
Satele din România 
se confruntă, în ultimii 
a n i ,  c u  u n  g r a v  
f e n o m e n  d e  
depopulare. În aceste 
condiții, într-o comună 
din județul Teleorman, 
s-a luat decizia ca 
tinerii care aleg să 
rămână în localitate și 
să aibă, acolo, copii, 
să primească, din 
partea Consi l iu lu i  
local, câte 2.000 de lei pentru fiecare bebeluș. Decizia are, deja, primele 
rezultate, la doar câteva săptămâni de la adoptare. Cine sunt beneficiarii și care 
sunt condițiile pentru a primi banii, aflăm din reportajul următor.

(Continuare  în  pagina  4)

 Prin acțiunile ei, Biblioteca 
Județeană „Marin Preda”, instituție 
aflată sub autoritatea Consiliului 
Județean Teleorman, contribuie la 
perfecționarea profesională a 
personalului de specialitate, în 
scopul dezvoltării de servicii de 
calitate pentru membrii comunității.

Astfel, în perioada 17-27 
ianuarie 2020 au avut loc vizite de 
coordonare metodologică la mai 

multe biblioteci publice teleormănene: Biblioteca municipală „Gala Galaction” 
Roșiorii de Vede,  Biblioteca comunală Dobrotești, Biblioteca comunală „Ion 
Creangă” Botoroaga.

(Continuare  în  pagina  7)

Este primul navigator de pacienți din țară și îi ajută pe 
bolnavii de cancer din Teleorman și din țară. Victoria 
Asanache a studiat în Statele Unite și s-a întors în țară să 

fie alături de bolnavii de cancer, pe care îi consiliază și îi 
ghidează în lupta cu boala. Unora dintre pacienți le 
acoperă chiar și costurile unor investigații medicale, prin 
intermediul unei fundații al cărei președinte este.

Termenul de navigator de pacienți este relativ nou în 
țara noastră. A fost adus în România de Victoria 
Asanache, omul care îi ajută pe bolnavii de cancer și pe 

apropiații acestora să înțeleagă mai bine ce li se întâmplă 
și să lupte mai ușor cu boala.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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BJ „Marin Preda” Teleorman:

Vizită de îndrumare metodologică la 
bibliotecile din județ

Victoria Asanache,
 primul navigator de pacienți

Sprijin pentru creșterea natalității
 în mediul rural

Patru liberali 
concurează pentru

 un loc de candidat la 
Primăria Alexandriei

Monitorizarea 
calității aerului și 

alte activități
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Ministrul muncii, Violeta 
A l e x a n d r u ,  s p u n e  c ă  
aproximativ 20% dintre 
cărţile de muncă înfiinţate 
înainte de introducerea 

Revisal nu sunt scanate, 
d e ş i  a c e s t e a  t r e b u i a  
introduse în sistem în urmă 
cu peste 12 ani. Unele dintre 
cărţile de muncă scanate nu 
sunt de bună calitate, astfel 
Casa Naţională de Pensii nu 
poate ţine cont de ele.

Circa 20% dintre cărţile 
de muncă nu au fost scanate 
şi introduse în Revisal. 
„Există şi posibilitatea ca 
experienţa de muncă a 
angajatului să se piardă, 
dacă adeverinţa de muncă 
este pierdută şi oamenii nu 
pot dovedi că au lucrat în 
locul respectiv.“

Ministrul muncii, Violeta 

A l e x a n d r u ,  s p u n e  c ă  
aproximativ 20% dintre 
cărţile de muncă înfiinţate 
înainte de introducerea 
Revisal nu sunt scanate, 

d e ş i  a c e s t e a  t r e b u i a  
introduse în sistem în urmă 
cu peste 12 ani. Unele dintre 
cărţile de muncă scanate nu 
sunt de bună calitate, astfel 
Casa Naţională de Pensii nu 
poate ţine cont de ele.

„Mă aşteptam ca mai mult 
de 20% dintre cărţile de 
muncă să nu fie scanate şi 
introduse în Revisal. Este o 
situaţie foarte gravă cea cu 
cărţile de muncă ce nu au 
fost scanate. Aproape 
întotdeauna am bănuit că se 
întâmplă asta. Faptul că o 
carte de muncă nu este 
s c a n a t ă  p o a t e  s ă  
îngreuneze procesul de 

pensionare. Statul trebuie să 
pună mâna să le scaneze din 
nou. Există arhive ale 
companiilor, angajaţii îşi 
păstrează actele de muncă“, 
spune Valentina Saygo, 
managing partner al firmei 
de consultanţă fiscală Ask 
for Accounting.

