
În ultimele 48 de ore, pompierii 
militari teleormăneni au gestionat 
un număr de 55 evenimente, dintre 
care 48 pentru acordarea primului 
ajutor calificat și transportarea 
pacienților la unitățile de primiri 
urgențe (SMURD Teleorman), un 
incendiu casă de locuit în 
localitatea Vârtoapele de Sus, 
două incendii de vegetație uscată, 
un accident rutier, o misiune de monitorizare/verificare a unei posibile poluări în 
zona fluviului Dunărea (neconfirmată), o intervenție pentru deblocarea unei uși 
în vederea preluării unei persoane cu probleme medicale și o misiune de 
asigurare măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. 

(Continuare  în  pagina  2)

S i m u l a r e a  
E v a l u ă r i i  
Na ț iona le  “se  
o r g a n i z e a z ă  
n u m a i  p e n t r u  
elevii claselor a 
VI I I -a” ,  iar  la  
s i m u l a r e a  
probelor scrise de 
B a c a l a u r e a t  
“participă numai 
elevii claselor a 
XII-a și a XIII-a”, a 
decis Ministerul 

Educației. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial, în ordinul de ministru 
care aprobă calendarul simulărilor examenelor în anul școlar 2019-2020.

(Continuare  în  pagina  7)

A convins o tânără să-i dea banii din încasări pentru a 
juca la păcănele, iar acum se află în arest. El este acuzat 
de comiterea infracțiunii de instigare la delapidare în 
formă continuată.

O femeie din Alexandria a fost reținută de polițiști după 
ce a luat peste 15.000 lei din încasări. Banii au ajuns la un 
prieten care i-a pierdut la păcănele.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a 
Criminalității Economice au reținut o teleormăneancă în 
vârstă de 19 ani, suspectată că ar fi delapidat peste 

15.000 lei din banii societății angajatoare.
În fapt, activitatea infracțională reținută în sarcina 

suspectei constă în aceea că, în calitate de casier și 
gestionar al unei societăți comerciale cu profil jocuri de 

noroc, cu punct de lucru în Alexandria, la data de 05 
decembrie 2019, și-ar fi însușit peste 15.000 lei din 
gestiunea societății și i-ar fi înmânat unei persoane 
pentru a o juca la un aparat de jocuri electronice tip slot 
machine.

(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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Simularea de Evaluare Națională și 
BAC 2020 începe în 23 martie

Zărezanul, 
organizat la Zimnicea

Ministrul Agriculturii:
 tinerii fermieri pot 

primi terenuri agricole
 din partea statului

Bărbatul care a jucat banii din încasări 
la păcănele a fost arestat

Misiuni tot mai multe pentru
 pompierii din Teleorman! În 48 de ore, 

55 de evenimente



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Vasile cel Mare (329 – 
379), Grigorie Teologul 
(330-389) şi Ioan Gură de 
Aur (344-407) au un loc 
aparte în panteonul marilor 
ierarhi  şi sfinţi ai Bisericii 
creştine, motiv pentru care 
în calendarul ortodox roman 

sunt sărbătoriţi laolaltă, pe 
30 ianuarie, în fiecare an.

După ce, în prima zi a 
Anului Nou, credincioşii îl 
sărbătoresc pe Sfântul 
V a s i l e  c e l  M a r e  
(Arhiepiscopul Cezareei 
Capadociei), apoi, pe 25 ale 
lunii, pe Sfântul Grigorie 
Cuvântătorul  Domnului  
( A r h i e p i s c o p u l  
Constantinopolului), pe 27 
ianuarie şi pe 13 noiembrie 
pe Sfântul Ioan Gură de Aur 
( A r h i e p i s c o p u l  
Constantinopolului), vine şi 
30 ianuarie, zi în care cei 
trei mari învăţători creştini 
sunt celebraţi împreună.

Sfinţii Ierarhi au rămas 
în inimile celor creştini 
drept simboluri, cei care au 
întrupat şi au înălţat 
spiritual creştin ,în ciuda 
nedreptăţilor epocilor în 
care au trăit.

Fiecare dintre cei tustrei 

Ierarhi au primit o educaţie 
aleasă, la cele mai înalte şcoli 
ale vremii.

Întreaga lor viaţa şi 
activitate au fost dedicate 
Bisericii şi umanităţii.

Ei au reuşit să ridice la un 
nivel superior Biserica 

Mântuitorului Iisus, printr-
un nou mod de manifestare, 
în slujba omului.

D e ş i  c u n o s c u ţ i  ş i  
apreciaţi cu mult înainte 
pentru faptele lor, cei Trei 
I e r a r h i  a u  p r i m i t  
recunoaşterea deplină abia 
în anul 1936, când, la primul 
Congres Internaţional al 
profesorilor de teologie, au 
fost desemnaţi  drept 
protectorii instituţiilor de 
î n v ă ţ ă m â n t  t e o l o g i c  
ortodox.

Astfel, se face că Sf. 
Vasile cel Mare reprezintă 
simbolul energiei şi al 
acţiunii puse în slujba 
oamenilor, nu numai un 
teoretician al milosteniei, ci 
un practicant de neegalat.

Sf. Grigore Teologul este 
simbolul ştiinţei teologice, 
primul  dintre părinţi i  
bisericicesti care a folosit 
termenul de teologie.

Sf.Ioan Gură de Aur a 
devenit simbolul zeului 
apostolic prin cuvânt şi 
fapta, pentru că viaţa să fie 
trăită cu Hristos şi în numele 
Domnului Hristos.

Aşadar, unul e mintea, 
a l t u l  g u r ă  c e  
propovăduieşte, celălalt 
mâna care pune în practică, 
toţi trei lucrând pentru 
desăvârşită armonie.

Înzestrat  cu  daru l  
facerii de minuni, Grigorie 
T e o l o g u l  p r o t e j e a z ă  
v ăduve l e ,  f i i nd  mare  
vindicator.

Sfântul Vasile e cunoscut 
ca apărător al nevoiaşilor şi 
cel ce alunga spiritele rele, 
iar Ioan Gură de Aur este 
apărătorul şi părtinitorul 
celor necăjiţi.

De ziua lor, numită în 
popor şi “Trisfetitele“, 
“Teclele“ sau “Filipii de 
i a r n ă “ ,  e  o  m a r e  ş i  
înălţătoare sărbătoare, ce 
trebuie respectată, fiindcă 
joacă un rol însemnat în 
tradiţia creştină.

În această sfântă zi nu se 
fac treburi casnice, căci e 
risc de înec, arsuri sau 
moarte violentă.

Acum se dă o lumânare de 
pomană, pentru că viaţa să 
fie luminată, şi coliva pentru 
c e i  c a r e  s - a u  s t i n s  
neîmpărtăşiţi.

Bucurându-se de o mare 
preţuire din partea Bisericii 
Ortodoxe, înalţi ierarhi, 
p r e o ţ i   ş i  n u m e r o ş i  
credincioşi le poartă numele, 
iar multe biserici parohiale 
şi manăstireşti au  hramul 
“Sfinţii Trei Ierarhi“.

Leon Armeanca

(urmare  din  pagina  1)
Față de suspectă a fost luată măsura reținerii, femeia fiind 

introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din 
cadrul I.P.J. Teleorman, urmând să fie prezentată Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Alexandria.

Nici bărbatul nu a scăpat de arest. Pe numele său a fost 
dispusă măsura reținerii, fiind bănuit de comiterea infracțiunii de 
instigare la delapidare în formă continuată.

Bărbatul ar fi determinat-o pe angajata societății, casieră și 
gestionară, să-și însușească bani din gestiunea firmei, la 
diferite intervale de timp, bani pe care i-ar fi înmânat acestuia 
pentru a-i juca la un aparat tip slot machine.

Suspectul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă Teleorman, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie 
prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alexandria.

Claudiu DUMITRACHE

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

Bărbatul care a jucat banii
 din încasări la păcănele 

a fost arestat

Misiuni tot mai multe 
pentru pompierii din Teleorman! 

