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Echipele de intervenție nu au răgaz!
35 de intervenții într-o singură zi
Echipele de intervenție sunt asaltate cu solicitări. De
exemplu, pompierii teleormăneni au avut nu mai puțin de
35 de intervenții într-o singură zi.

scânteile au ajuns pe materialul lemnos al tavanului unei
locuințe, existând riscul ca focul să se propage la
întreaga construcție. Evenimentul a fost anunțat pe
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CNAS a accesat
fonduri europene
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Adrian Oros:

Tinerii fermieri
vor beneficia, în
premieră, de terenuri
concesionate
de la ADS
Pompierii militari din cadrul Detașamentului
Alexandria au intervenit pentru stingerea a două incendii
izbucnite la locuințele unor cetățeni din localitățile
Brânceni și Țigănești. În ambele situații, salvatorii au
reușit să evite producerea de pagube materiale
importante, misiunile acestora rezultând cu salvarea
caselor de locuit.
La Brânceni, din cauza unui coș de fum defect,

numărul unic pentru situații de urgență 112, la ora 12.05,
la fața locului intervenind rapid un echipaj de pompieri cu
o autospecială de lucru cu apă și spumă. Incendiul a fost
lichidat în imediat, fără a fi înregistrate pagube materiale
însemnate. Valoarea bunurilor salvate se ridică la peste
40000 de lei, iar cea a bunurilor distruse la aproape 200
de lei.
(Continuare în pagina 2)

Activitatea desfășurată de
Comisariatul Județean Teleorman
al Gărzii Naționale de Mediu în 2019
Garda Naţională de
Mediu este instituţie
publică şi funcţionează
ca organ de specialitate
al administraţiei publice
c e n t r a l e , c u
personalitate juridică,
finanţată integral de la
bugetul de stat, în
subordinea autorităţii
publice centrale pentru
protecţia mediului.
(Continuare în
pagina 4)

(€) 1 EUR
4.7786 lei

($) 1 USD
4.3095 lei

Atenţie, şoferi! Drumurile sunt acoperite
cu polei! Conduceţi cu prudenţă!
Şoferi, conduceţi cu
prudenţă! Aceasta este
recomandarea poliţiştilor
teleormăneni. În
următoarele zile se anunţă
polei, iar autoturismele pot
scăpa uşor de sub control.
Pentru a evita
producerea unor accidente
rutiere, poliţiştii
teleormăneni vin cu o serie
de recomandări. Chiar dacă
vă aflaţi în localităţi sau în
afara lor, iar partea carosabilă este umedă ori acoperită de polei, gheaţă, zăpadă
sau mâzgă, trebuie să circulaţi cu o viteză care să permită oprirea în siguranţă,
având în vedere că distanţa de frânare în astfel de condiţii este mult mai mare.
(Continuare în pagina 2)

(£) 1 GBP
5.6295 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
215.9731 lei
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Misiuni și intervenții ale
Echipele de intervenție nu au răgaz!
jandarmilor
35 de intervenții într-o singură zi
(urmare din pagina 1)
La Țigănești, salvatorii alexăndrineni au
intervenit în jurul orei 19.30, pentru localizarea
și lichidarea unui incendiu izbunit la o casă de
locuit, apelantul precizând disperat că focul
amenința să cuprindă întreaga construcție.
Ajunși la fața locului cu două autospeciale
de lucru cu apă și spumă și o ambulanță
SMURD, pompierii au constatat faptul că focul
se manifesta cu flacără deschisă într-o
cameră de locuit, cu posibilitate de dezvoltare
la celelalte materiale combustibile, însă prin
măsurile luate salvatorii au reușit să evite
această situație, intervenția rezultând cu
lichidarea incendiului în limitele găsite.
Au ars ori au fost distruse de foc bunuri
estimate la suma de 4000 de lei, în timp ce
valoarea bunurilor salvate a fost estimată la
suma de 40000 de lei.
Pe timpul intervenției, proprietara, o tânără
de 21 de ani, a suferit un atac de panică,
necesitând acordarea primului ajutor din
partea paramedicilor SMURD.
Din primele cercetări efectuate pentru
stabilirea cauzei probabile de incendiu, a
reieșit faptul că evenimentul a fost generat de

efectul termic al unei sobe cu acumulare de
căldură care a aprins materialele textile de pe
un pat aflat în imediata apropiere (lipit de
mijlocul de încălzire).
Două persoane intoxicate cu monoxid de
carbon
La un pas de tragedie a fost o familie din
localitatea Cernetu, unde două persoane, o
femeie și un bărbat, în vârstă de 79, respectiv
57 de ani s-au intoxicat cu monoxidul de
carbon provenit de la o sobă cu defecțiuni.
Aceștia au fost scoși la timp din încăpere de
către un membru al familiei, care a solicitat și
ajutor pe numărul unic pentru apeluri de
urgență 112. La fața locului au ajuns imediat
două echipaje medicale din cadrul SAJ și
SMURD Alexandria, care au acordat primul
ajutor celor două victime, conștiente și
cooperante, transportând la spital bătrâna de
79 de ani, pentru investigații medicale
amănunțite și îngrijiri de specialitate. Bărbatul,
de 57 de ani, a refuzat să meargă la spital,
situația lui îmbunătățindu-se după
administrarea de oxigen.
Claudiu DUMITRACHE

Atenţie, şoferi! Drumurile sunt acoperite
cu polei! Conduceţi cu prudenţă!
(urmare din pagina 1)
Evitaţi acţionarea bruscă a
sistemului de frânare şi a
mecanismului de direcţie,
deoarece autovehiculul pe
care îl conduceţi poate derapa.
Folosiţi cu precădere frâna de
motor atunci când rulaţi pe un
carosabil alunecos. Nu
efectuaţi depăşiri riscante!
“Poliţia teleormăneană le
reaminteşte conducătorilor
auto ca în condiţiile unui
carosabil umed să adopte o
manieră calmă de pilotare,
evitând bruscarea comenzilor
vehiculului.
De asemenea, este absolut
necesar să ruleze cu viteză
redusă, adaptată permanent
condiţiilor de drum şi trafic,
efectuând fiecare manevră
numai după o temeinică

asigurare.
În situaţia în care
vizibilitatea în oglinzile
autovehiculului este redusă
din cauza ceții, stropilor de
ploaie sau fulgilor de zăpadă,
există riscul producerii unor
accidente cauzate de
neasigurarea la schimbarea
direcţiei de mers. De aceea,
poliţiştii rutieri recomandă ca
luminile de întâlnire ale
autovehiculelor să fie aprinse
ziua pe toate categoriile de
drumuri, nu doar pe cele pe
care există obligativitatea
instituită prin lege.
Atenţie deosebită necesită
şi sistemul de ventilaţiedezaburire a parbrizului şi
lunetei maşinii, care trebuie să
funcţioneze impecabil”, spun
poliţiştii teleormăneni.

