
O întreagă familie din 
localitatea Plosca, cu un 
copil de numai 2 ani, o 
bunică și doi străbunici, a 
fost salvată de Chira, o 
cățelușa credincioasă, care 
i-a trezit pe stăpâni la timp 
pentru a ieși din locuința 
cuprinsă de flăcări.

Evenimentul  a fost  
anunțat pe numărul unic 
pentru apeluri de urgență 
112, la ora 03.13, de către 
un membru al familie după 
c e  a  r e u ș i t  s ă  s e  
autoevacueze din casa 
cuprinsă de foc.

(Continuare  în  
pagina  4)

A s o c i a ț i a  E u r o  
Teleorman a organizat joi, 
2 3  i a n u a r i e  2 0 2 0 ,  
începând cu ora 11.00, în 
Sala Mică de Ședințe din 
s e d i u l  P a l a t u l u i  
Administrativ, tragerea la 
sorți- etapa premergătoare 
evenimentului „Parada 
Europei”. 

Au fost stabilite ordinea 
intrării în concurs și țara pe 
care fiecare liceu o va 
reprezenta anul acesta.

(Continuare  în  
pagina  2)

Puzderie de parlamentari la Mica Unire de la 
Alexandria. Sărbătorită în fiecare an la 24 ianuarie, 
Unirea Principatelor a reunit, la Alexandria, un număr 

considerabil de personalități, de la oficialități locale, la 
parlamentari. Dar, surpriza zilei, pentru cei mai mulți 
dintre participanți, a fost prezența secretarului general al 
Guvernului, Cristi Barbu.

De remarcat faptul că, dacă la manifestările diverse 
din anii precedenți parlamentarii nu prea onorau cu 

prezența, manifestarea din acest an a trezit interesul mai 
multor parlamentari teleormăneni și reprezentanți ai 
Guvernului.

Manifestarea, desfășurată la Monumentul 
domnitorului Alexandru Ioan Cuza din municipiul 
reşedinţă de judeţ, a debutat cu primirea onorului de către 
prefectul județului Teleorman, Liviu Dumitrașcu.

(Continuare  în  pagina  2)

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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Un cățel a salvat viața unei familii

Avem și noi 
“Istoria noastră”

Seceta și vremea
 călduroasă forțează 
ANIF să dea drumul

 la irigații

161 de ani de la Mica Unire, sărbătoriți 
la Alexandria

„Parada Europei” 
2020, tragerea la sorți
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(urmare  din  pagina  1)
După slujba religioasă, ţinută de un sobor 

de preoţi ai Episcopiei Alexandriei şi 
Teleormanului, au urmat alocuțiunile 
oficialităților locale, primul dintre cei care au 
luat cuvântul fiind prefectul județului 
Teleorman, Liviu Dumitraşcu. A urmat 
discursul președintelui Consiliului Județean 
Teleorman, Dănuț Cristescu, șirul alocuțiunilor 
fiind încheiat de discursul viceprimarului 
municipiului Alexandria, Ioan Augustin.

De la eveniment n-au lipsit reprezentanţii 
filialelor partidelor politice, grupurilor 
p a r l a m e n t a r e ,  s e r v i c i i l o r  p u b l i c e  
deconcentrate ale ministerelor, operatorilor 
economici, sindicatelor şi organizaţiilor 
nonguvernamentale, filialelor veteranilor de 
război, filialei cadrelor militare în rezervă şi în 
retragere, revoluţionarilor, alături de cetăţeni 
ai judeţului Teleorman.

Într-o simbolică Horă a Unirii s-au prins, 
alături de alexăndrenii veniți la manifestare, 
toate personalitățile prezente la eveniment.

La finalul ceremonialului au fost depuse 
coroane de flori, după care alexăndrenii au 
stat la rând să primească sarmale, pahare cu 
vin fiert și ceai.

Evenimentul a fost organizat de Instituţia 
Prefectului-Judeţului Teleorman, Consiliul 
Judeţean Teleorman, Primăria Municipiului 
Alexandria, Garnizoana Alexandria, Episcopia 
Alexandriei şi Teleormanului.

Claudiu DUMITRACHE

Aproximativ 885 
de persoane din 
Uniunea Europeană 
au murit şi 760 au 
fost grav rănite în 
2018 în accidente 
feroviare. Cele mai 
m u l t e  a u  f o s t  
î n r e g i s t r a t e  î n  
Germania, Polonia, 
U n g a r i a  ş i  
România.

Datele au fost 
publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat), 
citat de Agerpres. În statistica forului european nu au fost 
incluse și sinuciderile.

Eurostat arată că în ultimii ani, în perioada 2010 - 2018, 
numărul accidentelor feroviare grave în UE a scăzut cu aproape 
25%, la 1.721 accidente, cu 571 mai puţine decât în 2010.

Cel mai comun tip de accidente implică persoane 
neautorizate lovite de tren pe calea ferate. În 2018, au fost 973 
de astfel de accidente, reprezentând mai mult de jumătate 
(57%) din totalul numărului de accidente.

O altă categorie importantă o reprezintă accidentele produse 
la trecerea la nivel cu calea ferată, inclusiv accidente în care 
sunt implicaţi pietoni. Cu 447 de accidente, această categorie 
reprezintă 26% din totalul numărului de accidente în 2018.

În 2018, cele mai multe accidente feroviare din UE au avut 
loc în Germania (302), Polonia (275), Ungaria (162) şi România 
(132), iar cele mai puţine în Luxemburg (2) şi Irlanda (6).

Din păcate, și la numărul celor  care au murit suntem printre 
primele cinci state din UE... În 2018, în Polonia au murit cei mai 
mulți oameni în accidente feroviare - 195, urmată de Germania - 
128, Ungaria - 93, Italia - 73, România - 60, dintre care 17 la 
trecere de nivel Franța, cu 58.  

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

161 de ani de la Mica Unire, sărbătoriți 
la Alexandria

„Parada Europei” 2020, tragerea la sorți
(urmare  din  pagina  1)
Au participat reprezentanți ai 

liceelor din județul nostru, Dănuț 
Cr is tescu,  președinte a l  
Asociației Euro Teleorman, 
Mihaela Tudor, director executiv 
al Asociației Euro Teleorman și 
Oana Stoicescu, inspector 
pentru activități extrașcolare din 
cadrul IȘJ Teleorman.

Parada Europei este un 
eveniment care a ajuns anul 
acesta la cea de-a XIV-a ediție, 
desfășurându-se sub forma 
unui concurs în cadrul căruia 
fiecare liceu reprezintă într-un 

mod inedit o țară din Uniunea 
Europeană, care îi este atribuită 
prin tragere la sorți.

Noutatea pentru ediția din 
acest an o reprezintă înlocuirea 
celor cinci state ale lumii- Rusia, 
China, India, Brazilia și Statele 
Unite ale Americii- cu țări din 
spațiul european.