În 48 de ore, 55 de evenimente
(urmare  din  pagina  1)
În domeniul prevenirii situațiilor de urgență, personalul 

Inspecției de Prevenire din cadrul unității noastre a efectuat un 
număr de cinci controale de specialitate la localități și unități de 
învățământ, aplicând pentru neregulile constatate un număr de 
32 de sancțiuni contravenționale, în cuantum de 12500 de lei.

Au salvat casa de locuit
Pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru 

stingerea unui incendiu izbucnit la locuința unei persoane din 
localitatea Vârtoapele de Sus, apelantul precizând că flăcările 
se propagaseră și la un garaj din apropiere.

Cei 11 pompieri militari roșioreni, ajunși rapid la locul 
evenimentului cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă, 
au constatat faptul că incendiul izbucnise inițial la nivelul 
garajului, unde se afla un autoturism, propagându-se apoi la 
bucătăria locuinței și la două anexe gospodărești, cu pericolul 
distrugerii în totalitate a acestor construcții.

Cu toate că intervenția a fost îngreunată de cantitatea mare 
de materiale ușor combustibile și a fumului dens rezultat din 
arderea acestora, cele două echipaje au reușit să localizeze 
focul în limitele găsite, salvând în cea mai mare parte casa de 
locuit și mai multe bunuri de uz gospodăresc, valoarea acestora 
ridicându-se la peste 40000 de lei.

Pagubele, reprezentând garajul, un autoturism Dacia 
Logan, o magazie în care se aflau cca. 7 t de lemne de foc,  un 
adăpost de animale, bucătăria locuinței și mobilierul aferent, au 
fost estimate la suma de 25000 de lei.

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

Din fericire, la această intervenție nu s-au înregistrat victime.
Claudiu DUMITRACHE

Sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: 

Vasile cel Mare, Grigorie Teologul 

şi Ioan Gură de Aur
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Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, justifică 
împrumutul de 87 de miliarde de lei pe care 
urmează să îl ia prin necesitatea achitării 
datoriilor ajunse la scadenţă făcute de 
guvernele anterioare care însumează, spune 
acesta „jumătate din acel împrumut, peste 40 
de miliarde”. 

”Ne împrumutăm în fiecare zi mai ieftin 
decât ne împrumutam cu o zi mai devreme. Şi 
haideţi să discutăm despre împrumuturi 
pentru că nu e niciun secret. La începutul 
anului am anunţat 
n e c e s a r u l  d e  
finanţare pentru 
2 0 2 0 ,  8 7  d e  
miliarde de lei. 
Acest necesar 
vine din două 
s u r s e  m a r i :  
deficitul bugetar, 
care înseamnă 
3,6% din PIB plus 
ce vine din urmă. 
Să plătim datoriile 
contractate în 
urmă. Asta este 
jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse 
la scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi.

Deci avem partea asta. Am anunţat 
necesarul de finanţare pentru 2020, ca în 
fiecare an. Ministerul Finanţelor anunţă în 
fiecare an acest lucru. În fiecare lună, la 
începutul lunii anunţăm cât credem că ne vom 
împrumuta în zona respectivă. Putem să ne 
împrumutăm mai puţin, noi arătăm o limită 
superioară.

Mai departe, în fiecare luni şi joi avem 

licitaţii şi piaţa financiară ştie asta. După ce au 
oportunitatea de a lua împrumuturi sau de a le 
respinge, pentru că am şi respins, să ştiţi, 
împrumuturi, şi în decembrie, este în 
managementul acestor datorii publice care 
are în vedere reducerea costurilor cu 
finanţarea. Deci ştim cât avem de împrumutat 
şi, în funcţie de condiţiile pieţei, împrumutăm 
mai puţin sau mai mult. Şi atunci, acum aţi 
văzut că dobânzile sunt în scădere, aţi văzut 
că există un interes fantastic pentru România, 

as tăz i  p r i n t re  
i n v e s t i t o r i i  
internaţionali.

La Viena, vă 
s p u n ,  e x i s t ă  
f o a r t e  m a r e  
interes pentru 
R o m â n i a ,  l a  
fiecare panel la 
care am participat 
e r a  p l i n  d e  
invest i tor i .  La 
ultimul panel cred 
că erau în sală 
investitori care 

administrau peste un trilion de euro.
Asta se vede şi în dobânzi: ne 

împrumutăm din ce în ce mai ieftin. Este un 
guvern care ar trebui să fie de tranziţie, este 
un guvern care vine după o guvernare 
îngrozitare, cu un deficit pe anul acesta mai 
mic, dar care anul trecut a depăşit 4% şi, 
to tuş i ,  avem această încredere a 
investitorilor”, a declarat ministrul Finanțelor 
la Digi.

Apropierea alegerilor locale întărâtă cele două 

tabere politice românești, pe social-democrați și pe 

liberali. După ce s-a dezbătut despre alegerea 

primarilor într-un tur sau în două tururi de scrutin, acum 

a apărut și alegerea președintelui Consiliului Județean 

prin vot universal sau prin votul consilierilor județeni.

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, 

vorbind despre alegerea președinților Consiliilor 

Județene din rândul consilierilor, a declarat suficient de 

tranșant: ”E foarte corect așa. Președintele Consiliului 

Județean nu reprezintă o comunitate, e un 

administrator. Este foarte corect așa. Legislația a 

prevăzut, până în vara anului trecut că așa se aleg 

președinții Consiliilor Județene. La momentul respectiv, 

printr-o Ordonanță total neinspirată, Guvernul pesedist 

a schimbat regula, și acum, ce face Guvernul este doar să 

se întoarcă la legslația existentă înainte. Personal mi se 

pare că așa este cel mai corect. Președintele de Consiliu 

Județean care nu este o persoană care reprezintă o 

comunitate, este un administrator în treburi ale 

județului, să fie ales dintre consilierii județeni”.

Președintele Iohannis a mai spus că actualul Guvern 

acționează corect, unul dintre argumentele Guvernului 

fiind că reglementarea în vigoare, privind alegerea în 

mod direct, reprezintă ”manifestarea partizană a 

intereselor particulare ale președinților de Consilii 

Județene aflați în funcție”.

La rândul său, Dănuț Cristescu, președintele actual al 

Consiliului Județean Teleorman, contrazicându-l pe 

președintele Iohannis, a declarat: ”În primul rând se 

încalcă directivele Comisiei de la Veneția, care spune 

clar, că înainte cu un an de la orice alegeri ar fi, nu se 

schimbă regulile”.

De asemenea, Dănuț Cristescu, președintele social-

democrat al Consiliului Județean Teleorman, susține că 

prin alegerea președintelui de Consiliu nu prin vot 

universal, de către toți locuitorii județului, ci de către 

consilierii județeni, s-ar ajunge la alegerea 

președintelui prin aranjamentele, negocierile dintre 

consilierii județeni, în fapt prin aranjamentele dintre 

diferite partide politice, a unor găști politice, clanuri 

politice sau cum li se mai zice.

Întrebat dacă și-ar mai dori un mandat de președinte 

al Consiliului Județean Teleorman, Dănuț Cristescu a 

spus că ar fi dorit continuarea proiectelor pe care le-a 

început pentru județ. Dar auzind că pentru funcția 

respectivă candidează și Adrian Ionuț Gâdea, 

președintele Organizației județene PSD Teleorman, 

Dănuț Cristescu a declarat că se va retrage din cursă. 

Nu poate candida ca independent, neavând nici o șansă, și 

atunci preferă să facă un pas înapoi.

Ioan DUMITRESCU

Întrucât au fost și cazuri în care unii pensionari nu au 
contribuit cu un leu la sistemul public de pensii, cât timp au 
fost în activitate, dar au ajuns să încaseze pensii de zeci de 
mii de lei, votul covârșitor dat, marți, în plenul Camerei 
Deputaților, pentru eliminarea pensiilor speciale (247 voturi 
„pentru” și 21 abțineri) este o speranță de revenire la 
normalitate și, totodată, de trezire a clasei politice.  