Vă reamintim că utilizarea
anvelopelor de iarnă este
obligatorie atunci când se
circulă pe drumuri acoperite cu
zăpadă, gheaţă sau polei,
legislația în vigoare
necondiționând utilizarea lor
de o anumită dată din
calendar. De asemenea,
autovehiculele cu greutatea de
peste 3,5 tone trebuie echipate
cu dispozitive antiderapante.
De asemenea, pietonilor le
este recomandat să-şi
sporească atenţia şi să
traverseze numai după ce sunt
siguri că o pot face în
siguranţă. Este recomandat să
evite, pe cât posibil, folosirea
părţii carosabile, mai ales
după lăsarea întunericului şi în
condiţii de vizibilitate redusă.
Claudiu DUMITRACHE

Inspectoratul de Jandarmi
J u d e ț e a n Te l e o r m a n a
desfășurat 22 misiuni de
asigurare a ordinii publice; 12
misiuni de restabilire a ordinii
publice și 278 de misiuni de
menținere a ordinii publice.
IJJ a realizat 31 misiuni de
asigurare a pazei, protecției
și menținerea ordinii publice
pe traseul conductelor de transport produse petroliere ce
tranzitează județul; 23 misiuni de punere în aplicare a
mandatelor de aducere, la solicitarea instanțelor judecătorești și
parchetelor și 17 acțiuni executate în comun cu alte instituții în
baza planurilor de cooperare și a protocoalelor de colaborare.
Ca urmare a misiunilor executate, au fost aplicate 28
sancțiuni contravenționale, din care 16 amenzi, în valoare de
5.200 lei și 12 avertismente scrise.
IJJ Teleorman a realizat în luna decembrie 8 intervenții la
solicitări prin SNUAU 112.
Cornelia RĂDULESCU

Opt din zece români au
o atitudine pozitivă vizavi de
mașinile electrice, dar nu își
cumpără din cauza prețului
prea mare
80% dintre români declară că au o atitudine pozitivă cu
privire la autovehiculele electrice, aproape jumătate dintre ei
susținând că următoarea lor mașină va fi una electrică. Totuși,
prețul este principala barieră când vine vorba de o achiziție
acum, se arată într-un studiu realizat anul trecut de compania de
cercetare de piață Ipsos.
La nivel global, conform aceluiași studiu Ipsos, 61% dintre
cei intervievați au o atitudine pozitivă față de mașinile electrice și
aproape jumătate dintre aceștia și-au îmbunătățit percepția în
ultimii 3 ani.

Țările în care șoferii s-au declarat cei mai entuziaşti cu privire
la mașinile electrice sunt Portugalia (87%), Turcia (84%) și
Grecia (83%). La capătul opus al clasamentului, cu o atitudine
mai rezervată, se situează Luxemburg (25%), Belgia (40%) și
Germania (43%).
Atitudinea pozitivă, la nivel declarativ, este vizibilă și atunci
când vine vorba de intenția de achiziție: 42% dintre românii care
au răspuns la studiu au declarat că următoarea lor mașină va fi
cel mai probabil un autovehicul electric.
În contextul creșterii notorietății problemelor legate de
poluare și calitatea aerului, principalele motive pentru care
șoferii ar fi dispuși să achiziționeze o mașină electrică sunt
legate de reducerea poluării (emisii de carbon (CO2) sau oxizi
de azot (NOx)), dar și de reducerea costului cu combustibilul.
Reducerea noxelor (oxizi de azot) în urma achiziției unei mașini
electrice a fost menționată ȋn special de respondenţii din
România (61%, comparativ cu media globală – 43%).
Prețul de achiziție rămâne însă principala barieră atunci
când vine vorba de cumpărarea unei mașini electrice, atât la
nivel global (61%), dar mai ales în România (75%). În topul
barierelor de achiziție, șoferii români menționează și numărul
limitat al stațiilor de încărcare cât și autonomia redusă a
autovehiculelor electrice.
Studiul mai arată că șoferii și-ar dori mai multe stații publice
de încărcare. În România, 9 din 10 persoane au declarat că
numărul limitat al stațiilor de încărcare în spații publice
constituie un impediment în achiziţia autovehiculelor electrice.
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Din nou despre două tururi
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Dan Barna: Deocamdată,
sunt doar patru puncte realizate din 18 din
acordul convenit cu PNL la instalarea Guvernului
Președintele USR, Dan Barna, a declarat,
la TVR1, că sunt puține puncte realizate până în
momentul de față dintre cele convenite de
partidul său cu PNL, la momentul instalării
guvernului Orban. Deși Barna crede că Ludovic
Orban este ”în situația ridicolă” de a guverna
prin angajări de răspundere, liderul USR a spus
că partidul său nu va susține moțiunea de
cenzură, chiar dacă demiterea cabinetului ar
reprezenta un prim pas către alegerile
anticipate.
”În acordul politic cu PNL, alegerea
primarilor în două tururi era cap de listă. Faptul
că a fost angajată răspunderea ne pune în
situația clară de a nu susține moțiunea (…) La
alegeri anticipate se poate ajunge pe mai
multe căi, una dintre ele este demisia
Guvernului”, a spus Dan Barna.
Potrivit acestuia, indiferent de soluția
aleasă, alegerea primarilor în două tururi ar fi
ajuns oricum la un test al constituționalității în
fața CCR.
”UDMR a anunțat deja că va ataca legea la
CCR.
De aceea noi nu am condiționat
Guvernul privind modul de atingere al
obiectivului. Guvernul este în situația ridicolă

de a guverna prin angajări. Dacă venea cu
OUG, aceasta era respinsă în Parlament”, a
declarat președintele USR.
Pe de altă parte, situația în care se află
guvernul Orban, fără o majoritate parlamentară
care să-i susțină proiectele îl determină nu doar
să guverneze prin angajare de răspundere, ci
să aibăă și restanțe la respectarea
angajamentelor luate față de partidele care au
votat cabinetul.
”Mă uit în acordul USR-PNL. Deocamdată
sunt patru puncte realizate din 18. Ne apropiem
de o treime, suntem departe de atingerea
obiectivelor”, a conchis Barna.

Tăriceanu nu vrea alianțe:
ALDE va merge pe liste proprii la alegerile locale
Președintele ALDE
exclude, deocamdată, orice fel
de alianțe pentru alegerile
locale și spune răspicat că
partidul va merge singur, pe
liste proprii. Anunțul a fost
făcut de Călin
Popescu-Tăriceanu
marți seară, în
emisiunea „Legile
puterii”, de la
Realitatea PLUS. El a
mai anunțat și sloganul
ALDE pentru alegerile
locale din acest an:
„Fără incompetenți în
funcții publice!”.
Despre posibilele
alianțe pentru alegerile
locale din acest an,
Tăriceanu a susținut că cea
mai bună variantă pentru
ALDE este să candideze pe
liste proprii, adică singur, și nu
alături de alte partide.
„Mâine (miercuri - n.red.)

avem reuniunea Delegației
permanente, legat de
organizarea alegerilor locale.
Mai trebuie sa discutam ceva,
simultaneitatea localelor cu
parlamentarele. (...) Toate

partidele isi fac diferite calcule.
Sondajele arata ca PNL este
capabil sa obtina majoritate,
dar nu absoluta, nu vad acum
niciun partid capabil sa obtina
majoritate absoluta, adica de

50 plus unul. (...)
Prima opțiune pe care leam pus-o colegilor pe masă e
să mergem singuri (la alegerile
locale - n.red.), așa cum am
mers și în 2016 și am intrat și în
consiliile locale, și în
consiliile județene, și
în Parlament. (...)
Prima opțiune a
noastră e să mergem
pe liste proprii. Eu
continuu să cred că în
România, valorile și
principiile liberale
trebuie să fie
reprezentate de un
partid. PNL nu mai e un
partid liberal, face
parte din familia
populară... (...) Acesta e
motivul pentru care, pentru
noi, cea mai buna soluție
pentru noi e sa mergem la
alegeri singuri. După aceeea
vedem”, a spus Tăriceanu.

CCR: Meleșcanu nu a fost numit legal
la șefia Senatului
Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a
decis ca Teodor Melescanu a fost ales nelegal
ca presedinte al Senatului, potrivit unor surse
citate de Digi24. Decizia in acest caz fusese
amanata de mai multe ori de judecatorii CCR.
Sesizarea a fost formulata de 33 de senatori
ALDE, PNL, PMP, UDMR si neafiliati.
In 10 septembrie, Teodor Melescanu a
castigat sefia Senatului primind 73 de voturi, iar
Alina Gorghiu, sustinuta de Opozitie, a fost
votata de 59 de senatori.
Presedintele ALDE, Calin Popescu
Tariceanu, sustinea atunci ca alegerea lui
Teodor Melescanu in functia de presedinte al
Senatului s-a facut cu incalcarea prevederilor
regulamentului, precizand ca acest lucru nu va
ramane fara urmari si ca va sesiza Curtea
Constitutionala a Romaniei.
"Am aflat rezultatul votului si constatam, cei
din grupul ALDE, ca aceasta alegere s-a facut
cu incalcarea prevederilor regulamentului,

drept pentru care va aduc la cunostinta ca acest
lucru nu va ramane fara urmari, vom face
sesizare la Curtea Constitutionala si ii invit pe
cei care sunt de acord cu acest punct de vedere
sa isi depuna semnaturile pe sesizarea Curtii
pe care o vom pregati imediat", declara
Tariceanu, la scurt timp dupa aflarea
rezultatului pentru presedintia Senatului.

