
Au pus ”plasa” pe 
e i !  M a i  m u l ț i  
braconieri piscicoli 
au fost ”săltați” de 
poliție. 

Bande organizate 
au secătuit râurile de 
podoaba lor cea mai 
preţioasă, peştele. 
Cererea e mare, 
preţul e bun, aşa că 
braconierii nu se mai 
tem de nimic. Sub 
ochii nepăsători ai autorităților s-a creat o adevărată “mafie a peștelui” în care 
sunt amestecați nu numai braconierii, ci și mulți dintre cei care ar trebui să ne 
apere de acest flagel, respective polițiști, procurori sau judecători.

(Continuare  în  pagina  2)

Inspectorul șef 
al Inspectoratului 
J u d e ț e a n  d e  
J a n d a r m i  
T e l e o r m a n ,  
co lonelu l  Tî r l ie  
Radian Laurențiu a 
prezentat miercuri, 
22 ianuarie 2020 
bilanțul activității 
desfășurate în anul 
2019 de jandarmii 
teleormăneni.

Activitatea s-a 
desfășurat în sala 

de şedinţe a Consiliului Judeţean Teleorman, într-un cadru solemn, așa cum de 
alfel se desfășoară toate activitățile jandarmilor, impresionând prin ținută și 
comportament, începând cu intonarea Imnului național. 

(Continuare  în  pagina  2)

Reședința județului Teleorman își schimbă înfățișarea 
cu ajutorul fondurilor europene. Autoritățile din 
Alexandria au accesat fonduri europene de zeci de 
milioane de euro pentru îmbunătățirea calității vieții 

locuitorilor săi. Printre acestea se numără și proiectul de 
reducere a emisiilor de carbon și de achiziționare de 
autobuze electrice.

Autoritățile din Alexandria, reședința județului 
Teleorman, derulează proiecte finanțate din fonduri 

europene în valoare de aproximativ 75 de milioane de lei. 
Acestea vizează cartiere de blocuri și străzi modernizate, 
instituții de învățământ reabilitate și introducerea unor 
rețele moderne de iluminat public. La finalizarea acestor 

proiecte, primarul Victor Drăgușin are convingerea că 
Alexandria va fi primul oraș din România care a terminat 
tot ceea ce înseamnă infrastructură urbană.

(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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Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea 
„Unirea Principatelor

 Române”

Ranitidina, 
medicamentul care 
s-a folosit mulţi ani 
în România, a fost

 interzisă

Bani europeni pentru îmbunătățirea vieții 
în Alexandria

Jandarmii teleormăneni la ora bilanțului Poliția a folosit armamentul 
pentru prinderea unor braconieri piscicoli



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
La acest eveniment au 

participat colonel Georgescu 
Victor, reprezentant din 
par tea Inspectora tu lu i  
General al Jandarmeriei 
Române, prefectul județului 
T e l e o r m a n ,  L i v i u  
Dumitrașcu, președintele 
C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  
Teleorman, Ionel Dănuț 
Cristescu, Victor Drăgușin, 
p r i m a r u l  m u n i c i p i u l u i  
Alexandria,  precum și  
reprezentanții structurilor 
M.A.I. și instituțiilor din județ 
cu care IJJ Teleorman 
colaborează.

În anul care a trecut 
jandarmii teleormăneni au 
executat 159 misiuni de 
asigurare a ord in i i  ş i  
siguranţei publice, 103 
misiuni de intervenţie pentru 
a p l a n a r e a  u n o r  s t ă r i  

conflictuale sau soluţionarea 
unor solicitări ale cetăţenilor, 
8615 misiuni de menţinere a 
ordinii publice în sistem 
integrat cu poliţia și patrule 
de jandarmi, au fost puse în 
executare 859 de mandate 
de aducere în localități de pe 
raza județului Teleorman 
emise de instanțele de 
j u d e c a t ă  ș i  o r g a n e l e  
judiciare și peste 200 de 
misiuni în cooperare cu alte 
instituții fiind constatate 240 
infracţiuni (166 în mediul 
urban şi 74 în mediul rural), 
cu 254 autori, fiind aplicate 
1 2 9 9  s a n c ţ i u n i  
con t raven ţ iona le  (958  
amenzi contravenţionale şi 
341 avertismente scrise) în 
valoare de 250.200 lei.

Din totalul infracţiunilor, 
39 infracţiuni cu 45 autori au 
fost constatate pe timpul 

misiunilor şi acţiunilor proprii, 
179 infracţiuni cu 198 autori 
au fost constatate pe timpul 
misiunilor şi acţiunilor pentru 
menţinerea ordinii publice cu 
poliţia şi 22 infracţiuni cu 11 
autori au fost constatate pe 
timpul acţiunilor comune, 
e x e c u t a t e  î n  b a z a  
protocoalelor/planurilor de 
c o o p e r a r e / c o l a b o r a r e  
încheiate cu alte instituţii.

Pe parcursul anului trecut 
jandarmii teleormăneni au 
des fășura t  pes te  100 
activități de prevenire a 
violenței în cadrul unor 
programe pe această temă 
în instituțiile de învățământ 
preuniversitar, cu ocazia 
adunărilor publice, dar și pe 
timpul desfășurării jocurilor 
și competițiilor sportive la 
care au participat.

Cornelia RĂDULESCU

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

Jandarmii teleormăneni la ora bilanțului

Poliția a folosit armamentul 
pentru prinderea unor braconieri piscicoli

Din patr imoniu l  
Muzeului Județean 
Teleorman face parte 
un document deosebit: 
S c r i s o a r e a  
a l e x ă n d r e n i l o r  
adesată domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza.

Scrisă în numele 
tuturor alexăndrenilor, 
aceasta datează din 9 
f e b r u a r i e v  1 8 5 9 ,  
locu i tor i i  o rașu lu i  
A l e x a n d r i a  
exprimându-și bucuria 
pentru realizarea Unirii 
Principatelor Române 
de la 24 Ianuarie 1859 
ș i  a l e g e r e a  l u i  
Alexandru Ioan Cuza 
ca domnitor.

Scrisoarea i-a fost 
î n m â n a t ă  
Domnitorului de către 
o delegație formată din 
reprezentanții orașului în momentul sosirii acestuia la București.

Textul acestei scrisori este următorul:
„Prea înălţate Doamne! Ziua de 24 ianuarie este una din cele 

mai solemne ce au avut România în cariera sa de doi secoli 
aproape, căci prin Măria Voastră ne dete Unirea ce era dorinţa 
universală a moldo-vlahilor, generaţiile viitoare vor mărturisi 
aceasta şi va vibra peste secoli mărirea ei. Astăzi o nouă eră 
schimbă soarta Românii şi inimile fiecăruia, pline de bucurie şi 
entuziasm, ţintea până la viitoare fericire al cărui simbol sunteţi 
Măria Voastră. Abia intraţi în calea regenerării şi totul 
înfăţişează o schimbare, totul salută şi promite un viitor fericit. 
Obştescul oraş Alexandria din districtul Teleorman, organizat 
abia de 24 de ani şi condus de fondatorii săi pe baza privilegiului 
ce-i este dat, înfăţişează şi se poate compara cu oraşele ce 
numără mai mulţi secoli, pacificii căruia locuitori, toţi de clasă 
comersantă, în entuziasmul lor pe lângă membrul ce s-a numit, 
au format şi o osebită deputăţie pe subsemnaţii deputaţi ca să 
înfăţişeze Măriei Voastre omagiul şi devotamentul lor, care 
venim a saluta buna venire a Măriei Voastre în capitala 
României ce astăzi e patria noastră. Şi drept simţitoarele dovezi 
de devotament că urăm cu toţii deplină fericire şi putere spre a 
putea conrăspunde grelii şi marii misiuni la care sunteţi chemaţi 
a îndeplini. Dumnezeu a binecuvântat Unirea românilor şi 
binecuvântarea sa ne va conduce prin mărirea voastră pe calea 
prin care să ajungem la prosperitatea acestor frumoase ţări. Să 
trăiţă, Măria Voastră, întru mulţi fericiţi ani, trăiască Unirea 
moldo-românilor! 9 februarie 1859”

Sursa: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Din fericire, din când în când mai cad unii 

pradă, chiar în ”setcile” polițiștilor.
În urma unei razii pe pe râurile Olt și Sâi, 

polițiștii teleormăneni au depistat un bărbat 
în vârstă de 30 de ani din satul Olteanca în 
timp ce pescuia pe râul Sâi cu o țepoaică 
a r t i z a n a l  
c o n f e c ț i o n a t ă ,  
p r e v ă z u t ă  c u  
e l e m e n ț i  
ascuțiți/înțepători, 
tip cârlig.