Să sperăm că legea de abrogare a pensiilor speciale, 
inițiată de PNL,  care a fost adoptată în plenul Camerei 
Deputaților, nu va fi întoarsă de către CCR, iar lucrurile vor 
intra pe un făgaș normal și echitabil.

Astfel am eliminat injustiția socială, așa cum doresc 
românii, așa cum dorește și PNL.

Senator Eugen Pîrvulescu, 
președinte al PNL Teleorman

Comunicat de presă

Alegerea președinților de 

Consilii Județene

Guvernul a adoptat, în 
şedinţa de marţi, mai multe 
amendamente la proiectul de 
l ege  p r i v i nd  a lege rea  
primarilor în două tururi de 
scrutin pentru care îşi 
angajează răspunderea, a 
anunţat şeful Cancelariei 
premierului, Ionel Dancă. 
Principalele amendamente 

vizează perioada pentru care 
este permis votul persoanelor 
cu viza de flotant – 60 de zile, 
reducerea numărului de 
semnături pentru depunerea 
candidaturilor de la 1% la 
0,5% din lista electorală din 
loca l i ta tea  respec t i vă ,  
reprezentarea în birourile 
electorale şi acreditarea 
observatorilor, transmite 
News.ro.

„Cel mai important punct 
pe ordinea de zi a şedinţei de 
Guvern de astăzi a fost 

adoptarea amendamentelor 
la proiectul de lege prin care 
Guvernu l  ş i -a  anga ja t  
răspunderea pentru alegerea 
primarilor în două tururi de 
sc ru t i n ,  i a r  ob iec t i vu l  
Guvernu lu i  condus de 
Ludovic Orban, al PNL, acela 
de a readuce democraţia în 
alegerile locale, putem să 

considerăm în acest moment 
că a fost finlizat şi urmează să 
fie prezentat în Parlament 
mâine, în vederea angajării 
răspunderii”, a anunţat Ionel 
Dancă, marţi seară, într-o 
conferinţă de presă.

Dancă a spus că PNL vrea 
a l e g e r e a  p r i m a r i l o r  
p e r f o m a n ţ i ,  c u  
reprezentativitate largă, iar 
acest obiectiv asumat poate fi 
considerat îndeplinit, cel 
puţin din punctul de vedere al 
competenţelor Guvernului.

„ P r i n c i p a l e l e  
amendamente adoptate la 
proiectul de lege vizează 
perioada pentru care este 
permis votul celor cu viza de 
flotant. Astfel, perioada a fost 
instituită la 60 de zile, un 
amendament al PNL. De 
asemenea, numărul de 
semnături, iarăşi o cerinţă a 
mai multor organizaţii civice 
care au solicitat înlesnirea şi 
fac i l i ta rea modulu i  de  
înscriere în cursa electorală a 
candidaţilor independenţi a 
fost respectată, agreată şi 
adoptată, respectiv numărul 
de semnături a fost redus de 
la 1% la 0,5% din lista 
electorală din localitatea 
respectivă pentru depunerea 
candidaturilor”, a explicat 
Dancă.

El a spus că un alt 
a m e n d a m e n t  v i z e a z ă  
reprezentarea minorităţilor 
naţionale şi a formaţiunilor 
politice din Parlament în 
s t r u c t u r i l e  b i r o u r i l o r  
electorale, astfel încât să fie 
p e r m i s ă  a c e a s t ă  
r e p r e z e n t a r e  p e n r u  
minorităţile naţionale şi 
formaţiunile care au şapte 
senatori sau deputaţi.

Un alt amendament se 
referă la modul de acreditare 
a observatorilor din secţiile de 
votare, urmând ca această 
activitate să fie facilitată.

România se va împrumuta mai mult în 2020
 decât în timpul crizei economice

Principalele amendamente adoptate
 de Guvern pentru alegerile în două tururi



Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat 
ca tinerii fermieri vor putea beneficia in acest an 
de terenuri agricole concesionate de la Agentia 
Domeniilor Statului (ADS), noteaza Agerpres.

“Pentru prima data, in 2020, pentru tinerii 
fermieri, pe langa banii alocati acestui program 
de sprijin, vom incerca sa alocam si cate 50 de 
hectare de teren agricol, hectare pe care le-am 
identificat in contractele de concesionare care 
expira in anul acesta si care nu vor mai fi 
prelungite. Consideram ca este foarte 
important ca de acest teren sa beneficieze si 
cei care se incadreaza in aceasta categorie de 
tineri fermieri, tinand cont de fenomenul de 
imbatranire a fermierilor si a fortei de munca din 
agricultura”, a spus Adrian Oros.

Potrivit ministrului, Agentia Domeniilor 
Statului administreaza 319.390 ha din terenul 
statului roman, 111.640 ha fiind cadastrate.

“De asemenea, avem 230.000 de hectare 
suprafata concesionata, din care niciun hectar 
pentru tinerii fermieri”, a aratat Adrian Oros.

Potrivit acestuia, vor fi modificate si 
redeventele obtinute de pe aceste terenuri 
concesionate, despre care spune ca sunt 
“ridicole”, fiind cuprinse intre 300 si 800 kg grau/ 
ha, in conditiile in care se obtin 10.000 – 12.000 
kg de grau/hectar.

“Sunt terenuri concesionate catre firme din 
tari ale UE si extra UE, care sunt si beneficiare 
de subventii”, a completat ministrul Adrian 
Oros.

4 SOCIAL - ECONOMIC

 Așa cum ne-a obișnuit, Primăria Zimnicea organizează și 
în acest an, pe 1 februarie, Zărezanul, sărbătoarea viței de 
vie și a vinului.

Sărbătoare care marchează începutul Noului An Viticol, 
evenimentul va avea loc sâmbătă, 1 februarie 2020, 
începând cu ora 10.00, la intersecția dintre Dig și Șoseaua 
Portului.

De la acest eveniment nu va lipsi voia bună, acest fapt 
datorându-se spectacolului susținut de Florin Vasilică și 
Grupul Teleormanulul și de Florin Pârlan.  

Cornelia RĂDULESCU

Femeile împodobeau piesele componente ale costumului 
popular, dar și obiectele cu care înfrumusețau casa. Își 
aratau măiestria și se întreceau pe ele însele în arta 
cusutului, împodobindu-și casele cu ștergare pe pereții 
camerelor, cearșafuri și fețe de pernă cu migală cusute, pe 
care se regăsesc motive tradiționale.

Această față de pernă datează din perioada 1926-1950 
şi provine din comuna Ţigăneşti, județul Teleorman. A fost 
achiziţionată în anul 1998 de către Muzeul Județean 
Teleorman şi face parte din categoria ţesăturilor de 
interior, obiecte indispensabile organizării interiorului 
ţărănesc.

Fața de pernă este confecţionată din bumbac ţesut în 
două iţe, cu alesături în război care fac decorul acestei 
piese. Fondul piesei este alb, iar alesăturile sunt de 
culoare roşie şi albastră.

Ornamentica este reprezentată de motive decorative 
des întâlnite în arta populară românească, geometric 
stilizate, geometrizarea fiind o caracteristică generală a 
artei populare româneşti.

Sunt prezente: motivul antropomorf ,,femeia”, a cărei 
îmbrăcăminte este decorată cu motivul ,,crucea”, precum 
şi motivele fitomorfe „pomul vieţii” şi „ghiveciul cu floare”. 

Simbolul antropomorf al femeii se leagă de străvechi 
credinţe şi rituri ale fertilităţii şi fecundităţii, mai ales că 
apare pe un obiect legat de interiorul casei.

Motivul crucii este un motiv geometric creştin 
străvechi prezent în arta populară românească exprimând 
ideea venerării Sfintei Cruci în tradiţia noastră populară.

Pomul vieţii face parte din grupul de motive ale 
copacului, aureolat de legende şi simboluri în gândirea 
populară, între care cel mai important este simbolul 
rodniciei, iar ghiveciul cu floare apare ca o reprezentare a 
grădinii raiului.

