
Au fost deblocați bani 
pentru 24 de proiecte de 
investiții în municipiul 
Alexandria. Consilierii 
local i ,  la propunerea 
primarului Alexandriei, 
Victor Drăgușin au aprobat 
”deblocarea excedentului 
bugetar aferent anului 
2020”.

În  cadru l  șed in țe i  
Consiliului Local, proiectul 
d e  h o t ă r â r e  p r i v i n d  
utilizarea excedentului bugetar a fost supus la vot tuturor membrilor Consiliului 
Local al Municipiului Alexandria, în forma prezentată, fiind votat cu un număr de 
14 voturi ”PENTRU” și 6 ”ABȚINERI”.

(Continuare  în  pagina  2)

În această perioadă, unitățile 
administrativ teritorale și 
instituțiile publice teleormănene 
pun la dispoziția celor aflați în 
căutarea unui loc  de muncă un 
număr de 14 posturi  vacante. 
Cele 14 posturi vacante pot fi 
ocupate în urma concursurilor 
organizate conform legii. 

A s t f e l ,  C o n s i l i u l  d e  
admnistrație al Spitalului 
orășenesc Videle a scos la 

concurs postul de manager persoană fizică al acestei instituții spitalicești.
(Continuare  în  pagina  4)

* Cererile se depun la Centrul Județean Teleorman 
al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) până pe data de 15 februarie 2020.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) reamintește crescătorilor de păsări în ferme 
specializate că  în perioada 15 ianuarie - 15 februarie 
2020 se desfășoară sesiunea de depunere a cererilor de 
plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea 
animalelor” - pachet b) Plăți în favoarea bunăstării 

păsărilor. Cererile vor fi conforme cu prevederile 
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de 

plată pentru Măsura 14 – „Bunăstarea animalelor” din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 
2014-2020 - pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării 
porcinelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării 
păsărilor.

(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

Anul XIX, serie nouă, nr. 3362, Marți 28 Ianuarie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7798 lei

($) 1 USD
4.3348 lei

1 XAU 
220.9342 lei

(£) 1 GBP 
5.6747 lei

(Gramul
de aur)
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2Crescătorii de păsări, invitați să depună la APIA
 cererile pentru plățile compensatorii 

Doar 14 posturi scoase la concurs de 
primăriile și instituțiile publice 

din Teleorman

Partidele de dreapta
 sunt ”chemate

 la unitate”

Alexandria se transformă în ”șantier”!
 Începe ”schimbarea la față”

Centenarul 
Colegiului Național 

„Al.I.Cuza” Alexandria



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Cu banii deblocați se va 

”Reabil i ta și moderniza 
infrastructurs (PNDL) – 
Grădiniței nr. 4”, ”extindere 
c l ă d i r e  ș i  a m e n a j a r e  
laboratoare (PNDL) – Școala 

Ș t e f a n  c e l  M a r e ” ,  
”Modernizare și reabilitare 
clădire (PNDL) – Liceul 
Tehnologic nr. 1”, ”Reabilitare, 
extindere și dotare (PNDL) – 
Grădinița nr. 10”, ”Amenajare 
zonă adiacentă – Grădinița nr. 
5”, ”Amenajare împrejmuire + 

alee curte – Grădinița nr. 4 
(D.A.L.I. + P.T. + D.T.A.C.)”, 
”Amenajare curte interioară 
(parc, alei, acces din str. 
1907) – Școala nr. 7 (S.F. + 
P.T. + D.T.A.C.)” , ”Expertiză 
tehnică + P.T. + D.T.A.D.- 

Des f i in ța re  c lăd i re  C5 
magazie + și C4 (C.T.) – 
Liceul Al. Ghica”, ”Pachete 
i n t e r a c t i v e  ( t a b l e t e  
interactive) – toate unitățile de 
învățământ din Alexandria 
(școli, licee)”, ”Modernizare și 
reparații (dotări) – Școala 

Mihai Viteazul”, ”Elaborare 
studiu topografic + studiu 
geotehnic + documentație 
emitere C.U.  + avize și 
acorduri pentru obiectivul de 
investiții ”Construire bază 
sportivă tip I, șos. Turnu 
Măgurele, Bază Sportivă 
Peco”, ”Sistem 3D cinema”, 
”Elaborare PUZ zona HCC”, 
”Amenajare Club Pensionari”, 
”P.T.  + D.T.A.D. – Demolare 
Bloc B10 și B11”, ”Sistem de 
supraveghere video (ghene 
gunoi)”, ”Echipamente locuri 
de joacă”, ”Plăci alveolare 
pentru locurile de joacă  
(tartan)”, ”Reabilitare cartier 
zona blocurilor F-uri și I-uri”, 
”Reabilitare trotuare și intrări 
în curți str. HCC”, ”Reabilitare 
trotuare și intrări în curți str. 
Viitorului”, ”Reabilitare cartier 
zona ANL sere”, ”Reabilitare 
trotuare și intrări în curți str. 
Meșteșugari” și ”Proiect 
F E D R  –  O  m a i  b u n ă  
c o n e x i u n e  a  o r a ș e l o r  
Alexandria și Cherven Bryag”.

Claudiu DUMITRACHE

Sala mare a primăriei din Zimnicea a găzduit un simpozion 
dedicat Unirii Principatelor Române de la 24 Ianuarie 1859. 

Unirea Principatelor Române și reformele domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza au reprezentat piatra de temelie a 
construcției statului național român.

Prezenți în sală au fost elevi și profesori de la școlile 
zimnicene, admiratori ai adevărului istoric și conștienți de 
importanța acestui măreț act al Unirii. 

Evenimentul a fost unul solemn, de cinstire a actului istoric 
de la 1859, dar și a celor care l-au înfăptuit, părinții fondatori ai 
statului român.

Simpozionul a fost organizat de Biblioteca Orășenească și 
Primăria Zimnicea.

Cornelia RĂDULESCU

Profund îndurerate, 

s u r o r i l e  F l o r e a  

Constanța și Slăvescu 

Florica anunță că se 

împlinesc  40 de zile 

de la decesul fratelui 

lor, Ene Elefterie, 

fost maistru principal 

l a  A u t o b a z a  

Alexandria (ITA), om 

cu o conduită morală 

i r e p r o ș a b i l ă ,  

p r o f e s i o n i s t  

desăvârșit, apreciat 

d e  c a d r e l e  d e  

conducere ale unității și de salariații cărora le-a 

coordonat activitatea. Îi vom păstra o veșnică și 

pioasă amintire. 

Dumnezeu să-l odihnească  în pace!  

Alexandria se transformă în ”șantier”!
 Începe ”schimbarea la față”

Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din 
Alexandria și-a sărbătorit, de Ziua Unirii, Centenarul.

S-au împlinit 100 de ani de la înființarea primei 
clase de liceu, iar cei de acolo, dascăli și elevi, au 
transformat această zi importantă într-un eveniment 
mai mult decât emoționant.

Am dori să vorbim mai mult despre emoția pe care 
au trăit-o și au transmis-o celor prezenți, nu pentru a 
minimaliza alte lucruri, ci pentru că atmosfera de 
sărbătoare, lumina de pe fețele celor implicați în 
eveniment și mulțumirea lor sufletească a 
transformat evenimentul într-o sărbătoare 
neasemuită.

Dascăli de ieri și de azi (și poate de mâine), elevi 
de ieri și de azi, toți aveau fericirea datoriei împlinite 
cu desăvârșire.

Transformându-și datoria în pasiune, dascălii 
acestui colegiu au format generații de oameni demni, 
cărora le-au transmis nu numai știință, ci i-au învățat 
să trăiască frumos și să-și aleagă drumul în viață.

Festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, primind diplome de merit dascălii de ieri, acum 

pensionari, elevii de altcândva, astăzi oameni 
importanți ai societății, dar și elevii actuali, cu 
rezultate meritorii la concursurile și olimpiadele 
școlare.