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, a
convocat Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru
alegerea primarilor în două tururi de scrutin, lege pentru care
Guvernul își angajează răspunderea. ”Am trimis la Parlament
scrisorile prin care solicit convocarea celor două Camere în
sesiune extraordinară. Solicit această sesiune extraordinară,
pentru a putea discuta angajarea răspunderii Guvernului
pentru alegerea primarilor în două tururi”, a declarat
președintele Iohannis.
Sesiunea extraordinară a Parlamentului urmează să aibă
loc în perioada 27-31 ianuarie 2020. Alegerea primarilor în
două tururi a fost una dintre condițiile cu care liberalii și-au
câștigat susținerea USR, PMP și ALDE și au reușit să dea jos
Guvernul Dăncilă, iar acum Guvernul Orban riscă să fie
demis din cauza angajării răspunderii pentru proiectul
alegerii primarilor în două tururi de scrutin, tot prin moțiune de
cenzură, moțiune initiată de PSD și susținută de UDMR.
Președintele interimar al PSD-ului, Marcel Ciolacu, a
declarat că a vorbit cu liderii UDMR, cu Kelemen Hunor, și a
declarat: ”Nu e corect să vii cu modificări legislative, indiferent
dacă te avantajază sau nu, să încerci schimbarea regulilor în
timpul jocului”. Același punct de vedere îl are și socialdemocratul Nicolae Bădănoiu, primarul orașului Videle,
primar aflat la cel de-al doilea mandat. Nicolae Bădănoiu
anunță că își mai dorește un mandat de primar, și că pe
dânsul nu-l dezavantajază și nici nu-l dezarmează alegerile
primarilor din două tururi, dar susține că nu este corect, acum,
cu câteva luni înaintea alegerilor locale, să se intervină cu
modificări legislative. Primarul oașului Videle, Nicolae
Bădănoiu, edilul orașului care a dat două doamne în politica
națională, cu care nu se știe dacă se mândrește sau nu; este
vorba de fostul prefect, apoi ministru la Interne, Carmen
Daniela Dan, cea care s-a remarcat prin reprimarea
manifestației din 10 august
2018, dar și fostul
europarlamentar, apoi prim-ministru, Viorica Vasilica
Dăncilă, cea care din greșeală în greșeală a condus la
căderea Guvernului pe care l-a condus, și care a pierdut și
alegerile prezidențiale în 2019 în fața actualului președinte
Klaus Werner Iohannis.
Ce va face primarul Nicu Bădănoiu, dacă va mai reuși un
al treilea mandat de primar, pentru continuarea proiectelor pe
care le-a demarat, cum spune dânsul, sau dacă va fi învins de
un alt contracandidat, rămâne de văzut.
Ioan DUMITRESCU

Ludovic Orban:
UE va acorda aproape
6 miliarde de euro pentru
specializarea inteligentă
“Cred că e o
premieră să
particip la
instalarea unui
secretar de
stat, dar am
ținut să fiu
prezent la
preluarea
oficială a
funcției de
c ă t r e
profesorul
Dragoș Ciuparu, pentru a da un semnal puternic legat de
faptul că guvernul nostru consideră că cercetarea este pilonul
fundamental pe care se poate construi evoluția în bine a
societății”, a declarat premierul Ludovic Orban, la conferința
de instalare a Secretarului de stat pentru Cercetare, Dragoș
Ciuparu.
Orban a afirmat că Uniunea Europeană “va acorda în
exercițiul viitor financiar extrem de multe resurse pentru
specializare inteligentă, adică cercetare, inovare,
digitalizare”. “Concentrarea tematică pe specializarea
inteligentă este de 35%. Imaginați-vă că, la bugetul propus de
Comisia Europeană, din FEDR (Fondul European de
Dezvoltare Regională), 35% înseamnă aproape 6 miliarde de
euro. Acești bani nu pot fi accesați ușor”, a punctat Orban.
Premierul a anunțat că, în Cercetarea românească, “toate
mecanismele de funcționare vor trebui să evolueze, să fie
orientate spre capacitatea de a realiza proiecte eligibile.
Noul secretar de stat, Dragoș Ciuparu, a anunțat că are ca
prioritate “deblocarea finanțarii programelor de cercetare”.
“Mi-am propus să fac cel puțin competiții pe 4 instrumente
anul acesta, din care sper să și contractăm ceva undeva în
toamnă”, a declarat Dragoș Ciuparu.
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CAS Teleorman:

CNAS a accesat fonduri
europene
CNAS a semnat un Contract de finanțare în cadrul
Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA),
care are ca obiectiv dezvoltarea și implementarea unui
sistem integrat de management.
Acest sistem va permite elaborarea de rapoarte, analize și
studii menite să optimizeze și să consolideze capacitatea
decizională a CNAS, prin prelucrarea datelor specifice
colectate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate
(PIAS).
În baza contractului, CNAS va beneficia de finanțare
nerambursabilă de la Autoritatea de Management POCA
pentru implementarea proiectului cu titlul „Sistem Integrat de
Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”,
cod MySMIS 130048/cod SIPOCA 729.
Valoarea totală a proiectului este de 101,98 milioane lei,
din care 85,64 milioane lei reprezintă finanțarea
nerambursabilă acordată de Autoritatea de Management
POCA.
Prin sistemul care va fi creat în cadrul acestui proiect,
datele extrase din PIAS vor fi integrate și organizate într-un
format unic de referință. Astfel, din PIAS vor fi generate
rapoarte personalizate în vederea efectuării analizelor,
studiilor și statisticilor necesare la nivel intern sau la
solicitările Ministerului Sănătății ori a altor instituții precum
Institutul Național de Statistică și Institutul Național de
Sănătate Publică. Aceste date vor contribui la o mai bună
înțelegere a nevoilor asiguraților, la reducerea riscurilor și
creșterea eficienței cheltuielilor publice în sistemul de
sănătate.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.
Cornelia RĂDULESCU

Producătorii din România
nu mai au stocuri cu
vaccin antigripal
Situație critică în sistemul de sănătate din țară.
Producătorii din România nu mai au stocuri cu vaccin
antigripal. Anunțul a fost făcut miercuri de Institutul Naţional
de Sănătate Publică. Începând de astăzi se va face o
raportare a stocurilor.
Anunțul a fost făcut de medicul epidemiolog din cadrul
Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) Adriana
Pistol, care a declarat miercuri într-o conferinţă de presă, că
medicii de familie mai au stocuri de vaccin antigripal.

Activitatea desfășurată de
Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii
Naționale de Mediu în 2019
(urmare din pagina 1)
Garda Naţională de Mediu
este un corp specializat de
inspecţie şi control, iar
comisarii sunt funcţionari
publici numiţi în funcţii publice
specifice, în condiţiile legii,
care pot lua măsuri de
s a n c ţ i o n a r e , d e
suspendare/încetare a
activităţii ca urmare a poluării
şi deteriorării mediului sau
pentru nerespectarea
condiţiilor impuse prin actele
de reglementare emise de
autoritatea competentă pentru
protecţia mediului şi a
măsurilor stabilite în notele de
constatare şi în rapoartele de
inspecţie şi control.Garda
Naţională de Mediu are
atribuţii în aplicarea politicii
Guvernului în materia
prevenirii, constatării şi
sancţionării încălcării
prevederilor legale privind
protecţia mediului, inclusiv a
nerespectării reglementărilor
prevăzute în legile specifice
domeniului controlului poluării
industriale şi managementului
riscului, substanţelor şi
preparatelor periculoase,
biodiversităţii şi ariilor naturale
protejate, fondului de mediu şi
altor domenii prevăzute de
legislaţia specifică în vigoare.
În exercitarea atribuţiilor
sale, Garda Naţională de
Mediu cooperează cu
autorităţi şi instituţii publice ale
statului ale administraţiei
publice centrale şi locale, cu
reprezentanţi ai societăţii
civile, cu persoane juridice
şi/sau fizice, în limitele
prevederilor legale în vigoare,
şi îşi desfăşoară activitatea în
mod independent sau în
colaborare şi cooperare cu
acestea, pe baza
protocoalelor încheiate.
Comisarul îşi desfăşoară
activitatea profesională în
interesul şi în scopul protecţiei
mediului, exclusiv pe baza şi în
aplicarea prevederilor legale
în domeniu, cu respectarea
principiilor prevenţiei,
imparţialităţii, nediscriminării,
proporţionalităţii şi