” P o l i ț i ș t i i  a u  
o b s e r v a t  u n  
a u t o t u r i s m  î n  
proximitatea râului 
S â i ,  î n  z o n a  
localității Olteanca, 
iar în momentul în 
care s-au apropiat, autoturismul a demarat, 
îndreptându-se către satul Segarcea-Vale, 
pe islazul comunal.

Polițiștii au procedat la urmărirea 
acestuia, reușindu-se oprirea lui pe câmp, 
după efectuarea somației și folosirea 

armamentului din dotare, unul dintre polițiști 
executând patru focuri de avertisment în 
p l a n  v e r t i c a l  ș i u n u l  î n  d i r e c ț i a  
autoturismului”, se arată într-un comunicat 
de presă al Poliției Teleorman.

Au fost identificați ocupanții, conducătorul 
auto, un tânăr în vârstă de 29 de ani, și 

pasagerul, un tânăr 
în vârstă de 21 de 
ani, ambii domiciliați 
în municipiul Turnu 
Măgurele.

În autoturism au 
fost depistate mai 
multe unelte de 
pescuit și o pompă 
pentru umflat saltele 
și bărci pneumatice, 
b u n u r i l e  f i i n d  
ridicate în vederea 

cercetărilor, și pește din specia știucă, ce 
prezenta urme de înțepare.

În ambele cauze au fost întocmite dosare 
penale urmând ca la finalizarea cercetărilor 
să fie propusă soluție prin Parchet.

C. D.

Scrisoarea alexăndrenilor 
adresată domnitorului 

Alexandru Ioan Cuza
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Calendarul alegeri lor 
anticipate a fost declanşat, iar 
după ce proiectul de lege 
privind alegerea primarilor în 
două tururi va trece prin 
respingerea moţiunii de 
c e n z u r ă ,  l i b e r a l i i  
intenţionează să îşi angajeze 
răspunderea şi pe alte 
proiecte, astfel încât PSD să 
depună o altă moţiune care 
să conducă la anticipate, a 
declarat joi vicepremierul 
Raluca Turcan, la RFI 
România.

" N o i  a m  d e c l a n ş a t  
ca lenda ru l  de  a lege r i  
anticipate şi după ce va trece 
a c e a s t ă  l e g e  p r i n  
respingerea moţiunii de 
cenzură intenţionăm să ne 
angajăm răspunderea şi pe 
alte proiecte de lege care cu 
siguranţă vor crea atâta 
frustrare şi nemulţumire în 
PSD, încât vor depune o 
moţiune de cenzură care să 
c o n d u c ă  l a  a l e g e r i l e  
anticipate, aşa cum ne 
dor im" ,  a  dec lara t  jo i  
vicepremierul Raluca Turcan.

Potrivit vicepremierului, 
măsurile luate de Guvernul 
Orban au nevoie de o bază 
leg is la t i vă ,  b loca tă  în  
momen tu l  de  f a ţă  de  
parlamentarii PSD.

"Alegerile anticipate au ca 
principal scop punerea 
Parlamentului în raport cu 
voinţa oamenilor şi într-un 
parteneriat cu Guvernul şi cu 
preşedintele României .  
Guvernul Orban este un 
guvern muncitor, e un guvern 
care şi-a asumat nişte 
obiective importante, a 
rezolvat o grămadă dintre 
problemele lăsate în braţe 
gata să explodeze de către 
guvernarea PSD. Mă refer 
aici la datorii peste măsură, la 

blocajele din economie, la un 
haos în sistemul de pensii, 
asistenţă socială, fonduri 
eu ropene  ga ta  să  f i e  
aruncate pe geam, risipite. 
Aceste măsuri ale Guvernului 
Orban au nevoie de o bază 
l e g i s l a t i v ă ,  c a r e ,  î n  
Parlament, în momentul de 
faţă, este blocată. Orice 
facem noi bun în Guvern, 
Parlamentul este condus în 
continuare de PSD, în frunte 
cu Marcel Ciolacu. Se 
strânge ca un muşuroi de 
furnici să blocheze toate 
iniţiativele bune", a subliniat 
Turcan.

Ea a adăugat că, dacă 
"prin absurd" nu se poate 
ajunge la alegeri anticipate, 
Guvernul Orban va avea un 
program de guvernare 
"obţinut prin angajarea 
răspunderii Guvernului" pe 
care nu l-ar putea avea cu 
actualul Parlament, însă a 
adăugat că organizarea 
alegeri lor parlamentare 
simultan cu cele locale se 
încadrează în calendarul 
iniţiat de PNL.

"Avem un calendar foarte 
bine gândit care ne va duce în 
situaţia de a avea alegeri 
anticipate. Dacă prin absurd 
nu se poate ajunge la alegeri 
anticipate, dar nu cred, 

pentru că am calculat foarte 
bine toţi paşii, vom avea un 
program de guvernare 
obţ inut  pr in angajarea 
răspunderii Guvernului, adică 
printr-un demers extrem de 
curajos şi pe care nu l-am 
putea obţ ine cu acest 
Parlament ostil", a completat 
Turcan.

Vicepremierul a adăugat 
că, dacă Guvernul liberal va fi 
respins printr-o moţiune de 
cenzură, atunci  se va 
interveni prin legislaţia privind 
alegerile anticipate, astfel 
încât organizarea lor să fie 
posibilă.

"Există foarte mul te 
riscuri, suntem în continuare 
bine în calendarul care poate 
să facă obţinerea alegerilor 
parlamentare simultan cu 
alegerile locale. În momentul 
în care ajungem în punctul ca 
Guvernul să fie respins prin 
moţiune de cenzură, vom 
interveni pe legislaţia privind 
alegerile anticipate, astfel 
încât organizarea alegerilor 
anticipate să fie posibilă. 
Pentru că în momentul de 
faţă în legislaţia românească 
nici măcar nu există articole 
clare care să definească 
o rgan iza rea  a leger i l o r  
anticipate", a menţionat 
Turcan.

Liviu Nicolae Dragnea, fostul președinte al Partidului 
Social Democrat, condamnant la trei ani și jumătate de 
închisoare cu executare în procesul angajărilor fictive ale 
Anisei Stoica și Adriana Botorogeanu la Direcția de Protecție 
a Copilului Teleorman, în timp ce ele lucrau la sediul PSD-
ului, rămâne în închisoare și este obligat să plătească și 
cheltuielile de judecată. Magistrații Instanței Supreme au 
respins recursul în casație formulat de fostul șef al social-
democraților. 

Decizia a fost luată în unanimitate de judecătorii din 
complet. Recursul în casație a fost respins ca nefondat. În 
plus Liviu Dragnea a fost obligat să plătească cheltuielile de 
judecată în valoare de 200 lei. Dragnea nu mai poate formula 
o acțiune similară în instanță. Liviu Dragnea a mai formulat 
anul trecut o contestație în anulare în care invoca alte motive, 
dar care a fost de asemenea respinsă.

Dragnea le-a spus magistraților de la Instanța Supremă că 
a apelat la recursul în casație deoarece de opt luni se află în 
spatele gratiilor, deși este nevinovat, iar procurorii care au 
anchetat respectivul dosar au spus mai multe neadevăruri. 
”Vreau să mă refer la un neadevăr, și anume că eu le-am 
cunoscut pe Anisa Stoica și Adriana Botorogeanu.

Nu am inițiat acest recurs doar pentru că aș fi nevinovat, 
pentru a ieși cu orice preț din închisoare. Am făcut acest 
demers, sunt complet nevinovat, stau de opt luni în 
penitenciar. Nu mi s-a părut corect să plătesc pentru o faptă 
pe care nu am comis-o. Rămâne la dispoziția dumneavoastră 
dacă voi sta nevinovat, sau dacă admiteți casația. Cred cu 
tărie în nevinovăția mea”, a spus Liviu Dragnea în fața 
Instanței Supreme.