Astfel, în urma tragerii la 
sorți, liceele înscrise în concurs 
vor reprezenta anul acesta 
următoarele țări:

1-  Liceul Tehnologic 
„General David Praporgescu” 
Turnu Măgurele- Franța;

2-  Colegiul  Nat ional  
„Anastasescu” Roșiorii de 
Vede- Țările de Jos;

3-  Liceul Tehnologic Nr. 1 
Alexandria- Spania;

4 -   L i c e u l  Te o r e t i c  
„Constantin Noica” Alexandria- 
Polonia;

5-  Liceul Teoretic Zimnicea- 
Finlanda;

6-  Liceul Tehnologic 
„Sfântul Haralambie” Turnu 
Măgurele- Marea Britanie;

7-  Liceul Tehnologic 
Drăgănești Vlașca- Italia;

8-  Liceul Teoretic Videle- 

Bulgaria;
9-  Liceul Tehnologic 

„Anghel Saligny” Roșiorii de 
Vede- Belgia;

10-Liceul Teoretic „Marin 
Preda”  Turnu Măgure le-  
Ungaria;

11 - C o l e g i u l  N a ț i o n a l  
„Unirea” Turnu Măgurele- 
Suedia;

12-Liceul Teoretic „Al. D. 
Ghica” Alexandria- Portugalia;

13-Liceul Tehnologic „Virgil 
Madgearu” Roșiorii de Vede- 
România;

14-Colegiul National „Al. I. 

Cuza” Alexandria- Germania;
15-Liceul Teoretic Olteni- 

Cehia;
16-Liceul Teoretic Piatra- 

Croația;
17-Liceul Tehnologic „Andrei 

Saguna” Botoroaga- Grecia;
18-Liceul Tehnologic „N. 

Bălcescu” Alexandria- Austria.
Nu ne rămâne decât să le 

urăm succesc tuturor liceenilor 
teleormăneni care vor participa 
la acest eveniment pe care îl 
așteptăm cu nerăbdare și care 
ne încântă an de an.

Cornelia RĂDULESCU

România, în Top UE la 
numărul de morți și accidente

 pe calea ferată
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Radu Mazăre rămâne în închisoare, după 
ce judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie i-au respins joi o contestaţie în anulare, 
prin care fostul primar solicita să-i fie anulată 
condamnarea de nouă ani de închisoare 
primită în dosarul retrocedărilor ilegale de plaje. 
Decizia instanţei este definitivă, transmite 
Agerpres.ro.

Radu Mazăre a declarat în sala de judecată 
că a fost extrădat din Madagascar pentru a fi 
prezentat în România „ca un trofeu” înainte de 
alegeri, iar predarea sa autorităţilor române a 
fost „frauduloasă”.

„Sigur că numele meu e şi notoriu şi 
controversat. De-a lungul carierei m-am 
străduit să fac lucruri bune şi să-i ajut pe mulţi. 
Aducerea mea s-a făcut înainte de alegeri 
pentru a fi prezentat ca pe un trofeu. Acolo fiind 
(în Madagascar – n.r.), s-au făcut presiuni în 
fiecare zi asupra mea pentru a semna că sunt 
de acord să renunţ la legea din Madagascar. Eu 
am cerut să fiu prezentat în faţa unui judecător. 
(…) A început ca o procedură de extrădare 
legală şi a sfârşit ca o predare frauduloasă. 
Scopu l  es te  ev i den t .  Am văzu t  o  

corespondenţă a Interpol şi am văzut că cei de 
acolo se grăbeau să mă predea fără a fi prezent 
în faţa unui judecător”, a spus Mazăre.

Pe de altă parte, avocatul lui Mazăre a 
solicitat ca fostul primar să fie trimis înapoi în 
Madagascar, pentru a fi reluată procedura de 
extrădare, însă judecătorii au respins această 
cerere.

În mai 2019, Radu Mazăre a fost adus sub 
escortă în România, fiind extrădat din 
Madagascar, pentru a executa o condamnare 
de nouă ani de închisoare primită în dosarul 
retrocedărilor ilegale de terenuri şi plaje din 
Constanţa şi Mamaia.

Sociologul Marius Pieleanu, conducătorul Institutului de 
Sondare a Opiniei Publice Avangarde, indică personajul 
cheie pentru formarea unei noi majorități parlamentare, și 
”singura soluție democratică de ieșire din criză”. ”Votul a fost 
un prim semnal foarte clar favorabil constituirii unei noi 
majorități parlamentare”, a declarat Marius Pieleanu.

Acesta spune că președintele Klaus Werner Iohannis a 
fost avertizat și de oarece riscuri. ”Lui Iohannis i s-a spus că la 
alegerile locale, dacă nu avem alt tip de alegeri înainte, adică 
anticipatele parlamentare, s-ar putea ca PSD să obțină un 
scor foarte bun.” Liderul charismatic al PNL-ului și cel care se 
bucură de o favorabilitate de peste 60 % este Klaus Iohannis. 
Discuția cu PNL ca partid este pusă în paranteză, atâta 
vreme cât dorința prezidențială este organizarea de alegeri 
anticipate, este de părere sociologul Marius Pieleanu. 
Evident că alegerile parlamentare anticipate vor căpăta o 
haină într-un discurs frumos, corect politic. Se va spune că 
această campanie electorală pentru anticipate va fi relativ 
suprapusă cronologic, celei cu localele, deci vom avea o 
economie de bani de la buget.

PSD va depune cu siguranță o moțiune de cenzură, după 
cum a și anunțat, în cazul în care va fi introdus votul în două 
tururi pentru alegerea primarilor. Moțiunea de cenzură este 
un instrument pe care îl are la îndemână opoziția. Este un test 
pentru președintele interimar al PSD-ului Marcel Ciolacu.

Conducătorul PNL-ului este în fapt Klaus Werner 
Iohannis, susține Marius Pieleanu. Cu siguranță că nu l-a 
întrebat pe Ludovic Orban, ci l-a anunțat că vrea alegeri 
anticipate și alegeri locale pentru primari în două tururi. Forța 
PSD-ului în teritoriu este încă extrem de ridicată. Și atunci 
președintele Iohannis a luat măsura alegerilor parlamentare 
anticipate.

Marius Pieleanu, un fel de ”oracol din Dămăroaia”, sau de 
”mama Omida”, este alexăndrean, a fost o perioadă apropiat 
al lui Liviu Nicolae Dragnea, cu mulți ani în urmă, fiind un 
sociolog de casă al PSD-ului, și aruncă din când în când pe 
piață rezultatele a fel și fel de sondaje, unele cu rezultate 
apropiate de adevăr, altele care au scopul decât de a 
influența și manipula.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a declarat că nu există nicio 
concluzie după întâlnirea de joi cu conducerea CSM 
privind pensiile speciale.

”Nu a existat nicio concluzie. Sigur că am ascultat toate 
punctele de vedere exprimate de reprezentanții Consiliului 
Superior al Magistraturii, perspectiva constituțională, 
argumentele pentru, să spun, stabilirea unei forme 
speciale de pensionare, sigur urmează să analizăm să 
luăm o decizie", a declarat premierul Ludovic Orban, 
întrebat care sunt concluziile după întâlnirea avută cu 
reprezentanții CSM.

”În cadrul discuțiilor au fost susținute argumentele CSM 
privind subiectul pensiei de serviciu a magistraților, cu 
referire la deciziile Curții Constituționale în materie și 
reglementările internaționale", a precizat și purtătorul de 
cuvânt al CSM, Daniela Stăncioi.

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului 
București, întrunită în ședința marți, a decis suspendarea 
pe o perioadă nedeterminată a activității de judecată din 
cauză că Parlamentul urmează să voteze eliminarea 
pensiilor speciale. Și alte instanțe din țară au intrat în grevă.

