip fast food sau 
semipreparate, 35% au răspuns că fac acest lucru foarte 
rar, de 1-3 ori pe an, în timp ce 32% consumă rar, aproape o 
dată în fiecare lună. 19% dintre participanţii la sondaj nu 
consumă deloc astfel de alimente.

89% dintre participanţii la sondaj au declarat că nu ţin 
evidenţa caloriilor pe care le consumă zilnic. Pe de altă 
parte, dintre cei care fac acest lucru, 58% vor să ştie câte 
calorii consumă deoarece îşi monitorizează greutatea 
pentru că vor să slăbească, 10% – pentru că vor să îşi 
crească masa musculară, iar 6%, pentru că vor să crească 
în greutate.

1 din 4 români (24%) nu include fructe în dieta zilnică. 
58% declară că mănâncă 1 – 2 fructe pe zi, iar 18%, 3 fructe 
sau mai mult.

De asemenea, 1 din 2 români (49%) nu include legume 
crude în dieta zilnică. 42% consumă 1 – 2 tipuri de legume 
pe zi, iar 10% – mai mult de 3 tipuri de legume pe zi.

Repere teleormănene:  

Chimirul

Sondaj: 

Ce cred românii despre 
sănătatea lor 

În 2019 au fost 5.800 de incidente raportate 
de către spitale de stat sau private, în creştere 
cu 700 de astfel de evenimente faţă de 2018.

Din cele 635 de spitale de stat şi private din 
România monitorizate de Autoritatea 
Naţională de Management al Calităţii din 
Spitale (ANMCS), 200 de spitale nu transmit 
niciun fel de informaţie către Autoritate, iar 
despre ele nu se ştie nimic, arată ANMCS, care 
centralizează aceste date începând din 2017.

Din restul de 26 de unităţi cu paturi, doar 
256 de spitale au raportat în 2019 către 
ANMCS date privind incidentele din unităţile 
medicale, cele mai multe spitale fiind de stat, 
din datele autorităţii. În cazul a 170 de spitale, 
raportările acestora au arătat că nu există nicio 
problemă în aceste unităţi, ceea ce înseamnă, 
în teorie, că sunt cele mai curate unităţi 
spitaliceşti.

Autoritatea de Management al Calităţii nu 
este abilitată să sancţioneze unităţile medicale 

care nu declară sau să verifice  ulterior 
spitalele. Direcţia de Sănătate Publică de la 
nivel judeţean poate merge în controale şi 
poate ulterior, în cazul în care există probleme, 
să dea amenzi.

Incidentele din spital sunt raportate la 
nivelul fiecărei secţii şi transmise mai departe 
către conducerea spitalului şi autoritatea de 
calitate în spitale. Rolul ANMCS este să dea 
recomandări privind riscurile din spitale şi 
astfel se pot identifica situaţii critice din 
unităţile medicale.

Cele mai frecvente incidente raportate de 
către spitale se referă la infecţii intra-
spitaliceşti, peste 50% dintre problemele 
indicate de unităţile sanitare referindu-se la 
nerespectarea măsurilor de prevenire şi 
combatere a infecţiilor.

În 2019 au fost 5.800 de incidente raportate 
de către spitale de stat sau private, în creştere 
cu 700 de astfel de evenimente faţă de 2018.

Statul român nu a cumpărat niciun
 teren agricol de pe piața liberă, deși PSD a folosit 

din plin retorica anti-străini

Peste 200 de spitale nu transmit nicio informaţie 
către Autoritatea Naţională de Management 

al Calităţii din Spitale
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Unul dintre cele mai importante evenimente 
din istoria statului român modern este Unirea 
Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859, 
cunoscută ca Mica Unire și reprezentând 
unificarea vechilor state Moldova şi Ţara 
Românească.

Unirea este strâns legată de personalitatea lui 
Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea lui ca 
domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie în 
Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Ţara 
Românească.

Este perioada istorică în care s-a realizat şi 
consolidat, prin reforme, statul naţional, fiind 
considerată a fi primul pas important pe calea 
înfăptuirii statului naţional unitar roman.

Așadar, Unirea de la 24 Ianuarie 1859 a 
deschis o nouă epocă în dezvoltarea istorică a 
poporului român, fiind urmat de o serie de reforme 
structurale care au contribuit la progresul țării 
noastre. Punând bazele României moderne, 
Unirea din 1859 a însemnat o etapă esențială pe 
drumul unității naționale, a cărei întregire deplină 
avea să se înfăptuiască în 1918, atunci când lupta 
de eliberare națională a poporului nostru va fi 
încununată de victorie.