Judecătorii Instanței Supreme au dat următorul verdict: 
respinge recursul în casație, menținând hotărârea atacată, 
recursul în casație fiind nefondat.

Și în timp ce Liviu Dragnea rămâne în închisoare, și poate 
urmează și judecarea dosarului Tel Drum, unde Dragnea 
poate primi o nouă condamnare, colegii săi de partid, foștii săi 
subalterni, se pregătesc și de o moțiune de cenzură la adresa 
Guvernului condus de Ludovic Orban, dar în cazul în care 
moțiunea va trece, social-democrații nu vor să intre la 
guvernare, se pregătesc și de alegerile locale, care nu se știe 
dacă vor fi într-un tur sau în două, se pregătesc și de alegerile 
parlamentare, indiferent dacă acestea vor fi anticipate sau la 
termen, și pesediștii se înghesuie deja să fie trecuți pe lista 
candidaților pentru Parlament, pe locuri cât de cât eligibile.

Ioan DUMITRESCU

P r e m i e r u l  
Ludovic Orban a 
anunţat miercuri 
că PNL o va 
propune pe Alina 
Gorghiu pentru 
şefia Senatului, 
după ce Curtea 
Constituţională a 
stabilit că a fost 
neconstituţională 
a l e g e r e a  l u i  
T e o d o r  
Meleşcanu la conducerea Camerei superioare. La rândul 
său, USR se gândește dacă este oportun să propună un 
candidat propriu.

„Cu siguranţă, candidatul PNL pentru preşedinţia 
Senatului, care a fost şi votat în Biroul Politic Naţional, este 
Alina Gorghiu”, a spus liderul liberal Ludovic Orban într-o 
conferinţă de presă organizată la Palatul Victoria.

Alina Gorghiu este în prezent vicepreședinte al Senatului.
Întrebată dacă USR ar susţine-o pe Alina Gorghiu pentru 

şefia Senatului sau va avea propriul candidat, deputatul USR 
Cristina Prună a spus: „Trebuie să ne consultăm. Data 
trecută când Alina Gorghiu a candidat, dacă îmi aduc bine 
aminte, a beneficiat de susţinerea USR. Evident că şi de data 
aceasta va trebui să trecem prin acelaşi şir de consultări şi să 
susţinem persoana care s-ar potrivi cel mai bine acestui rol”.

„Domnul Meleşcanu ar fi trebuit să se abţină încă de acum 
30 de ani să mai aibă de-a face cu viaţa publică românească. 
(...) Evident că vor exista discuţii politice, astfel încât să 
susţinem un preşedinte al Senatului care să facă cinste 
acestei instituţii şi să nu mai legiferăm în condiţii de 
ilegalitate”, a afirmat Cristina Prună.

Ea a mai spus că nu exclude nici ca USR să vină cu 
propriul candidat pentru această funcţie. „Trebuie să avem 
discuţii, la Biroul Naţional vom discuta cu siguranţă şi despre 
acest aspect”, a adăugat Prună.

Dragnea rămâne în închisoare

PNL o propune pe Alina
 Gorghiu la şefia Senatului

După mai mult de trei ani de dezbateri 
intense, Parlamentul britanic a adoptat definitiv 
miercuri acordul privind Brexit-ul, deschizând 

astfel calea pentru ieşirea istorică a Regatului 
Unit din Uniunea Europeană la sfârşitul lunii 
ianuarie, relatează AFP, citată de Agerpres.ro.

Acordul, care reglează modalităţile de ieşire 
din UE şi care a fost negociat de premierul 
conservator Boris Johnson cu Bruxellesul, mai 
trebuie promulgat de Regina Elisabeta a II-a, 

posibil joi, pentru a deveni lege.
Camera Comunelor, unde premierul 

dispune de o majoritate zdrobitoare după 
alegerile legislative din decembrie, şi-a dat deja 
acordul la începutul lunii ianuarie pentru 
proiectul de lege privind retragerea Regatului 
Unit din UE, prevăzută la 31 ianuarie, ora 23.00 
(ora Londrei şi GMT).

Textul a fost apoi trimis în Camera Lorzilor, 
n o n - a l e a s ă ,  c a r e  a  a d o p t a t  c i n c i  
amendamente, tot atâtea lovituri pentru 
guvern, în special în privinţa drepturilor 
cetăţenilor europeni care au reşedinţa în Marea 
Britanie sau ale copiilor refugiaţi neînsoţiţi.

Însă aceste modificări au fost dezavuate de 
către deputaţi când proiectul de lege a revenit 
miercuri în Camera Comunelor, iar camera 
superioară s-a conformat când textul i-a fost 
înaintat încă o dată, în cursul după-amiezii.

După adoptarea sa definitivă în Marea 
Britanie, acordul privind Brexit-ul va trebui 
ratificat de Parlamentul European, probabil la 
29 ianuarie.

Turcan: Am declanşat calendarul de anticipate;
intenţionăm să ne angajăm răspunderea şi pe alte

 proiecte care vor crea nemulţumire în PSD

După mai mult de trei ani 
de dezbateri, Parlamentul britanic a adoptat 

definitiv acordul privind Brexit-ul



(urmare  din  pagina  1)
”Obiect ivu l  general  a l  pro iectu lu i  

“Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria, prin adoptarea unui transport 
public ecologic”, îl reprezintă reducerea 
emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria, 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate 
urbană durabilă”, se arată în proiectul de 
investiții.

Unul dintre cele mai ambițioase proiecte 
pentru Alexandria face referire la adoptarea 
unui transport public ecologic, pentru 
reducerea emisiilor de carbon, potrivit edilului 
Victor Drăgușin.

Scopul proiectului: reabilitarea integrală a 
centrului pietonal – str. Libertății, tronsonul 
cuprins între str. Ion Creangă – str. București; 
realizarea unor piste pentru bicicliști; stații de 
închiriat biciclete; stații de autobus; construirea 
unei autobaze și parcare park&ride; realizarea 
unui sistem de management al traficului, 
inclusiv a unui sistem de monitorizare video. 

Această investiție va contribui la: reducerea 
emisiilor de carbon în Municipiul Alexandria; 
realizarea unor campanii de conștientizare a 
populației cu privire la efectul nociv generat de 
consumurile de carburanți; realizarea unor 
campanii de conștientizare a populației cu 
privire la beneficiile mersului cu bicicleta; 
adoptarea unui stil de viață sănătos pentru 
populația Municipiului Alexandria; depoluare; 
realizarea unui sistem de management al 
traficului și supraveghere video.

În prezent Municipiul Alexandria deține o 
singură stradă (Libertății) dedicată integral 
pietonilor, pe segmentul cuprins între str. Ion 
Creangă și str. București. În cadrul proiectului 
”Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul 
Alexandria, prin adoptarea unui transport 
public ecologic”, este planificată modernizarea 
integrală a zonei pietonale aferente str. 
Libertății.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

 Inspectoratul 
Te r i t o r i a l  d e  
M u n c ă  
Te l e o r m a n  a  
derulat în luna 
d e c e m b r i e  5  
campanii și 7 
acțiuni.

Inspectorii de 
muncă din cadrul 
Compartimentul
ui Securitate și 
S ă n ă t a t e  î n  
M u n c ă  a u  
e f e c t u a t  u n  
număr de 82 
controale pe linie 
de securitate şi 
s ă n ă t a t e  î n  
muncă la  82  
angajatori din 
județ. În urma 
controalelor s-au 
dispus 99 măsuri și au fost aplicate 99 sancțiuni 
contravenționale, respectiv 99 avertismente.

În luna decembrie 2019 a fost comunicat la ITM 
Teleorman un eveniment și au fost cercetate de angajator 
și avizate de ITM Teleorman un număr de 2 evenimente, 
înregistrându-se un număr de 2 victime, cu incapacitate 
temporară de muncă.