gradualităţii.
Comisariatele judeţene ale
Gărzii Naţionale de Mediu îşi
desfăşoară activitatea în
subordinea Comisariatului
General al GNM, organizate
ca structuri fără personalitate
juridică la nivel de serviciu,
conduse de un comisar-şef.
În anul 2019 Comisariatul
Judeţean Teleorman al Gărzii
Naţionale de Mediu şi-a
desfăşurat activitatea cu 1
comisar-şef, 4 echipe de cîte 2
comisari şi 1 referent .
Activitatea Comisariatului
Judeţean Teleorman se
desfăşoară conform Planului
anual de activităţi aprobat de
către Comisarul General al
Gărzii Naţionale de Mediu.
În anul 2019 Comisariatul
Judeţean Teleorman al Gărzii
Naţionale de Mediu a efectuat,
în total 980 inspecţii şi
controale, din care: 231Inspecţii planificate la
obiective economice cu
impact semnificativ asupra
mediului; 749- Inspecţii
neplanificate, din care 329inspecţii pentru respectarea
condiţiilor impuse în actele de
reglementare; 34- inspecţii în
urma autosesizării Gărzii
Naţionale de Mediu; 41inspecţii pentru identificarea
de obiective noi; 42- inspecţii
pentru rezolvarea unor
reclamaţii; 3- inspecţii pentru
investigarea unor
accidente/incidente cu impact
asupra mediului; 177- inspecţii
dispuse de Comisariatul
General; 57- inspecţii pentru
verificarea realizării măsurilor
impuse în controalele
anterioare; 66- inspecţii
efectuate cu alte autorităţi.
Principalele neconformităţi
constate în urma acţiunilor de
inspecţie şi control efectuate
au fost: lipsa solicitării şi
obţinerii actelor de
reglementare din punct de
vedere al protecţiei mediului;
depozitări necontrolate de
deşeuri; neîntocmirea
evidenţei gestiunii deşeurilor
generate; neinformarea
trimestrială a publicului despre

consecinţele activităţii
desfăşurate asupra mediului;
n e î n t o c m i r e a ş i
netransmiterea situaţiei
semestriale a uleiurilor;
nedepunerea la termen a
declaraţiilor către
Administraţia Fondului pentru
Mediu; neluarea tuturor
măsurilor necesare pentru
prevenirea incendierii
miriştilor; autoritatea
administraţiei publice locale
nu a actionat pentru refacerea
si protectia mediului.
C a
u r m a r e
a
neconformităţilor constatate,
au fost aplicate 153 sanţiuni
contravenţionale principale şi
3 sacţiuni complementare,
astfel: 35 avertismente, 118
amenzi contravenţionale în
valoare totală de 888.000 lei şi
3 dispoziţii de suspendare a
activităţii.
O atenţie deosebită este
acordată verificării
reclamaţiilor/sesizărilor
primite de la cetăţeni. Astfel, în
anul 2019, la sediul
Comisariatului Judetean
Teleorman al Gărzii Naţionale
de Mediu au fost înregistrate
106 sesizări. Dintre acestea,
30 reclamaţii au fost
redirecţionate către alte
instituţii şi 18 au fost clasate.
Având în vedere
prevederile Legii 292/2018
privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi
private asupra mediului, la
sediul Comisariatului
Judeţean Telorman al Gărzii
Naţionale de Mediu au fost
înregistrate 230 documentaţii
tehnice în vederea formulării
punctelor de vedere.
În baza Ordinului
Prefectului Judeţului, în
perioada martie-aprilie,
Comisariatul Judeţean
Teleorman împreună cu SGA
Teleorman şi ISU Teleorman a
efectuat controale ce au vizat
modul de salubrizare al
cursurilor de apă, întreţinerea
şanţurilor şi rigolelor pe
teritoriul administrativ a 54
unităţi administrativ teritoriale.
Cornelia RĂDULESCU

Adrian Oros:

”Vorbim despre stocurile care există la medicii de familie.
Este posibil ca acestea să fie încă neutilizate, dar o parte e
posibil să fie doar sub- raportate. Dar este clar că cele 70.000
de doze există în acest moment în ţară. Nu putem vorbi
despre suplimentarea unui număr de doze pentru că niciun
producător nu mai are pe stocuri vaccin gripal. Ştiţi bine că
pentru a ne proteja, ne vaccinăm începând cu luna
septembrie, octombrie, noiembrie. La acest moment putem
să luăm măsurile de precauţie, să ne îmbrăcăm foarte bine,
să ne protejăm, să purtăm mască dacă suntem bolnavi, să nu
trimitem copiii la şcoală, dacă sunt bolnavi şi să ne luăm
celelalte măsuri de igienă”, a declarat Adriana Pistol, potrivit
news.ro.
Reprezentantul INSP spune că abia joi se va face o
raportare a stocurilor, iar în funcţie de aceasta se va decide
dacă este cazul să se redistribuie vaccinuri, între judeţe.

Tinerii fermieri vor beneficia, în premieră,
de terenuri concesionate de la ADS
Tinerii fermieri vor beneficia în acest an, în
premieră, de terenuri concesionate de la
Agenţia Domeniile Statului în suprafaţă de 50
de hectare, a scris, marţi, pe pagina sa de
Facebook, ministrul Agriculturii și Dezvoltării
Rurale, Adrian Oros.
„Pentru tinerii fermieri, pe lângă banii alocaţi
submăsurii 6.1 din PNDR „Instalarea tinerilor
fermieri”, vom încerca să alocăm aceste
terenuri pe care le-am identificat în contractele
de concesionare care expiră anul acesta şi care
nu vor mai fi prelungite. Considerăm că este
foarte important ca de acest teren să
beneficieze cei care se încadrează în categoria

de tineri fermieri, ţinând cont de fenomenul de
îmbătrânire a fermierilor şi a forţei de muncă din
agricultură. Momentan, România are o
suprafaţă de 230.000 de hectare suprafaţă
concesionată, din care niciun hectar pentru
tinerii fermieri”, a precizat șeful MADR.
Mai mult, bugetul alocat noii sesiuni de
proiecte va avea două direcţii: una care să
vizeze tinerii din România, iar cea de-a doua pe
cei din Diaspora care doresc să se întoarcă în
România şi să facă agricultură, aspecte ce vor
face obiectul unei negocieri cu Comisia
Europeană în perioada imediat următoare,
subliniază ministrul Agriculturii.
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Acțiuni și activități desfășurate de
DSP Teleorman
Direcția de Sănătate Publică Teleorman în luna
decembrie 2019 a supravegheat următoarele boli:
2 cazuri de meningită virală, un caz de hepatită tip
B, 6 cazuri de tuberculoză, 2 cazuri de scarlatină,
infirmate în final.
DSP a desfășurat acțiuni de verificare în 123
de unități, primind 17 sesizări. În urma
deficiențelor constatate au fost aplicate 6
sancțiuni contravenționale, în valoare de 6.600 lei
și s-au dat 2 avertismente.
Au fost derulate 13 campanii: Ziua Mondială de
Luptă Împotriva
HIV/SIDA, Ziua
Națională a Alimentației
și a Combaterii Risipei
Alimentare; Ziua
Mondială a Diabetului;
Ziua Europeană a
Informării despre
Antibiotice; Ziua
Mondială a Radiografiei;
Ziua Națională fără
Tutun; Detecția Precoce
și intervențiile scurte în
prevenirea consumului
de alcool; Alimentația
sănătoasă și mișcare în
familie, grădinițe și școli; Stil de viață sănătos;
Noțiuni fundamentale de igienă; Importanța
vaccinării; Profilaxia bolilor sezonului rece;
Promovarea sănătății în familii defavorizate.
Totodată, a realizat următoarele acțiuni:
supravegherea și monitorizarea calității apei
potabile distribuite populației recoltare de probe
apă (rețea) și a efectuat 5 notificări privind
neconformități ale parametrilor de potabilitate ai
apei în urma monitorizării.
Alte activități desfășurate: colectarea și