Cu prilejul sărbătoririi  actului unirii de la 24 
Ianuarie 1859, Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” Teleorman, instituție aflată sub autoritatea 
Consiliului Județean Teleorman, organizează joi, 
23 ianuarie 2020, începând cu ora 1000, la Sala 
de lectură a instituției următoarele expoziţii 
tematice:

- „Cuza-Vodă și Unirea”, expoziție care 
cuprinde carte din patrimoniul bibliotecii, printre 
care amintim titlurile: „Epopeea Marii Uniri”, 
„Românii la 1859”, „Istoria modernă a României”, 
„Pe urmele lui Alexandru Ioan Cuza”, „Făcliile 
Unirii”,  „Moş Ion Roată şi Unirea”,  „Alexandru 
Ioan Cuza în politica europeană”;

- „Cuza şi pasoptiştii”, expoziţie de cărți poştale 
şi medalii din colecţia lui Teodor Nicolae Săceanu;

- „Hora Unirii”, expoziție de desene realizate de 
elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din 
Alexandria, îndrumați de profesor Manuela 
Carabașu;

- „Hai să dăm mână cu mână”, expoziție de 
desene realizate de elevii Școlii Gimnaziale 
„Ștefan cel Mare” din Alexandria, îndrumați de 
profesor Cristina Purcărea.

Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din 
Alexandria, coordonați de cadrele didactice 
Bogdan Doncea, Manuela Carabașu, Mirela 
Pîrvulescu, Gina Groseanu și Narcisa Cristea, vor 
prezenta  momentul artistic „Românii și Mica 
Unire” .

Evenimentul se încheie sub genericul „Să ne 
amintim de 24 Ianuarie 1859”, cu  elevii Școlii 
Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Alexandria, 
pregătiți de profesor Steluța Marin, care vor 
prezenta o scenetă și o șezătoare, dar și un 
program artistic pregătit de învățător Florentina 
Cismaru și bibliotecar Mariana Țiței.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

“Începând cu 
anul școlar 2020-
2021, elevii vor 
circula gratuit pe 
baza carnetului de 
elev, vizat de către 
unitatea școlară”, 
a  a n u n ț a t  
M i n i s t e r u l  
Educației. Decizia 
a fost anunțată printr-un comunicat de presă, după o 
ședință la sediul ministerului la care au participat ministrul 
Dezvoltării, un secretar de stat din Transporturi și 
reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor și ai 
Asociației Elevilor din Constanța. Ministerul susține că 
gratuitatea va fi aplicată printr-un “act normativ” elaborat 
de “ministerele implicate”.

Reprezentanții Asociației Elevilor din Constanța au 
declarat pentru Edupedu.ro că este vorba despre 
gratuitate pe mijloacele de transport în comun rutiere.

La finalul aceleiași întâlniri, Ministerul Educației a 
precizat că va modifica Legea educației, prin Ordonanță 
de Urgență, după ce Curtea Constituțională a decis că 
decontarea pe “bază de abonament”  es te  
neconstituțională, deoarece creează o diferență de 
tratament juridic între elevii care pot prezenta abonament 
și elevii care, din diferite motive obiective (de exemplu, 
lipsa transportului în comun), nu pot prezenta 
abonament, dar pot prezenta alte acte doveditoare.

Pentru obținerea gratuității transportului elevilor pe 
mijloacele de transport în comun rutiere, Ministerul spune 
că va elabora o Hotărâre de Guvern care să abroge HG 
863/2016 pentru aprobarea metodologiei de calcul și 
stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent 
abonamentului de transport “și să prevadă noi tarife 
maximale”.

Exista un aliment pe care mai 
toti romanii il mananca din mosi-
stramosi. Alimentul traditional 
este consumat atat la oras, cat si 
in mediul rural si, pe langa faptul 
ca este foarte gustos, este si 
sanatos.

Iata cat de buna este 
mamaliga pentru sanatatea ta.

Mamaliga este o sursa buna 
de proteine vegetale. In plus, 
contine acizi grasi nesaturati, 
hidrocarburi, amidon, albumina, 
vitamine din grupul B, vitaminele 
K, E, potasiu, fier, zinc, dar si 
calciu, magneziu 
s i  f o s f o r .  
P o r u m b u l  n u  
contine gluten, 
dec i  poa te  f i  
consumat si de 
cei cu intoleranta 
sau boala celiaca 
si inlocuieste cu 
succes orezul, 
g r a u l  s i  a l t e  
cereale cu gluten. 
De asemenea, 
a j u t a  l a  
m e n t i n e r e a  
c a p a c i t a t i l o r  
c o g n i t i v e  s i  
i n c e t i n e s t e  
p r o c e s u l  d e  
imbatranire a creierului cu pana 
la 10%, datorita continutului 
mare de tiamine. Femeile 
gravide isi pot asigura doza 
necesara  de  ac id  fo l i c .  
Imbucurator este faptul ca prin 
fierbere, porumbul isi pastreaza 
peste 60% din calitatile nutritive.