Cei care au luat cuvântul au rostit vorbe care au 
impresionat, iar programul artistic a fost deosebit.

În acești ani, când avem impresia că tinerii noștri 
„navighează” și nu socializează, am văzut la Colegiul 
Național „Alexandru Ioan Cuza” Alexandria elevi 
care cântă la diferite instrumente, care interpretează 
bucăți corale dificile, care dansează dansuri 
populare excepțional.

Un fost elev al acestui colegiu, cunoscutul 
interpret de muzică populară Florin Vasilică i-a 
încântat pe cei prezenți cu măiestria lui, mulțumind 
acelora care l-au învățat carte.

A fost o adevărată sărbătoare, cu momente 
emoționante, dovezi certe ale faptului că pe 
meleagurile Teleormanului trăiesc oameni care își 
fac datoria și au grijă de viitorul nostru.

Cornelia RĂDULESCU

Unirea Principatelor, 
sărbătorită și la Zimnicea

Centenarul Colegiului Național „Al.I.Cuza” Alexandria
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Deputatul de Teleorman al Alianței 
Liberalilor și Democraților, Ica Florică Calotă 
lansează un apel la unitate. Într-un comunicat 
de presă, liderul ALDE Teleorman cheamă 
forțele politice de dreapta să se unească.

“În data de 24 ianuarie, cu ocazia Zilei Unirii 
Principatelor Române, după participarea la 
ceremoniiile oficiale și depunerea coroanei de 
flori la monumentul domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, din municipiul Alexandria, 
președintele și deputatul filialei ALDE 
Teleorman, Calotă Florică Ică a convocat Biroul 
Politic Județean Teleorman. În cadrul ședinței a 
lansat colegilor din spectrul de dreapta politic 
județean ,,chemarea la unitate”.

Obiectivul acestei propuneri este acela de a 
coagula la nivel județean toate forțele politice 

locale de dreapta, având ca scop câștigarea 
următoarelor competiții electorale.

Motoul de care a fost motivat domnul 
deputat și președinte al filialei ALDE Teleorman 
Calotă Florică Ică, astăzi în zi de sărbătoare 
națională a fost ,,unirea face puterea”.

Pe cale de consecință, deputatul ALDE 
lansează chemarea la unitate a forțelor politice 
de dreapta din Teleorman”, a arată într-un 
comunicat de presă semnat de deputatul 
ALDE.

Nu este pentru prima dată când partidele de 
dreapta încearcă să se unească. S-a mai 
încercat și în trecut, dar orgoliile au fost prea 
mari din partea unora pentru a reuși o alianță.

Claudiu DUMITRACHE

Pe măsură ce se apropie alegerile parlamentare, 
indiferent că vor fi anticipate, sau la termen, trebuie cunoscuți 
mai bine cine au fost senatorii și deputații de Teleorman în 
acest mandat, pentru a ști mai bine cine trebuie să fie în 
continuare, dar mai ales cine nu trebuie să mai fie 
parlamentar. Județului nostru îi sunt destinate două fotolii de 
senatori și cinci de deputați. Mandatul 2016-2020 a debutat 
cu trei formațiuni politice în Parlamentul României: Partidul 
Social Democrat, Partidul Național Liberal și Alianța 
Liberalilor și Democraților.

PSD a fost inițial reprezentat în Parlament de Carmen 
Daniela Dan la Senat, de Liviu Nicolae Dragnea, președintele 
de la vremea aceea al PSD-ului, de Adrian Ionuț Gâdea 
președinte PSD Teleorman și de Valentin Gabriel Boboc la 
Camera Deputaților. După retragerea lui Adrian Ionuț Gâdea 
a intrat în Camera Deputaților Violeta Răduț, iar după 
arestarea lui Liviu Dragnea și condamnarea acestuia la trei 
ani și jumătate de închisoare, supleantul Petre Cioabă i-a luat 
locul în Parlament.

PNL i-a avut și îi are în continuare în Parlament pe 
senatorul Eugen Pârvulescu, președintele Organizației 
Județene Teleorman a PNL, și pe deputata Mara Calista 
Daniela, o stranieră sosită de la București, care a ocupat locul 
unui teleormănean care cunoaște mult mai bine problemele 
cu care se confruntă județul nostru.

ALDE l-a avut deputat pe Calotă Ică Florică, președintele 
liberal-democraților teleormăneni, formațiune politică care nu 
a reușit anul trecut la alegerile europarlamentare să scoată 
nici măcar un eurodeputat.

La alegerile parlamentare anticipate, sau poate chiar la 
termen, mulți dintre cei care au fost parlamentari în acest 
mandat, nu vor mai vedea Senatul sau Camera Deputaților 
decât la televizor.

Astfel actualul senator Carmen Daniela Dan, de la PSD, 
fost ministru la Interne, cu siguranță că nu va mai fi 
nominalizată pentru Parlament, din cauza erorilor grave de la 
manifestările din 10 august 2018, a felului în care a gestionat 
represaliile din Piața Victoriei.

Cu siguranță că nici Liviu Nicolae Dragnea nu va mai fi 
candidat, atâta timp cât are de ispășit o pedeapsă cu 
executare în închisoare.

Nici Violeta Răduț este posibil să nu mai fie nominalizată 
pentru încă un mandat, la fel cum nici Petre Cioabă, un fel de 
Matusalem politic.

De la PNL senatorul Eugen Pârvulescu va mai candida 
pentru încă un mandat de parlamentar, dar cu siguranță că pe 
lista liberalilor nu se va mai regăsi deputatul Mara Calista 
Daniela, ci cu siguranță un teleormănean neaoș.

În ce-l privește pe deputatul Calotă Ică Florică de la ALDE, 
nici acesta nu are șanse să mai fie parlamentar, și poate că 
întregul său partid va intra într-o disoluție totală.

Ioan DUMITRESCU

PMP susține alegerea 
președinți lor de Consil i i  
Județene de către populație, 
tot în două tururi, ca și în cazul 
primarilor. Președintele PMP, 
Eugen Tomac, a declarat, luni, 
că PMP va depune un 
amendament pentru alegerea 
președinți lor de Consil i i  
Județene în două tururi, 
sprijinit de ALDE, Pro 
România și UDMR. 

Liderul PMP vrea ca și 
președinții de CJ să fie aleși 
de cetățeni în două tururi: „În 
mod clar, amendamentul 
P M P p e n t r u  a c e a s t ă  
i n i ț i a t i v ă  v i z e a z ă  c a  
președintele Consiliului 
Județean să fie ales exact 
așa cum propunem să fie 
aleși și primarii, în două 
tururi, așa cum este ales 
p reșed in te le  Român ie i .  
Credem că și președintele 
județului, președintele CJ 
trebuie să fie ales tot prin vot 
direct de către cetățeni și tot în 
două tururi, pentru a avea 
legitimitate și susținere totală 
din partea comunității. Deci mi 
se pare absolut firesc ca așa 

cum cerem ca primarii să fie 
a leși  în două turur i  ș i  
președintele CJ să fie votat de 
toți cetățenii, tot în două tururi”, 
a declarat Tomac luni la RFI.

Ș i  C ă l i n  P o p e s c u -
Tăriceanu, și Victor Ponta, ca 
și UDMR, susțin alegerea 
președinți lor de Consil i i  
Județene în două tururi. 

Tăriceanu a anunțat de 
săptămâna trecută, după 
Delegația Permanentă ALDE, 
că formațiunea sa, împreună 
cu ProRomânia condusă de 
Victor Ponta vor depune un 
amendament la proiectul 
privind alegerea primarilor în 
două tururi asumată de 

Guvern, pentru ca și alegerea 
președinți lor de Consil i i  
Județene să fie ca și în cazul 
primarilor.  