Marius Pieleanu 
despre locale și parlamentare

Orban și reprezentanții CSM 
nu au ajuns la nicio concluzie 

privind pensiile speciale

Legea  ca re  p revede  
obligativitatea vaccinării este 
blocată de mai bine de doi ani 
în comisiile parlamentare de la 
Camera Deputaților, după ce 
Senatul a adoptat actul 
normativ în octombrie 2017. 
Proiectul inițiat de Guvernul 
Tudose și trimis Parlamentului 
a devenit acum o „prioritate 
legislativă” pentru PSD, după 
ce a fost ținut „la sertar” în 
ultimii ani.

„Sănătatea populației este 
o chestiune ce ține de 
siguranța naț ională,  iar 
pericolul reprezentat de 
răspândirea alarmantă a unor 
virusuri letale trebuie să aibă 
un răspuns ferm. (...) Va fi o 
prioritate pentru noi în această 
sesiune parlamentară să 
dezbatem și să adoptăm 
p r o i e c t u l .  Va c c i n a r e a  
obligatorie este o necesitate și 
o  u rgen ță .  Vacc ina rea  
reprezintă cea mai eficientă și 
mai sigură măsură pe care 
România o poate lua pentru a 
proteja viețile copiilor noștri”, 
susține fostul ministru al 

Sănătății, senatorul PSD, 
Florian Bodog.

Plenul Senatului a adoptat, 
în octombrie 2017, cu 99 de 
voturi pentru şi o abţinere 
proiectul de lege al Guvernului 
privind vaccinarea obligatorie, 
care prevede sancţiuni pentru 
părinţii care refuză vaccinarea 
copiilor ce pot merge de la 
avertisment şi până la amenzi 
de 10.000 de lei.

Legea prevede că, în cazul 
vacc inur i lo r  ob l iga to r i i ,  
cons im ţămân tu l  pen t ru  
imunizare se prezumă ca fiind 
dat, iar sancţiunile pentru 
părinţii care refuză vaccinarea 
copiilor merg de la avertisment 
şi până la amenzi de 10.000 de 
lei. La înscrierea în unităţile de 

învăţământ ar urma să fie 
solicitată o adeverinţă care să 
ateste efectuarea vaccinurilor, 
iar în cazul în care schema nu 
este completă, este obligatoriu 
ca în maximum un an copiii să 
fie imunizaţi. Antigenele 
vaccinale obligatorii la intrarea 
în colectivitate a copiilor sunt 
cele împotr iva di f ter ie i ,  
tetanosului, tusei convulsive, 
poliomielitei, rujeolei, rubeolei, 
oreionului, hepatitei B.

Proiectul de legea privind 
vaccinarea obligatorie a fost 
susținut de guvernul Tudose, 
după ce guvernul condus de 
Dacian Cioloș a redactat un 
proiect din care a fost 
e l iminată obl igat iv i tatea 
vaccinării. În 2016, Vlad 
Voiculescu, pe atunci ministru 
al Sănătății, preciza că textul 
legi i  se referă doar la 
asigurarea stocurilor de vaccin 
şi la informarea părinţilor.

Anul trecut, ministrul PSD 
al Sănătății, Sorina Pintea, 
declara că este nevoie de 
consens pentru adoptarea 
Legii vaccinării. 

Senatorii vor începe activitatea în sesiune 
ordinară, luni, 3 februarie, începând cu ora 

13:00, când urmează să aibă loc primul Birou 
permanent din sesiune, potrivit unui comunicat 

de presă. Plenul va avea loc pe 3 februarie, ora 
16:00.

„În temeiul prevederilor articolului 66 
alineatele (1) şi (3) din Constituţia României, 
republicată, precum şi ale articolului 83 din 
Regulamentul Senatului, republicat, se 
convoacă Senatul României în prima sesiune 
ordinară a anului 2020, în ziua de luni, 3 
februarie 2020”, se arată în comunicatul de 
presă.

Astfel, președintele Senatului convoacă 
Biroul permanent luni, 3 februarie 2020, ora 
13,00. Ulterior, grupurile parlamentare se vor 
întruni luni, 3 februarie 2020, ora 14,00.

Primul plen al sesiunii ordinare va avea lor 
pe 3 februarie, ora 16:00, mai transmite 
Senatul.

Radu Mazăre rămâne în închisoare, 
după ce judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie i-au respins o contestaţie în anulare

Senatul a fost convocat pe 3 februarie în prima
 sesiune ordinară a anului 2020

După ce a blocat timp de doi ani legea, PSD 
cere acum vaccinare obligatorie
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La fața locului au intervenit pompierii militari 

din cadrul Detașamentului Alexandria, cu două 
autospeciale de stingere și o ambulanță 
SMURD, aceștia localizând și lichidând 
incendiul în limitele găsite.

Au ars ori au fost distruse de incendiu 
bunurile materiale din două camere de locuit și 
un hol, mai multe aparate electrocasnice, trei 
butelii, tâmplăria din lemn a locuinței, elemente 
de mobilier, articole de îmbrăcăminte și 
acoperișul casei pe o suprafață de cca. 10 mp.

Intervenția a fost una dificilă, din cauza 
cantității mari de materiale ușor combustibile, a 

fumului gros degajat prin arderea acestora și de 
faptul că, din interior, a fost nevoie de scoaterea 
a trei butelii, ce prezentau risc de explozie, una 
dintre ele fiind deja fisurată. Valoarea 
pagubelor a fost estimată la suma de 20 000 de 
lei, iar cea a bunurilor salvate, reprezentând 
anexele gospodărești și locuințele aflate în 
imediata apropiere, la peste 50000 de lei.

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

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

“Un popor care nu își cunoaște istoria este ca un copil 

care nu-și cunoaște părinții” 

Nicolae Iorga

Nicolae Bălcescu considera istoria ca fiind “cartea cea 

dintâi a unei nații”, iar cuvintele lui au și astăzi ecou acolo 

unde există respect pentru trecutul nostru, glorios 

adesea.

Un asemenea loc este Școala gimnazială nr. 7 din 

Alexandria, unde istoria neamului este la mare preț. Iar o 

dovadă în acest sens este colaborarea cu Muzeul Județean 

Teleorman.

În cadrul acestei colaborări s-a desfășurat joi, 23 

ianuarie, în sala multimedia a muzeului, manifestarea 

“Unirea Principatelor Române”, la care a participat un grup 

de elevi din ciclul gimnazila, care au venit la eveniment cu 

drapele și panglici tricolore.

În cadrul manifestării, profesorul de istorie Cătălin 

Florea, director adjunct al Școlii Gimnaziale nr. 7, a 

susținut comunicarea “Unirea Principatelor Române și 

personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza”, iar muzeograful 

Cătălin Borțun le-a vorbit copiilor despre “Reformele 

înfăptuite de A.I. Cuza și începutul modernizării 

României”.

Profesorul pensionar de Limba și literatura română, 

doamna Peșu le-a vorbit copiilor despre dezvoltarea 

învățământului după reformele lui Cuza și despre 

contribuția scriitorilor și poeților patrioți la pregătirea și 

înfăptuirea Micii Uniri.

Comunicările au fost însoțite de proiecția unor imagini 

și documente legate de actul unirii.

La finalul comunicărilor, a fost prezentat ultimul număr 

al revistei “Istoria noastră”, editată de Școala Gimnazială 

nr. 7 Alexandria, sub îndrumarea profesorului Cătălin 

Florea.

Această manifestare omagială s-a desfășurat în cadrul 

programului “Muzeul – sursă de cultură și educație”.