Carotenoidele din porumb 
sunt vitale pentru functionarea 
sistemului imunitar si pentru 
s a n a t a t e a  c e l u l e l o r ,  
imbunatatind vederea pe timp 

de noapte. Carotenoidele se 
solubile in grasimi, de aceea un 
cubulet de unt pus in mamaliga 
este indicat.

Pentru  ca are ca lc iu ,  
mamaliga ajuta la protejarea 
oaselor, iar magneziul contribuie 
la scaderea tensiunii arteriale. 
De asemenea, un amplu 
program de cercetare in 
medicina sportiva din Columbia 
a descoperit ca substante 
derivate ale acidului palmitic si 
arahidonic din porumb au rol in 
dezvoltarea fibrei musculare, 

prin modificarea modalitatii de 
actiune a hormonilor tiroidieni.

Substantele antioxidante din 
porumb a ju ta  f i ca tu l  sa  
neutralizeze toxinele, reducand 
riscul de insuficienta hepatica 
sau ciroza. De asemenea, 
gas t r i t a  s i  u l ce ru l  sun t  
ameliorate de consumul de 
mamaliga calda in loc de paine, 
malaiul avand efect de reducere 
a aciditatii si de calmare.

Fibrele si vitaminele din 
complexul B pe care le contine 

porumbul ajuta organismul sa 
tina sub control nivelul glicemiei. 
Specialistii spun ca un consum 
regulat de mamaliga contribuie 
si la reglarea glicemiei, dar si a 
colesterolului, diminunad riscul 
de boli cardiovasculare.

Mamaliga este o sursa 
importanta de fibre si nu contine 
zahar. De asemenea, mamalina 
contine vitaminele A, B si E. 
Aces te  p rop r ie ta t i  a ju ta  
persoanele supraponderale si 
obeze sa scada in greutate, 
deoarece preparatul din porumb 

ofera o senzatie 
d e  s a t i e t a t e  
extrem de rapida 
(datorita fibrelor). 
S t u d i i  d e  
specialitate au 
a r a t a t  c a  l a  
persoanele care 
consuma regulat 
porumb, anumite 
p r o b l e m e  
g e n e r a t e  d e  
h i p o t i r o i d i e  
p r e c u m  
i n g r a s a r e a ,  
somnolenta, lipsa 
de tonus, sunt 
r e d u s e  
considerabil.

Mai multe studii au aratat ca 
porumbul ajuta la dezvoltarea 
unor bacterii bune in intestinul 
gros, care protejeaza colonul de 
d e z v o l t a r e a  c e l u l e l o r  
canceroase.

Precautii
Ce e mult strica, iar acest 

lucru este valabil si in cazul 
mamaligii. Consumul exclusiv 
de mamaliga pe perioade mari 
de timp poate duce la aparitia 
pelagrei.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Evenimentul „Accent pe istorie: Mica Unire, 
24 Ianuarie 1859”

Mămăliguța românească, miracol 
pentru sănătate

Primul extras din film a fost făcut public zilele trecute 
de Simona Halep și arată câteva secvențe din 
antrenamentele sale pentru primul grand slam al anului – 
Australian Open, alături de antrenorul său, australianul 
Darren Cahill.

Mesajul central al filmului este „Simona Halep nu este 
o întâmplare, este un rezultat”.

Pe parcurs vor fi arătate publicului, sub forma unor 
episoade, mai multe secvențe din film, urmând ca întregul 
proiect să apară sub forma unui film documentar.

Proiectul este finanțat de Banca Transilvania și 
realizat de regizorul de film Radu Muntean, cunoscut și în 
lumea publicității ca fiind unul dintre cei mai căutați și 
apreciați regizori de spoturi publicitare.

Iar Simona Halep și Radu Muntean nu sunt la prima 
colaborare. Același regizor a realizat și clipul publicitar 
pentru brandul Rexona, în care Simona Halep îi 
îndeamnă pe români să facă 5000 de pași pe zi.

În cinematografie, Radu Muntean este cunoscut 
pentru realizarea filmelor Hârtia va fi albastră, Marți, după 
Crăciun, Un etaj mai jos și, cel mai recent, Alice T.