În cazul în care cartea de 
muncă nu este scanată în 
Revisal, angajatul nu mai 
deţine acel document, 
compania unde acesta a 
lucrat nu mai există, iar 
angajatul poate pierde 
exper ien ţa  de  muncă  
respectivă.

„Există şi posibilitatea ca 
experienţa de muncă a 
angajatului să se piardă, 
dacă adeverinţa de muncă 
este pierdută şi oamenii nu 
pot dovedi că au lucrat în 
locul respectiv. Există o lege 
a  arh ive lor  p r in  care  
companiile care se închid 
sunt obligate să predea 
arhivele lor ahivatorilor 
autorizaţi. Aceasta poate fi o 
soluţie viabilă – ca aceşti 
arhivatori autorizaţi să 
elibereze documentul din 
arhivele respective“, explică 
Valentina Saygo.

Î n  u r m ă  c u  d o u ă  
săptămâni, ministrul muncii, 
Violeta Alexandru, a anunţat 
simplificarea procedurilor 
pentru ieşirea la pensie, 
precizând că a iniţiat un ordin 
în acest sens.

Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman a emis în luna 
decembrie acte de reglementare pentru proiecte publice/private 
și activități cu impact semnificativ asupra mediului: 37 autorizaţii 
de mediu fără bilanţ de mediu; o autorizație integrată de mediu; 
7 autorizații de mediu revizuite; un acord de mediu; 3 acorduri 
de mediu; 2 avize de mediu și a respins o solicitare acord de 
mediu.  

APM a realizat 2 ședinţe CAT, 2 dezbateri publice și o ședință 
a Comitetului Special constituit pentru Planuri și Programe.

Agenția a monitorizat permanent calitatea aerului prin staţiile 
automate care fac parte din Reţeaua Naţională de Monitorizare 
a Calităţii Aerului și pentru supravegherea nivelului de zgomot 
ambiant a efectuat 16 măsurători pe artere de circulație, în 
interiorul zonelor funcționale din municipiile Alexandria și 
Roșiori de Vede. S-au înregistrat 9 depășiri ale valorilor limită 
admisibile, datorită traficului rutier.

Au fost efectuate 6 expertize fizico-chimice la probele de ape 
uzate prelevate de la operatorii economici care evacuează ape 
uzate în cursuri de apă.

La solicitarea operatorilor economici a efectuat 2 analize apă 
uzată, 2 analize sol și 3 analize zgomot.

Cornelia RĂDULESCU

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Monitorizarea calității aerului 
și alte activități

Joi, 30 ianuarie 2020, 
începând cu ora 11.00 a avut 
loc la Centrul Judeţean pentru 
Conservarea și Promovarea  
Culturii Tradiţionale Teleorman 
vernisajul expoziției  de 
pictură „O lume fără război”.

Expoz i ț ia  es te  par te  
componentă a unui concurs 
internațional de pictură pentru 
copii, care se desfășoară în 
peste 30 de țări și a fost inițiat în Rusia, în anul 2014, de către 
artista Svetlana Solo, membră a Uniunii Artiștilor Plastici din 
Rusia.

Concursul are loc din 5 în 5 ani, fiecare etapă desfășurându-
se pe parcursul a 2 ani. La concurs pot participa copii cu vârstă 
cuprinsă între 9 și 16 ani, pe trei  grupe de vârstă, iar cele mai 
valoroase lucrări vor fi trimise la Moscova, unde vor fi apreciate 
de către un juriu internațional, ele făcând parte apoi din 
expoziția finală care va fi prezentată în țările participante.

Anul acesta la concurs participă elevii Școlii „Ștefan cel 
Mare” din Alexandria, sub îndrumarea prof. Cristiana Mihaela 
Purcărea.

Curator este Teo Șerbănescu, de la Asociația ,,Centro Pro 
Arte”, care este și organizator alături de Centrul Judeţean 
pentru Conservarea si Promovarea  Culturii Tradiţionale 
Teleorman. 