Inspectorii din cadrul Corpului de control relații de 
muncă au realizat 109 controale și au fost constatate 
contravenții la 9 angajatori. Au aplicat 13 sancțiuni, din care 
4 amenzi în valoare de 26.000 lei și un număr de 9 
avertismente.

Compartimentul Contracte Colective de Muncă, 
Monitorizare Relații de Muncă a eliberat carnetele de 
muncă ale angajaților către angajatori sau direct titularilor; 
a înregistrat 6 contracte colective de muncă și 3 acte 
adiționale; a înregistrat zilierii în programul informatic de 
monitorizare și evidențiere; a comunicat către Agenția 
Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman 
Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare 
de ajutor social.

Cornelia RĂDULESCU

Bani europeni pentru îmbunătățirea vieții 
în Alexandria

C o m i s i a  T R A N  a  
Parlamentului European a 
aprobat marți acordul pentru 
r e f o r m a  s e c t o r u l u i  d e  
transport rutier la care 
au ajuns Parlamentul 
ș i  n e g o c i a t o r i i  
președinției finlandeze 
a Uniunii Europene. În 
esență, acordul crește 
cheltuiel i le pentru 
transportatori, însă 
cele mai afectate vor fi 
coompaniile din Estul 
Europei, în special 
cele din România și 
Bulgaria, acuzate de 
c o m p a n i i l e  
occidentale că practică prețuri 
de dumping și distorsionează 
concurența în piața pe piața 

transportului.
În esență, noile reguli vor 

c r e ș t e  c h e l t u i e l i l e  
transportatorilor, dar mai ales 

celor Estul Europei, care își 
trimiteau camioanele luni de 
zile să lucreze în Vest la 
costuri mult mai mici decât 

c e l e  p r a c t i c a t e  d e  
transportatorii locali.

Noile reguli impun, impun, 
între altele camioanelor 

întoarcerea la centrul 
o p e r a ț i o n a l  a l  
întreprinderilor la 
f i e c a r e  o p t  
săptămâni. În plus, 
perioada de odihnă 
obligatorie de la 
sfârșitul săptămânii 
nu poate să f ie 
petrecută în cabina 
camionului. Dacă 
această perioada de 
odihnă se petrece 
departe de casă, 

c o m p a n i i l e  t r e b u i e  s ă  
plătească cheltuielile de 
cazare pentru șoferi.

Suntem codaşii Europei la capitolul igienă. Uniunea 
Europeană a trimis în România pachete cu pastă de dinţi, 
săpun, şampon, gel de duş şi detergent, pe care primăriile 
trebuie să le distribuie sărmanilor. Folosim de 4 ori mai puţin 
săpun decât vesticii, iar statisticile spun că 4% din populaţia 
de la oraş nu s-a spălat niciodată pe dinţi.

Statisticile arată că fiecare român foloseşte în medie 400 
de grame de săpun pe an, de 4-5 ori mai puţin decât vesticii.

În ceea ce priveşte grija pentru dantură, situaţia e şi mai 
alarmantă.

Într-un an, un român folosește puţin peste un tub şi 
jumătate de pastă de dinţi, iar în practică, grija pentru igienă 
este departe de recomandările medicilor. Doar 60% din 
populaţie se spală pe dinţi de două ori pe zi, iar cifrele care se 
adaugă statisticilor pe această temă sunt îngrijorătoare.

România este pe primul loc în Europa la numărul de cazuri 
de TBC, dar bolile care ar putea fi prevenite cu o igienă 
corespunzătoare sunt numeroase.

Până în 2021 vor fi distribuite 4,7 milioane de pachete cu 
produse de igienă în toată ţara.

ITM Teleorman: 

Campanii și acțiuni

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor 
Naturale (PAID) a plătit cu 60% mai multe 
despăgubiri în 2019 raportat la anul 2018, 
valoarea înregistrată la 31 decembrie fiind de 
5,35 milioane lei.

Cele mai multe despăgubiri au fost achitate 
ca urmare a inundațiilor naturale – 3,07 
milioane lei pentru 654 dosare. Alunecările de 
teren au produs pagube în valoare de 1,36 
milioane lei, din 87 dosare. Cutremurele de mici 
intensități au generat 334 dosare de daună.

”În contextul unei slabe acoperiri la nivel 
național, chiar și fără să avem un eveniment 
major în 2019, iată că există daune provocate 
de riscurile asigurate de PAID România. Astfel 
mai bine de 1.000 de proprietari de locuințe au 
înțeles că nu este nevoie de un dezastru 
național pentru a folosi polița PAD. Misiunea 
noastră este să ajungem la cât mai mulți 
proprietari de locuințe și să îi ajutăm să fie mai 
puțin vulnerabili financiar în cazul producerii 
unor catastrofe naturale”, a spus Nicoleta 
Radu, director general, PAID România.

PAID România avea, la finalul anului trecut, 
1,73 milioane de polițe de asigurare obligatorii 
în vigoare, reprezentând un avans de 1,6% față 
de anul anterior. Fondul locativ, la nivel 
național, a crescut de la 8,97 la 9,03 milioane 
locuințe (+0,6%), astfel gradul de acoperire prin 
polița PAD (polița de asigurare împotriva 
dezastrelor) a ajuns la 19,18% la nivel național, 

în ușoară creștere față de aceeași perioadă a 
anului trecut (+0,19%). Din totalul locuințelor 
asigurate prin polița PAD, trei sferturi dintre 
acestea se află în mediul urban.

”Avem în continuare peste 7 milioane de 
locuințe neasigurate, adică 4 din 5 locuințe nu 
au nicio protecție, ceea ce este îngrijorător, 
având în vedere nivelul ridicat de expunere la 
riscuri catastrofale pe care îl are România. 
Vedem, spre exemplu, că mediul rural este 
foarte slab protejat prin asigurare, deși riscuri 
precum inundațiile și alunecările de teren au o 
incidență ridicată în aceste zone”, a spus 
Nicoleta Radu.

Cele mai asigurate județe (în afară de 
București – 38,91% și Ilfov – 38,55%) sunt 
Brașov (34,8%), Timiș (29,4%) și Sibiu 
(24,4%), la polul opus fiind Gorj, Botoșani și Olt, 
toate cu un grad de acoperire de sub 8%.

Reguli dure pentru transportatorii din UE,
 cu bătaie pentru cei din Est

Inundațiile au produs cele mai mari pagube
 în România, în 2019

Suntem codaşii Europei la 
capitolul igienă
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Muzeul Judeţean Teleorman, 
instituţie de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Judeţean 
Teleorman a organizat, în 
c o l a b o r a r e  c u  Ş c o a l a  
Gimnazială nr. 7 Alexandria 
m a n i f e s t a r e a  „ U n i r e a  
Principatelor Române”.

Evenimentul a avut loc joi, 23 
ianuarie 2020, începând cu ora 
11.00, în Sala Multimedia a 
Muzeului Judeţean Teleorman.

În cadrul manifestării au fost 
s u s ţ i n u t e  u r m ă t o a r e l e  
comunicări:

-  „Unirea Principatelor 
Române și personalitatea lui A.I. 
Cuza”, Cătălin Florea, profesor 
Şcoala Gimnazială nr.  7 
Alexandria;

- „Reformele înfăptuite de A.I. 
Cuza şi începutul modernizării 
României”, Cătălin Borţun, 
muzeograf, Muzeul Judeţean 

Teleorman.
Comunicările au fost urmate 

de prezentarea revistei „Istoria 
noastră”, editată de Şcoala 
Gimnazială nr. 7 Alexandria sub 
îndrumarea profesorului Cătălin 
Florea.

Manifestarea se înscrie în 
cadrul progamului educaţional 
„Muzeul- sursă de cultură şi 
educaţie”.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

”Aș introduce 
o  f o r m ă  d e  
educație sexuală 
în școală, pentru 
că am solicitat de 
l a  I n s t i t u t u l  
N a ț i o n a l  d e  
Statistică niște 
date și noi în anul 
2018 am avut 18.000 de copii născuți de minore. Ceea ce 
înseamnă aproape 10% din copiii născuți în România în 
anul 2018. Am avut 674 de mame care au născut sub 15 
ani. Și avem o mamă care are șase copii până la 18 ani”. 
Declarațiile au fost făcute de președintele Consiliului 
Național pentru Combaterea Discriminării, Csaba 
Asztalos, miercuri seara la Realitatea TV. Oficialul a 
prezentat datele în contextul în care instituția pe care o 
conduce (colegiul director cu 7 voturi) l-a amendat pe 
primarul din Târgu Mureș cu 10.000 de lei pentru „discurs 
incitator la ură”.