Deşi femeile teleormănene nu erau ştiutoare de carte, 
ele au realizat modele geometrice perfecte, care se 
încadrează în realizări artistice remarcabile.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Zărezanul, 
organizat la Zimnicea

Repere teleormănene:  
Fața de pernă

România a exportat, în 
primele zece luni din 2019, 
cereale în sumă de 2,145 
miliarde de euro, cu 16% mai 
mult comparativ cu perioada 
similară a anului anterior, 
conform datelor centralizate 
de Institutul Naţional de 
Statistică, potrivit Agerpres.

P e  d e  a l t ă  p a r t e ,  
importurile de cereale şi 
preparate pe bază de cereale 
s-au cifrat la 325,8 milioane de 
euro (plus 18,2%), rezultând 
un excedent de 1,82 miliarde 
euro.

Exporturile de grâu şi 
meslin au totalizat 1,016 
m i l i a r d e  d e  e u r o ,  
reprezentând 47,36% din total 
exporturi de cereale, iar cele 
de porumb 955,66 milioane de 
euro (45,55%% din total).

În ţări le din Uniunea 
Europeană au fost exportate, 

în perioada menţionată, 
cereale în sumă de 764,5 
milioane euro. Principalele 
destinaţii au fost Spania 
(183,4 milioane de euro), Italia 
(152,9 milioane de euro) şi 
Olanda (93,8 milioane de 
euro).

În  ceea  ce  p r i veş te  
importurile din ţările UE, 
acestea au totalizat 305,2 
milioane euro şi au provenit în 
special din Bulgaria (importuri 
de cereale de 144,7 milioane 
de euro), Ungaria (102,4 

milioane de euro) şi Franţa (29 
milioane de euro).

România a obţinut anul 
trecut o producţie de 16,99 
milioane de tone de porumb 
boabe, în scădere cu aproape 
9% (1,67 milioane de tone) 
faţă de 2018, când a raportat 
18,66 milioane de tone, deşi 
suprafaţa însămânţată a fost 
mai mare cu 240.000 de 
hectare.

Conform datelor MADR, în 
2019, producţia obţinută la 
grâu, secară şi triticale a 
înregistrat un plus de 2,51%, 
cu 255.399 tone, de la 10,172 
milioane de tone în 2018, la 
10,427 milioane de tone anul 
trecut. Cel mai bun randament 
la grâu s-a obţinut în judeţele 
Giurgiu - peste 5.800 kg/ha, 
Satu Mare - 5.700 kg/ha, 
Brăila şi Dolj - cu 5.300 kg/ha 
fiecare.

Premierul Ludovic Orban le-a cerut 
miniştrilor de resort ca în termen de cel mult 10 
zile de la adoptarea OUG privind anularea 
parteneriatelor public-private care au fost 
anterior gestionate la Comisia Naţională de 
Strategie şi Prognoză să vină cu soluţii de 
implementare a acestora, după ce, în prealabil, 
a aprobat introducerea pe ordinea de zi 
suplimentară a şedinţei de guvern, informează 
Agerpres.

"Introducem pe ordinea de zi proiectul de 
ordonanţă de urgenţă prin care readucem 
proiectele importante pentru România în cadrul 
ministerelor care au competenţa şi capacitatea 
de a le pune în practică. Aici o să am o solicitare 
către toate ministerele ca în decurs de maxim 
10 zile de la adoptarea ordonanţei de urgenţă 
să prezinte în şedinţa de guvern un plan de 
derulare a acestor proiecte. Adică, trebuie 

câteva decizii foarte clare, cum le finanţăm, 
care sunt termenele pentru fiecare etapă, 
realizarea proiectării, realizarea licitaţiilor 
aferente fiecărei faze a proiectului, de 
asemenea, cât durează faza de execuţie. Şi, 
repet, important este cum finanţăm aceste 
proiecte, pentru că va fi extrem de important ca 
aceste proiecte de importanţă uriaşă pentru 
dezvoltarea economică a României să poată să 
fie finalizate în cel mai scurt termen posibil", a 
declarat Ludovic Orban, marţi, în cadrul 
şedinţei de guvern.

Şefului Cancelariei prim-ministrului, Ionel 
Dancă, a precizat că titlul proiectului de act 
normativ este "Ordonanţa de urgenţă pentru 
modificarea OUG 39/2018 privind parteneriatul 
public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind investiţiile publice".

"Suntem pregătiţi cu proiectul de ordonanţă 
de urgenţă pentru deblocarea proiectelor de 
infrastructură de interes naţional, precum 
Autostrada Bucureşti - Ploieşti sau Autostrada 
Târgu-Neamţ - Iaşi, care au fost îngropate de 
fosta guvernare sub formula unor poveşti de tip 
parteneriat public-privat în cuprinsul unor 
proceduri care nu aveau nicio şansă de 
realizare. Suntem pregătiţi pentru deblocarea 
acestor proiecte, astfel încât competenţa 
pentru realizarea acestor proiecte majore de 
infrastructură să revină la ministerele de resort 
", a mai declarat Dancă în acelaşi context.

Ministrul Agriculturii: tinerii fermieri 
pot primi terenuri agricole din partea statului

INS: Exporturile de cereale au crescut 
cu 16% în primele 10 luni din 2019 

Orban le-a dat miniştrilor termen 
pentru a găsi soluţii privind implementarea

 proiectelor de infrastructură
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“Rezultatele PISA reprezintă 
unul dintre argumentele de 
netădăduit pentru urgența 
soluțiilor rapide și temeinice”, a 
declarat președintele Klaus 
Iohannis, la conferința la care 
lansează patru documente de 
politică publică realizate de 
OECD. Liderul de la Cotroceni a 
avertizat că “în categoria 
chestiunilor pe care nu le mai 
putem amâna este introducerea 
unei specializări distincte privind 
pregătirea cadrelor didactice”.

“Tot în categoria chestiunilor 
pe care nu le mai putem amâna 
e s t e  i n t r o d u c e r e a  u n e i  
specializări distincte privind 
pregătirea cadrelor didactice, în 
condițiile în care România se află 
printre puținele țări cărora le 
lipsește o astfel de ramură în 
sistemul de educație. Câteva 
urme de metodică și pedagogie și 
un nivel redus de practică nu pot 

substitui o educație direcționată 
strict către formarea profesorilor. 
Profesia didactică nu este și nu 
trebuie să fie o alternativă 
secundară pentru absolvenții de 
facultate, ci o alegere principală”, 
a declarat Iohannis.

Cele mai importante declarații 
ale lui Klaus Iohannis:

Documentele lansate de 
astăzi sunt foarte importante, 
fiindcă le oferă decidenților din 
educație o serie de repere utile în 
vederea ameliorării calității 
procesului educațional.

Avem nevoie de noi abordări 
în selecția și formarea cadrelor 
didactice, dar și în transformarea 
managementului școlar din 
m u n c ă  d e  a d m i n i s t r a ț i e  
leadership și inițiativă.

În  ega lă  măsură  es te  
esențială în reducerea inechității 
încă din primii ani petrecuți de 
copii în grădinițele și școlile din 
România. În același timp trebuie 
să acceptăm că nu avem la 
dispoziție resurse financiare 
nelimitate.

Nu putem rezolva toate 
problemele din educație peste 
noapte, indiferent de cat de mult 
ne-am dori acest lucru. Eforturile 
noastre de îmbunătăț i rea 
educație trebuie să fie îndreptate 
cu precădere în sectoarele care 
au fost neglijate în trecut sau care 
au potențialul de a beneficia de a 
avea beneficii directe pentru 
educație.

Un pr im exemplu este 
educația profesională ajunsă 
doar în deceniul din urmă în 
pragul desființării complete. În 
p r e z e n t ,  c a  u r m a r e  a  
m o d e r n i z ă r i i  e c o n o m i e i  

românești și a importanței 
crescute a muncii calificate, 
învățământul profesional și mai 
ales cel dual reprezintă o 
importantă șansă pentru mii de 
tineri români

Efortul de a dezvolta un mediu 
școlar de calitate și de a forma 
cadre didactice cât mai bine 
pregătite trebuie să țină cont și de 
nevoile specifice acestei forme 
de educație.