Cornelia RĂDULESCU

CJCPCT Teleorman:

Vernisajul expoziției „O lume 
fără război”

Consiliul de administratie al societatii AGROSERVICE PIATRA S.A., cu sediul în 
comuna Piatra, judetul Teleorman, înmatriculată la Registrul Comerţului Teleorman sub nr. 
J34/410/1996, cod unic 8173899, convoacă, in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31 / 
1990 privind societatile comerciale, republicata si ale art.  12 din Actul constitutiv al 
AGROSERVICE PIATRA S.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru 
data de 05.03.2020, orele 10,00, la sediul societatii situat in localitatea Piatra, judetul 
Teleorman, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionrilor la sfarsitul zilei de 
10.02.2020, stabilită ca dată de referinţă.  In cazul in care cerintele de cvorum impuse prin 
lege si de Actul Constitutiv nu sunt indeplinite, Adunarea Generala Extraordinara a 
Actionarilor este convocata in data de 06.03.2020 in acelasi loc si la aceeasi ora, ora 10:00.

Actionarii care, la sfarsitul zilei stabilite ca data de referinta, apar inregistrati ca actionari 
ai Societatii vor fi, conform legii, singurii actionari cu drept de a participa si a vota in cadrul 
Adunarii Extraordinare a Actionarilor indiferent daca adunarea respectiva este tinuta pe 
data de  05.03.2020 sau in data de 06.03.2020.

Ordinea de zi a Adunarii Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea instrainarii prin vanzare a terenului intravilan in suprafata de 8600  m.p.  

din masuratori, categoria de folosinta curti constructii,  amplasat in localitatea Piatra, 
judetul Teleorman, cu numar cadastral 22056, inscrisa in Cartea Funciara nr. 22056 Piatra 
si constructiile: baraca metalica in suprafata construita de 507,04 mp, cu numar cadastral 
22056-C1 si baraca metalica in suprafata construita de 504,55 mp, cu numar cadastral 
22056-C2.

Orice actionari care, individual sau impreuna detin cel putin 5% din drepturile de vot in 
cadrul societatii, au dreptul de a propune suplimentarea ordinii de zi prevazute mai sus.  
Cererile se inainteaza consiliului de administratie in cel mult 15 zile de la publicarea 
convocarii.  

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi a Adunarii vor fi puse la dispozitia actionarilor, la sediul societatii din localitatea Piatra, 
judetul Teleorman, intre orele 8,00-16,00, de la data convocarii adunarii generale.

Persoanele interesate pot obtine, la cerere, copii ale acestor documente.
Persoanele care au calitate de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a 

participa la Adunare, precum si dreptul la vot, personal sau prin reprezentare, si prin alte 
persoane decat actionarii, in baza unei procuri.  Membrii consiliului de administratie, 
directorii ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari.  Procurile vor fi depuse 
in original la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii 
exercitiului dreptului de vot in adunare. 

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0347/407139.

Circa 20% dintre cărţile de muncă nu au 
fost scanate şi introduse în Revisal

CONVOCATOR
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PNL Alexandria și-a desemnat, prin vot 
intern, patru potențiali candidați la primărie, 
care au obținut votul de încredere al 
organizației locale. 

Aceștia vor intra, mai întâi, printr-un proces 
de sondare, astfel încât cel mai bine cotat în 
preferințele alexăndrenilor să fie candidatul 
PNL care va răspunde cerințelor și așteptărilor 
electoratului din reședința județului Teleorman. 

În acest proces de evaluare prin chestionare 
sociologică intră potențialii candidați ai PNL 
Alexandria: George Drăghici, Cătălin 
Dumitrașcu, Adrian Bădulescu și Valentina 
Veronica Mitran Piticu.

Președintele PNL Teleorman, senatorul 
Eugen Pîrvulescu susține că toți cei patru 

potențiali candidați au șanse reale în cursa 
pentru primărie, “Nominalizările aparțin sută la 
sută organizației locale a PNL Alexandria și 
cred cu tărie că indiferent care dintre cei patru 
se va situa mai bine în sondaje, va fi varianta 
câștigătoare. De ce? Pentru că sunt liberali de 
valoare, cu notorietate, cu credibilitate, cu o 
foarte bună pregătire, cu voință și dorință.  Au 
tot ce le trebuie pentru a ieși învingători în cursa 
pentru Primăria Alexandriei, într-un moment în 
care electoratul alexăndrean își dorește o 
schimbare în bine, în Alexandria”, a spus 
președintele PNL Teleorman, Eugen 
Pîrvulescu.

B.P.