Asztalos Csaba a mai precizat că „nu este un element 
etnic aici, am o problemă de educație. Și dacă alții sunt 
pudici, haide să nu numim educație sexuală, să realizăm 
o educație în care să explicăm consecințele faptelor 
omului”.

Președintele consiliului anti-discriminare a amintit că, 
în trecut, „în momentul în care am discutat despre 
introducerea educației sexuale în școli, au ieșit 
reprezentanți ai cultelor religioase și au spus că nu trebuie 
să introducem Kamasutra în curricula școlară. Eu cred că 
este important să ascultăm și cultele religioase pentru că 
au un rol în societate, dar eu știu un lucru: nu avem 
educație potrivită și avem aceste date statistice. Suntem 
printre primele trei state în Europa cu cel mai mare număr 
de mame minore ”.

Ranitidina şi medicamentele care conţin 
această substanţă nu se mai vând în farmaciile 
din România, ca urmare deciziei Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului (ANMDMR). Măsura 
se va menţine până când Comisia Europeană va 
lua o decizie în cazul acestei substanţe, după ce 
au fost depistate impurităţi nitrozaminice, care 
prezintă potenţial cancerigen.

„Ca urmare a suspendării de către Directoratul 
European pentru Calitatea Medicamentului 
(EDQM) a Certificatelor de conformitate cu 
Farmacopeea Europeana (CEP) pentru 
substanţa activă Clorhidrat de ranitidină, din 
cauza detectării prezenţei de impurităţi 
nitrozaminice (NDMA), Agenţia Naţională a 
Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale din 
Romania (ANMDMR) a dispus, ca măsură de 
precauţie, blocarea la vânzare la nivel de 
farmacie, a medicamentelor pe bază de 
ranitidină, atât a formelor farmaceutice cu 
administrare orală cât şi a soluţiei injectabile, 
până la emiterea de către Comisia Europeană a 
unei decizii referitoare la medicamentele care 
conţin ranit idină, afectate de această 
neconformitate de calitate”, a anunţat ANMDMR.

Agenţia Medicamentului a dispus, astfel, ca 
toţi deţinătorii Autorizaţiilor de Punere pe Piaţă 

pentru aceste medicamente să transmită seriile 
fabricate, în termen de valabilitate, aflate atât în 
depozitul propriu cât şi distribuite în reţeaua 
farmaceutică (depozite şi farmacii), precum şi 
seriile fabricate şi neeliberate spre vânzare.

Totodată, ei trebuie să transmită ANMDMR 
lista distribuitorilor cărora le-au fost distribuite 
seriile medicamentelor pe bază de ranitidină şi 
dovada informării acestora cu privire la acţiunea 
de blocare la vânzare.

În plus, deţinătorii Autorizaţiilor de Punere pe 
Piaţă sunt obligaţi să transmită informaţii şi cu 
privire la cantităţile deţinute în depozitul propriu, 
din substanţa activă Clorhidrat de ranitidină, 
fabricată de producatorii carora li s-a suspendat 
CEP.

„ANMDMR informează, în acest context, 
profesioniştii din domeniul sănătăţii asupra 
disponibilităţii pe piaţă a unor tratamente 
alternative şi recomandă pacienţilor să-şi 
consulte medicul în acest sens”, mai arată sursa 
citată.

Substanţă antiulceroasă, ranitidina era 
folosită frecvent în România pentru ameliorarea 
durerilor de stomac şi în tratamentul afecţiunilor 
gastrointestinale în care era necesară reducerea 
acidităţii gastrice.

Muzeul Județean Teleorman:

Manifestarea 
„Unirea Principatelor Române”

Managerul Institutului “Matei Balş”, Adrian Streinu-
Cercel, a declarat miercuri că diagnosticul de gripă este 
unul “clar” şi că nu mai este nevoie de alte teste pentru 
această afecţiune, iar plimbatul pacienților la camerele de 
gardă pentru test nu face decât să răspândească virusul.

“Trebuie să terminăm cu această trăsnaie, pentru că 
atunci când punem diagnosticul de gripă, este clar. Te 
doare capul, faci febră 39-40, te dor muşchii, te simţi ca şi 
cum ai fi bătut? Ai gripă! Nu ai nevoie de niciun test. Ai 
nevoie să stai acasă, să te izolezi, să suni medicul de 
familie şi să îi spui ce ai. El va spune: ai gripă clinic. Acum, 

moda asta că facem teste de dimineaţă, la prânz şi seara 
şi bombardând camerele de gardă cu sute de pacienţi 
este o prostie. Nu facem decât să mutăm virusul de colo-
colo. Ca atare, recomandarea mea clară este: staţi acasă, 
căutaţi-vă, sunaţi medicul de familie! Nu mai umblaţi după 
teste de gripă pentru că le faceţi degeaba! 80 la sută 
dintre ele sunt pozitive real şi 20% sunt fals negative. Ca 
atare, dacă aveţi un test fals negativ, ce o să spuneţi? Că 
nu aveţi gripă când aveţi şi nu vă trataţi?”, a declarat 
Streinu-Cercel la Ministerul Sănătăţii, potrivit Agerpres.

Rolul părinților este de a 
o f e r i  c o p i i l o r  o b i c e i u r i  
sănătoase, mai ales în ceea ce 
privește alimentația. Sucurile 
sunt la îndemână, sunt dulci și 
par o alternativă sănătoasă 
pentru un desert. Însă nu toate 
sunt cu adevărat naturale, iar 

majoritatea au un conținut de 
zahăr cu adevărat periculos 
pentru sănătatea organismului. 
Sucur i le ,  mai  a les cele 
acidulate, nu sunt deloc 
recomandate copiilor. 

M a j o r i t a t e a  s u c u r i l o r  
acidulate din comerț conțin 

c o f e i n ă ,  u n u l  d i n t r e  
ingredientele cele mai des 
folosite în industria sucurilor, 
care se joacă lejer cu dispoziția 
noastră. Cofeina provoacă 
dependență, și noi, ca adulți, 
suntem ușor de influențat și cu 
greu putem renunța la ea, 

darămite un copil, fie el cât de 
mare ca vârstă. Sucurile mai 
conțin și cantități mari de zahăr, 
un alt agent care provoacă 
dependență, asociat cu nevoia 
de a consuma din ce în ce mai 
mult și cu stări de remisie când 
se renunță la el. Prin urmare, a 

permite copilului să consume în  
mod regulat sucuri înseamnă a-
i creea o dependență care îi 
poate dăuna sănătații pe tot 
parcursul vieții.

Sucurile, chiar și cele ce se 
laudă ca fiind naturale, nu oferă 
o  v a l o a r e  n u t r i ț i o n a l ă  
organismului nostru. 

Creierul unui copil este în 
continuă dezvoltare, până la 
adolescență. Așa că orice 
consum de chimicale va afecta 
pe termen lung dezvoltarea 
creierului și nu numai. 

Sucurile conțin fosfor, un 
ingredient care îndepărtează 
calciul din oase și, desigur, 
foarte mult zahăr. Atât acidul din 
sucuri, cât și zahărul și fosforul 
atacă smalțul dinților copiilor, 
ducând în timp la carii și alte 
afecțiuni stomatologice grave. 

P e n t r u  p r i m a  d a t ă ,  
specialiștii americani au afirmat 
că băuturile acidulate conduc, 
la copiii ce au vârsta în jur de 5 
a n i ,  l a  a p a r i ț i a  
comportamentelor agresive și 
la scăderea capacității de 
atenție, prin comparație cu 
aceia ce nu consumă deloc 
aceste băuturi. 

Ranitidina, medicamentul care s-a folosit
 mulţi ani în România, a fost interzisă

Asztalos, CNCD: Aș introduce
 educație sexuală în școală. 