Începând din toamnă,
 elevii vor circula gratuit pe baza

 carnetului de elev

Radu Muntean a regizat
 un film documentar despre

 Simona Halep
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În jurnalele sale, Columb susţine că a luptat cu un trib de 
oameni care consuma, ocazional, carnea inamicilor.

Cristofor Columb a înţeles şi raportat către coroana 
spaniolă o mulţime de lucruri greşite despre descoperirea sa. 
Începând cu cea mai evidentă greşeală: cea legată de zona 
geografică în care ajunsese şi continuând cu descrierea 
băştinaşilor de pe insulele din America Centrală, care au dus 
la tratamentul ce a cauzat dispariţia unei mari părţi a acestei 
populaţii. Totuşi, după cum susţine un studiu recent, unele 
dintre detaliile relatate de către Columb sunt corecte. Una 
dintre aceste afirmaţii face trimitere la confruntările cu 
războinici canibali, notează Live Science.

Columb nota în jurnalul său că expediţia s-a confruntat cu 
un trib de războinici în anul 1492, pe care populaţia arawak, 
primii amerindieni pe care i-a întâlnit, îi numea 
„caniba/cariba”. Conform istoricilor, spre deosebire de 
arawaki, aceşti caniba se dovedeau a fi mult mai agresiv; de 
asemenea, aparent, termenul de „canibal” a fost preluat de 
către spanioli şi a ajuns să însemne „mâncător de carne de 
om”.

Dovezile arheologice sugerează că teritoriul ocupat de 
către cariba se întindea pe aproximativ o mie de kilometri la 
sud de Bahamas. Totuşi, dovezile care susţin această 
întindere geografică sunt limitate la o serie de obiecte de 
ceramică. Pentru a avea o mai bună înţelegere a ariei 
ocupate şi a modului în care a avut loc expansiunea 
populaţiei canib în America Centrală şi de Sud, cercetătorii au 
analizat peste 100 de cranii din colecţiile muzeelor din zona 
Caraibe, în speranţa că astfel vor putea să identifice originile 
acestei populaţii.

Studierea craniilor a dus la identificarea a trei valuri de 
migraţie a acestei populaţii, pornind dintre Peninsula Yucatan 
şi ajungând în Bahamas. Coroborarea acestor informaţii cu 
artefactele identificate în diferite situri arheologice sugerează 
că, într-adevăr, populaţia caniba era agresivă cu populaţiile 
pe care le întâlnea, fiind adesea în conflict cu arawakii. 

Pornind de la aceste informaţii, cercetătorii au ajuns la 
concluzia că da, Columb a luptat cu canibalii, mai exact cu 
populaţia caniba. Totuşi, erau războinicii acestei populaţii 
antropofagi, consumau carne de om? Răspunsul este încă 
neclar, dar oamenii de ştiinţă sunt de părere că este posibil ca 
ocazional aceştia să fi consumat carne de om şi asta pentru 
a-şi intimida adversarii.

- Mami, ce-i aia “amantă”?

- Asta, mami… e o femeie rea, care ne fură din bugetul 

familiei!!

- Dar “amant”?

- Ăsta, dragă, e un nene bun, care-l ajută pe tac'tu!

***

- Care este diferenţa dintre o secretară blondă şi una 

brunetă?

- Pe secretara brunetă o însărcinează şeful cu probleme 

de serviciu.

Pastila de râs

Una dintre teoriile legate de dispariţia 
dinozaurilor sugerează că aceasta a fost 
cauzată de către erupţiile vulcanice care au 
avut loc în urmă cu 66 de milioane de ani.

Descoperirea diferitelor fosile şi minerale în 
diferite zone ale planetei îi ajută pe oamenii de 
ştiinţă să realizeze o mai bună cronologie a 
evoluţiei vieţii pe Pământ. Unul dintre punctele 
acestei cronologii în jurul căreia au loc o 
m u l t i t u d i n e  d e  
discuţii este cel legat 
d e  e x t i n c ţ i a  
dinozaurilor. Astfel, o 
parte a cercetătrilor 
sunt de părere că 
sfârşitul acestora a 
fost cauzat de un 
asteroid care a lovit 
Pământul în urmă cu 
65 de milioane de 
ani, în timp ce alţi 
oameni de ştiinţă 
teoretizează că o 
ser ie  de erupţ i i  
vulcanice care au 
avut loc în urmă cu 
66 de milioane de ani a dus la această 
dispariţie în masă. 

Un studiu recent, condus de către 
cercetătoarea Pincelli Hull, profesoară de 
geologie şi geofizică a Universităţii Yale, 
demonstrează că aceste erupţii vulcanice care 
au avut loc în urmă cu 66 de milioane pe 
teritoriul actual al Indiei nu au contribuit la 
dispariţia dinozaurilor, notează Phys.