Șt. P.

Un cățel a salvat viața unei familii

Casa de Asigurări de 
Sănătate Teleorman în luna 
decembrie 2019 a înregistrat 
187 cereri pentru carduri 
pierdute sau furate și a eliberat 
128  adeve r i n țe  pen t ru  
persoanele care au împlinit 
vârsta de 18 ani pentru a putea 
beneficia de servicii medicale.

CAS a evaluat 11 furnizori, 
din care: 6 furnizori  de 
medicină de familie; 2 furnizori 
de servicii de specialitate și 3 
farmacii.

Pentru materiale și prestări 
servicii cu caracter medical au 
fost efectuate plăți în valoare 
de 28.475,56 mii lei.

Au fost înregistrate 109 
cereri pentru el iberarea 
C a r d u l u i  E u r o p e a n  d e  
Asigurări de Sănătate (CIP-
uri) și s-au efectuat 9 controale 

tematice la furnizorii de servicii 
medicale, din care: 5 la 
medicină pr imară; 2 la 
a s i s t e n ț ă  m e d i c a l ă  
spitalicească și 2 la furnizori 
de medicamente (farmacii).

Suma imputată furnizorilor 
de servicii medicale controlați 
în luna decembrie 2019 a fost 
de 2.230,52 lei și s-a recuperat 
în totalitate.

Cornelia RĂDULESCU

Avem și noi “Istoria noastră”

Având în vedere lipsa precipitațiilor în multe 
regiuni ale țării și regimul termic al aerului mai 
ridicat decât în mod obişnuit din ultimele luni, 
Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
aduce la cunoștință tuturor fermierilor că, prin 
filialele teritoriale, va asigura apă pentru irigații 
până la punctele de 
livrare, acolo unde sunt 
încheiate contracte 
pentru anul 2020.

ANIF încurajează toți 
fermierii care încă nu au 
încheiat contracte pentru 
livrarea apei să meargă 
la Filialele Teritoriale de 
Îmbunăț i r i  Funciare 
pentru a face demersuri 
în acest sens, încheierea 
contractelor fiind în 
această perioadă în plină 
desfășurare. Pentru 
informații și clarificări legate de încheierea 
contractelor, fermierii pot lua oricând legătura 
cu membrii conducerii Filialelor Teritoriale de 
Îmbunățiri Funciare, datele de contact ale 
acestora fiind publice și disponibile.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
informează toți fermierii că, și în acest an, apa 
pentru irigații până la punctele de livrare este 
gratuită, prin fonduri asigurate de la bugetul de 
stat. Fermierii pot beneficia de apă gratuită 
indiferent dacă sunt persoane fizice, persoane 

juridice, organizați în 
O U A I / F O U A I  s a u  
asociație agricolă.

Sup ra fa ța  t o ta lă  
p r e g ă t i t ă  p e n t r u  
contractare și irigații, 
până la această dată, 
este de 1,4 milioane 
hectare, fiind deservită 
de 1.800 km de canale și 
amplasată pe 27 de 
județe. ANIF a încheiat, 
prin filialele teritoriale, 
până în prezent, 556 
contracte, din care 503 

multianuale și 53 sezoniere, pentru o suprafață 
totală de 724.447 ha. În anul 2019, suprafața pe 
care s-au aplicat udări, inclusiv în luna 
decembrie, a fost de 747.776 ha, iar suprafața 
contractată a fost de 837.639 ha.

Seceta și vremea călduroasă forțează ANIF 
să dea drumul la irigații

CAS Teleorman: Evaluări și controale 
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Acum, în sezonul virozelor, 
putem să le combatem cu 
ajutorul remediilor naturale. 
Dintre cele mai valoroase 
remedii de acest fel sunt 
fructele. De aceea, pe lângă 
plăcerea de a le consuma 
proaspete, trebuie să găsim și 
modalități de conservare a 
acestora, ca surse de vitamine și 
minerale, care să ne mențină în 
formă.

Căt ina,  o pol iv i tamină 
naturală, combate virozele 

Proprietăţile terapeutice ale 
cătinei se regăsesc atât în 
fructe, cât  şi în frunze, în tulpini, 
ramuri şi rădăcini. Fructele 
arbustului se recoltează imediat 
după coacere, începând cu luna 
august şi până la lăsarea 
primului îngheţ.

Numi tă  de  spec ia l i ş t i   
„ginsengul românesc", cătina 
este un leac-minune pentru 
organism. Persoanele anemice, 
convalescenţii, cei predispuşi la 
infecţii şi la răceli, copiii, 
începând cu vârsta de şapte ani, 
bătrânii, femeile cu un psihic 
fragil, sportivii, dar și bărbaţii cu 
tulburări de dinamică sexuală, 
este bine să beneficieze din plin 
de calităţile acestei plante. 

Iarna, cătina  combate virozele.
Fructele de cătină conţin o 

cantitate mare de betacaroten, 
substanță (esenţială pentru 
vedere), numeroase vitamine 
(A, C, D, E, P, K şi complexul B, 
toate  vitaminele de la B1 la B9), 
oligoelemente (fosfor, calciu, 
magneziu, potasiu, sodiu şi fier), 
1 8  a m i n o a c i z i  ( i n c l u s i v  
aminoacizii esenţiali), acizi 
graşi, f i tosteroli (hormoni 

vegetali), ulei esenţial, pigmenţi, 
acizi graşi şi serotonină, 
eficientă în terapia antistres. 
Cătina conţine o cantitate foarte 
mare de vitamina C, un 
antioxidant care protejează 
mucoasele şi pielea de acţiunea 
nocivă a radicalilor liberi şi este 
un foarte bun stimulent care 
creşte imunitatea. În plus, 
acţiunea antioxidantă a cătinei 
se datorează şi bogăţiei de 
vitamina E din compoziţie, 
(numită şi vitamina tinereţii). Cei 
care urmează periodic o cură cu  
cătină sunt ocoliți de viroză .

Măceșele tratează până la 
100 de boli 

P e n t r u  e f e c t e l e  l o r  
remarcabile, de zeci de ani, 
fructele acestui arbust popular 
s u n t  a p r e c i a t e  p e  t o t  

mapamondul.  În trecut, în 
China, fructele măceşului erau 
indicate în tratarea afecţiunilor 
digestive;. Romanii le foloseau 
ca remedii pentru 30 de boli, iar 
în ţările Americii de Sud, 
măceşele erau un leac sigur 
pentru afecţiunile musculare, la 
concurenţă cu ghimbirul. În timp, 
numărul afecţiunilor tratate cu 
măceşe a sporit considerabil 
până la 100. Măceșele sunt un 
remed iu  recomanda t  de  
te rapeu ț i  în  t ra tamentu l  
virozelor.

În perioada epidemiilor, 
infuziile de măceşe, la fel şi 
pulberea, se luptă cu viruşii şi 
combat efectele febrile. Se 
consumă câte trei ceaiuri pe zi, 
iar pulberea de măceşe ( două-
trei linguriţe se poate adăuga în 
iaurt, în supe sau compoturi) 
Preventiv, se administrează 
câte un vârf de cuţit de pulbere 
sau de fructe uscate şi zdrobite, 
de mai multe ori pe zi.