Educația profesională este 
încă la noi asociată cu terminarea 
studiilor după 11 clase. Mai mult, 
deși există posibilitatea legală 
pentru a avea programe regim 
doar pentru nivelurile 4 și 5 de 
calificare, chiar nu a fost 
niciodată în realitate, în ciuda 
nevoilor evidente din economie.

Trebuie de asemenea să 
admitem că unele forme de 
educație sunt cvazi inexistente 
s a u  s u n t  p u t e r n i c  
subreprezentate în România. Și 
să schimbăm această situație. 
Spre exemplu, educația ante 
preșcolară este inexistentă sau 
grav subdimensionată în foarte 
multe localități din România. În 
aproape în t reaga Uniune 
Europeană sunt create condiții 
pentru ca părinții se poate reveni 
la parcursul lor profesional, pe 
când în România reîntoarcerea la 
muncă presupune adesea 
dificultăți suplimentare în a găsi 
un loc într-o creșă. De aici derivă 
o serie de alte probleme sociale 
care au impact major în viața 
familiilor din țara noastră

Tot în categoria chestiunilor 
pe care nu le mai putem amâna 
e s t e  i n t r o d u c e r e a  u n e i  
specializări distincte privind 
pregătirea cadrelor didactice. În 
condițiile în care România se află 
printre puținele țări cărora le 
lipsește o astfel de ramură în 
sistemul de educație.

Câteva urme de metodică și 
pedagogie și un nivel redus de 
practică nu pot substitui o 
educație direcționată strict către 
formarea profesorilor. Profesia 
didactică nu este și nu trebuie să 
fie o alternativă secundară pentru 
absolvenții de facultate, ci o 
alegere principală.

Evident, lista provocărilor cu 
care ne confruntăm în zona 
educației este mai lungă, mult 
mai lungă de atât.

Până la urmă, orice obiective 
am avea pentru educație este 
clar că ele nu pot fi atinse fără 
cadre didactice bine pregătite, 
fără manager capabil de a genera 
schimbare la nivelul școlii, fără 
găsirea de opțiuni de educare și 
îngrijirea copiilor mai mici de trei 
ani, în general fără un efort 
c o n c e r t a t  d e  r e d u c e r e  
i n e c h i t ă ț i l o r  e  ș c o a l a  
românească.

Declarațiile au fost făcute în 
cadrul conferinței “România 
Educată – politici publice și 
coordonarea  su rse lo r  de  
f inanțare” ,  organ izată  de 
administrația prezidențială la 
inițiativa președintelui.
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(urmare  din  pagina  1)
Elevii de clasa a VII-a și cei de-a XI-a nu vor susține 

simulările organizate de Ministerul Educației în 
conformitate cu ordinul publicat astăzi în Monitorul Oficial

Simularea Evaluării Naționale 2020 de către elevii de 
clasa a VIII-a și simularea Bacalaureatului de către 
liceenii de-a XII-a încep în data de 23 martie.

“Notele obținute la simulările naționale nu se trec în 
catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, 
notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în 
catalog”, prevede ordinul semnat de ministrul Educației, 
Monica Anisie.

Calendarul Simulării Evaluării Naționale 2020, 
pentru elevii de clasa a VIII-a – Final:

23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă 
scrisă

24 martie 2020 Matematică – Probă scrisă
25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă 

scrisă
3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor
Calendar Simulări BAC 2020 – Final:
23 martie 2020 Limba și literatura română – Probă 

scrisă – Proba E) a)
24 martie 2020 Matematică sau Istorie – Proba 

obligatorie a profilului – Proba E) c)
25 martie 2020 Limba și literatura maternă – Probă 

scrisă – Proba E) b)
26 martie 2020 Proba la alegere a profilului și 

specializării – Probă scrisă – Proba E) d)
3 aprilie 2020 Comunicarea rezultatelor
Rezultatele obținute de elevi la simularea Evaluării 

Naționale 2020 și la simularea de BAC 2020 “sunt 
analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-
au desfășurat aceste simulări, (…) în vederea adoptării 
unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor 
școlare”, precizează actul publicat în Monitor.

Ordinul statuează că fiecare inspectorat poate 
organiza în luna mai o simulare cu “subiect unic elaborat 
la nivelul județului”, în scopul pregătirii elevilor. Simularea 
din luna mai a anului 2020 de la nivelul inspectoratului 
școlar poate fi organizată și pentru elevii claselor a XI-a.

Simularea de Evaluare 
Națională și BAC 2020 începe

 în 23 martie

În ultimele zile, situaţia coronavirusului din 
China a fost tratată pe larg în mass media şi pe 
reţele sociale, o parte din îngrijorarea pe care 
publicul larg a resimţit-o se datorează şi 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care a 
catalogat iniţial „moderat” riscul reprezentat de 
către acesta, dar luni l-a reevaluat drept „foarte 
ridicat” în China şi „ridicat” la nivel mondial. 
Oficialii agenţiei au recunoscut că au realizat o 
evaluare „incorectă” şi au explicat faptul că riscul 
coronavirusului este „ridicat” şi nu „moderat”, aşa 
cum a fost catalogat în raportările făcute joi, 
vineri şi sâmbătă, notează Science Alert. 

În acest punct, trebuie făcută precizarea că 
NU a fost declarată o stare de urgenţă la nivel 
global în ceea ce priveşte starea de sănătate 
publică, deşi există unele rapoarte care 
sugerează că acest lucru ar fi fost posibil.

Directorul agenţiei, Adhanom Ghebreyesus, a 
declarat în timpul unei conferinţe că situaţia 
coronavirusului ridică un grad de risc „ridicat” şi 
că situaţia din China nu reprezintă o problemă la 
nivel global, dar nu exclude posibilitatea ca 

această să devină.
În ceea ce priveşte corectarea erorii de 

evaluare a riscurilor, Antoine Flahault, co-
director al Institutului pentru Sănătate Publică din 
Elveţia, a declarat: „E o greşeală. Cu siguranţă 
este una cu dimensiuni importante ... dar chiar 
cred că este o greşeală care a fost corectată 
acum”.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a tratat 
cornovirusului din China cu precauţie, abordare 
care a adus o serie de critici chiar şi înainte de 
reevaluarea prericolului. Situaţie aceasta pare a 
readuce atenţia publicului asupra modului 
deficitar în care experţii par a folosi acest termen, 
mai exact, criticii susţin că termenul de „risc 
ridicat” este folosit în unele situaţii cu o prea mare 
uşurinţă ca acum sau ca în cazul răspândirii 
gripei porcine din anul 2009.

În 2014, OMS s-a confruntat cu un val de 
critici din cauza faptului că a întârziat ridicarea 
gradului de risc al virusului Ebola. La finalul 
epidemiei, peste 11.300 de persoane şi-au găsit 
sfârşitul din cauza Ebolei.

Ministerul Educaţiei a transmis că, potrivit informărilor 
primite din partea inspectoratelor şcolare, 25 de unităţi din 
ţară sunt închise parţial din cauza gripei, fiind afectaţi 
peste o mie de elevi, informează News.ro.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării, în Bucureşti sunt 20 unităţi de învăţământ 
închise parţial, în judeţul Brăila este o unitate de 
învăţământ închisă parţial, în judeţul Sibiu sunt 2 unităţi 
de învăţământ închise parţial, în judeţul Călăraţi este o 
unitate de învăţământ închisă parţial, iar în judeţul Girugiu 
este o unitate de învăţământ închisă parţial.

"1.025 de elevi sunt afectaţi (a nu se înţelege bolnavi) 
de suspendarea cursurilor din aceste unităţi de 
învăţământ", a transmis Ministerul Educaţiei.

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a anunţat că în 
această perioadă, zilnic, inspectoratele şcolare vor 
anunţa situaţia îmbolnăvirilor de gripă şi a şcolilor închise 
din această cauză.