„Vulcanii pot conduce la extincţii în masă, 
deoarece eliberează o mulţime de gaze, 
precum SO2 (n.r. dioxid de sulf) şi CO2 (n.r. 
dioxidul de carbon), care pot modifica climatul 
şi acidifica atmosfera”, explică dr. Hull. Ea mai 
precizează că studiul pe care l-a condus a avut 
ca scop înţelegerea datei exacte când au avut 
aceste erupţii.

Pentru a determina perioada în care au avut 
l o c  a c e s t e  
e v e n i m e n t e  
vulcanice, oamenii 
de ştiinţă au folosit 
izotopii de carbon şi 
modele ale evoluţiei 
t e m p e r a t u r i l o r  
globale. Din analiza 
a c e s t o r  d a t e ,  
oamenii de ştiinţă au 
ajuns la concluzia că 
aceste erupţii au 
avut loc cu aproape 
un milion de ani 
înaintea asteroidului 
c a r e  a  d u s  l a  
d i s p a r i ţ i a  

dinozaurilor.
Activitatea vulcanică din Cretacicul târziu a 

provocat un eveniment gradual de încălzire 
globală de aproximativ două grade, dar nu şi 
extincţia în masă. [...] O serie de specii s-au 
deplasat spre polul nord şi sud, dar s-au mutat 
cu mult înainte de impactul asteroidului, a 
explicat Michael Henehan, cercetător care a 
colaborat în cadrul acestui studiu.

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

Columb a avut dreptate, 
a descoperit canibali în

 ”Lumea Nouă”

Betonul este unul dintre 
acele materiale fără de care 
lumea în care trăim nu ar 
putea să aibă forma pe care o 
a r e .  P o r n i n d  d e  l a  

infrastructură şi ajungând la 
clădirile în care locuim sau 
m u n c i m ,  b e t o n u l  s e  
dovedeşte a fi un material 
rez i s ten t  ca re  pe rmi te  
constructorilor să creeze 

structuri mai mari şi mai 
complexe în comparaţie cu 
materialele mai tradiţionale. 
Chiar şi o astfel de „minune” 
t e h n o l o g i c ă  p o a t e  f i  

îmbunătăţită, sunt de părere 
cercetătorii de la Universitatea 
Colorado, ei creând un 
material pe care l-au descris 
ca fiind un „beton viu”, notează 
Futurism.

În amestecul acestui beton 
se află nişte componente 
neobişnuite, dar care îi 
conferă acestuia funcţi i  
structurale şi biologice. Astfel, 
cercetătorii dezvăluie că 
betonul lor conţine: nisip, 
gelatină şi cianobacterii. 
Aceste bacterii pot supravieţui 
şi pentru câteva săptămâni în 
condiţi i le ideale explică 
cercetătorii, ceea ce duce la o 
c r e ş t e r e  c o n t i n u ă  a  
materialului pe întreaga 
d u r a t ă  d e  v i a ţ ă  a  
cianobacteriilor.

Într-un studiu în care şi-au 
explicat „reţeta” şi propietăţile 
acestui material, cercetătorii 
Universităţii Colorado explică 
faptul că acesta ar putea fi în 
med i i  ex t reme p recum 
deşertul sau chiar spaţiul, 
unde ar putea să reducă 
considerabil cantitatea şi 
volumul de materiale pe care 
agenţiile spaţiale vor avea 
nevoie să le trimită în spaţiu.

Extincţia dinozaurilor nu a fost cauzată
 de către vulcani

''Betonul viu'', materialul de construcţie care se
 poate regenera precum un organism viu



1592: S-a născut Pierre Gassendi, filosof, matematician 
francez (d. 1655).

1788: S-a născut 
Lord Byron (George 
Gordon), poet englez 
(d. 1824).
1849: S-a născut  

August Strindberg, 
poet şi scriitor suedez 
(d. 1912).
1862: Se formează 

primul guvern unitar al 
României, condus de 
Barbu Catargiu.
1869: S-a născut 

Gr i go r i  Raspu t in ,  
călugăr rus (d. 1916).
1885: S-a născut 

Gheorghe Demetrescu, 
astronom şi seismolog 
român (d. 1969).
1908: S-a născut Lev 