I a r n a ,  m e r e l e  s u n t  
medicamente valoroase care 
tratează virozele

Puterea terapeutică  a 
merelor este cunoscută  din 
vremuri  îndepărtate. În timpul 
e p i d e m i i l o r  d e  v i r o z ă ,  
consumatorii de mere  sunt 
protejați de  cumplita boală. 
Cal i tăț i le terapeut ice ale 
m e r e k o r  s e  d a t o r e a z ă   
compoziției lor deosebite: 
vitaminele A, B1, B12, C, E, K 
proteineler antioxidanțiii, fibrele 
vegetale, potasiului, fosforului, 
calciului și magneziului. Toate 
aceste ingrediente sporesc 
efectele revigorente ale acestor 
f r u c t e  –  m e d i c a m e n t ,   
recomandate în tratamentele 
virozelor  .

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

COMUNICAT
Rănit,
am căutat în scris
un aliat de nădejde -
avea chiar
experiență de război…

Luptase
pe mai multe fronturi
deodată:
pe frontul lacrimei,
al deznădejdii,
al durerii,
al rătăcirii de sine…

Într-un final
am cucerit…
Timpul…

TIMP
Este timp de poezie,
Este timp pentru culoare,
Este timp de armonie,
Este timp pentru chemare…

Este timp de anestezie,
Este timp de provocare,
Este timp de fantezie,
Nu e timp de lăcrimare…

CU TINE
Te simt, iubito,
atât de aproape,
încât iarna
are parfumul
trupului tău…

Ești atât de
frumoasă, iubito,
încât chipul tău
are strălucirea
soarelui…

Te doresc, iubito,
încât mi te zidesc în
fiecare rând…

MOȘTENIRE
Mi-ai rămas
pelinul
din versul
altădată dulceag -
amintire nestinsă
de dor…

Rădăcină
de zbucium
la ceas de lacrimă
în noapte…

OAMENI DE LUT
Cât am fost de fericit
să te cunosc, iubito,
poate prin faptul că
aveam un hobby comun:
amândoi cu capul în nori…

Înfășurată în misterul
străzilor aglomerate,
te-am descoperit
cu inima de pământ 
puțin câte puțin
în fiecare zi…

SECRET
Nu voi spune cine sunt;
Sunt un mincinos,
poate sunt oglinda ta,
te vezi pe tine…

Sunt exact ce ai alege
tu să fiu pentru a vedea…

Sunt un hoţ:
am furat doar câteva
minute din viața ta,
am furat reflecția ta
în oglindă…
                                                     Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

Ministerul Sănătăţii a decis măsuri 
suplimentare pentru prevenirea, limitarea şi 
tratarea îmbolnăvirilor prin gripă, una dintre 
acestea fiind aprobarea de către ministrul Victor 
Costache a suplimentării cu încă 35.000 a 
numărului de doze de vaccin gripal pentru 
campania de vaccinare a persoanelor cu risc 
ridicat de îmbolnăvire, informează un comunicat 
transmis sâmbătă de către Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, până la data de 19 
ianuarie, un număr de 1.447.831 de persoane cu 
risc de îmbolnăvire au fost imunizate antigripal 
din cele 1.500.000 doze achiziţionate de MS.

De asemenea, a fost organizată o colaborare 
interdisciplinară cu Institutele de Boli 
Cardiovasculare din Bucureşti, Cluj Napoca, 
Târgu Mureş, Timişoara, dar şi cu Spitalul 
Polisano din Sibiu pentru asigurarea unei tehnici 
extracorporale de suport cardiac şi respirator 
prelungit pentru persoanele cu insuficienţă 
respiratorie severă - ECMO. Aceasta este o 
tehnologie modernă folosită ca suport în astfel 
de situaţii, mai precizează comunicatul 
Ministerului Sănătăţii.

Institutul Naţional de Sănătate Publică 
(INSP) a informat, joi, că au fost raportate la nivel 
naţional 1.389 cazuri de gripă clinică, mai puţine 
cu 40% comparativ cu cele raportate în aceeaşi 
săptămână a anului precedent, când s-au 
înregistrat 2.314 cazuri.

De asemenea, au fost raportate 19 cazuri de 

Infecţii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 6 
mai multe faţă de săptămâna precedentă şi cu 
39 mai puţine faţă de aceeaşi perioadă a 
sezonului precedent.

INSP mai precizează că a fost comunicat un 
deces nou confirmat cu virus gripal, iar de la 
începutul sezonului 2019-2020 au fost 
înregistrate 3 decese confirmate cu virus gripal, 
din care 2 tip A, subtip (H1)pdm09 şi 1 tip B.

"În sezonul precedent, în perioada similară, 
au fost înregistrate 34 decese confirmate cu 
virus gripal, din care 24 tip A, subtip (H1)pdm09, 
6 subtip H3 şi 4 A nesubtipat. De la începutul 
sezonului au fost confirmate 243 cazuri de gripă: 
29 cazuri gripă cu virus AH3, 32 cazuri gripă cu 
virus AH1, 52 cazuri gripă A nesubtipat, 130 
cazuri gripa cu virus", se mai menţiona în 
informarea INSP.

Leacuri care ne ajută să scăpăm de viroze

Ministrul Costache a aprobat 
suplimentarea cu 35.000 a numărului de doze de 

vaccin gripal pentru persoanele cu risc
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Un brad impunător, de pe 
vremea lui Mihai Viteazu, și 
mai înalt decât un bloc cu 10 
etaje este reprezentantul 
României în lupta pentru titlul 
de arborele european al 
anului 2020. Copacul din 
j u d e ț u l  S i b i u  a r e  1 5  
contracandidați de pe tot 
continentul.

„Are un diametru de 
aproximativ 2,5 metri, 3 metri 
la bază și ar trebui să îl 
putem cuprinde în jur de 7-8 
oameni aproximativ, cum e 
foa r te  mare ” ,  exp l i că  
pădurarul de la Gura Râului, 
județul Sibiu.

Vechi de peste 500 de ani 
și mai înalt de 30 de metri, 
bradul secular numit și 
Paznicul Cibinului este cel 
mai vechi pom din Munții 
Cindrel. Falnicul arbore din 
comuna Gura Râului de 
lângă Sibiu concurează cu 
14 copaci din Cehia, Croația, 
Polonia, Portugalia, Slovacia 
și Marea Britanie. Localnicii 
sunt convinși că va câștiga 
concursul.

„Este cel mai frumos și 
este cel mai mare brad”, 
spune o localnică.

Devenit obiectiv turistic, 
bradul din secolul al XVI-lea, 
este mândria localnicilor și 
păzit ca ochii din cap.

„E un brad care a strâns 

multe amintiri. Degajă liniște. 
To a t ă  l u m e a  r ă m â n e  
încântată că a rezistat”, 
spune o femeie.

L e g e n d a  s p u n e  c ă  
falnicul arbore a rămas în 
picioare după i-a fost de folos 
unui cioban care își pierduse 
oile. Din vârful lui, păstorul și-
a zărit mioarele.

„ S e  s p u n e  c ă  u n  
ciobănaș, venind o furtună 
mare cu tunete și fulgere, s-a 
pus cu capul în cojoc, a 
adormit și când s-a trezit nu a 
mai găsit oile. A început să 
plângă, nu știa ce să facă. Și-
a dat seama să urce în vârful 
bradului, el fiind mai mare 
peste toți, a văzut oile într-o 
poieniță, a venit acasă, le-a 
povestit părinților ce s-a 
întâmplat,  iar aceșt ia,  
împreună cu sătenii au 
propus ca acest brad să 
rămână netăiat, să dăinuie 
peste veacuri”, povestește 
legenda primarul comunei 
Gura Râului, Gheorghe 
Călin.