Refer i to r  la  spr i j inu l  
Guvernului Orban, Eugen 
To m a c  a  d e c l a r a t  c ă  
parlamentarii PMP vor vota 
împotriva moțiunii de cenzură:

„ C a t e g o r i c ,  v o t ă m  
împotriva unei eventuale 
moțiuni, din motive de 
susținere a Guvernului și în 
primul rând, noi am cerut 
premierului Orban să-și 
asume ferm, atunci când 
am dat  votu l  pentru 
învestire, că va promova 
acest proiect și iată că se 
întâmplă ceea ce ne 
așteptam, Guvernul își 
pune pe masă mandatul și 
își asumă revenirea pentru 

alegerea primarului în două 
tururi”, a explicat Tomac.

Spre deosebire de Victor 
Ponta,  care a declarat  
săptămâna trecută că va vota 
moțiunea de cenzură numai 
dacă nu va fi acceptat 
amendamentul cu alegerea 
președinților CJ.

Partidele de dreapta sunt ”chemate la unitate”

Rareș Bogdan a declarat că PNL ar putea să îşi asume 
răspunderea pe desființarea Secţiei speciale.

"Desfiinţarea Secţiei speciale este una dintre foarte 
posibilele noastre asumări, în perioada următoare. Este 

foarte posibil. Noi avem o rafală de asumări. Este posibil ca 
una dintre ele să fie pe SIIJ, aşa cum cea care va fi poimâine 
citită va fi pe două tururi de scrutin, dar şi pe mărirea 
numărului de parlamentari în diaspora", a declarat Rareș 
Bogdan, la un post național de televiziune.

Cine au fost parlamentarii

Guvernul și-ar putea
 asuma răspunderea pe 

desființarea Secției Speciale

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a afirmat, 
după reuniunea informală a Consiliului Justiție 
și Afaceri Interne (JAI) de la Zagreb, că este 
necesară instituirea unui mecanism de 
evaluare a sistemului judiciar și statului de 
drept pentru toate țările din Uniunea 
Europeană.

„În intervenția din Consiliu, am evocat ideea 
unui mecanism de evaluare a justiției și a 
statului de drept pentru toate țările membre, 
fără a exista paralelisme în acest demers. Este 
nevoie, desigur, de un singur standard pentru 
toată lumea. Am arătat că susținerea pentru 
operaționalizarea Parchetului European va fi 
un test pentru angajamentul real al tuturor 
guvernelor statelor membre pentru aceleași 
standarde de integritate în toate țările membre, 
pentru protejarea intereselor europene și 
combatarea corupției cu fonduri europene”, a 
declarat Cătălin Predoiu, potrivit unui 
comunicat al Ministerului Justiției.

Predoiu a afirmat că toate țările Uniunii ar 
trebui să preia modul în care România combate 
corupția în ceea ce privește folosirea banilor 

europeni. ”Ar fi bine ca toate țările membre ale 
UE să combată corupția așa cum o face 
România, inclusiv în domeniul fondurilor 
europene. Altfel, ajungem la duble standarde în 
mecanismele de absorbție”, a spus ministrul.

Principiile dezvoltării viitoarei cooperări 
judiciare, a arătat ministrul român, trebuie să 
rămână aceleași: să fie centrate asupra 
cetățenilor Uniunii, să asigure facilitarea 
accesului la justiție, să fie bazate pe 
respectarea valorilor comune, a drepturilor și 
libertăților fundamentale și a statului de drept și 
să asigure consolidarea încrederii reciproce în 
sistemele de justiție ale statelor membre.

”În cadrul intervențiilor sale, ministrul 
Justiției a menționat faptul că privilegiază 
operaționalizarea Parchetului European și 
consolidarea acestuia, precum și inițiativele de 
consolidare a statului de drept la nivelul Uniunii 
prin intermediul unui mecanism general 
aplicabil, în cadrul căruia statele membre vor fi 
evaluate prin raportare la aceleași obiective, 
criterii și proceduri”, se arată în comunicatul 
citat.

PMP, aliat cu Tăriceanu și Ponta 
pentru alegerea președinților CJ în două tururi

Cătălin Predoiu, după reuniunea JAI: 

”Toate statele UE să combată corupția 
cum o face România. Altfel, ajungem la duble standarde

 în mecanismele de absorbție a fondurilor europene”



(urmare  din  pagina  1)
Sprijinul pentru bunăstarea păsărilor are 

forma unei plăţi anuale fixe și reprezintă o plată 
compensatorie pentru pierderile de venit şi 
costurile suplimentare suportate de fermieri. 
Fermierii crescători de păsări au la dispoziție 
Ghidul solicitantului, care cuprinde : condițiile 
pe care trebuie să le îndeplinească fermierii în 
vederea obținerii plăților, modul de completare 

și depunere a cererii de plată, documentele 
utilizate și termenele de depunere a acestora 
de solitanți pentru obținerea plăților, 
angajamentele asumate pe care trebuie să le 
respecte fermierii prin semnarea cererii și 
posibilele sancțiuni și reduceri de plăți pe care 
le pot suporta beneficiarii în cazul nerespectării 
angajamentelor. 

George ZAVERA 

4 SOCIAL - ECONOMIC

Acțiunile de control desfășurate de Inspecția Muncii în 
cursul anului 2019 s-au concretizat în următoarele rezultate: 
numărul total de controale efectuate de Inspecția Muncii la 
nivel național în domeniul relațiilor de muncă și al securității și 
sănătății în muncă, este de 121.273, iar valoarea totală a 
amenzilor aplicate este de 127.100.300 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 71.748 
controale, din care 67.632 pentru identificarea cazurilor de 
muncă nedeclarată, fiind aplicate 23.893 sancțiuni 
contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a fost de 
108.545.400 de lei, din care 94.100.000 lei pentru muncă 
nedeclarată.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost 
efectuate 49.525 controale, în urma cărora s-au aplicat 
amenzi în valoare de 18.554.900 lei. Numărul total de 
sancțiuni contravenționale aplicate a fost de 70.589, fiind 
dispuse 231 opriri din funcțiune a unor echipamente de 
muncă neconforme, care reprezentau risc de accidentare, iar 
în 227 de cazuri, au fost dispuse sistări ale activității.

Cornelia RĂDULESCU

Crescătorii de păsări, invitați să depună la APIA
 cererile pentru plățile compensatorii 

Doar 14 posturi scoase la concurs de 
primăriile și instituțiile publice 

din Teleorman
(urmare  din  pagina  1)
P r i m ă r i a  c o m u n e i  

Ștorobăneasa a anunțat 
organizarea concursurilor 
pentru ocuparea unui post 
vacant de muncitor calificat în 
meseria de buldoexcavatorist, 
a unui post de consilier fonduri 
europene debutant în cadrul 
C o m p a r t i m e n t u l u i  d e  
administrare a domeniului 
public și privat, precum și a 
unui post de șofer microbuz 
școlar.

P r i m ă r i a  C o m u n e i  
Drăcșănei angajează prin 
concurs un consilier în 
aparatul de specialitate al 
primarului și un polițist local.

Primăria Vedea anunță că 
a scos la concurs un post de 
inspector debutant în Cadrul 
Compar t imentu lu i  Fond 
Funciar și Registru Agricol.  

P r i m ă r i a  T a l p a  a  
anga jează  un  as is ten t  

comunitar debutant în cadrul 
aparatului de specialitate al 
primarului.

Primăria Necșești a scos la 
concurs un post vacant de 
muncitor calificat.  

Serv ic iu l  Publ ic  Apă 
Comuna Islaz, serviciu aflat în 
subordinea Consiliului Local 
Islaz, organizează concurs 
pentru ocuparea a cinci 
posturi contractuale :

1. șef serviciu – post 
vacan t  con t rac tua l  pe  
perioadă nedeterminată;

2. inspector de specialitate 
I I ,  C o m p a r t i m e n t u l  
contabilitate, evidența și 
încasarea veniturilor – post 
vacan t  con t rac tua l  pe  
perioadă nedeterminată;

3. casier, Compartimentul 
contabilitate, evidența și 
încasarea veniturilor -post 
vacan t  con t rac tua l  pe  
perioadă nedeterminată;

4. muncitor calificat 1, 
Compartimentul tehnic și 
administrativ – post vacant 
contractual pe perioadă 
nedeterminată;

5. muncitor calificat 1, 
Compartimentul tehnic și 
administrativ – pe perioadă 
nedeterminată.