Landau, fizician rus, 
laureat al Premiului Nobel (d. 1968).
1922: A murit Alexandru Ciurcu, inventator şi publicist 

român (n. 1854).
1939: Pentru prima oară, în cadrul Universităţii 

Columbia, a fost divizat un atom de uraniu.
1993: A murit Kobo Abe, scriitor, fotograf şi inventator 

japonez (n. 1924).
2012: A murit Tudor Mărăscu, regizor român de teatru 

şi film (n. 1940).
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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 
Aventura urbană 14:00 Telejurnal 
15:10 Convieţuiri 17:00 Fan/ Fun 
urban 17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:35 Nadine 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Izolaţi în România 22:30 
Adevăruri despre trecut 23:00 
Moştenirea clandestină

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 22 Ianuarie

Va nemultumeste 
faptul ca munciti prea 
mult si rezultatele 
intarzie apara. Va 
s fa tu im sa avet i  
rabdare. Spre seara, 
partenerul de viata va 
f a c e  o  s u r p r i z a  
placuta.

D i n  c a u z a  
nervozitatii, riscati sa 
i i  i ndepar ta t i  pe  
partenerii de afaceri. 
Daca va urcati la 
volan, va sfatuim sa 
c o n d u c e t i  c u  
prudenta. Exista riscul 
sa aveti un accident.

Sunteti nerabdator 
sa terminati o lucrare 
inceputa acum cateva 
zile. Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
e v i t a t i  d i s c u t i i l e  
aprinse cu partenerul 
de  v ia ta .  Sun te t i  
predispus la accidente.

R e l a t i i l e  
pa r tene r ia le  sun t  
incordate din cauza 
unor neinte leger i .  
Inainte de a face 
promisiuni familiei, va 
recomandam sa va 
analizati cu luciditate 
posibilitatile financiare.

Este o zi favorabila 
c o m u n i c a r i i  c u  
persoanele mai tinere 
si cu copiii. Sunteti 
tenace si nu va lasati 
pana nu realizati tot 
ce v-a t i  propus.  
Evitati discutiile in 
contradictoriu!

Un pr ie ten va 
propune o colaborare 
care v-ar ajuta sa va 
rotunjiti veniturile. 
Puteti sa va ocupati 
de problemele casei. 
Va recomandam sa 
ascultati si parerile 
partenerului de viata. 

D i m i n e a t a  n u  
sunteti intr-o forma 
s t r a l u c i t a .  E s t e  
r e c o m a n d a b i l  s a  
a m a n a t i  d e c i z i i l e  
importante si sa va 
limitati la activitati de 
rutina. Evitati calatoriile 
si eforturile prelungite!

A v e t i  m u l t e  
probleme de rezolvat 
atat la serviciu, cat si 
acasa. Acordati mai 
multa atentie activitatii 
profesionale! In caz 
contrar, s-ar putea sa 
primiti reprosuri din 
partea sefilor.

Sunteti irascibil si 
s-ar putea sa ii spuneti 
partenerului de viata 
cuvinte pe care le veti 
regreta. Daca va 
urcati la volan, ar fi 
bine sa conduceti mai 
prudent decat de 
obicei.

BERBEC

Va recomandam sa 
nu sperati prea mult 
pe plan financiar. Aveti 
parte de intarzieri si 
amanari din cauza 
uno r  even imen te  
neprevazute. Pastrati-
va calmul si ascultati-
va intuitia!

Puteti avea o zi 
buna pe plan financiar, 
insa trebuie sa va 
controlati tendinta de 
a critica tot ce se 
petrece in jur. Seara, 
primiti vizita unei rude 
mai in varsta, care va 
da o veste buna.

Dimineata faceti 
cateva drumuri si  
reusiti sa rezolvati 
probleme atat  de 
s e r v i c i u ,  c a t  s i  
personale.  Ev i ta t i  
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu si nu mai 
fiti atat de incapatanat!

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 Legea 
e lege 23:00 Miami Vice 01:30 
Ştirile Pro Tv 02:00 Cavalerul 
negru 04:30 Ce se întâmplă 
doctore? 05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neaţa cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Nuntă cu 
scântei 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 iUmor 22:15 O familie de 
coșmar 00:00 Xtra Night Show 
01:00 Observator 02:00 Acces 
direct 03:45 Mangalița 04:30 
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 
22:00 Bravo, ai stil! 00:00 Știrile 
Kana l  D 01:00 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Camera de 
râs  15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:00 Trăsniț i  20:00 
Omoară-mă de trei ori 22:00 
Starea naţiei – Betman 23:00 
Focus din inima României 
2 3 : 3 0  T r ă s n i ț i  0 0 : 3 0  
Mercenarul

09:00 La bloc 11:30 Pe 
urmele vinovatului 13:30 
B ă t ă l i a  a n u l u i  1 5 : 4 5  
Vorbeşte tot oraşul 18:15 La 
bloc 20:30 Copa de Elite 
22:30 Regina balului 00:15 
Copa de Elite 02:15 Regina 
balului 03:45 La bloc 05:00 
La Maruţă 06:45 Nu o poti 
lua cu tine dupa moarte

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Regatul 
Sălbatic 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Campionatul European 
de patinaj artistic 17:40 In direct cu 
viaţa 19:00 Telejurnal 20:05 
S t răbă tând  Pa r i su l  21 :40  
Campionatul European de patinaj 
artistic 23:30 Câştigă România!