înregistrarea datelor privind modul de gestionare
a deșeurilor provenite din activități medicale din
te ri to ri u – u n i tă ți l e sa n i ta re cu p a tu ri ;
monitorizarea indicatorilor specifici PN II privind
protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc în relație cu mediul- 85
de acțiuni; monitorizarea condițiilor igienicosanitare și recoltare de teste de sanitație din
unități de procesare și unități de alimentație
publică: un număr de 102 CIS-uri; 4 probe
alimentare și un număr de 25 acțiuni; activități
c o n f o r m
metodologiilor
elaborate de Centrele
Regionale de
Sănătate Publică din
țară pentru Sintezele
Naționale-Programul
Național de Sănătate
Publică II; activități
specifice pentru
î n t o c m i r e a
documentației în
vederea obținerii
autorizației sanitare de
funcționare, eliberarea
a c e s t o r a ș i
consultanță, în raport de solicitări- 2; 5 controale
igienico-sanitare în unitățile de învățământ (creșe,
grădinițe, școli gimnaziale și licee).
DSP a evaluat 5 unități școlare, a realizat 3
acțiuni de supraveghere a condițiilor igienicosanitare în colectivitățile de copii și tineri și 11
activități de coordonare privind igiena școlară din
cabinetele medicale școlare care funcționează în
județ.
Cornelia RĂDULESCU

Casa Corpului Didactic, partener
în proiectul Erasmus+ „Females-Female
Legends of Science”
Casa Corpului Didactic
Teleorman este parteneră întrun nou proiect Erasmus+ , cu
titlul „Females-Female Legends
of Science”, implementat pentru
perioada 01.09.2019 31.08.2021.
Obiectivul general al
proiectului se bazează pe
valorile egalității de gen și
nediscriminarea dintre femei și
bărbați în domeniile științei,
tehnologiei, ingineriei,
matematicii, inovației și
antreprenoriatului inovator.

Combaterea stereotipurilor
elevilor și profesorilor;
Obiectivul specific 3: Oferă
inspirație fetelor tinere prin
exemple de femei de succes
pentru a urma cariere STEM:
Obiectivul specific 4:
Îmbunătățirea competențelor
cheie necesare carierelor
STEMpentru toți elevii (băieți și
fete);
Obiectivul specific 5:
Dezvoltarea abilităților
profesorilor în abordarea
incluziunii în STEM;

Pentru realizarea acestuia, în
proiect sunt prevăzute
următoarele obiective specifice:
Obiectivul specific 1:
Evidențierea rolului semnificativ
al femeilor în STEM (Știință,
Te h n o l o g i e , I n g i n e r i e ș i
Matematică);
Obiectivul specific 2:

În cadrul proiectului se vor
realiza trei produse intelectuale:
IO1: Pregătirea unui ,,Ghid
metodologic” pentru a oferi
exemple de femei de succes în
STEM și pentru combaterea
stereotipurilor.
IO2: Proiectarea
instrumentelor educaționale prin

cărți electronice, aplicații de
realitate virtuală și prin
realizarea unor filme
inspiraționale.
IO3: ,,Platforma de învățare
electronică MOOC” sprijină
profesorii pentru a învăța despre
femeile de succes în STEM.
În perioada 15 - 16.01.2020 a
avut loc prima întâlnire
transnatională de proiect, iar
Casa Corpului Didactic
Teleorman a fost gazda acestei
întâlniri.
Agenda de lucru a cuprins
stabilirea responsabilităților
fiecărui partener, discutarea
contractelor de finanțare,
stabilirea planului de diseminare
al proiectului, termenele de
realizare ale produselor
intelectuale.
Partenerii proiectului sunt:
P1. BAHCESEHIR
UNIVERSITESI FOUNDATION
- Turcia
P 2 . A S O C I AT I O N D E
INVESTIGACION DE LA
INDUSTRIA DEL JUGUETE Spania
P3. AFINES EUPHORIA
NET SRL - Italia
P4. CHALLEDU - Grecia
P5. SUKRAN ULGEZEN
MESLEKI VE TEKNIK
ANADOLU LISESI - Turcia
P6. CASA CORPULUI
DIDACTIC TELEORMAN România
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Descoperire revoluționară.
O celulă din sânge ar putea
trata toate tipurile de cancer
O parte nou
descoperită din
s i s t e m u l
imunitar uman
ar putea trata
toate tipurile de
cancer, susțin
oamenii de
ştiinţă.
O echipă de
la Universitatea Cardiff a descoperit, prin teste de
laborator, o metodă de a anihila cancerul de prostată, sân
şi plămâni, între altele.
Descoperirea lor, publicată în Nature Immunology, nu
a fost testată pe pacienţi, însă cercetătorii spun că are „un
potenţial uriaş”.
Sistemul imunitar este forma de apărare naturală a
organismului uman împotriva infecţiilor, dar atacă şi
celulele canceroase, scrie news.ro.
Oamenii de ştiinţă au căutat moduri „neconvenţionale”
şi nedescoperite până în prezent în care sistemul imunitar
atacă tumorile.
Ei au găsit o celulă T în sânge. Aceasta este o celulă
imună care poate scana corpul pentru a determina dacă
există o ameninţare ce trebuie eliminată. Diferenţa este
că această celulă poate ataca un spectru larg de cancere,
conform news.ro.
„Există, astfel, şansa de a trata orice pacient”, a
declarat profesorul Andrew Sewell pentru BBC. „Înainte,
nimeni nu credea că asta poate fi posibil. Sporeşte
şansele pentru un tratament împotriva tuturor cancerelor.
Un singur tip de celulă T care poate fi capabilă să distrugă
multe tipuri de cancere”, a adăugat el.

România va avea teste
pentru depistarea virusului
ucigaș din China
În curând românii vor beneficia de teste pentru
depistarea virusului care a dus la moartea a șase
persoane în China. Deși experții susțin că șansele ca
acesta să fie transmis în România sunt mici, nu exclud
măsuri de precauție.
Cel mai probabil, testările vor fi efectuate la Institutul
de Boli Infecțioase "Matei Balș".
„În momentul de față
au devenit disponibile
t e s t e p e n t r u
identificarea infecției cu
acest virus, dar gândițivă că discutăm despre
un organism care abia a
fost izolat. Mai durează
până când vor fi
disponibile teste
comerciale, le numim noi. Deci există un acces limitat la
teste, în momentul de față. Dar cred că în curând vom
avea și în țară nostra și poate chiar la Institutul „Matei
Balș”, teste care să poată depisteze acest tip de virus”, a
spus președintele Societății Române de Microbiologie, dr.
Alexandru Rafila, pentru Mediafax.
„Înseamnă, practic, identificarea pacienților și a
contactelor acestor pacienți, supravegherea lor, tratarea
într-o zona în care să facă puțin probabilă răspândirea
infecției. Sunt la aeroporturi, aeroporturile care au curse
directe cu regiunea afectată din China, pe de o parte, care
înseamnă, de fapt, identificarea pacienților febrili, care ar
putea să vină din zona afectată și ar putea să aducă
această afecțiune în țară în care ajung. În momentul de
față nu avem decât patru cazuri și trei țări care au fost
afectate. Mă refer la Coreea de Sud, Japonia și
Thailanda”, a adăugat el.
Primele îmbolnăviri au apărut acum o lună în China, iar
în scurt timp infecția s-a răspândit și în Coreea de Sud,
Thailanda și Japonia.
OMS a avertizat că noul coronavirus din China s-ar
putea răspândi la nivel mondial și a îndemnat spitalele din
întreaga lume să se pregătească pentru acest scenariu.
Coronavirusurile fac parte dintr-o mare familie de
virusuri care provoacă boli diverse, de la răceala comună
la SARS. Simptomele sunt și ele diverse, de la febră la
insuficiență renală, iar, în unele cazuri, la deces. Unele se
transmit ușor de la o persoană la alta, altele, nu.
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România reală