Teleormănenii  interesați 
de astfel de locuri de muncă 
trebuie să se adreseze 
deîndată primăriilor care au 
scos posturile la concurs, 
pen t ru  a  ob ț i ne  toa te  
i n f o r m a ț i i l e  l e g a t e  d e  
organizarea concursurilor, 
condițiile pe care trebuie să le 
îndeplinească  pentru fi 
admiși  la concurs etc.  
Informații  se pot obține 
a c c e s â n d  s i t e - u r i l e  
respectivelor primării, dar și 
de pe site-ul Posturi gov 
teleorman. 

George ZAVERA

Au început înscrierile pentru Programul Național 
de plantat păduri "Pădurea Mea" ediția 2020

EcoStuff Romania dă startul proiectului 
“Pădurea mea” prin care dorește să implice în 
principal copiii în acțiuni de protecție a mediului 
prin plantări de copaci. Beneficiarii direcți ai 
proiectului sunt chiar copiii implicați care dacă 
parcurg toate etapele proiectului vor avea o 
pădure ”a lor”. Copiii vor avea ocazia să se 
plimbe prin păduri, să culeagă semințe, să le 
sădească, sa le îngrijească, iar ulterior să se 
bucure de roadele muncii lor plantând puieții 
care vor da naștere unor noi păduri. 

Pădurea Mea este un proiect destinat pentru 
început  tu tu ro r  
elevilor din clasele 
V-VIII din România. 
P r o i e c t u l  e s t e  
susținut de PROFI 
și mii de oameni 
buni care l-au votat 
în cadrul campaniei 
”Te costă 0 lei să 
ajuți”.

Implicându-se și 
p a r t i c i p â n d  î n  
cadrul proiectului 
Pădurea Mea, copiii vor învăța să folosească 
unelte, să planteaze un copac sau pom, să 
recunoască și să identifice diferite specii de 
copaci, plante sau insecte și cum să 
manipuleze animale mici, fluturi, melci sau 
șopârle. De asemenea își vor dezvolta 
perseverența, răbdarea și imaginația, lucrul în 
echipăși responsabilitatea față de mediu. 

Perioada de desfășurare a proiectului 
începe în 10 Februarie 2020 și continuă cu anul 
școlar 2020-2021. 

Începând cu 27Ianuarie și până în 
7Februarie (doar două săptămâni), școlile și 
echipele de elevi interesate se pot înscrie în 
prima ediție a acestui proiect care se anunță de 
durată. 

Desfășurarea competiției este simplă. 
Fiecare școală interesatăsă participe trebuie să 
își formeze o echipă de 5 elevi subîndrumarea 
unui cadru didactic. Aceasta echipă devine 
ambasadorul proiectului ”Pădurea Mea” în 
școala pe care o reprezintă.

Cel mai important lucru pe care trebuie să îl 
f a c ă  a c e a s t ă  
echipă este să 
o r g a n i z e z e  o  
acțiune de plantare 
de copaci în 21 
Martie, de Ziua 
Mondială a Pădurii 
sau în oricare altă zi 
din Luna Pădurii, 15 
Martie – 15 Aprilie.

E l e v i i  ș i  
p r o f e s o r i i  
coordonatori din 

primele 10 echipe care reușesc să organizeze 
cel mai bine această acțiune de plantare de 
copaci participă GRATUIT în TABĂRA 
organizată special pentru ei în 18-23 August 
2020.

Detalii suplimentare despre procedura de 
înscriere și desfășurarea concursului pot fi 
găsite pe site-ul organizatorului, EcoStuff 
Romania – https://ecostuff.ro/padurea-mea/ 
s a u  p e  p a g i n a  d e  F a c e b o o k :  
https://www.facebook.com/ecostuff.romania/

Unul din patru angajatori din România spun că nu vor oferi 
majorări salariale în acest an, iar o treime spun că vor oferi 
măriri, dar în limita a 5%, potrivit unui sondaj efectuat de o 
platformă de recrutare, scrie Agerpres. 

Aproape 15% din angajatori vor oferi salarii mai mari cu 
până la 10%, iar doi din zece şi-au bugetat creşteri de până la 
15% pentru angajaţii din companie. Doar 6,5% dintre 
respondenţi au afirmat că vor majora salariile peste acest 
prag, potrivit aceleiaşi surse. 

Angajatorii sunt puşi în încurcătură şi de majorarea 
salariului minim de la 1 ianuarie, care le va afecta bugetul de 
personal, astfel încât vor fi nevoiţi să ia măsuri precum 
restrângerea cheltuielilor cu beneficiile extrasalariale, 
comasarea unor funcţii, automatizarea unor procese şi 
restructurarea unor poziţii. 

În pofida acestor probleme, angajatorii vor continua 
recrutările în 2020, iar în primele 6 luni ale anului peste 
jumătate dintre patroni vor înfiinţa până la 10 noi poziţii. 

Circa 39% dintre poziţiile ce vor fi deschise în perioada 
ianuarie – iunie a acestui an vor fi pentru muncitori necalificaţi, 
35% vor fi pentru muncitori calificaţi, iar 26%, pentru personal 
la birou (White Collars), scrie Agerpres. 

Cele mai căutate specializări pentru care va fi recrutat 
personal vor fi în vânzări (55%), producţie (29%), 
administrativ (28%), inginerie (25,8%) şi logistică (19,3%). De 
asemenea, companiile mai au nevoie de angajaţi specializaţi 
în domeniile financiar-contabil (19%), customer service 
(17%), management şi consultanţă (12,3%), controlul calităţii 
(11,9%), construcţii (11,9%), business development (11,4%).

ITM Teleorman:

 Acțiuni de control

Un sfert dintre 
angajatorii români 

îngheaţă salariile în 2020
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Primul lot de vaccin anti-HPV, achiziţionat de 
Ministerul Sănătăţii, a ajuns în cabinetele 
medicilor de familie. Astfel, fetele cu vârsta 
cuprinsă între 11 și 14 ani pentru care părinții au 
solicitat în anii 2017 și 2018 vaccinarea, inclusiv 
cele care au trecut de această vârstă, dacă au 
solicitat, pot fi imunizate.

Vaccinul HPV contra infecției cu Human 
Papiloma Virus (HPV sau Virusul Papiloma 
Uman) disponibil în prezent pe piaţă, protejează 
împotriva celor mai periculoase tulpini care dau 
anumite tipuri de cancer genital.

Infecţia cu HPV este în prezent cea mai 
răspândită afecţiune cu transmitere sexuală la 
nivel mondial. Astfel, la persoanele active sexual, 
riscul de infectare cu HPV este de 80%. Există 
aproximativ 100 de tulpini de HPV. Dintre acestea, 
30-40 de tipuri afectează zona genitală a 
partenerilor de ambe sexe, având fie risc oncogen 
scăzut sau crescut. Virusurile din prima categorie 
determină apariția condiloamelor genitale (mici 
excrescențe moi, nedureroase). Cele din a doua 
categorie, netratate, pot duce, în timp, la apariția 
cancerului de col uterin sau de cancer la nivelul 
vaginului sau penisului.