08:00 Animale fantastice şi 
unde le poţi găsi 10:05 Ziua Z: 
Apocalipsa 11:55 Tootsie 
13:50 Jackie Chan, pilot de 
curse 15:40 Stăpânul inelelor: 
Cele două turnuri 18:30 Tăișul 
gloriei 20:00 Anna 21:55 
Destinația 22:40 Patient Zero 
00:15 Pulp Fiction 02:40 
Iubito, ne-am micşorat pe noi 
03:50 Anna

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 

22 Ianuarie
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Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 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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Florin Prunea e convins că Dinamo nu-i va 
simţi lipsa lui Dan Nistor, vândut în această 
iarnă la Craiova pentru 260.000 de euro.

Preşedintele "câinilor" e convins că echipa 
lui Dusan Uhrin şi-a găsit şi un nou căpitan, în 
locul lui Nistor: fundaşul croat Ante Puljic, 
revenit la Dinamo în septembrie.

"Helmuth (n.r. Duckadam) știe foarte bine 
câte oferte i-a făcut FCSB. Nu l-am cunoscut 
până acum, dar e un băiat extraordinar, un 
fotbalist, un lider, de-asta a reușit în viață. Avem 
nevoie de un asemenea jucător. Poate fi 
căpitan fără probleme, pentru că strânge 
echipa în jurul lui", a declarat şeful lui Dinamo, 
la "Fotbal Club".

Dan Nistor a părăsit-o pentru a doua oară pe 
Dinamo

Prunea nu-l condamnă pe Dan Nistor, care a 

fredonat cu patos imnul Craiovei la scurt timp 
după ce a fost transferat de la Dinamo, unde 
chipul său era prezent pe autocarul echipei.

"E un imn frumos, şi eu îl cânt cu plăcere (n.r. 
Florin Prunea a jucat şi el pentru Craiova). Şi l-
au dorit mult şi l-au luat. Arată foarte bine 
echipa, Nistor este un capitol încheiat, îi dorim 
baftă, însă vom găsi soluţii şi fără Nistor cu 
siguranţă", a mai spus Florin Prunea.

"Eu am refuzat de trei ori FCSB. Și nu doar 
pe ei. CFR Cluj, am vorbit ceva cu Craiova. Cu 
CFR Cluj a fost o discuție vara trecută, înainte 
să mă întorc la Dinamo. Doar la Dinamo voi juca 
în România. Sunt un "câine roșu" veritabil, eu 
chiar mă simt parte din acest club, din această 
echipă. Simt asta.

Fiecare gândește în felul lui, face ceea ce 
crede de cuviință. Eu vorbesc sincer, nu o fac 
azi într-un fel, iar mâine mă schimb. Nistor era 
căpitanul lui Dinamo. Cu tot respectul pentru 
cluburile mari, pentru el. OK, te vor, dar nu te 
duci. Aștepți de afară", a spus Puljic, pentru 
Gazeta Sporturilor.

Ante Puljic a mai jucat pentru Dinamo în 
sezonul 2015-2016 înainte de a reveni anul 
trecut, de la Al Faysaly.

Dan Nistor a părăsit pentru a doua oară 
Dinamo. În vara lui 2017 a fost oferit la CFR 
Cluj, la schimb cu Filipe Nascimento, însă a 
revenit în ianuarie 2018 în Ştefan cel Mare.

SPORT

Portarul Silviu Lung jr. va sta pe tușă trei săptămâni, 
conform unui comunicat emis marți de Kayserispor. Fanii 
echipei l-au acuzat pe român că se dă lovit pentru a semna cu 
Beșiktaș, însă clubul a anunțat că portarul a suferit o fisură la 
degetul mic de la mâna stângă.

Kayserispor a confirmat problema medicală a lui Silviu 
Lung jr: "Portarul Silviu Lung s-a accidentat înaintea meciului 
cu Alanyaspor, iar medicii au oferit acum verdictul final. 
Jucătorul a suferit o fisură a degetului mic de la mâna stângă. 
Lung va reveni pe teren peste circa 3 săptămâni", se arată în 
comunicatul emis de Kayserispor.