Bradul uriaș de la Gura 
Râului poate fi votat arborele 
european al anului pe site-ul 
t r e e o f t h e y e a r . o r g  c u  
începere de la 1 februarie. În 
ultimii ani, România a avut 
mereu copaci „finaliști” la 
acest concurs.

La postul comunal de jandarmi se prezintă un individ cu 

aripa maşinii înfundată.

- Domnule plutonier, aveţi vaci negre în satul acesta?

- Din cîte ştiu eu, nu.

- Dar capre negre?

- Nu, nu cred.

- Cai negri?

- Nu. De ce întrebaţi?

- Înseamnă că am lovit un popă.

***

Se întâlnesc doi poliţişti:

- Salut, Ghiţă! Ce înţelegi tu prin vid, frate?

Stă Ghiţă, se gândeşte şi, după o bucată de vreme, spune:

- Am în cap, dar nu pot să-ţi spun...

Pastila de râs

E p a v a  p a c h e b o t u l u i  
Titanic, care s-a scufundat în 
1912, va fi protejată de turişti 
şi exploratori printr-un acord 
inedit încheiat între SUA şi 
Marea Britanie, care intră în 
vigoare marţi, a anunţat 
ministrul britanic al Apelor, 
Nusrat Ghani, potrivit Le 
Figaro.

Potrivit acordului, cele 
două ţări pot "acorda sau 
refuza autorizaţii de a intra în 
epavă sau de a scoate obiecte 
din aceasta".

Epava se află în ape 
internaţionale şi era protejată 
anterior doar de convenţia 
UNESCO privind conservarea 
p a t r i m o n i u l u i  c u l t u r a l  
subacvatic.

Transatlanticul Titanic s-a 
scufundat în noaptea de 14 
spre 15 aprilie 1912, după ce 
s-a ciocnit de un aisberg în 
nordul Oceanului Atlantic, în 
t i m p u l  c ă l ă t o r i e i  s a l e  
i n a u g u r a l e ,  d e  l a  

S o u t h a m p t o n  ( M a r e a  
Britanie) la New York (Statele 
U n i t e ) .  P r o p r i e t a t e  a  
companiei White Star Line, 
Titanicul era cel mai mare 
pachebot din epoca sa. 
Construit în şantierele navale 
din Belfast, Titanicul s-a 
scufundat în decurs de trei 
ore, făcând circa 1.500 de 
victime, dintre cei 2.224 de 
pasageri. Epava sa se află pe 
fundul  oceanulu i ,  la  o  
adâncime de 3.800 de metri.

De la descoperirea sa, în 
1985, la 650 de kilometri de 
coastele canadiene, epava a 
fost asaltată de căutătorii de 
comori şi turişti.

După o expediţie în 2012, 
cercetătorii au descoperit că 
unele părţi ale epavei au fost 
distruse recent. În plus, s-au 
c o n s t a t a t  c a n t i t ă ţ i  
îngrijorătoare de deşeuri 
aruncate din bărcile care s-au 
perindat prin zonă, potrivit 
Mediafax.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

Un brad de pe vremea lui 
Mihai Viteazu concurează pentru 

titlul de arborele european
 al anului 2020

Creşterea în număr şi 
intensitate a evenimentelor 
meteo extreme ar putea duce 
la o selecţie naturală în urma 
căreia păianjenii mai agresivi 
vor avea şanse mai mari să îşi 
transmită genele mai departe.

Păianjenii sunt unele dintre 
cele mai detestate animale de 
pe planetă, simpla vedere a 

unui păianjen este de ajuns 
pentru a trezi o frică extrem de 
puternică în majoritatea dintre 
noi. Totuşi, unele studii 
sugerează că aceste animale 
nu sunt atât de violente pe cât 
am crede. O cercetare recentă 
a identificat o legătură între 
creşterea caracterului violent 

al arahnidelor şi încălzirea 
globală, notează Science 
Alert.

Din s tar t  t rebuie să 
eliminăm o legătură directă 
între creşterea temperaturilor 
medii la nivel global şi violenţa 
arahnidelor. Astfel, păianjenii 
nu vor deveni arţăgoşi şi mai 
agresivi odată cu creştere 

temperaturi lor. De fapt, 
oamenii de ştiinţă care au 
lucrat la acest studiu au 
teoret izat că încălzirea 
g lobală va conduce la 
creşterea în intensitate şi 
număr a fenomenelor meteo 
extreme şi va crea condiţiile 
unei selecţii naturale în urma 

căreia păianjenii mai agresivi 
vor reuşi să îşi transmită mai 
des genele mai departe.

Oamenii de ştiinţă atrag 
atenţia asupra faptului că 
această agresivitate poate fi 
transmisă din generaţie în 
generaţie şi poate duce la 
episoade în care unii membri 
a i  s p e c i e i  r e c u r g  l a  
c a n i b a l i s m ,  d a r ,  d e  
asemenea, permit membrilor 
mai agresivi să se adapteze şi 
să supravieţuiască diferitelor 
probleme care pot apărea.

De-a lungul mai multor 
observaţii, oamenii de ştiinţă 
au concluzionat că păianjenii 
mai agresivi tind să fie cei care 
supravieţuiesc provăcărilor 
care apar după o furtună 
tropicală. Ei teoretizează 
faptul că resursele limiate de 
hrană, competiţia cu alte 
specii sau colonii şi chiar 
concentrarea mamelor pentru 
identificarea hranei creează 
condiţiile ca noile colonii să fie 
mult mai agresive.

Studiul citat a fost publicat 
în jurnalul de specialitate 
Nature.

Epava Titanicului, protejată de turişti şi 
exploratori printr-un acord inedit

Încălzirea globală ar putea
 să facă păianjenii mai agresivi



1475: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a 

trimis o scrisoare circulara principilor din Europa anunțându-

le victoria pe care a repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (10 

ianuarie).

1627: S-a născut Robert Boyle, 

fizician și chimist irlandez (d. 

1691).

1736: S-a născut Joseph-Louis 

Lagrange, matematician și astronom 

italian (d. 1813).

1759: S-a născut Robert Burns, 

poet scoțian (d. 1796).

1825: S-a născut Ion Bălăceanu, 

politician și memorialist român (d. 

1914).

1874: S-a născut William Somerset Maugham, prozator și 

dramaturg britanic (d. 1965).

1947: A murit Al Capone, cel mai faimos gangster american. 

A dominat crima organizată în Chicago din 1925 până în 1931 

(n. 1899).

1973: A murit Edward G. Robinson, actor american de 

origine română (n. 1893).

1990: A murit Ava Gardner, actriță americană de film (n. 

1922).

2012: A murit Emil Hossu, actor român (n. 1941).

2015: A murit Demis Roussos, cântăreț grec (n. 1946).
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07:30 Politică şi delicateţuri 
08:30  Aventura urbană 09:30 
Vreau să fiu sănătos 10:30 
Concertul de Anul Nou al Orchestrei 
Filarmonice de la Viena 13:00 Down 
the Road. Aventura 14:00 Telejurnal 
14:30 Ora regelui 16:15 Frumuseţile 
Ţării Galilor 17:15 Festivalul Ion 
Macrea 19:00 Teleenciclopedia  
20:00 Telejurnal 21:00 1989 - 
Decembrie Rosu 22:00 Ecaterina  
22:50 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 Ianuarie

Apar probleme pe 
p lan  sen t imen ta l .  
N e i n t e l e g e r i l e  s e  
clarifica dupa o discutie 
sincera cu persoana 
iubita. O persoana cu 
experienta va ajuta sa 
rezolvati o problema 
financiara.