Peste o mie de elevi au 
fost afectaţi de gripă şi mai

 multe unităţi din ţară 
au fost închise

Klaus Iohannis, despre urgențele din educație

Organizaţia Mondială a Sănătăţii recunoaşte că a greşit 
atunci când a evaluat riscul coronavirusului
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Ne întoarcem la timpul lui Ceauşescu, când România se 
confrunta cu un adevărat exod. Mulți erau prinși și condamnați 
la ani buni de închisoare. Alții mai norocoși s-au întors în vizită 
în România după ce granițele s-au deschis. Exodul a continuat 
şi după '90 prin proasta guvernare şi lipsa de responsabilitate a 
celor care li s-a încredinţat prin vot popular guvernarea ţării. De 
la evenimentele mineriadelor se continună neâncetat cu 
politica de înpuţinare a populaţiei. Acum, când economia scade 
alarmant, în România reâncepe, iarăşi, ca şi-n anii precedeţi, 
exodul de tip UE a populaţiei, dar cu un avânt ceva mai mic (din 
cauza Brexitului) și mai nou de teama coronavirusului din 
China.

Mihail TĂNASE

– Ei, tu!, strigă un poliţist pe motocicletă, ajungând 

maşina. Tu n-ai auzit că ţi-am spus să te opreşti?

– Am auzit, dar mi s-a părut că ai spus: „Bună dimineaţa, 

d-le senator”.

– Nu-i aşa, spune cu un zâmbet poliţistul, că astăzi e o zi 

frumoasă, d-le senator?

***

– Tăticule, de ce Moş Crăciun e bărbat şi nu femeie?

– Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleaşi haine în 

fiecare an?

Pastila de râs

Corpurile umane îngheţate prin tehnica 
criogenării ar putea fi readuse la viaţă în 
următorii 10 ani, susţine un specialist din 
domeniu.

La nivel global, aproximativ 350 de 
persoane şi-au criogenat corpul imediat după 
ce au decedat, în speranţa că ar putea fi 

readuşi la viaţă. Mail Online notează că Dennis 
Kowalski, preşedinte al Cryonics Institute, 
susţine că aceste cadavre ar putea fi readuse 
la viaţă în următorii zece ani. 

Kawalski a afirmat că ''putem lua în 
considerare şi tehnica de resuscitare actuală 
ce era considerată incredibilă în urmă cu 100 
de ani, însă, în prezent, este un lucru obişnuit.''

' 'Desigur, în următorii 100 de ani 
readucerea unei persoane la viaţă va fi un 
lucru, dar cum ar fi dacă am face asta în 10 
ani?'', se întreabă el. 

Organizaţia lui Kowalski deţine 2.000 de 
persoane înregistrate pentru a fi criogenate 
după ce mor. În prezent, în cadrul firmei fiind 
criogenate 160 de persoane în rezervoare 
speciale cu azot. Kowalski susţine că în funcţie 
de evoluţia medicinei va fi readus la viaţă şi 
primul pacient.

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

Casa Verda SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, CUI 22302590  J34/583/2007, 
pierdut Certificat constatator nr. 15162/16.05.2019 pentru sediu și terți. Îl declar nul.

Anunţ

SC SINDLER COM SRL, cu sediul în Roșiorii de Vede, CUI 5448197, J34/282/1994, pierdut 
Certificat de înregistrare seria B nr. 0190020/08.05.2003. Îl declar nul.

Anunţ

Nominalizaţii ediţiei de anul acesta a premiilor Oscar s-au 
întâlnit, luni seară, pentru fotografia oficială şi un dineu la care, 
între altele, au fost sfătuiţi să vină la gală cu discursurile 
pregătite.

Bong Joon Ho, Greta Gerwig, Robert De Niro şi Brad Pitt s-
au numărat printre cei ovaţionaţi când numele le-au fost 
strigate pentru fotografie. De la eveniment au lipsit, între alţii, 
Joaquin Phoenix, Margot Robbie, Antonio Banderas, Saoirse 
Ronan şi Scarlett Johansson, potrivit Variety.

Evenimentul anual din Hollywood a început cu un cocktail, 
iar petrecerea a fost animată de DJ Kiss.

Charlize Therdon a venit însoţită de mama ei, Gerda Jacoba 
Aletta Maritz. „Este ziua ei de naştere”, a spus actriţa. „Cum vă 
place petrecerea pe care o dau pentru ea?”.

DiCaprio l-a adus la eveniment pe tatăl lui, George. 
Cineastul Quentin Tarantino a fost, de asemenea, prezent şi s-
a lăudat cu cămaşa lui de bowling. Brad Pitt a fost asaltat de 
cereri de selfie-uri, iar şeful Netflix, Ted Sarandos, a conversat 
cu Al Pacino.

Programul oficial a fost demarat de David Rubin, preşedinte 
al Academiei americane de film din vara anului trecut, care a 
cerut un moment de reculegere pentru Kobe Bryant, care a 
murit duminică într-un accident de elicopter.

Producătoarele galei, Lynette Howell Taylor şi Stephanie 
Allain, au oferit indicaţii privind discursurile de mulţumire din 
seara galei – câştigătorii au la dispoziţie 1 minut de când le va fi 
anunţat numele şi până îşi încheie remarcile pe scenă.

Taylor i-a rugat pe nominalizaţi să vină pregătiţi cu 
discursurile.

Academia americană de film (AMPAS) a anunţat că, atât la 
evenimentul de luni, cât şi la gala Oscar, oferă un meniu bazat 
pe legume.

La fel ca în cazul Globurilor de Aur, actorul Joaquin Phoenix 
a îndemnat Academia să aleagă un meniu vegetarian. Meniul 
de la Balul Guvernatorilor Academiei, care va avea loc după 
gala Oscar, va fi în proporţie de 70% vegetarian.

Cea de-a 92-a gală de decernare a premiilor Oscar va avea 
loc pe 9 februarie, la Los Angeles.

România reală
Exodul

Oscar 2020: 
Meniul galei va fi vegetarian

Esti pregatit sa renunti la 
fumat? Cu atat mai mult cand 
in tara noastra sunt din ce in ce 
mai multe restrictii privind 
fumatul in spatiile publice. 
Pastilele cu nicotina si tigarile 
electronice nu sunt singurele 
modalitati de renuntare la 
fumat. Iata câteva metode 
ciudate sa renunti la tigari.

I n t e l e g e r e a  
p r o b l e m e i  e s t e  
p r i m u l  p a s  i n  
renuntarea la fumat. 
Oamenii incep sa 
foloseasca tigarile 
din diverse motive, 
fie ca e vorba despre 
stres, dieta, grup de 
prieteni ori probleme 
personale. Odata ce 
ai inteles cauza 
pentru care fumezi 
vei putea mai usor sa 
il eviti.

Unele persoane isi ascund 
tigarile in speranta ca ar putea 
renunta pentru totdeauna la 
ele. Iar aceasta tehnica poate 
fi extrem de eficace in cazul 
unor fumatori. Spre exemplu 
daca l-ai ingropat afara, iar 
acum e noapte si ploua nu-ti 
va face nicio placere sa te duci 
sa-l dezgropi.

Uneori poate fi dificil sa te 
motivezi. Iar o modalitate 
excelenta care sa te impiedice 
sa cedezi tentatiei de a pune 
mana pe tigari este sa faci o 
lista cu motivele pentru care 
vrei sa renunti la fumat, apoi 
sa le scrii pe diverse post-it-uri 
si sa le imprastii prin toata 
casa. Lipeste-le in baie, pe 

usa de la intrare in bucatarie si 
oriunde altundeva unde iti 
trece prin cap. Acest lucru te 
va ajuta sa ramai hotarat si sa 
renunti  la acest obicei 
daunator.

Este important sa cauti 
ajutor pentru a scapa de 
fumat. Insa odata ce ai epuizat 
toate caile si inca fumezi la 

precum un turx poate fi o idee 
buna sa incerci ceva diferit. 
Ceva care te-ar putea scoate 
din zona de confort, ca de 
e x e m p l u  h i p n o z a .  
H i p n o t e r a p i a  a j u t a  l a  
deschiderea mintii catre 
sugestii diferite. Terapeutul te 
poate ajuta sa schimbi modul 
in care gandesti asa ca data 

viitoare cand vrei sa 
aprinzi o tigara, vei fi 
impiedicat sa o faci.