În absenţa unei campanii susţinute de 
informare, mulţi oameni nu ştiu că vaccinarea 
anti-HPV le poate salva viaţa. În plus, o lipsă de 
informare venită din partea specialiştilor poate 

lăsa o poartă deschisă pentru dezinformare. În 
urmă cu 11 ani, zvonuri conform cărora 
adolescentele care urmau să se vaccineze urmau 
să facă de fapt parte dintr-un experiment şi că, de 
fapt, deveneau cobai pentru testarea vaccinului, i-
au făcut pe mulţi părinţi să renunţe să îşi 
imunizeze copilele. Se credea că serul salvator 
produce de fapt sterilitate, autism, paralizii sau 
leucemie.  Astfel, 200.000 de doze au fost 
aruncate la gunoi, în loc să prevină infecţii cu 
„human papiloma virus” (HPV).

“Suntem singura țară din Europa care mai 
discutăm despre introducerea vaccinării 
împotriva HPV. Ministerul Sănătății a reluat 
campania de vaccinare împotriva acestui virus, 
doar pentru fetele părinților care au cerut acest 
lucru și vrem să extindem campania atât pentru 
acestă categorie de vârstă, cât și pentru alte 
categorii de vârstă. Echipa Ministerului Sănătății 
susține vaccinarea și urmărim adoptarea 
măsurilor care să crească acoperirea vaccinală 
pentru tot programul național”, a declarat Victor 
Costache, la jumătatea lunii ianuarie.

Conform Acordului Cadru încheiat de 
Ministerul Sănătății cu furnizorul pentru o 
perioadă de 4 ani, pot fi achiziționate până la un 
numar de 2 100 000 doze pentru extinderea 
campaniei. Ministerul Sănătății face apel la părinți 
să solicite informații medicilor de familie. De 
asemenea, medicii de familie trebuie să se 
informeze transparent și corect către părinții cu 
privire la vaccinarea antiHPV.

Dacă nu faceţi parte din grupele de risc pentru 
care vaccinarea se face gratuit, este bine să ştiţi 
că vaccinarea se poate face și contracost, cu o 
rețetă de la medicul de familie, cu comandă în 
farmacii. În farmacii, vaccinul costă 650 de lei și îl 
poate face orice femeie de vârstă fertilă, în 2 sau 3 
doze. Pacienții se pot vaccina până la 45 de ani.

Aproximativ 4.000 de românce sunt 
diagnosticate, anual, cu cancer de col uterin și 
multe mor, pentru că boala e în stadiu avansat.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Peste 300 de unităţi de învăţământ nu au autorizaţie 
sanitara de funcţionare, iar dintre acestea 233 sunt în 
mediul rural, potrivit Institutului Naţional de Sănătate 
Publică. Un studiu făcut la nivel naţional, prin care au fost 
evaluate mai puţin de jumătate din şcolile din România, 
arată că în anul 2019 condiţiile de igienă nu sunt conforme 
în 168 de şcoli şi grădiniţe, iar 55 de şcoli şi grădiniţe nu 
sunt aprovizionate deloc cu apă potabilă.

La nivel naţional, în cadrul studiului, au fost evaluate 
3.424 de unitaţi de învăţământ din cele peste 7.000 de 
unităţi cu personalitate juridică existente. Reprezentanţii 
INSP remarcă faptul că 301 unităţi de învăţământ nu au 
autorizaţie de funcţionare, 233 dintre acestea fiind din 
mediul rural.

“Condiţiile de igienă din şcoli sunt în general 
corespunzătoare cerinţelor acutuale, cu excepţia a 168 
de şcoli şi grădiniţe (119 dintre acestea din mediul rural), 
care incă nu se încadrează în normele cerute”, este 
menţionat în studiu.

“De asemenea, se remarcă faptul că 55 de şcoli sau 
grădiniţe nu sunt aprovizionate deloc cu apă potabilă iar 
în 77 de unităţi apa potabilă nu este corespunzătoare din 
punct de vedere microbiologic,” potrivit documentului.

În ceea ce priveşte sălile de clasă, starea igienico-
sanitară este corespunzătoare in peste 2.044 dintre 
aces tea ,  pa r ţ i a l  co respunză toa re  164 ,  ş i  
necorespunzătoare în 24 de cazuri.

Dintre instituţiile participante la studiu, 531 dintre 
acestea beneficiază de existenţa unui cabinet medical 
propriu sau sunt arondate unui astfel de cabinet. Dintre 
instituţiile în cadrul cărora funcţionează un cabinet 
medical, 156 nu au un număr de medici corespunzător 
normativelor.

“Un climat şcolar nefavorabil limitează performanţele 
şcolare. Mediul şcolar reprezintă un factor determinant 
educaţional important şi de aceea analiza acestuia şi 
depunerea unor eforturi susţinute pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor din şcoli şi eliminarea disparităţilor, prin 
asigurarea condiţiilor sănătoase de lucru, reprezintă o 
importantă preocupare educativă şi de sănătate publică”, 
arată raportul.

Studiul a urmărit evaluarea condiţiilor igienico sanitare 
în şcolile şi grădiniţele din mediul urban şi rural pentru a 
stabili concordanţa între condiţiile actuale existente şi 
cerinţele legislative, in vederea imbunătăţirii condiţiilor şi 
implementării măsurilor necesare, acolo unde este cazul, 
pentru ca în toate instituţiile şcolare să se respecte 
standardele igienico-sanitare prevăzute de legislaţia 
actuală. Studiul evalueză, la nivel naţional, condiţiile 
igienico-sanitare actuale şi poate constitui premisa 
elaborării unor programe şi politici noi de sănătate publică 
ce ar viza şi infrastructura în şcoli, notează specialiştii.

Datele apar în condiţiile în care săptămâna trecută au 
apărut mai multe cazuri de gripă în şcoli, iar mai multe 
unităţi au fost închise.

INSP: Peste 300 de şcoli
 nu au autorizaţie sanitară, 

168 au condiţii de igienă
 “neconforme”, iar 120 nu

 au apă potabilă

Atenție mare la legumele și 
fructele pe care le mâncați! Nu e 
o glumă, e rezultatul unor teste 
făcute de ANSVSA, care arată 
că o persoană care consumă 
legume sau fructe ingerează 
până la 10 pesticide diferite. Iar 
în topul celor mai nocive se află 
cartoful și mărul!

Cartoful este leguma cea mai 
plină de chimicale, iar mărul, cel 
mai nociv fruct, întrucât cel puţin 
un tip de pesticide a fost găsit în 
98% din mostrele testate, 
aratătestele efectuate recent de 
către Autoritatea Naţională 
Sanitar-Veterinară şi pentru 
S i g u r a n ţ a  A l i m e n t e l o r  
(ANSVSA).

Cel mai des, fructele şi 
legumele conţin imazalil, un 
pest ic id per iculos pentru 
sănătate. Concret, conform 
ANSVSA, cele mai nesigure 
alimente pentru consum: cartofi, 
căpşunele, merele, nectarine, 
piersici, ţelină, struguri, cireşe, 
spanac, ardei gras, roşii, 
castraveţi.

La polul opus, alimentele 
care conţin mai puţine pesticide 
sunt: avocado, porumb, ananas, 
v a r z a ,  m a z a r e ,  c e a p a ,  
sparanghel, mango, papaya, 
kiwi, vinete şi pepenele.

Spre exemplu, în general, 
strugurii, roşiile şi lămâile conţin 
între două şi şapte pesticide 

diferite, iar merele, între două şi 
şase.

A N S V S A  r e c o m a n d ă  
respectarea mai multor reguli, 
pentru a scădea cantitatea de 
pesticide ingerată: fructele şi 
legumele să fie spălate bine cu 

apă călduţă, iar acolo unde este 
cazul, acestea trebuie curăţate 
de coajă pentru a reduce 
c a n t i t a t e a  d e  p e s t i c i d e  
conţinută.

Totodată, este recomandat 
să fie evitat consumul de fructe 
ş i  l e g u m e  c u l t i v a t e  î n  
extrasezon, pentru că atunci se 
fo losesc cele mai  mul te 
substanţe chimice,  scr ie 
adevarul.ro.