Sunteti nervos din 
cauza unei  vest i  
n e p l a c u t e  d e  l a  
persoana iubita. Daca 
n u  v a  s t a p a n i t i  
i m p u l s i v i t a t e a ,  
declansati discutii cu 
cei din jur. Incercati sa 
fiti mai intelegator!

Nu sunteti prea 
c o m u n i c a t i v .  Va  
sfatuim sa evitat i  
a c t i v i t a t i l e  c a r e  
necesita luciditate si 
putere de concentrare. 
Acordati mai multa 
atentie relatiilor cu 
partenerul de viata!

Doriti sa plecati 
intr-o calatorie de 
afaceri, dar partenerul 
de viata nu este de 
acord. S-ar putea ca 
atmosfera din camin 
sa se tensioneze. 
Primiti musafiri care 
va fac placere.

Aveti dificultati de 
concentrare. Cu toate 
acestea, reusiti sa 
c o n t r i b u i t i  l a  
dezamorsarea unei 
situati i  confl ictuale 
d i n t r e  c o l e g i i  d e  
serviciu. Spre seara, 
pr imi t i  v iz i ta  unu i  
prieten.

Incepeti ziua plin 
de  en tuz iasm s i  
i n c e p e t i  o  n o u a  
lucrare. Revine in 
actualitate o problema 
careia nu i-ati acordat 
a ten t ia  cuven i ta .  
Evitati discutiile in 
contradictoriu.

Nu este momentul 
sa va asumati rolul de 
m e d i a t o r  i n t r - u n  
conflict. S-ar putea sa 
amplificati starea de 
tensiune. Acordati 
mai multa atentie 
p r o b l e m e l o r  
partenerului de viata.

Ar fi bine sa nu va 
a s u m a t i  n o i  
responsabilitati. De 
a s e m e n e a ,  v a  
recomandam sa va 
pastrati calmul, pentru 
ca astazi  suntet i  
predispus la o stare 
de tensiune nervoasa.

Survin evenimente 
neprevazute, care va 
schimba programul. 
Sunteti nevoit sa 
plecati intr-o scurta 
calatorie in interes de 
serviciu. Partenerul 
d e  v i a t a  e s t e  
nemultumit. 

BERBEC

Nervozitatea va 
poate pune in situatii 
de l i ca te  fa ta  de  
prieteni si de familie. 
I n i t i a t i v e l e  
dumneavoastra nu 
sunt prea bine primite 
astazi. Nu are rost sa 
insistati. 

S-ar putea ca seful 
sa va admonesteze 
pentru ca nu ati 
terminat o lucrare la 
timp. Sustineti-va 
cauza cu mult calm. 
Un prieten s-ar putea 
s a  v a  a j u t e  s a  
rezolvati situatia.

Sunteti preocupat 
de afaceri si neglijati 
relatiile sentimentale. 
Din acelasi motiv, 
refuzati sa mergeti 
intr-o vizita la prieteni. 
Acordati mai mult 
timp partenerului de 
viata.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Pop Star - Lizzie McGuire 12:00 
Ce spun românii  13:00 
România, jos pălăria! 15:00 
Ostaticul 17:00 Mai rău nu se 
poate 19:00 Ştirile Pro Tv 20:00 
Las fierbinți 22:00 Elektra 00:00 
Triplusec 01:00 România, jos 
pălăria! 03:00 Las fierbinți 
04:30 Pop Star - Lizzie McGuire

07:00 Observator 09:30 
Sunt un mic ticălos 11:30 
Aventurile lui Babușcă 13:00 
Observator 14:00 Fracul Magic 
16:00 Scena misterelor 19:00 
Observator 20:00 Bambi 21:30 
Scufița Roșie 23:30 Războiul 
stelelor - Episodul IV: O nouă 
speranță 02:00 Ispita 04:00 
Scufița Roșie 06:00 Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 
Petrecerea 09:15 SpongeBob 
Pantaloni Pătrați 11:00 Sport, 
dietă şi o vedetă 12:00 Știrile 
Kanal D 13:00 În căutarea 
adevărului 15:00 Roventura 
16:00 Puterea dragostei 18:00 
Știrile Kanal D 19:00 Puterea 
dragoste i  20:00 Surv ivor  
Romania 23:00 Bravo, ai stil! 
01:00 Știrile Kanal D 

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Flash monden 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu lumea-
n cap 14:00 Pistruiatul 3 – 
Insurectia 16:00 Nemuritorii 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Un adolescent 
în Brooklyn 22:00 Iancu Jianul, 
zapciul 00:30 Legendary – 
eroul din fiecare 03:00 Cartelul 
turnătorilor 05:50 Focus

07:45 Vorbeşte tot oraşul 
10:15 La bloc 12:30 Flubber 
14:30 Cântec de leagan 
16:30 Un bucatar de milioane 
18:15 La bloc 20:30 Hobbitul: 
O călătorie neașteptată 
00:00 Danny Collins 02:15 
Hobb i t u l :  O  că l ă to r i e  
neașteptată 05:00 La bloc 
06:15 Ce spun românii

0 7 : 0 0  M a m a  0 8 : 3 0  
Generaţia Fit 09:00 Sid, micul 
savant 10:00 Mic dejun cu un 
campion 11:00 D'ale lu' Mitică 
12:00 Vibe By Ioana Voicu 
12:30 Cap compas 13:00 Gala 
Umorului 15:00 CE de patinaj 
artistic 18:00 Memorialul 
Durerii 19:00 Telejurnal 20:10 
Oameni şi elefanţi 21:50 CE de 
patinaj artistic 23:30 Zile cu stil

07:40 Matinal cu scandal 
09:20 Shrek pentru totdeauna 
10:50 Jack Ryan: Agentul din 
umbră 12:30 Time Freak 14:10 
Masca lui Zorro 16:20 Orașul 
fantomelor 18:00 Lunetistul 
20:00 Răsfățații Americii 21:40 
G.I. Joe: Represalii 23:30 
Hellboy 01:25 Whiskey Tango 
Foxtrot 03:15 Petrecerea 
burlăciţelor

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 

25 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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Ionuţ Negoiţă a explicat motivul pentru care 
a apărut mult mai rar în media în ultimii ani şi l-a 
atacat indirect pe patronul FCSB-ului, Gigi 
Becali.

"Nu sunt genul de tătuc, de one-man-show, 
care să taie, să spânzure și să apară la TV 
mereu. Oamenii puternici nu au nevoie s-o 
arate.

Am o vorbă despre asta: «Când ești mic, dă-
te mare. Când ești mare, nu e nevoie să faci 
asta». Eu am renunțat la luptă acum doi ani, 
apar foarte rar la televizor și doar pentru a 
lămuri unele lucruri”, a declarat patronul lui 
Dinamo pentru Gazeta Sporturilor.

Ionuţ Negoiţă a analizat perioada petrecută 
la Dinamo

Negoiţă a dezvăluit plusurile şi minusurile 
perioadei în care a condus clubul din Ştefan cel 
Mare.