În 2018, 10% dintre copiii născuți
 erau din mame minore

Streinu Cercel: Te doare capul,
 faci febră 39-40, te dor muşchii, 

te simţi ca şi cum ai fi bătut? 
Înseamnă că ai gripă, nu ai

 nevoie de niciun testAvertismentul nutriționiștilor: NU le mai dați 
copiilor sucuri!
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De-a lungul istoriei sale de aproape 4,54 miliarde de ani, 
Terra a fost lovită în repetate rânduri de către asteroizi, meteoriţi 
şi comete care au lăsat urme pe suprafaţa ei.

Recent, oamenii de ştiinţă au reuşit să stabilească vârsta 
celui mai vechi crater terestru format ca urmare a impactului cu 
un meteorit. Este vorba de craterul Yarrabubba, din vestul 
Australiei, al cărei diametru este, în prezent, de aproape 70 de 
kilometri.

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea Curtin din Australia au 
stabilit că acesta are o vârstă de 2,229 miliarde de ani. „Avem 
cunoştinţe despre acest crater de aproape 20 de ani, dar nimeni 
nu a realizat până acum că era cel mai vechi”, a afirmat Aaron 
Cavosie, geochemist în cadrul universităţii mai sus menţionate 
şi unul dintre autorii cercetării, potrivit Science Alert.

Oamenii de ştiinţă au plecat de la premiza că este vechi, însă 
datarea geologică modernă a sugerat că este cu 200 de 
milioane de ani mai vechi decât următorul crater rezultat în urma 
căderii unui meteorit pe Terra.

Folosind o microsondă ionică de înaltă rezoluţie sensibilă, 
cercetătorii au detectat microparticulele de minerale care încă 
„păstrează” şocul impactului. În momentul în care meteoritul a 
lovit, a transmis o undă de şoc de înaltă presiune în zonă, 
zăngănind atomii şi afectând mineralele pentru un minut.

„În momentul în care unda de şoc  a trecut prin roci, ele s-au 
comprimat precum un arc. În momentul în care s-au eliberat, s-
au încălzit instant, ajungând la temperaturi mai mari decât cele 
regăsite într-un vulcan. Acest lucru a făcut ca anumite roci din 
centrul zonei de impact să se vaporizeze, în timp ce altele s-au 
topit la temperaturi de aproape 2.000 de grade Celsius”, a 
precizat geochimistul Aaron Cavosie.

Apa eliberată în atmosferă ar fi ajutat la dezgheţarea planetei
Potrivit lui Christopher Kirkland, specialist în planetologie în 

cadrul Universităţii Curtin, un alt autor al studiului,  craterul a 
apărut la finalul perioadei glaciare cunoscută drept „Pământ de 
Zăpadă”, în care „atmosfera şi oceanele s-au transformat şi au 
devenit mai oxigenate şi când rocile de pe multe continente au 
înregistrat condiţii glaciare”.

Acest lucru înseamnă că atunci când meteoritul a lovit 
Pământul, acum mai bine de 2 miliarde de ani, a intrat totodată 
în coliziune cu o gheaţă continentală, aruncând în aer cantităţi 
uriaşe de rocă, cenuşă şi praf.

Pe baza simulării, autorii studiului au calculat că s-au 
împrăştiat în atmosferă între 87 şi 5.000 de trilioane de 
kilograme de vapori de apă. Cum apa este un gaz cu efect de 
seră eficient, ar fi ajutat la modificarea climei şi a dezgheţat 
planeta.

Acest scenariu al oamenilor de ştiinţă din Australia este unul 
provizoriu, condiţiile climatice exacte din perioada respectivă 
reprezentând încă un subiect de dezbateri pentru cercetătorii 
din acest domeniu.

Craterele de impact precum acesta sunt ferestre valoroase 
către studierea trecutului Pământului şi, deşi există numai 190 
de astfel de structuri în lume, unele dintre ele sunt greu de 
diferenţiat de deformările tectonice.

Studiul a fost publicat în Nature Communications.

Un tip se adresează vânzătoarei dintr-un magazin de 

articole sportive:

- Aș dori un trening vă rog.

- De care? Pentru indoor sau outdoor? Alergat, fitness 

sau pilates? Sintetic sau din bumbac? Clasic sau streatch?

- D-ăsta de stat prin casă, dus gunoiul ...

***

O blonda da explicatii unui politist:

- Domnule politist, am masina rosie, rochia rosie, geanta 

rosie, pantofii rosii si dumneata vrei sa trec pe verde?!?

Pastila de râs

Băile Herculane se numără 
printre cele mai bune zece 
destinaţii de vacanţă wellness 
şi spa din estul Europei, 
potrivit unui articol publicat de 
The Guardian, care include în 
recomandările sale locuri 
diverse unde sunt oferite 
tratamente de calitate, la 
preţuri mult mai mici decât în 
Vest.

„Romanii sunt cei care au 
pus apele dătătoare de viaţă 
de la Băile Herculane pe 
hartă. Cele 15 izvoare 
termale, numite după zeităţi, 
inclusiv Diana şi Neptun, au 
fost iubite şi de Habsburgi, 
care le-au adăugat splendide 
căsuţe rococo. Sovieticii 
adorau şi ei apele bogate în 
sulf şi au adăugat blocuri 
uriaşe din ciment, care în 
prezent acoperă mare parte 
din capacitatea de cazare a 
staţiunii. Grand Hotel Minerva 
oferă un suflu elegant la un 

p r e ţ  a v a n t a j o s .  B o l i  
neurologice, ale coloanei 
vertebrale, inflamatorii pot fi 
tratate cu ajutorul terapiei cu 
ozon, magnetoterapiei, al 
băilor din plante, iar oaspeţii 
cu pachete turistice au acces 
complementar la băile termale 
şi saună", scrie editorul The 
Guardian.

Acelaşi articol recomandă 
alte nouă destinaţii din Europa 
de est care oferă tratamente 
de calitate la un procent din 

preţurile practicate în vestul 
continentului.

Acestea sunt staţiunile 
balneoclimaterice Cieplice din 
Polonia, Karlova Studánka din 
Cehia, Sanatoriul Ozerny din 
Belarus, Truskavets din 
Uc ra ina ,  Bük fü rdő  d in  
U n g a r i a ,  B a n j i s h t  d i n  
Macedonia de Nord, Spa 
Dudince din Slovacia, Istarske 
Toplice din Croaţia şi Atomska 
Banja din Serbia, potrivit 
Mediafax.

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

Casa Verda SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, CUI 22302590  J34/583/2007, 
pierdut Certificat constatator nr. 1465/25.01.2013. Îl declar nul.

Anunţ

privind solicitarea de emitere a avizului de mediu
SC AUTOCORA SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat în municipiul Turnu 

Măgurele, str. Șoseaua Alexandriei nr. 7, județul Teleorman, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic 
Zonal pentru proiectul „PUZ – Schimbare destinație teren din zona cu funcțiuni speciale în 
zona cu funcțiuni de locuire, comerț, alimentație publică și cazare”.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, 
str. Dunării nr. 1, de luni-joi între orele 08-16:30 și vineri între 08-14, în termen de 15 zile de la 
data apariției anunțului.

Anunţ public nr.1

Un meteorit ar fi scos Pământul 
din era glaciară şi a format cel mai
 vechi crater de impact de pe Terra

Bisaccia, un orăşel rural 
din sudul Italiei, se alătură 
campaniei pentru repopularea 
zonei şi scoate la vânzare 
câteva zeci de case, fiecare la 
preţul de un euro, informează 
site-ul postului CNN.

În campanie sunt şi câteva 
oraşe din Sicilia, care vând 
c a s e  v e c h i  ş i  
părăsite la preţul 
de un euro.

Bisaccia este o 
destinaţie turistică 
pitorească în sudul 
Italiei şi se alătură 
altor zone din ţară 
care încearcă să 
s a l v e z e  
comunităţile printr-
un stimulent care 
s ă  m o t i v e z e  
oamenii să se mute 
î n  r e g i u n e  ş i  
anume scoaterea la vânzare a 
90 de case vechi, la preţul de 
un euro bucata.