Trăiesc sau
gânduri din scaunul cu rotile

Tu nu îmi cunoşti gândurile… Dar tu, cel care mă asculţi
pentru întâia oară, cunoşti gândurile mele? Oare de ce citeşti
aceste rânduri? Îţi place să mă asculţi, sau te macină
curiozitatea? Oare ce gândeşti despre mine în acest moment?
De ce zâmbeşti atunci când mă vezi? Dar eu ştiu deja ce
reprezint pentru tine... Şi totuşi, sunt altfel de cum îţi imaginezi
tu... La fel ca ţie îmi place să visez şi să mă joc cu gândurile...
Trăiesc între două limite, noapte şi zi, fiinţă şi nefiinţă, finit şi
infinit. Trăiesc între răsărit şi asfinţit... Între naştere şi moarte...
Între zâmbet şi lacrimă trăiesc o iubire. Între speranţă şi
disperare trăiesc o viaţă. Între limite trăiesc un destin…
Mihail TĂNASE

Plata cu palma.
Cât de curând am putea renunța
la card sau telefon
Plata cu palma.
Sună a scenariu SF, dar
e mai aproape decât neam fi gândit. Gigantul
american Amazon are
un proiect în acest sens,
prin care clienții vor
avea încă o alternativă
de plată, în afară de
card, smartphone sau smartwatch.
De data aceasta este vorba de amprenta palmei, evident
unică și ca atare un element de identificare. Dacă această
amprentă există în sistem, acesta poate identifica un client la
fel ca pe baza datelor înscrise pe un card de plată.
Marele avantaj ar fi că nu ne vom mai lovi de momentul
neplăcut în care ne dăm seama că am uitat cardul de plată
acasă.

Cei mai inteligenți copii din lume
de-a lungul istoriei
La vârsta la care
majoritatea copiilor
descoperă alimentele noi sau
se joacă toată ziua, cei mai
inteligenți copii din lume
învățau deja limbaje
complexe, realizau opere de
artă sau își alegeau domenii
de studiu care intimidează
mulți adulți.
Deși copilăria este văzută
drept o etapă idilică din viață,
există și cazuri în care
inteligența excepțională și
capacitatea artistică sau
practică devin evidente chiar
de la vârste fragede.
Cei mai inteligenți copii din
lume au înfăptuit lucruri
remarcabile.
Este adevărat că uneori
au fost marcați de
instabilitatea emoțională, dar
potențialul lor a fost
extraordinar și i-a condus
spre realizări fără precedent.
Iată care au fost cei mai
inteligenți copii din lume de-a
lungul istoriei:
Wolfgang Amadeus
Mozart: compozitorul de 6 ani

Radu Jude merge la Berlinale
2020 cu 3 filme
Filmele „TIPOGRAFIC
MAJUSCUL” și „IEȘIREA
TRENURILOR DIN GARĂ”,
regizate de Radu Jude (cel deal doilea în colaborare cu Adrian
Cioflâncă, istoric de profesie,
care debutează astfel ca
regizor) vor avea premiera
internațională în secțiunea
FORUM a Festivalului de Film
de la Berlin, se arată într-un
comunicat de presă.
Este pentru prima dată când un regizor român are selectate
în aceeași secțiune două filme.
Radu Jude va participa și la Berlinale Co-Production
Market, una dintre cele mai importante piețe de proiecte
cinematografice ce reunește producători, agenți de vânzări,
distribuitori și finanțatori din întreaga lume, cu proiectul de
lungmetraj „Somnambulii”.
Cea de-a 70-a ediție a Festivalului Internațional de Film de
la Berlin se va desfășura între 20 februarie – 1 martie 2020.

Pastila de râs
Dupa trei ani un scotian se intoarce in orasul lui natal.
La gara cauta disperat dupa fratii sai, pana cand doi
barbosi intra in vorba:
- Nu ne mai recunosti?
- Asa cu barba nu! De ce aveti barbi asa de lungi?
- Cand ai plecat ai luat cu tine aparatul de ras!...
***
Clientul ii face semn chelnerului care de apropie prompt
si amabil:
- Sa stii sefule, snitelul care mi l-ai dat nu se poate manca.
- Nu-i nimic, vi-l luam si va aducem in loc un cotlet
exceptional.
- Pai, am mincat o bucatica din el.
- Si din cotlet s-a mancat foarte putin.

La vârsta de 3 ani, Mozart
a cântat la clavecin iar până la
vârsta de 6 ani a creat prima
lui compoziție muzicală. La 8
ani a realizat prima simfonie,
iar la 12 ani prima operă.
Ta l e n t u l m u z i c a l
incomparabil al legendarului
compozitor a forst descoperit
rapid, la scurt timp după ce sa născut în Salzburg, Austria,
în 1756. La numai 5 ani
Mozart a cântat la pian la
Universitatea din Salzburg,

iar în anul următor a susținut
un recital la curtea din Viena.
La 14 ani a plecat în Italia
pentru a compune opere. A
încetat din viață la 35 de ani,
lăsând peste 600 de lucrări
magnifice.
William Rowan Hamilton:
multilingv la 5 ani
Născut în Dublin, Irlanda,
în 1805, William Rowan
Hamilton și-a dovedit
capacitatea intelectuală de la
o vârstă fragedă, învățând
latina, greaca și ebraica până
la 5 ani. La 13 ani viitorul
matematician cunoștea deja
13 limbi străine, printre care
sanscrita, persana, italiana,
araba și dialectele indiene. La
15 ani a identificat erori în
timp ce studia lucrările
matematicianului PierreSimon, marchizul de Laplace.
A fost numit profesor de
astronomie și astronomul
regal al Irlandei în timp ce
studia la universitate, iar în
1835 a primit titlul de cavaler.
Pablo Picasso: un artist
neegalat al secolului al XXlea
Născut în Spania, în 1881,
Pablo Picasso a avut un
talent excepțional de
timpuriu, realizând opere
complexe alături de tatăl lui.
Când avea numai 15 ani
prima lui pictură pe ulei de
dimensiuni mari, numită
„Prima Comuniune”, a fost
expusă la Barcelona. Anul
următor a câștigat o medalie
de aur în Malaga și a fost
menționat în cadrul unei
expoziții din Madrid. La
începutul secolului al XX-lea
Picasso a fondat cubismul,
iar tehnica și stilul lui artistic sau modificat constant odată
cu trecerea timpului.
William James Sidis: cel
mai inteligent om din lume
A învățat singur să scrie și
să citească și a devenit fluent
în 8 limbi străine înainte să
împlinească 7 ani. La numai 8
ani William James Sidis și-a
demonstrat talentul de
matematician prin crearea
unui nou set de algoritmi
folosind ca bază numărul 12.