"Sunt mulțumit pentru faptul că am reușit să 
salvez o echipă aproape de faliment. În plus, 
am ținut în viață un club mai bine de şapte ani, 
aceasta este o altă realizare.

Dar nu sunt mulțumit de faptul că n-am reușit 
să fac performanță. Am analizat fenomenul și 
am ajuns la concluzia că e nevoie de mai mult, 
dar eu nu sunt dispus să fac asta. Am atins niște 

limite, apoi am ridicat mâna și am spus că nu 
mai pot.

E foarte greu să reziști în fotbal dacă ai unele 
principii și un caracter OK. Trebuie să ai nervii 
foarte tari ca să reziști în fața tuturor atacurilor. 
Toată lumea e săpată și subminată, e o muncă 
foarte grea. Am avut în această perioadă și 
niște oameni de calitate lângă mine, dar nu am 
avut prea multe opțiuni de unde să aleg astfel 
de oameni”, a mai spus Ionuţ Negoiţă.

Dinamo a câştigat doar Cupa Ligii cu Ionuţ 
Negoiţă patron

Omul de afaceri nu regretă însă decizia de a 
o prelua pe Dinamo.

"Echipa a fost cel mai aproape de faliment și 
de Liga 4 atunci când am venit eu. Știm cu toții 
în cel fel era clubul Dinamo când l-am preluat. 
Anumite persoane meritau să nu intervin, 
pentru a se vedea rezultatul exact.

M-am implicat pentru că Dinamo nu merita 
să ajungă în faliment și în Liga 4. E un capitol pe 
care mi l-a asumat. Am fost luat de val, nu 
concepeam ca Dinamo să nu mai existe. Mai 
mult, eram entuziasmat și sunt în continuare 
entuziasmat de galeria echipei", a mai afirmat 
Negoiţă.

Dinamo a câștigat un singur trofeu în era 
Negoiţă, Cupa Ligii în 2017, iar în acest sezon 
ar putea ajunge pentru al treilea an consecutiv 
în play-out-ul Ligii 1. E doar pe locul 9 după 22 
de etape, la şapte puncte distanţă de locul 6, 
ultimul de play-off.Ionuț Negoiță a anunțat la 
finalul lunii octombrie că va renunța la 51% din 
acțiunile lui Dinamo pentru un leu + 500.000 de 
euro, reprezentând datoriile clubului.

Omul de afaceri a mai anunțat că un milion 
de euro este suma pentru care va renunța la 
toate acțiunile pe care le deține (93% din club).

SPORT

Ion Ţiriac sare din nou în ajutorul victimelor incendiilor 
teribile care devastează Australia - preşedintele Federaţiei 
Române de Tenis a iniţiat o campanie de donaţii pentru a 
sprijini eforturile celor care luptă cu focul şi a anunţat că 
fundaţia sa a contribuit cu 100 de mii de dolari australieni.

Ion Ţiriac a făcut anunţul printr-un mesaj video în care 
lansează şi o provocare Simonei Halep pentru a se alătura 
acestei cauze.

"O poveste frumoasă, Australian Open, tenis, Simona, 
Tecău, sunt puţini români, dar sunt acolo! Australia trece prin 
cea mai mare catastrofă naturală a ultimilor zeci de ani. Iar 
noi, cei care am fost acolo, am jucat acolo, dar şi cei care 
auzim de ce se întâmplă acolo, suntem alături de ei.

Focul continuă, Australia are nevoie de ajutor. Fundaţia 
Ţiriac a donat astăzi încă 100 000 de dolari tenisului 
australian, care o să folosească aceşti bani pentru ajutorarea 
victimelor.

Eu servesc această minge astăzi şi îi servesc direct 
Simonei la Melbourne, care, dacă doreşte să doneze, se 
alătură Fundaţiei Ţiriac. Australia are nevoie de ajutor, hai să 
fim o inimă cu ei!," au fost cuvintele fostului mare tenismen 
despre campania Australian Open Heart.

Cristian Bălgrădean ar putea pleca de la FCSB în această 
iarnă, însă Helmuth Duckadam nu vede mutarea cu ochi 
buni.

"Nu ştiu care este gândirea în legătură cu Bălgrădean. 
Părerea mea este că, să-l dai acum cu 100.000, 200.000 sau 
chiar 300.000, n-ar fi indicat. Pentru că el ţi-a adus siguranţă 
în apărare.

Şi dacă câştigi campionatul, chiar dacă el ar pleca liber în 
vară, câştigi mult mai mult decât în situaţia în care iei 
200.000-400.000 de mii acum", a explicat Helmuth 
Duckadam.

Bălgrădean poate ajunge în Cipru
FCSB ar fi primit o ofertă de la Omonia Nicosia, potrivit 

presei din Cipru, pentru portarul Bălgrădean. Ciprioții îl vor pe 
”Pufi” pentru 100.000 de euro, dar Gigi Becali cere de trei ori 
mai mult.

”Nu știu ce să vă zic, am auzit că mi-ar da 100.000 de euro. 
Dacă îmi dau 300.000, îl dau. Altfel, nu se pune problema”, a 
spus Becali, pentru Gazetă.

Bălgrădean (31 de ani) se află deja în ultimele 6 luni de 
contract și poate semna liber cu orice echipă dorește.

FCSB mai are în lot doi portari, Andrei Vlad și Toma Niga.

Ion Ţiriac a lansat o 
provocare Simonei Halep! 

Cum vrea să ajute victimele 
incendiilor din Australia

Duckadam "pune frână" 
vânzării lui Bălgrădean: "Nu știu 
care e gândirea. N-ar fi indicat"

Tudor Băluță (20 de ani) și-
ar putea face debutul la noua 
echipă la doar o săptămână 
după ce a fost prezentat 
oficial. Utrecht - ADO Den 
Haag se joacă în această 
seară, iar presa din Olanda 
scrie că tânărul fotbalist va fi 
aruncat în luptă.

Tudor  Bă lu ță  a  fos t  
împrumutat de Brighton până 
la finalul sezonului la ADO Den 
Haag, iar azi ar putea îmbrăca 
pentru prima dată tricoul noii 
formații. Jurnaliștii olandezi 
scriu că fotbalistul român va 
debuta la galben-verzi.

"Deși ședințele de pregătire 

au fost închise, iar Alan 
Pardew nu-și  dezvăluie 
planurile, este de așteptat ca 
Băluță să debuteze cu 
Utrecht", scriu olandezii.

Intră Tudor Băluță, iese 
Tomas Necid

Jucătorul "sacrificat" de 
A lan Pardew odată  cu 

titularizarea lui Băluță este un 
atacant, mai anunță presa 
olandeză.

"Odată cu debutul lui 
Băluță, în echipă nu va mai fi 
loc pentru Tomas Necid. În 
locul atacantului ceh, Lex 
I m m e r s  v a  î n c e p e  c a  
atacant.", scriu jurnaliștii 
batavi.

Lex Immers (33 de ani) este 
nimeni altul decât căpitanul lui 
ADO Den Haag. El a evoluat 
până acum ca "număr 10", 
însă va fi avansat în postul de 
vârf. Locul său la mijlocul 
terenului va fi luat de Tudor 
Băluță.

Ionuţ Negoiţă l-a atacat indirect pe 
Gigi Becali

Olandezii au făcut marele 
anunț în privința lui Tudor Băluță. El este 

jucătorul care va fi "sacrificat"


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