Spre deosebire de alte 
oraşe şi localităţi care au 
oferte pentru oamenii care se 
angajează la o singură 
renovare, oficialii din Bisaccia 

spun că arhitectura restrânsă 
a orăşelului dă posibilitatea 
derulării mai multe proiecte 
pentru comunitate, potrivit 
Mediafax.

„Ne confruntăm cu o 
situaţie particulară. Zona se 
întinde cam pe toată regiunea 
antică a orăşelului. Casele 

p ă r ă s i t e  s u n t  g r u p a t e  
împreună, una lângă cealaltă 
de-a lungul aceloraşi drumuri. 
Unele case au chiar intrare 
comună”, a spus viceprimarul 
oraşului Francesco Tartaglia, 
pentru CNN Travel.

Tartaglia a adăugat că 
„acesta e motivul pentru care 

familiile, grupurile de prieteni, 
rudele, oamenii care cunosc 
unii pe alţii îşi pot uni forţele şi 
să investească împreună”.

„Îi încurajăm să cumpere 
mai mult decât o casă pentru a 
avea un impact mai mare şi 
pentru a însufleţi oraşul”, a 
continuat viceprimarul din 

Bisaccia.
Ca de obicei, în 

astfel de investiţii, 
c u m p ă r ă t o r i i  
trebuie să îşi ia 
a n g a j a m e n t u l  
r e n o v ă r i i  
proprietăţi i  nou 
achiziţionate, însă 
spre deosebire de 
a l te  oraşe,  nu 
există un plafon al 
investiţiei şi nicio o 
perioadă de timp în 
c a r e  l u c r ă r i l e  

trebuie să fie finalizate.
Un avantaj în Bisaccia este 

că toate casele nelocuite, 
abandonate în urmă cu mai 
mulţi ani de rezidenţii care au 
plecat în căutarea unui viitor 
mai bun, sunt deţinute de 
autorităţile locale.

Băile Herculane, în topul celor mai bune 
10 destinaţii de vacanţă spa din estul Europei

Oraşul în care casele se vând cu un euro



1849: S-a născut Badea Cârțan, țăran român, luptător 

pentru indepedența românilor din Transilvania (d. 1911).

1859: Adunarea 

E lect i vă a Țăr i i  

Românești se pronunță 

pentru alegerea ca 

domn a lui Al.I. Cuza, 

realizându–se astfel de 

f a c t o  U n i r e a  

Principatelor Române.

1862: Deschiderea 

primului Parlament unic 

al României la București. Domnitorul Al.I. Cuza proclamă în 

mod solemn, în fața Adunărilor Moldovei și Țării Românești, 

"Unirea definitivă a Principatelor", iar orașul București este 

proclamat capitala țării.

1866: A murit Aron Pumnul, cărturar român, lingvist, 

filolog, participant la evenimentele Revoluției de la 1848 din 

Transilvania (n. 1818).

1889: S-a născut Victor Eftimiu, scriitor român (d. 1972).

1905: S-a născut Grigore Vasiliu Birlic, actor român (d. 

1970).

1920: A murit Amedeo Modigliani, pictor italian, sculptor 

(n. 1884).

2013: A murit Dan Mihăescu, umorist, scenarist și regizor 

român (n. 1933).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:00 Yanxi, palatul suspinelor 
12:00 România s-a născut la Iaşi 
14:00 Telejurnal 15:00 România 
s-a născut la Iaşi 16:00 EURO 
polis 17:00 Lumea azi 17:35 
Yanxi, palatul suspinelor 18:35 
Nadine 20:00 Telejurnal 21:10 
Numele trandafirului 23:20 
Unirile românilor 23:45 Fan/ Fun 
urban 00:15 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Ianuarie

Din dorinta de a 
o b t i n e  v e n i t u r i  
suplimentare, riscati 
sa neglijati relatiile 
sent imenta le .  Va 
recomandam sa va 
ganditi bine inainte de 
a lua o hotarare 
importanta. 

Este posibil sa 
plecati intr-o calatorie 
n e p r e v a z u t a .  Va  
recomandam sa nu 
ezitati. Profitati de 
a c e s t  m o m e n t  
favorabil! Puteti avea 
succes atat pe plan 
social, cat si material.

Sunt sanse sa se 
produca evenimente 
neasteptate. Dorinta 
d e  a f i r m a r e  s i  
activitatea intelectuala 
intensa va conduc 
sp re  succes .  Va  
recomandam sa va 
ascultati intuitia.

Avet i  sanse sa 
ob t i ne t i  r ezu l t a te  
d e o s e b i t e  i n t r - o  
calatorie de afaceri. Va 
sfatuim evitati discutiile 
aprinse. Dupa-amiaza 
reusiti sa faceti rost de 
bani pentru a continua 
o lucrare.

Este posibil sa 
aveti probleme in 
relatiile sentimentale 
si pe plan financiar. 
Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
nu va grabiti. Va puteti 
baza pe sfaturile 
prietenilor apropiati.

Dimineata survin 
s c h i m b a r i  
neprevazute, care va 
dau peste cap toate 
planurile. S-ar putea 
sa aflati ca trebuie sa 
plecati intr-o delegatie, 
spre nemultumirea 
partenerului de viata. 

Incepeti ziua cu 
entuziasm si multa 
ambitie. Va sfatuim sa 
evitati discutiile in 
contradictoriu. Nu 
f a c e t i  n i c i  o  
promisiune daca nu 
sunteti sigur ca va 
puteti tine de cuvant!

S-ar putea ca un 
p r i e t e n  s a  v a  
reproseze ca nu va 
platiti datoriile la timp. 
Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
v a  s t a b i l i t i  c l a r  
prioritatile. Nu refuzati 
ajutorul unei rude!

Va faceti remarcat 
i n  s o c i e t a t e  s i  
colaborati bine cu cei 
din jur. Dorinta de 
afirmare si vointa va 
a juta incheiat i  o  
afacere profitabila. 
Nu fiti prea critic cu 
partenerul de viata.

BERBEC

Incepeti ziua plin de 
i n s p i r a t i e .  V a  
recomandam sa o 
f o l o s i t i  p e  p l a n  
p r o f e s i o n a l  s i  i n  
a f a c e r i .  R e l a t i i l e  
sentimentale pot fi 
foarte bune daca nu ii 
f a c e t i  r e p r o s u r i  
persoanei iubite. 

Dimineata sunteti 
irascibil si s-ar putea 
sa va purtati nedelicat 
cu persoana iubita. Va 
s f a t u i m  s a  v a  
controlati. Folositi-va 
potentialul intelectual, 
care este la cote 
maxime astazi!

Entuziasmul  pe 
care i l  aratat i  la  
servic iu va poate 
atrage invidia unui 
coleg. S-ar putea sa 
a v e t i  d i s c u t i i  c u  
partenerul de viata, 
pentru ca acordati prea 
multa atentie carierei. 

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 
Assassin's Creed: Codul 
Asasinulu i  22:30 Marea 
Mahmureală 2 00:30 La limita 
extremă 02:15 Lecţii de viaţă 
04:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Nuntă cu 
scântei - cu Ana Morodan 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19 :00  Obse rva to r  20 :00  
Transformers: Răzbunarea celor 
învinși 23:00 Ispita 01:00 Omul 
feroviar 02:45 Acces direct 04:30 
Nuntă cu scântei - cu Ana 
Morodan

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 
Camera de râs 14:00 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Paradisul femeilor 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Nemuritorii 
22:30 Legendary – eroul din 
f iecare 01:30 Cartelul  
turnătorilor 03:30 Nemuritorii

08:00 Juke Box Rhythm 
09 :45  La  b loc  12 :00  
Vorbeşte tot oraşul 14:30 
Povestea lui Lucky 16:15 
Flubber 18:15 La bloc 20:30 
Cântec de leagan 22:30 
D r a c u l a  0 1 : 0 0  F u r i e  
dezlantuita 2 03:00 Dracula 
05:00 La bloc 05:45 Ce spun 
românii

08:00 Zbuciumatul destin al lui 
Cuza Vodă 08:30 Sid, micul 
savant 10:00 Câştigă România! 
11:00 CE de patinaj artistic 12:00 
Tele jurnal   13:00 Cul tura 
minorităţilor 13:30 Mama 15:00 
CE de patinaj artistic 17:40 În 
direct cu viaţa 18:15 România…în 
bucate 19:00 Telejurnal 20:00 
Gala Umorului 20:50 CE de 
patinaj artistic 23:00 Gala Eugen 
Doga 

07:20 Larry Crowne 09:00 
Lego Batman: Filmul 10:40 
Jurnal de bord 12:15 Jack 14:05 
Ștrumpfii 2 15:40 Rețeaua 
17:30 Destinația 18:15 Matinal 
cu scandal 20:00 Alice în Țara 
Minunilor 21:50 Noapte de 
Groază 23:40 Jack Ryan: 
Agentul din umbră 01:20 Proud 
Mary – Asasina 02:45 Aici și 
acum 04:15 Noapte de Groază

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 

24 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

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

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Simona Halep s-a impus în fața britanicei 
Harriet Dart în turul al doilea de la Australian 
Open, scor 6-2, 6-4! Sportiva noastră a jucat 

destul de bine, a variat loviturile și cel mai 
important este că a reușit o calificare în doar 
două seturi.