De asemenea, a stabilit un
record drept cel mai tânăr
student admis la Harvard, la
vârsta de 11 ani. A avut un IQ
estimat la 250-300, fiind
considerat cel mai inteligent
om.
Shakuntala Devi: geniul
hindus al matematicii
Născută în 1939 în
Bangalore, India, Shakuntala
Devi a fost atrasă de numere
de la vârsta de 3 ani, când se
juca folosind cartonașe cu
tatăl ei, un îmblânzitor de lei.
Supranumită „computerul
uman”, și-a demonstrat
abilitățile matematice în
timpul copilăriei, când a fost
admisă la Universitățile
Mysore și Annamalai.
Talentul ei a fost înscris în
Cartea Recordurilor după ce
a extras radicalul cu numărul
23 dintr-un număr cu 201 cifre
folosindu-și doar mintea.
Michael Kearney: cel mai
tânăr absolvent al unei
universități
La 10 ani, Michael
Kearney a absolvit cursurile
Universității din Alabama, iar
la 17 ani deja finaliza a doua
specializare. Născut în
Hawaii, Kearney este inclus
în Cartea Recordurilor drept
cel mai tânăr absolvent al
unei universități.
La 21 de ani a terminat 4
universități și și-a luat
doctoratul în chimie. A avut
aceste realizări în ciuda
faptului că a fost diagnosticat
cu ADHD de la o vârstă
fragedă.
Kim Ung-Yong: student la
fizică la numai 3 ani
La vârsta de 3 ani, Kim
U n g - Yo n g m e r g e a l a
cursurile facultății de fizică
ale Universității Hanyang din
Coreea de Sud, iar la 8 ani a
fost invitat să studieze în
SUA. Născut în 1963, Kim
Ung-Yong este listat cu un IQ
de 210 în Cartea
Recordurilor. A început să
vorbească la 4 luni, iar până
la 2 ani și jumătate putea să
citească în japoneză,
coreeană, germană și
engleză.

Anunţ prealabil
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Brânceni din județul Teleorman anunță
publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 18, începând cu
data de 29.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei din comuna Brânceni,
conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ
SC GIN COM TRADING SRL Alexandria, J34/195/2002, CUI 14687223, pierdut Certificat
constatator de autorizare nr. 32008/29.05.2009. Îl declar nul.

Anunţ
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.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Aveti posibilitatea
sa luati o decizie
importanta in privinta
relatiilor sentimentale.
Cineva apropiat va
ofera un cadou de
care va bucurati.
Prietenii va invita sa
mergeti la o petrecere.

Doriti mult sa faceti
o schimbare sau sa
incepeti ceva nou.
Traversati o perioada
dificila, cu multe
probleme de rezolvat.
Nu stati prea bine cu
banii, dar va sfatuim
sa nu va faceti griji.

LEU

FECIOARĂ

O ruda mai in
varsta reuseste sa va
tempereze dorinta de
a obtine venituri
riscante. Nu va
sacrificati tot timpul
liber pentru interese
materiale. Nu merita
sa va neglijati prietenii!

Pot avea loc
schimbari benefice in
relatiile sentimentale.
Sunteti comunicativ
si aveti ocazia sa va
imprieteniti cu o
persoana deosebita.
Nu este sa duca la o
casatorie.

CAPRICORN

Va simtiti obosit,
chiar epuizat. Este
recomandabil sa
evitati deciziile
importante. Seara,
mergeti in vizita la o
persoana foarte draga,
unde va recapatati
buna dispozitie.

Incepeti o noua
etapa in viata sociala
si pe plan sentimental.
Aveti o dorinta intensa
de schimbare. Acum
este momentul sa
demarati o noua
afacere. Fiti atent la
cheltuieli.

BALANŢA

Nu este o zi
Va aflati intr-o Dimineata sunteti
favorabila investitiilor. perioada favorabila decis sa rezolvati o
Nu cautati sa obtineti contactelor sociale si problema de familie,
sume necuvenite! relatiilor sentimentale, p e c a r e a t i t o t
Dupa-amiaza, este dar si pe plan social. a m a n a t - o . A v e t i
p o s i b i l s a a v e t i Dupa-amiaza, survin sentimentul ca nu va
musafiri. Relatiile schimbari de program mai ajunge timpul, dar
sentimentale va ofera din cauza invitatiei la o reusiti sa terminati tot
ce v-ati propus.
mari satisfactii.
petrecere.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

Sunteti hotarat sa
incepeti ceva nou.
Este o zi favorabila
a c t i v i t a t i l o r
intelectuale si aveti
ocazia sa va afirmati in
societate. S-ar putea
sa va remarce o
persoana de sex opus.

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Dimineata incasati
Desi sunteti foarte
o suma considerabila, a g l o m e r a t , a v e t i
de pe urma unei suficienta energie
afaceri. Va sfatuim sa pentru a face fata
nu faceti investitii si tuturor problemelor.
nici calatorii lungi. Ar fi Situatia financiara nu
bine sa va petreceti va satisface, dar nici
t i m p u l l i b e r c u nu reprezinta o
persoana iubita.
problema grava.

Semnificaţii istorice pentru
23 Ianuarie
1821: Tudor Vladimirescu sa adresat printr-o proclamație
locuitorilor Țării Românești,
chemându-i la luptă împotriva
orânduirii. Acesta a fost
momentul declanșării revoluției
conduse
de
Tudor
Vladimirescu.
1832: S-a născut Édouard
Manet, pictor francez (d. 1883).
1872: S-a născut Paul
Langevin, fizician și inventator
francez (d. 1946).
1878: Armistițiul din războiul
ruso-româno-turc de la 18771878. Sfârșitul Războiului de Independență.
1923: S-a născutWalter M. Miller, Jr., scriitor american
(d. 1996).
1928: S-a născut Mircea Horia Simionescu, scriitor român
(d. 2011).
1928: S-a născut Jeanne Moreau, actriță franceză (d.
2017).
1989: A murit Salvador Dalí, pictor, grafician, eseist
spaniol (n. 1904).
2016: A murit Elisabeta Polihroniade, șahistă română (n.
1935).

Joi 23 Ianuarie 2020
07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă
11:30 Yanxi, palatul suspinelor
12:30 Între cer şi mare 13:00
Izolaţi în România 13:30
Adevăruri despre trecut 14:00
Telejurnal 15:10 Akzente 17:00
Europa mea 17:35 Yanxi, palatul
suspinelor 18:35 Nadine 20:00
Telejurnal 21:00 România 9 22:00
Dispăruţi fără urmă 23:00
Anchetele comisarului Antonescu

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 Iceman - ultimul meci
22:30 Mumia revine 01:00 Ştirile
Pro Tv 01:30 Curierul 03:00
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00
Neatza 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 22:00 Fracul Magic
00:00 Xtra Night Show 01:00 O
familie de coșmar 02:45
Observator 03:45 Mangalița
04:30 Nuntă cu scântei 06:00
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15
Dragoste și ură 11:00 Puterea
dragostei 12:00 Știrile Kanal D
13:00 În căutarea adevărului
15:00 Teo Show 17:00 Puterea
dragostei 19:00 Știrile Kanal D
20:00 Mă numesc Zuleyha 22:00
Bravo, ai stil! 00:00 Știrile Kanal
D 01:00 Puterea dragostei 04:30
În căutarea adevărului

07:20 Paradisul femeilor
10:00 Starea naţiei 11:30 Casa:
construcţie şi design 14:00
Camera de râs 15:05 Focus
16:00 Paradisul femeilor 18:00
Focus 18 19:00 Trăsniți 20:00
Când bărbații nu-ți dau pace
22:00 Starea naţiei – Betman
23:00 Focus din inima
României 23:30 Trăsniți 00:30
Ochi pentru ochi

09:15 La bloc 11:45
Podul de pe râul Kwai
15:00 Juke Box Rhythm
16:45 Povestea lui Lucky
18:30 La bloc 20:30 Juriul
23:00 Furie dezlantuita 2
01:00 Juriul 03:15 Furie
dezlantuita 2 04:15 La
bloc 06:00 La Maruţă

08:00 Oanapp 09:00 Documentar
360° Geo 10:00 Câştigă România!
11:00 Campionatul European de
patinaj artistic 12:00 Telejurnal
13:00 Cultura minorităţilor 14:00
Documentar 360° Geo 15:00
Campionatul European de patinaj
artistic 17:15 România…în bucate
17:45 În direct cu viaţa 19:00
Telejurnal 20:05 Terapie mortală
21:40 Campionatul European de
patinaj artistic
23:30Câştigă
România!