Roşiile, piersicile, merele, 
perele etc. trebuie spălate 
riguros timp de cel puţin trei 
minute, după care să fie lăsate 
într-un vas cu apă în care este 
adăugat puţin bicarbonat de 
sodiu, care are calitatea de a 

elimina unele pesticide.
I m a z a l i l  ( E 2 3 3 )  e s t e  

pesticidul cacerigen care 
acoperă coaja c i t r ice lor,  
conform Asociaţiei InfoCons. 
Acest pesticid este o substanţă 
autorizată în 24 de state 
membre, inclusiv în România, 
începând de la 1 ianuarie 2012, 
până la 31 decembrie 2021, iar 
limita maximă admisă este 5 
mg/kg, la citrice.

Primul lot de vaccin gratuit anti-HPV
 a ajuns la medicii de familie

Care sunt fructele şi legumele cu cele mai 
multe pesticide
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Ghețarii se topesc, stratul de ozon a ajuns la limită, 
cutremurele s-au întețit, pădurile ard cu faună cu tot, dispar 
pentru totdeauna specii de păsări, animale sălbatice, dispar 
specii de pești, de fluturi și de insecte, mările seacă, oceanele 
își măresc volumul, războaiele pornesc exodul populației în 
căutarea unui loc liniștit, uraganele fac sute de victime și 
distrug totul în calea lor, nu mai avem anotimpuri, iernile dispar 
și rămân doar amintiri de basm, păsările mor de gripa aviară, 
porcii mor de pesta porcină, pomii fructiferi, viile nu mai dau rod 
și se usucă treptat, pământul este otrăvit de atâtea chimicale și 
nu mai dă recoltă, apa este contaminată și ea, ne facem că 
avem ce mânca dar știm cu toții că mâncăm doar E-uri și 
plastic, virușii, bolile fără leac s-au înmulțit, mai nou 
coronavirusul care a înspăimântat planeta și face zeci, sute de 
victime.

Fără să ne dăm seama trăim vremuri apocaliptice. Fără să 
ne dăm seama planeta își trăiește ultimele clipe de existență. 
Fără să ne dăm seama ne îndreptăm rapid către ora „00:00:00” 
când totul v-a dispărea lăsând locul unei noi civilizații să 
renască din propria-i cenușă ca o Pasăre Phoenix, civilizație 
care poate va avea mai mult respect pentru acest pământ.

Mihail TĂNASE

Îmi zice tatăl meu, polițist:

– Am observat activitate suspectă, aseară, în campusul 

din Regie!

– Trafic de droguri?, îl întreb.

– Nu, studenți învățând…

***

– Unde lucreaza acum sotul tau?

– La fabrica de bere.

– Si-i place?

– Habar n-am. De cand s-a angajat n-a mai aparut pe 

acasa!

Pastila de râs

Un obiectiv turistic din 
România, Castelul Bran, a fost 
inclus în lista celor "50 de 
locuri din lume pe care trebuie 
să le vezi înainte să mori", 
unde se mai află monumente 
precum Capela Sixtină şi 
Catedrala Notre Dame, 
realizată de portarul american 
Architectural Digest.

Americanii şi-au denumit 
topul "50 de clădiri pe care 
trebuie să le vezi înainte să 
mori", iar "casa lui Dracula", 
aşa cum este cunoscut 
Castelul Bran, ocupă poziţia a 
30-a.

Te m p l u l  A n g k o r  d i n  
Campodgia, turnul Chrysler 
din New York, palatul lui Dalai 
Lama de la Lhasa (Tibet) au 
fost plasate de americani 
după obiectivul din România.

"Castelul construit de 
cavalerii teutoni în 1212 a fost 
folosit pentru scurt timp de 
domnitorul român Vlad Ţepeş, 

cel care l-a inspirat parţial pe 
Bram Stocker pentru romanul 
«Dracula». Trecut prin mâinile 
mai multor regi timp de mai 
multe generaţii, castelul a fost 
principala reşedinţă a reginei 
Maria al cărei nepot, Dominic 
von Habsburg, a reprimit 
castelul abia în mai 2006, de la 
autorităţile române. Se spune 
că acest castel valorează 25 
de milioane de dolari", se 
arată pe site-ul Architectural 

Digest.
Taj Mahal, Capela Sixtină, 

Marea Piramidă din Geza, 
Catedrala Notre Dame şi 
Oraşul Interzis din China sunt 
alte locuri trecute pe listă.

Topul este deschis de 
Hagia Sophia din Istanbul, 
fosta catedrală-simbol a 
I m p e r i u l u i  B i z a n t i n ,  
transformată între timp în 
muzeu, 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

Majoritatea aparatelor 
de cafea, indiferent că 
sunt espressoare sau 
cafetiere tradiţionale, 
conţin niveluri ridicate de 
bacterii şi mucegai, motiv 
pentru care trebuie să fie 
acordată o atenţie sporită 
atunci când sunt curăţate, 
potrivit the star.com.

Lisa Yakas, de la 
N a t i o n a l  S a n i t a t i o n  
Foundation din SUA, 
spune că aceste aparate 
electrocasnice sunt relativ 
sigure pentru consumatori, atât timp cât aceştia respectă 
recomandările producătorilor privind curăţarea lor.

Totuşi, fără o curăţare de rutină, acestea pot favoriza 
apariţia bacteriilor şi a mucegaiului.

Yakas a spus că rezervorul de apă al aparatelor de cafea 
poate deveni unul dintre cele mai murdare locuri din bucătărie, 
dacă nu este curăţat regulat. De asemenea, zona din jurul 
aparatelor de cafea poate să conţină mulţi germeni, la fel şi 
mânerul cănii termorezistente. La espressoare, cei mai mulţi 
germeni pot apărea în partea superioară a aparatului, unde de 
obicei oamenii pun dozele de cafea. 

Un studiu realizat în 2011 de fundaţie a descoperit că 50% 
dintre rezervoarele analizate conţineau mucegai sau bacterii, 
potrivit Mediafax.

Potrivit Administraţiei pentru alimente şi medicamente din 
SUA, mucegaiul dezvoltat pe alimente poate provoca 
sensibilizarea persoanelor cu alergii şi chiar apariţia infecţiilor.

Yakas recomandă golirea completă a apei nefolosite din 
rezervor şi scoaterea capacului, pentru ca acesta să se poată 
usca, bacteriile şi mucegaiurile fiind iubitoare de umiditate.

Gerba şi Yakas spun că aparatele de cafea sunt suficient de 
fierbinţi pentru a distruge majoritatea germenilor, dar acest 
lucru nu ar trebui să înlocuiască o curăţare şi detartrare 
regulată temeinică. De asemenea, oţetul folosit în mod 
tradiţional la detartrare, este eficient în ceea ce priveşte 
curăţarea, dar nu este un dezinfectant.

România reală
Apocalipsa este în noi

Rușanu Sorina Mariana Î.I., cu sediul în com. Didești, jud. Teleorman, F34/330/2013, CUI 
31663461, pierdut  Certificate constatatoare de autorizare nr. 6707/06.03.2019 pentru sediu și 
terți și Certificat de înregistrare seria B nr. 2754470. Le declar nule.

Anunţ

SC Trusk&Trailers Beleju SRL, cu sediul în Plosca, jud. Teleorman, CUI 40270992, 
J34/849/2018, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 26490/20.11.2018 pentru terți. 

Îl declar nul.

Anunţ

Pericolul din majoritatea 
aparatelor de cafea

Un băieţel în vârstă de 3 ani a devenit cel 
mai tânăr membru al Mensa, organizaţia 
dedicată persoanelor cu cel mai mare IQ din 
lume, arată CNN.

Muhammad Haryz Nadzim 
a fost invitat să facă parte din 
Mensa după ce a avut o 
întâlnire cu un psiholog şi a 
obţinut un punctaj de 142 la 
testul IQ Stanford-Binet, a 
povestit mama micuţului în 
vârstă de 3 ani, Nur Anira 
Asyikin.