Halep a jucat, joi, cu încheietura mâinii 
drepte bandajată după accidentarea suferită în 
urmă cu două zile, în partida din prima manşă 
cu Jennifer Brady. Fostul lider WTA va evolua a 
şasea oară în turul al treilea la Melbourne cu 
americanca Danielle Collins, locul 25 WTA şi 
cap de serie numărul 26, sau cu Iulia Putintseva 
din Kazahstan, locul 38 WTA.

Calificarea în a treia manşă este 
recompensată la Australian Open cu un premiu 
de 300.000 de dolari australieni (206.000 dolari 
americani) şi cu 130 de puncte WTA.

Anul trecut, Simona Halep a fost eliminată în 
optimi la Australian Open de americanca 
Serena Williams, scor 6-1, 4-6, 6-4. Halep a fost 
finalistă la Melbourne, în 2017, când a pierdut 
în ultimul act în faţa danezei Caroline 
Wozniacki, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.

SPORT

Jucătoarele române Irina Begu şi Irina Bara au fost 
eliminate, joi, din proba feminină de dublu din cadrul turneului 
de tenis Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, 
după meciurile pierdute la Melbourne, în prima rundă. Pe 
tabloul principal au mai rămas Simona Halep, la simplu, 
respectiv Raluca Olaru, la dublu.

Irina Begu şi Kristyna Pliskova au fost învinse de 
americancele Desirae Krawczyk/Jessica Pegula cu 6-3, 6-2, 
după 68 de minute.

Învingătoarele au avut procentaje mai bune la ambele 
servicii şi au dominat raportul mingilor direct câştigătoare, 26-
10. Begu şi Kristyna Pliskova au pierdut şi în primul tur la 
simplu.

Irina Begu și Irina bara, OUT de la Australian Open
Perechea româno-rusă Irina Bara/Ekaterina Alexandrova 

a fost învinsă fără drept de apel de cuplul Kaitlyn Christian 
/Alexa Guarachi, cu 6-1, 6-2, în doar 55 de minute.

Simona Halep o înfruntă pe Harriet Dart în turul secund la 
Australian Open 2020. Desfășurarea partidei poate fi 
urmărită aici.

Perechile învinse în prima rundă vor primi fiecare 25.000 
de dolari australieni şi 10 puncte WTA la dublu.

Meciul pe care românca Raluca Olaru şi slovena Dalila 
Jakupovic trebuiau să îl dispute împotriva favoritelor numărul 
doi, Timea Babos şi Kristina Mladenovic, în primul tur, a fost 
reprogramat.

Costel Pantilimon (32 de ani) este aproape de a pleca de 
la Nottingham Forest, formație la care a devenit rezervă. 
Portarul român poate părăsi Anglia.

Omonia Nicosia este favorită pentru a obține semnătura 
portarului care mai are contract cu fosta câștigătoare a Cupei 
Campionilor Europeni până în 2021, scrie site-ul 
protathlima.com. La formația cipriotă, Pantilimon ar urma să-l 
înlocuiască pe brazilianul Fabiano (31 de ani), fostul jucător 
de la FC Porto, care a intrat deja în ultimele șase luni de 
contract.

Pantilimon, niciun meci oficial în acest sezon
După ce a bifat 44 de partide în Championship în sezonul 

precedent, portarul român a devenit rezervă în acest sezon. 
Manchester City, Sunderland, Watford și Nottingham Forest 
sunt cluburile din Anglia la care a evoluat Pantilimon.

Acesta are în palmares și două titluri în Premier League, 
ambele cu ”cetățenii”.

Au mai rămas două românce
 la Australian Open. Begu și

 Bara, ultimele eliminate

Pantilimon, aproape de plecarea
 de la Nottingham Forest! Ce club

 îl dorește pe portarul român

Florin Segărceanu are mari 
bătăi de cap înainte de duelul 
cu Rusia din Fed Cup, 
programat pe 7 și 8 februarie. 
Căp i tanu l  ne jucă to r  a l  
României nu se poate baza pe 
cele mai importante jucătoare.

Simona Halep și Irina Begu 
au anunțat că vor să se 
pregătească pentru Jocurile 
Olimpice din 2020, iar Mihaela 
Buzărnescu este 
accidentată, fiind 
așteptată să revină 
abia în luna martie. 
N i c i  M o n i c a  
Niculescu nu pare 
să se gândească la 
F e d  C u p ,  i a r  
Sorana Cîrs tea 
este subiect închis, 
d u p ă  c e  ș i - a  
anunțat retragerea. 
În schimb, George 
C o s a c ,  
vicepreședintele 
Federației Române de Tenis, 
face apel la răbdare.

George Cosac: ”S-ar putea 
ca situația să se schimbe 
radical”

”Vă dați seama că și eu 
sun t  to ta l  su rp r ins  de  
evenimentele din ultimele zile. 
Este clar că România este 
foarte mult slăbită fără Halep, 

Begu, Niculescu, Sorana și 
Buzărnescu, iar Rusiei îi 
convine de minune așa ceva. 
Nu ne așteptam niciodată că s-
ar putea întâmpla un astfel de 
scenariu. Am înțeles de la 
domnul Segărceanu că el a 
fost anunțat și de Begu că nu 
dorește să vină pentru acest 
meci.

Dar vă rog eu să mai 

așteptăm câteva zile pentru că 
s-ar putea ca situația să se 
schimbe radical. Săptămâna 
viitoare trebuie să anunțăm 
lotul, iar eu cred că până la 
urmă o vom putea convinge pe 
Simona Halep să vină să joace 
împotriva Rusiei. Avem mare 
nevoie de ea. Noi știm că ea și-
a făcut programul ca să fie top 
la Olimpiadă, dar nu mi-am 

pierdut speranța că va juca 
împotriva Rusiei. Sper să o 
convingem să vină să ne 
ajute”, a spus Cosac.

Monica Niculescu: ”Nu m-
am gândit la Fed Cup”

Î n t r e b a t ă  d e s p r e  
participarea la Fed Cup, 
Monica Niculescu pare să facă 
un pas în spate. În aceste 
condiții, România ar putea 

e v o l u a  c o n t r a  
Rusiei cu o echipă 
compusă din Ana 
Bogdan, Patricia 
Țig, Gabriela Ruse, 
Jqueline Cristian și 
Irina Bara.

"La Fed Cup nu 
m-am gândit, dar la 
câte accidentări am 
avut și la cât de 
pregătită sunt eu 
acum, cred că sunt 
alte fete mai bine 

clasate și mai bine pregătite 
decât mine ca să participe. 
Așa cred eu. Totuși, avem fete 
mai bune, mai bine fizic, care 
ar putea să facă o treabă mai 
bună. Eu am avut prea multe 
accidentări. Încă nu sunt 
pregătită. Eu cred că fetele 
astea sunt mai bune acum", a 
spus Niculescu.

Simona Halep - Harriet Dart 6-2, 6-4! 
Simo s-a calificat, după un ultim game dificil, 

în turul 3 la Australian Open 2020

Reacția FRT după ce România
 riscă nu aibă primele cinci clasate în meciul 

de Fed Cup cu Rusia
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