Silviu Lung jr. a fost acuzat de fanii lui Kayserispor că s-a 
dat lovit la ultimul meci! Ce imagine a postat portarul

"Am un contract cu Kayserispor şi vreau să-l respect până 
la capăt. Am vrut să joc în partida cu Alanyaspor, dar am 
dureri teribile la mână din cauza unei accidentări. Am sperat 
să joc, dar doctorii nu şi-au dat avizul, au spus că e prea 
riscant", a explicat Silviu Lung jr.

Fără el în poartă, Kayserispor a suferit o înfrângere la 
scor, 1-5 şi rămâne pe ultimul loc în Superliga turcă cu 10 
puncte din 18 meciuri.

Simona Halep - Jennifer Brady 7-6, 6-1 | Numărul 3 
mondial a început perfect la Australian Open, chiar dacă o 
ușoară accidentare i-a dat bătăi de cap. La finalul meciului cu 
Brady, Halep a spus că se simte foarte bine la Melbourne.

Halep recunoaște că a început mai greu meciul, dar s-a 
redresat în setul secund: "A fost un meci dificil. Am mai jucat 
acum câteva luni și am ajuns până la setul decisiv. Mă bucur 
că am trecut de acest meci, aștept turul următor. Mă simt 
foarte bine în Australia, îmi place să joc aici.

În setul al doilea mi-am găsit ritmul mai bine, am reușit s-o 
plimb mai mult pe teren. Am fost mai puternică și m-am 
descurcat mai bine în setul secund. E foarte bine că îl am pe 
Darren înapoi echipa mea", a spus Halep, la finalul partidei cu 
Brady.

Înaintea meciului cu Brady, Simona a urcat pe locul 3, cu 
5561 de puncte, făcând astfel rocada cu Naomi Osaka.

Sorana Cîrstea, care a trecut în primul tur de la Australian 
Open de Barbora Strycova, scor 6-2, 7-6, se află pe locul 74 
în clasamentul WTA, dat publicității chiar în ziua în care a 
început primul Grand Slam al anului.

Pe lângă cele două sportive, în top 100 WTA se mai află și 
Ana Bogdan, care ocupă locul 98. Bianca Andreescu, 
canadianca cu origini românești, se află pe locul 6, cu 4935 
de puncte. Câștigătoarea de la US Open nu evoluează la 
Australian Open.

Kayserispor a făcut anunțul
 oficial în cazul lui Silviu Lung jr.

Prima reacție a 
Simonei Halep după victoria 

cu Jennifer Brady

Jucătoarea română de 
tenis Irina Begu a fost învinsă 
de olandeza Kiki Bertens (cap 
de serie numărul 9), 1-6, 4-6, 
marţi, la Melbourne, în prima 
rundă a turneului Australian 
Open, primul Grand Slam al 
anului.

Turneul se dispută în 
condiţii speciale din cauza 
incendiilor din Australia, 
aspect despre care a vorbit şi 
Roger Federer.

Bertens (28 ani, 10 WTA) s-
a impus după o oră şi 15 
minute, la capătul unui meci pe 
care l-a controlat de la un 
capăt la celălalt.

Irina Begu a trecut de 
fiecare dată de primul tur la 
Australian Open în ultimii trei 
ani

Begu, care trecuse de 
primul tur la Melbourne în 
ultimii trei ani (de fiecare dată 
s-a oprit în turul al doilea), a 
făcut 5 duble greşeli în acest 
meci, iar olandeza a avut 3 aşi 

şi 3 duble greşeli. Bertens a 
avut procentaje mai bune la 
ambele servicii, elocvent fiind 
raportul mingilor de break - 
Begu a câştigat una din cinci, 
iar olandeza patru din cinci.

Bertens a avut 17-11 la 
capitolul puncte câştigătoare, 
iar Begu a avut mai multe erori 
neforţate, 27-16.

Irina Begu (29 ani, 105 
WTA) şi Bertens sunt la 

egalitate în meciurile directe, 
2-2, după ce românca s-a 
impus în 2012 în optimi la Linz, 
cu 6-4, 7-6 (7), şi în 2014 în 
calificări la Estoril, cu 0-6, 6-4, 
6-2. Bertens a obţinut prima sa 
victorie în 2017, în optimi la 
Madrid, cu 6-1, 7-5.

Begu va primi un cec de 
90.000 de dolari australieni şi 
10 puncte WTA.

Dinamo şi-a găsit un nou căpitan, după plecarea
 lui Dan Nistor: "Strânge echipa în jurul lui"

Irina Begu-Kiki Bertens 1-6, 4-6. Românca a 
părăsit Australian Open după primul tur
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