Fiecare persoana 
raspunde diferit la 
l u c r u r i  d i f e r i t e .  
Guma, bomboane, 
a c a d e l e  s i  a l t e  
dulciuri utilizeaza 
c e a  m a i  b u n a  
varianta pentru a 
scapa de fumat. 
Chiar  s i  t igar i le  
e lec t ron ice  sunt  
alegeri mai bune 

decat cele normale.
Sa renunt i  la  fumat  

impreuna cu un prieten sau un 
membru al familie pentru ca va 
puteti sprijini reciproc. Nu-ti 
doresti pe cineva alaturi de 
tine in timpurile grele prin care 
treci? Atunci incepeti aceasta 
aventura impreuna.

Primul om criogenat ar putea fi readus 
la viaţă în următorii 10 ani

Metode inedite să te lași de fumat



1882- S-a născut 
Franklin Delano 
Roosevelt, al 32-
lea preşedinte al 
Statelor Unite ale 
Americii (m. 12 
apr. 1944)
1885 - S-a născut 

e p i s c o p u l  u n i t  
român Iuliu Hossu, 
membru de onoare 
a l  A c a d e m i e i  
Române (m. 28 mai 
1970)
1892 - S-a născut Grigore Gafencu, om politic, ministru 

de Externe, gazetar remarcabil (m. 30 ianuarie 1957)
1933 - Adolf Hitler este numit cancelar al Germaniei
1951 - A încetat din viaţă Ferdinand Porsche, 

constructor austriac de automobile (n. 3 noiembrie 1875)
1996 - Organizaţia Naţiunilor Unite a proclamat anul 

1996 an internaţional pentru eradicarea sărăciei
2004 - Regizorul Roman Polanski a primit titlul de 

Doctor Honoris Causa al Universităţii Naţionale de Artă 
Teatrală şi Cinematografică (UNATC), în cadrul unei 
ceremonii ce a marcat Ziua UNATC şi totodată împlinirea 
a 170 de ani de învăţămînt teatral în România
2007 - A încetat din viaţă scriitorul Gheorghe Crăciun 

(n. 1950)
2008 - A murit scriitorul Vintilă Corbul, cunoscut 

pentru romanul "Babel Palace", povestirea "Moarte şi 
portocale la Palermo" şi "Căderea Constantinopolelui" (n. 
26 mai 1916)
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:00 Ediţie specială 11:30 Tărâmul 
dintre vânturi 12:40 Între cer şi 
mare 13:10 Izolaţi în România 
13:35 Adevăruri despre trecut 
14:00 Telejurnal 15:10 Akzente 
16:45 Europa mea 17:15 Tărâmul 
dintre vânturi 18:35 Nadine 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Babu – Cazul Gheorghe Ursu 23:00 
Anchetele comisarului Antonescu 
00:15 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Ianuarie

Este o zi bună 
pentru a lua decizii 
i m p o r t a n t e  î n  
privința relațiilor 
sent imentale și  
parteneriale. Puteți 
să vă bazați pe 
intuiție.

Intuiția vă ajută să 
g ă s i ț i  o  m e t o d ă  
originală pentru a face 
schimbări importante 
în plan social. Vă 
sfătuim să profitați de 
acest context, pentru 
că  pu te ț i  ob ț i ne  
satisfacții majore.

Pute ț i  avea  un  
succes deosebit în 
activitățile intelectuale 
și în societate. Puteți să 
faceți planuri de viitor în 
legătură cu o afacere 
pe care intenționați să 
o  d e m a r a ț i  c u  o  
persoană apropiată.

Este posibil să 
întâmpinați dificultăți 
pe plan sentimental 
și să fiți nevoit să luați 
o decizie importantă. 
Vă recomandăm să 
evitați speculațiile de 
toate felurile.

E s t e  o  z i  
favorabilă realizărilor 
în plan profesional și 
relațional, dar vă 
sfătuim să aveț i  
răbdare, pentru că s-
a r  p u t e a  c a  
rezultatele să nu 
apară imediat. 

Se pare că sunteți 
în formă și vă puteți 
adapta cu ușurință la 
situații noi. Este o zi 
favorabilă comunicării 
cu prietenii și cu 
membrii familiei. Nu 
exagerați cu sfaturile 
pe care le oferiți.

Se pare că sunteți 
î n t r - o  f o r m ă  
intelectuală deosebită, 
care vă facilitează 
relațiile cu cei din jur. 
După amiază s-ar 
putea să fiți invitat la o 
întrunire cu personae 
apropiate.

În plan profesional 
sau în afaceri aveți 
p o s i b i l i t a t e a  s ă  
demarați cu bine un 
nou  p ro i ec t .  Vă  
sfătuim să nu ezitați 
d a r  s ă  e v i t a ț i  
s p e c u l a ț i i l e  
financiare. 

În prima parte a 
zilei, intuiția și simțul 
practic vă ajută să 
luați decizii inspirate 
î n  a c t i v i t a t e a  
p ro fes iona lă .  Vă  
sfătuim să evitați 
discuțiile aprinse și să 
vă relaxați mai mult.

BERBEC

Es te  pos ib i l  să  
decideți să amânați o 
călătorie în interesul 
familiei, din cauza unor 
dificultăți financiare. 
Relațiile cu persoana 
iubită sunt bune. Vă 
r e c o m a n d ă m  s ă  
pet receț i  seara în  
mijlocul familiei.

Se întrevede o zi 
excelentă în plan 
profesional, cu discuții 
fructuoase și planuri de 
viitor bine concepute. 
După amaiaza este 
posibil să fiți în centrul 
atenției într-un grup de 
prieteni. 

Aveți șanse mari de 
succes în activitățile 
desfășurate în cămin, 
dar și la locul de 
muncă sau în afaceri. 
Este o zi favorabilă 
planurilor de viitor. 
C o n s u l t a ț i - v ă  c u  
partenerul de viață!

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 Ultimii 
Cavaleri 22:45 Justițiarul: Zona 
de război 00:45 Ştirile Pro Tv 
01:15 Afaceri necurate 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Nuntă cu 
scântei - cu Ana Morodan 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 iUmor 
22:00 Fete rele 00:00 Xtra Night 
Show 01:00 Un sărut de 
milioane 03:00 Observator 
03:45 Mangalița 04:30 Nuntă cu 
scântei

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

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Casa: construcţie şi design 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Paradisul  
femeilor 18:00 Focus 18 
19:00 Trăsniți 20:00 Basic – 
Instructia 22:00 Starea naţiei 
– Betman 23:00 Focus din 
in ima Românie i  23 :30 
Trăsniți 00:30 Marele Alb

07:30 Ce femeie! 09:15 La 
bloc 12:00 Sora mea, Eileen 
14:15 O zi perfectă 16:15 
919 Fifth Avenue 18:15 La 
bloc 20:30 Îngerii lui Charlie: 
În goană mare 22:30 Omul 
invizibil 00:45 Îngerii lui 
Charlie: În goană mare 
02:30 Omul invizibil 04:15 
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  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Natură şi 
aventură 14:00 Documentar 360° 
Geo Iarna amintirilor 16:00 Glasul 
inimii 16:50 Poate nu ştiai 17:00 
România…în bucate 17:40 In direct 
cu viaţa 19:00 Telejurnal 20:10 
Fugari din calea mafiei 22:00 
Secrete de război 23:00 Câştigă 
România!

08:15 Cod roşu de jaf 09:50 
Nu ma uita 11:25 Toxic 12:50 
Man of Steel: Eroul 15:00 Nu te 
pune cu Zohan 16:50 Collateral 
Beauty: A doua șansă 18:25 
Mișcări periculoase 20:00 Tipu' 
de la cablu 21:30 Profesorul 
Marston și femeile fantastice 
23:20 Homefront: Orașul fără 
legi 01:00 Kill Bill: Volumul 2 
03:10 Curaj nebănuit
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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 
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

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

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Simona Halep - Anett Kontaveit 6-1, 6-1, în 
sferturile de finală de la Australian Open 2020. 
"Simo" a ajuns pentru a doua oară în 
semifinalele turneului de Grand Slam, iar după 
ultima demonstrație de forță a rămas singura 
jucătoare fără set cedat la Melbourne.