"Felicitări lui Haryz cu 
ocazia invitaţiei de a intra în 
Mensa", a declarat John 
Stevenage, liderul organizaţiei 
Mensa în Marea Britanie.

Pentru a deveni membru al organizaţiei, o 
persoană trebuie să obţină un calificativ care 
să îl plaseze între primele două procente ale 

celor care au susţinut teste speciale de stabilire 
a indicelui IQ.

În mod normal testele Mensa IQ sunt 
concepute pentru copii şi adulţi de peste 10 ani 

şi jumătate. Pentru copiii mai 
mici este nevoie de evaluarea 
unui psiholog specializat.

Testul combină cunoştinţe 
de matematică, lectură, probe 
de memorie şi de gândire 
logică.

"E un copil de trei ani 
obişnuit”, a spus mama lui 
Haryz Nadzim, ”îi place să 
picteze, să citească, orice are 
l e g ă t u r ă  c u  a r t e l e  ş i  
meşteşugurile. Îi place să se 

joace cu Lego şi plastilină Play-Doh”.
Copilul provine dintr-o familie malaeziană, 

părinţii săi Anira şi Mohd fiind stabiliţi Marea 
Britanie, potrivit Mediafax.

Castelul din România care a intrat 
pe lista celor ''50 de locuri din lume pe care

 trebuie să le vezi înainte să mori''

Un băieţel de 3 ani a devenit cel mai tânăr 
membru al Mensa



1608: S-a născut 

Giovanni Alfonso Borelli, 

fiziologist, fizician, 

matematician şi astronom 

renascentist italian, 

considerat întemeietorul 

biomecanicii (d. 1679).

1811: S-a născut Ioan 

Maiorescu, filolog român 

(d. 1864).

1880: S-a născut Camil 

Ressu, pictor, membru al 

Academiei Române (d. 

1962).

1887: S-a născut Arthur Rubinstein, pianist şi compozitor 

american de origine poloneză (d. 1982).

1889: S-a născut Martha Bibescu, scriitoare română (d. 

1973).

1898: A murit Alexandru Flechtenmacher, compozitor, 

dirijor, pedagog român, întemeietorul Conservatorului din 

București (n. 1823).

1986: Catastrofa navetei spaţiale "Challenger", a cărei 

explozie, la 75 de secunde de la lansare, a provocat moartea 

celor 7 astronauţi aflaţi la bord.

Ziua mondială a protecţiei datelor.
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Yanxi, palatul suspinelor 
12:30 Între cer şi mare 13:00 
Exclusiv în România 13:50 
Momentart 14:00 Telejurnal 
15:10 Maghiara de pe unu 17:00 
Cooltura 17:35 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:35 Nadine 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:10 
Dincolo de viaţă 00:00 Telejurnal 
00:30 Zigzag prin istorie

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 28 Ianuarie

Este posibil sa fiti 
anuntat ca va trebui sa 
f a c e t i  o r e  
suplimentare. Daca nu 
reusiti sa va temperati 
nervozitatea, exista 
riscul sa declansati o 
cearta cu urmari foarte 
neplacute. 

P a r t e n e r u l  d e  
afaceri va reproseaza 
ca nu va implicati 
suficient in rezolvarea 
u n o r  p r o b l e m e  
financiare care depind 
de dv. Relatiile cu 
partenerul de viata 
sunt si ele tensionate.

Exista riscul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie. 
Situatia financiara s-
ar putea imbunatati in 
s c u r t  t i m p .  S e  
intrevede o prima sau 
cresterea veniturilor 
principale.

In plan sentimental 
s-ar putea sa simtiti 
nevoia de un scurt 
ragaz. Va sfatuim sa 
f i t i  p o n d e r a t  i n  
afirmatii. Prietenii nu 
par sa fie de acord cu 
unele dintre ideile 
dumneavoastra. 

Intervin evenimente 
neprevazute care sa 
va oblige sa intarziati 
fata de programul 
stabilit anterior. Nu 
e s t e  u n  m o m e n t  
p r ie ln ic  pen t ru  a  
incepe o noua afacere. 
Riscati un esec. 

O intarziere s-ar 
putea solda cu ratarea 
une i  opo r tun i t a t i  
favorabile in afaceri. 
Nu merita sa va 
consumati. Incercati 
sa va relaxati si sa va 
d e t a s a t i  d e  
problemele cotidiene! 

Survina diverse 
intarzieri cauzate de 
i n c i d e n t e  
neprevazute. Atentie: 
exista riscul sa pierdeti 
o suma de bani din 
cauza neatentiei. Nu 
va descarcati nervii 
asupra familiei!

S-ar putea sa fiti 
indispus din cauza ca 
a t i  p i e r d u t  o  
colaborare sau ca ati 
facut o investit ie 
n e r e n t a b i l a .  Va  
sfatuim sa va relaxati, 
pentru a evita o 
depresie nervoasa. 

Este posibil sa 
primiti musafiri si sa fiti 
nevoit sa va schimbati 
complet programul. O 
ruda sau un prieten ar 
putea sa va solicite 
a j u t o r u l  p e n t r u  
r e z o l v a r e a  u n e i  
probleme de sanatate.

BERBEC

Sunteti hotarat sa 
rezolvati o problema 
financiara care va 
framanta de mai mult 
timp. Daca vi se 
propune participarea 
intr-o afacere, va 
sfatuim sa o luati in 
considerare. 

Un barbat mai in 
varsta va ajuta sa 
rezolvati o problema 
sentimentala. Seara 
a f l a t i  d e s p r e  
p r o b l e m e l e  d e  
sanatate ale unei 
cunost in te s i  va 
schimbati programul.

Nervozitatea va 
poate crea probleme. 
Aceasta stare de spirit 
pare sa fie cauzata de 
un moment dificil in 
afaceri, care ar putea 
avea  consec in ta  
pierderea unei sume 
de bani. 

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 Terminatorul 3: 
Supremația roboților 22:30 
Soldații destinului 00:30 Ştirile 
Pro Tv 01:00 Cavalerul negru: 
Legenda renaște 04:00 Lecţii de 
viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Nuntă cu 
scântei 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la 
muncă 22:30 Băieţi de oraş 
23:30 Xtra Night Show 01:00 
Jaf în st i l  i ta l ian 02:45 
Observator 03:45 Mangalița

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 Survivor Romania 23:00 
FanArena 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Secrete de stil 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:00 Trăsniți 20:00 
Cursa răzbunării 22:00 Starea 
naţiei – Betman 23:00 Focus 
din inima României 23:30 
Trăsniți 00:30 Bill 02:30 Cursa 
răzbunării

07:45 Sirocco 09:45 La 
bloc 12:15 Acasă la Coana 
Mare 2 14:15 Ostaticul 
16:00 Sora mea, Eileen 
18:15 La bloc 20:30 Poarta 
ero i lor  22:30 Afacere 
neprevăzută 00:30 Poarta 
ero i lor  02:15 Afacere 
neprevăzută 03:45 La bloc 
06:00 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo  10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal  13:30 
Regatul Sălbatic 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Reţeaua de idoli 
1 6 : 0 0  G l a s u l  i n i m i i  1 7 : 0 0  
România…în bucate 17:40 In direct 
cu viaţa 19:00 Telejurnal 20:00 D'ale 
lu' Mitică 21:00 Destine ca-n filme 
22:00 Secrete de război 23:00 
C â ş t i g ă  R o m â n i a !  0 0 : 1 0  
Impostoarea

08:25 Casa bântuită 09:50 
Hugo  11 :50  Cân tecu l  
îngerilor 13:15 Kate și 
Leopold 15:10 Abandon 
16:45 Amor cu fiica șefului 
meu 18:05 Colateral 20:00 
Operaţiunea "Cazinoul" 
21:25 Dispărută fără urmă 
23:20 CHIPs: Poliţişti de 
belea 00:55 Înscenarea 
02:30 O vedetă în casa ta
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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 

28 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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Sevilla se întărește înainte 
de duelul cu CFR Cluj din 
șa isprezec imi le  Europa 
League. Andaluzii au pus ochii 
pe un jucător de la AC Milan și 
negocierile au început.