07:10 Motanul încălțat 08:35
Jackie Chan, pilot de curse
10:25 Iubito, ne-am micşorat
pe noi 11:35 Zbor de noapte
12:55 Larry Crowne 14:35
Parisul poate aştepta 16:05
Începutul 18:25 Noroc în
dragoste 20:00 Jurnal de bord
21:30 Un gigolo de doi bani
23:00 IT 01:10 Kill Bill: Volumul
1 02:55 Charlie Talisman

Redacţia

ISSN: 1843-4037

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”
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele T şi P reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.

Cotidianul MARA vine la tine acasă
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.
Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna
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Reacția lui Ciprian Tătărușanu,
după ce-a apărat un penalty pentru Lyon
și-a fost ales omul-meciului
Ciprian Tătărușanu (33 de
ani) este omul zilei la Lyon!
Goalkeeper-ul celor de la
Olympique a contribuit decisiv
la calificarea echipei sale în
finala Cupei Ligii Franței, după
victoria cu Lille, scor 4-3,

Lyon, după ce-a fost votat
jucătorul meciului
Tătărușanu a apărat chiar
primul penalty, din seria
lovitturilor de departajare,
executat de Bamba, astfel că
lyonezii s-au impus cu 4-3,

obținută după loviturile de
departajare. La finalul celor 90
de minute, scorul a fost egal 22.
Fanii lui OL au fost foarte
încântați de prestația lui
Tătărușanu, astfel că, după
aceea, l-au votat omulmeciului. La rându-i, ”SuperTătă” nu s-a entuziasmat și lea transmis suporterilor că cel
mai important este trofeul în
acest moment.
Mesajul lui Ciprian
Tătărușanu pentru fanii lui

după ce Sanches a ratat și el
ținta.
"Am ales partea dreaptă la
primul penalty. Sunt foarte
fericit. Este important că jucăm
o finală, dar acum trebuie să
fim concentrați și să facem un
meci mare și în ultimul act.
Important este că avem un
început de an bun”, a spus
Tătărușanu, după meci la
flash-interviuri.
Portarul naționalei
României, despre care Mirel
Rădoi a spus că nu va lipsi de

la barajul pentru Euro 2020,
fiind o piesă importantă în
angrenajul tricolorilor, a fost
ales omu-meciului de către
fanii grupării franceze. De
departe, ”Super-Tătă” și-a
atras 48,5% dintre sufragii,
fiind urmat de Houssem Aouar,
cu 36 % și mai apoi, la ceva
distanță de Moussa Dembele,
cu 13,6%.
În ultimul act, Lyon are
șanse mari să lupte pentru
trofeu cu PSG. Campioana are
meci în cealaltă semifinală cu
Reims, programată diseară,
de la ora 22:00.
În altă ordine de idei,
Tătăruşanu a spus deunăzi că
nu se gândeşte la o plecare în
pofida faptului că joacă foarte
puţin la Lyon.
"Antrenorul decide cine
joacă titular. Eu mă antrenez în
fiecare zi pentru a-l convinge
că merit mai mult. Sunt un
jucător mai experimentat, ştiu
ce am de făcut. Nu intenţionez
să plec, perioada de mercato
din iarnă e cam scurtă," a
explicat portarul, cu câteva zile
în urmă.
"Cel mai greu pentru mine
este să stau tot timpul pe
banca de rezerve. Mă doare
spatele din ce în ce mai tare
din cauza asta," a mărturisit
Ciprian Tătăruşanu.

Anunțul făcut după dubla lui Cristi Manea!
”O să joace la FCSB, o să vedeți!”
Cristi Manea a fost lovitura verii pentru
FCSB. Internaționalul român nu a reușit să se
impună, iar Gigi Becali vrea să renunțe la el.
Fundașul dreapta se pregătește în acest
moment cu roș-albaștrii, iar în ultimul amical,
cel cu Lokomotiv Moscova, scor 3-3, a reușit o
dublă. Ion Crăciunescu a anunțat că situația
tânărului jucător s-ar putea schimba radical.
Gigi Becali a anunțat că vrea să renunțe la
Cristi Manea. Tânărul internațional este jucător
împrumutat și este greu de crezut că
finanțatorul FCSB se va răzgândi și-l va păstra
la echipă, mai ales că pentru jucătorul de 22 de
ani ar trebui să achite peste două milioane de
euro.
Totuși, dacă renunța în acest moment la
Manea, Vintilă ar rămâne doar cu Valentin

Crețu ca soluție pentru postul de fundaș
dreapta, iar în cazul în care acesta s-ar
accidenta sau ar fi suspendat, tehnicianul ar
trebui să improvizeze.

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.

Sorana Cîrstea - Cori Gauff 6-4, 3-6, 5-7

Românca
a avut 3-0 în "decisiv"
în faţa jucătoarei de 15 ani
Sorana Cîrstea (29 de ani - locul 74 WTA) a fost eliminată
în turul al doilea de la Australian Open de Cori Gauff (15 ani locul 67 WTA), în vârstă de doar 15 ani. Românca a câștigat
primul set, însă nu a fost de ajuns pentru a se impune în fața
sportivei din Statele Unite ale Americii, iar meciul s-a încheiat
cu scorul de 6-4, 3-6, 5-7.

Partida care a durat mai bine de două ore a fost, la
început, echilibrată. Sorana a reușit break-ul la scorul de 3-3
în primul set și a stat foarte bine pe propriul serviciu, lucru
care i-a permis să se impună în prima parte a jocului.
În setul secund însă, românca de 29 de ani a fost
surclasată de sportiva din SUA, iar scorul a devenit 1-1.
Sorana Cîrstea a pierdut un avantaj de 3-0 în setul decisiv
În ceea ce privește setul decisiv, Cîrstea a avut un avantaj
important, de 3-0, însă Cori Gauff a revenit și a obținut
calificarea în următoarea fază a competiției.
Sorana pleaca de la Melbourne cu 70 de puncte in
clasamentul WTA si cu un cec in valoare de 128.000 de dolari
australieni.

Mirel Rădoi vrea
să-l aducă pe Ștefan Radu
la națională: ”Cu siguranță
vom discuta cu el”
Mirel Rădoi (38 de ani) a
recunoscut ca va discuta cu
Ștefan Radu (33 de ani),
fundașul celor de la Lazio,
legat de o revenire la echipa
națională. Ultimul meci al lui
Radu în tricoul României a
fost în 2013, cu Ungaria (22).
Pe lângă Ștefan Radu,
Rădoi va încerca să-i
convingă și pe Cristian Săpunaru și Bogdan Stancu să revină
asupra deciziilor de a renunța la națională.
Mirel Rădoi: ”Vom ajunge să discutăm cu el”
"N-ar fi frumos să vă răspund la întrebarea asta nici
pozitiv, nici negativ. Dacă v-aş răspunde pozitiv, probabil că
ați începe să-l sunați pe el, dacă aş răspunde negativ,
probabil că toate criticile ar veni către mine de ce n-am luat
legătura cu el. Cu siguranţă vom ajunge să discutăm cu el.
Până la urmă, raspunsul e al jucătorilor, indiferent că vorbim
de el, de Săpunaru, de Bogdan Stancu. Până la urmă,
răspunsurile definitive sunt ale lor”, a spus Mirel Rădoi.
Șapte trofee a cucerit Ștefan Radu în tricoul celor de la
Lazio, ultimul fiind Supercupa Italiei.
Ilie Dumitrescu: ”Aș încerca să fac asta și noaptea și ziua”
Ilie Dumitrescu îl anunță pe Mirel Rădoi că nu ar trebui să
renunțe la ideea de a-l convinge pe Ștefan Radu să revină la
echipa națională, chiar și înaintea meciurilor din Liga
Națiunilor.
”Aș încerca să fac asta și noaptea și ziua. Dacă aș fi
selecționer, m-aș gândi că am șansa să-l conving să vină la
echipa națională. Nu te faci de râs dacă încerci să-l aduci din
nou la națională.
Acest subiect trebuie să se mai discute atât timp cât Radu
e în activitate și e unul dintre cei mai buni fundași de la Lazio.
Discuțiile vor mai ține până când el se va retrage de la
națională”, a spus Ilie Dumitrescu.