În semifinale, Simona o va întâlni pe 
Garbine Muguruza, care a învins-o cu 7-5, 6-3 
pe Anastasia Pavlyuchenkova.

Simona Halep rămâne singura jucătoare de 
la Australian Open 2020 care nu a pierdut 
niciun set până acum.

În același timp, Halep nu a reușit să câștige 
niciun set la zero la primul Grand Slam al 
anului. Un aspect pozitiv este însă că a terminat 

meciul cu Anett Kontaveit în 53 de minute, 
astfel că va fi odihnită pentru semifinală.

Simona Halep, singura jucătoare de la 
Australian Open 2020 fără set pierdut

Simona Halep a defilat până acum la 
Australian Open 2020, reușind să câștige în 
două seturi toate partidele. 

Favorită gazdelor, Ashleigh Barty, a cedat 
două seturi la Melbourne. Unul în prima rundă, 
cu Lesia Tsurenko, iar al doilea în optimi, cu 
Riske. Cealaltă semifinalistă, Sofia Kenin, a 
cedat un singur set la Australian Open 2020, în 
fața adolescentei Cori Gauff.

Simona Halep este a doua favorită la 
câștigarea Australian Open 2020 

Dacă la începutul turneului, Halep avea cota 
15 la câștigarea turneului, acum Simona a 
devenit cea de-a doua favorită la cucerirea 
trofeului, după Ashleigh Barty. Sportiva noastră 
are cota 4, în acest moment. De partea 
cealaltă, cota liderului mondial a scăzut la 2.50.

Pentru Halep este a doua prezență în 
semifinalele Australian Open. În 2018, 
românca s-a duelat în finală cu daneza 
Caroline Wozniacki. Halep a pierdut dramatic 
atunci, scor 7-6 (2), 3-6, 6-4.

SPORT

Tânărul tenisman român Nicholas David Ionel, 17 ani, s-a 
calificat, alături de austriacul Leandro Riedi, în semifinalele 
probei de dublu a juniorilor la turneul Australian Open, primul 
Grand Slam al anului, după victoria cu 6-4, 6-2 în faţa 
italienilor Francesco Maestrelli/Samuel Vincent Ruggeri, 
miercuri, la Melbourne.

La simplu, Nicholas David Ionel, nr.559 ATP, a fost învins 
în primul tur de americanul Alexander Bernard, venit din 
calificări, scor 6-1, 5-7, 6-3.

Românul Nicholas David Ionel, în semifinale la Australian 
Open

Ionel şi Riedi, favoriţii numărul cinci, au obţinut victoria în 
59 de minute, iar în penultimul act vor întâlni cuplul elveţian 
Jerome Kym/Dominic Stephan Stricker, care a trecut cu 6-4, 
6-4 de favoriţii numărul doi, Dalibor Svrcina (Cehia)/Jeffrey 
von den Schulenburg (Elveţia).

Pentru Nicholas David Ionel este a doua semifinală 
consecutivă de dublu la un turneu de Grand Slam, după ce a 
atins penultimul act la US Open, anul trecut, alături de 
polonezul Wojciech Marek.

Anul trecut un alt junior român, Filip Cristian Jianu, a 
atinse semifinalele probei de dublu la Antipozi, alături de 
spaniolul Nicolas Álvarez Varona.

La dublu junioare, românca Fatima Ingrid Amartha Keita şi 
israelianca Shavit Kimchi au fost învinse în sferturile de finală 
de perechea Ziva Falkner (Slovenia) şi Matilda Mutavdzic 
(Marea Britanie), cu 6-3, 6-1, în 63 de minute.

Ionuț Nedelcearu, 
fundașul lui Ufa, ar 
putea face pasul 
spre Serie A. Brescia 
se află în tratative 
a v a n s a t e  c u  
apărătorul român, 
anunță Gianluca Di 
Marzio, jurnalistul 
Sky Sport. 

C o n f o r m  
ace le iaș i  su rse ,  
italienii doresc să-l 
împrumute pe o 
perioadă de șase 
luni pe jucătorul în 

vârstă de 23 de ani. În vară, Brescia e gata să plătească 
pentru Nedelcearu 3,5 milioane de euro. Gruparea la care 
joacă Mario Balotelli are probleme mari în campionat. E pe 
locul 19 și se luptă pentru salvarea de la retrogradare. 

Nedelcearu, cotat la 4 milioane de euro pe 
transfermarkt.com, e om de bază la Ufa. A jucat de 14 ori în 
acest sezon pentru gruparea rusă.

Nedelcearu a fost aproape de Serie A și în vara lui 2019
Ionuț Nedelcearu, care a făcut parte din naționala U21 

care a scris istorie la Europeanul din 2019, a fost aproape de 
un transfer uriaș și în vara trecută. 

Românul a fost dorit de mai multe cluburi din 
campionatele tari ale Europei. Werder Bremen, Roma și 
Fiorentina s-au arătat interesate de apărătorul central, dar 
până la urmă nimic nu s-a concretizat.

Ionuț Nedelcearu și-a început cariera la Dinamo. Are nouă 
selecții în prima reprezentativă a României.

Mai avem un român în 
semifinale la Australian Open: 

Nicholas David Ionel

Ionuț Nedelcearu, 
aproape de transferul vieții! 

Italienii au făcut anunțul

George Puşcaş a fost din 
nou titular la Reading, dar fără 
să impresioneze cu nimic în 
partida de acasă cu Bristol 
City. Atacantul a avut o singură 
ocazie importantă, chiar în 
debutul confruntării de pe 
Madejski Stadium, dar a fost 
blocat de un adversar.

La fel ca etapa trecută, în 
remiza din deplasare cu 
Nottingham Forest, românul 
nu a prins finalul meciului în 
teren. Puşcaş a fost schimbat 
acum în minutul 62, chiar 
î n a i n t e  c a  e c h i p a  s ă  
primească golul care a decis 
soarta partidei. 

După eşec,  fan i i  lu i  
Reading au fost furioşi şi şi-au 
vărsat nervii chiar pe jucătorul 
adus în vară pentru 10 
milioane de euro. Puşcaş nu a 
mai marcat pentru The Royals 
de la hattrick-ul cu Wigan din 
30 noiembrie anul trecut.  
Suporterii au postat un mesaj 
elocvent pentru Puşcaş.

Reading se află abia pe 
locul 15 în liga a 2-a din Anglia, 

cu 37 de puncte în 29 de 
p a r t i d e .  P â n ă  a c u m ,  
internaționalul român a adunat 
24 de partide în tricoul 
britanicilor și a marcat de 
șapte ori.

G e o r g e  P u ș c a ș  s - a  
accidentat la jumătatea lunii 
decembrie

G e o r g e  P u ș c a ș  s - a  
accidentat la umăr în meciul lui 
Reading cu Barnsley, 1-1, iar 
imediat după partidă, Bowen 
anunța că lucrurile nu stau 

foarte bine pentru el. "Nu arată 
bine. Are ceva la umăr, trebuie 
s ă  f a c a  o  r e z o n a n ț ă  
magnetică. Pare o dislocare".

Pușcaș a revenit pe teren 
pe 11 ianuarie, în meciul lui 
Reading tot cu Nottingham, 
terminat tot cu scorul de 1-1. 
Românul a intrat pe teren în 
minutul 63, la scorul de 0-0 și 
chiar a avut o ocazie foarte 
bună de a marca, dar portarul 
advers a reușit o paradă de 
toată frumusețea.

Simona Halep, de neoprit la Australian Open. 
Ce performanță a reușit românca în acest an

George Puşcaş a intrat în dizgraţia fanilor 
lui Reading după ultimul eşec
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