E s t e  v o r b a  d e s p r e  
spaniolul Suso, anunță site-ul 
acmilan.theoffside.com. Inițial, 
oficialii rossonerilor au cerut 
suma de 30 de milioane de 
euro în schimbul mijlocașului, 
dar aceștia ar fi deschiși la 
negocieri. Acesta a fost 
u r m ă r i t  ș i  d e  R a m o n  
Rodriguez Verdejo, directorul 

sportiv al andaluzilor, dar și de 
Julen Lopetegui, care l-a și 
chemat la națională pe vremea 
când era selecționer.

Suso este jucătorul celor de 
la AC Milan din 2015, an în 

care a fost transferat de la 
Liverpool pentru 1,3 milioane 
de euro. Acesta a mai evoluat 
la nivel de seniori pentru UD 
Almeria și Genoa.

Spaniolul care mai are 
contract cu Milan până în 2022 
a marcat un singur gol în acest 
sezon pentru AC Milan.

Sevilla: ”Fără dubii, noi 

suntem echipa mai bună!”
Antrenorul spaniolilor a mai 

spus că nu contează prea mult 
faptul că prima manșă a 
întâlnir i i  se va juca în 
România. ”Mai e destul până 
la momentul meciurilor cu 
C F R ,  t r e b u i e  s ă  n e  
concentrăm la meciul de Cupă 
până atunci. Apoi să ne 
focusăm pe La Liga și să 
terminăm bine anul”,  a 
adăugat Lopetegui.

Sevilla va juca în primul tur 
din Cupa Spaniei miercuri, 18 
decembrie, cu Bergantinos 
CF, o echipă din l igi le 
inferioare.

F e r n a n d o  N a v a r r o ,  
directorul sportiv al clubului 
spaniol, a făcut o primă 
caracterizare a trupei lui Dan 
Petrescu: ”Clujul vine dintr-
una din cele mai grele grupe. 
Le-au eliminat pe Rennes și pe 
Lazio. CFR-ul are jucători care 
n-au ajuns în Champions 
League, dar au experiență în 
Europa. Românii știu să joace 
în fazele eliminatorii. Nu există 
dubii că noi suntem echipa mai 
bună, dar nu vom trata CFR-ul 
de sus.”

SPORT

Simona Halep a mai urcat un loc în clasamentul all-time al 
câştigurilor din tenis, după victoria cu 6-4, 6-4 contra 
belgiencei Elise Mertens, din optimile de finală ale Australian 
Open.

Românca a ajuns pe locul 4 în ierarhia sumelor obţinute 
din "sportul alb" - a depăşit-o pe daneza Caroline Wozniacki, 
care şi-a anunţat retragerea după Open-ul de la Melbourne.

Simona Halep, depăşită doar de surorile Williams şi Maria 
Sharapova

Simona a ajuns la 35.481.767 de dolari strânși din premii 
după ce şi-a asigurat 525.000 de dolari australieni (360.000 
de dolari) pentru calificarea în sferturile de finală.

Dacă va ajunge în semifinale, Halep va primi 1.040.000 de 
dolari australieni (715.000 de dolari). Finalista va primi 
2.065.000 de dolari australieni (1.420.000 de dolari), iar 
câştigătoarea turneului 4.120.000 de dolari australieni 
(2.830.000 de dolari).

Caroline Wozniacki a fost eliminată în turul 3 de la 
Melbourne, de către tunisianca Ons Jabeur, și a primit numai 
122.913 dolari pentru participarea la ultimul turneu de Grand 
Slam din carieră.

Alexandr
u Maxim, 29 
d e  a n i ,  
urmează să 
s e m n e z e  
m a r ţ i  c u  
Gaziantep,  
f o r m a ţ i e  
antrenată de 
M a r i u s  
Şumud i că ,  
dacă nu va 
apărea ceva 
neprevăzut.

M a x i m  
este al doilea român pe care îl vizează Gaziantep în această 
iarnă după Alexandru Chipciu, cel care până la urmă a ajuns 
la CFR Cluj.

"Luni zboară spre Turcia, va efectua vizita medicală, după 
care va semna. Nu văd ce se poate întâmpla ca să pice 
mutarea", a explicat unul dintre apropiaţii jucătorului.

Aşa cum aţi aflat pe digisport.ro, mutarea lui Maxim este 
făcută sub formă de împrumut până la finalul campionatului, 
după care cele două părţi vor negocia un eventual transfer 
definitiv

Turcii au anunţat duminică mutarea lui Alex Maxim
Alexandru Maxim a jucat în 6 meciuri pentru Mainz în 

2019-2020, 5 în Bundesliga şi unul singur în Cupa 
Germaniei.

"Gaziantep Football Club, care dorește să-și consolideze 
mijlocul echipei, a găsit numărul 10 în Germania. Negocierile 
cu Alexandru Maxim, fotbalist aflat pe lista roș-negrilor, sunt 
așteptate să se finalizeze în cel mai scurt timp.

Alexandru Maxim, care a jucat până acum la Mainz, în 
Bundesliga, a fost de acord cu propunerea pe care i-a făcut-o 
Gaziantep. Transferul lui Alexandru Maxim, pe care-l dorește 
mult antrenorul Marius Șumudică, va deveni clar de azi”, 
anunţa duminică olaymedya.com.

Simona Halep a depăşit-o 
pe Caroline Wozniacki şi a mai 

urcat un loc în clasamentul 
sumelor câştigate din tenis

Transferul lui Alexandru Maxim 
la Gaziantep. Când se 

va face mutarea

Steliano Filip (25 de ani) a plecat de la 
Viitorul în urmă cu mai puțin de o săptămână, 
dar nu va rămâne mult timp fără echipă. Fostul 
fundaș dinamovist este aproape de un transfer 
în străinătate.

Ujpest va fi destinația 
fundașului, scrie Gazeta. 
Cele două părți se află în 
negocieri avansate, iar 
maghiarii și-ar putea 
asigura serviciile lui Filip 
pentru două sezoane și 
jumătate. Recent, Ujpest 
l-a transferat și pe 
Andreias Calcan, tot de la 
Viitorul.

14 partide a bifat 
Steliano Filip pentru cei de la Viitorul în acest 
sezon, în toate competițiile.

LPS Banatul,  Avicola Buziaș, FC 
Maramureș, Dinamo, Hajduk Split, Dunărea 
Călărași și Viitorul sunt echipele la care a mai 
evoluat Steliano Filip.

Gică Hagi l-a repatriat pe Aurelian Chițu
Pe lângă Steliano Filip, ”Regele” s-a mai 

despărțit în această iarnă de alți trei jucători. I-a 
dat afară pe Eric și Calcan, și l-a vândut pe 
Houri

Gică Hagi a și adus un 
jucător.  Este vorba 
despre Aurelian Chițu. 
Jucătorul de 28 de ani s-a 
întors la Viitorul după 
experiența de la Daejeon 
Hana Citizen, din Coreea 
de Sud. Atacantul a fost 
prezentat oficial la echipa 
lui Gică Hagi.

E s t e  a  d o u a  
întoarcere a lui Chițu la 

Viitorul. Atacantul a plecat pentru prima oară în 
2013, la Valenciennes, și a adus suma de 
700.000 de euro în conturile clubului. Acesta a 
mai trecut pe la PAS Giannina și Astra Giurgiu, 
iar în 2015 s-a întors la Viitorul, de unde a plecat 
în 2018.

Sevilla se întărește înainte de duelul
 cu CFR Cluj din Europa League! Andaluzii 

vor un jucător de la AC Milan

După ce a plecat de la Viitorul, Steliano Filip
 este la un pas de un transfer în Ungaria
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