Social-democrații se țin de cuvânt și după prezentarea în 
Parlament a proiectului de lege prin care Guvernul Orban își 
asumă răspunderea privind legislația electorală, depun 
moțiune de cenzură prin care își doresc să demită actualul 
Executiv, dar deocamdată nu doresc să preia puterea. 
Liberalii sunt încrezători și sunt convinși că moțiunea de 
cenzură nu va trece. Nici toți social-democrații nu sunt 
convinși de șansele de reușită ale moțiunii.

Social-democrații au deja toate semnăturile strânse în 
vederea depunerii moțiunii de cenzură, dar le mai lipseau 
cinci voturi pentru ca aceasta să și treacă, adică nu au 233 de 
voturi în favoarea demersului lor. Pesediștii făcuseră deja 
textul moțiunii, care probabil va fi citit săptămâna viitoare în 
Parlament. Moțiunea de cenzură este susținută în afară de 
pesediști și de ungurii lui Kelemen Hunor, liderul Uniunii 
Democrate a Maghiarilor din România. Soarta Guvernului 
Orban ar putea fi decisă în perioada 10-14 februarie.

De cealaltă parte a baricadei, primul-ministruLudovic 
Orban consideră că moțiunea de cenzură nu va strange 233 
de voturi pentru a trece, și are îndoieli că udemeriștii și 
pesediștii vor renunța la privilegiile de aleși pentru a face un 
prim pas spre alegerile anticipate. Și chiar dacă moțiunea de 
cenzură împotriva Guvernului Orban va trece, președintele 
României Klaus Werner Iohannis a anunțat că,dacă acest 
lucru se va petrece, domnia sa îl va numi premier tot 
peLudovic Orban.

La rândul său, deputatul social-democrat Valentin Gabriel 
Boboc a declarat: ”Domnul Iohannis poate să spună și să 
facă ce vrea. Noi, acum ca partid de opoziție avem dreptul, o 
data pe sesiune, să depunem o moțiune de cenzură. Noi nu 
ne temem de alegerea primarilor în două tururi de scrutin. S-
ar putea ca în Teleorman, cu două tururi de scrutin să 
câștigăm și mai multe primării. Dar nu este normal să schimbi 
regulile jocului în timp ce acesta se derulează.”

Deputatul Valentin Boboc mai susține că Partidul Social 
Democrat nu se teme nici de alegerile anticipate, ”dar 
(susține acesta), lucrurile au un curs firesc al lor”. În ce 
privește viitoarele alegeri parlamentare, indiferent că vor fi 
anticipate sau la termen, deputatul Valentin Boboc afirmă că 
își dorește încă un mandat de parlamentar, al treilea.

Ioan DUMITRESCU

Comisia de la Veneția a fost solicitată să emită un punct de 
vedere pe modificările legislative pe legea electorală 
schimbată astăzi prin asumarea răspunderii guvernamentale 
de către Guvernul Orban în Parlamentul României, anunță 
deputatul Iulian Bulai, care face parte din delegația română la 
Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei.

Decizia a fost luată de către Comisia de Monitorizare a 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE).

Senatorul PSD Titus Corlățean este cel care a ridicat la 
APCE problema modificării legislației electorale, cerând 
Comisiei de monitorizare să aibă o poziție. Liderul PSD a 
spus că inițiativa PNL ”va schimba regulile în timpul jocului”, 
catalogând-o drept ”abuz de putere”.

În același timp, grupul socialiștilor din Parlamentul 
European cere discutarea în plenul legislativului european, 
joi, 30 ianuarie, a modificării legislației electorale din 
România, respectiv legea prin care se revine la alegerea 
primarilor în două tururi.

Comisia de la Veneția 
a fost solicitată să emită un 

punct de vedere pe modificările 
pe legea electorală din România

Moțiunea de cenzură 
a PSD-ului

Ludovic Orban a declarat, 
l a  Rea l i ta tea  P lus ,  că  
G u v e r n u l  v a  e m i t e  o  
ordonanță de urgență pentru 
anularea prevederilor OUG 
5 1 ,  d u p ă  c e  C u r t e a  
Constituțională a respins 
legea similară adoptată prin 
angajarea răspunderii. Primul-
ministrul a spus că 
problema trasnportului 
e l e v i l o r  t r e b u i e  
rezolvată rapid, în  
pofida unor ”scrupule 
constituționale”.

”Eu nu stau să 
aştept acum să văd 
s c r u p u l e l e  
constituţionale când 
sunt probleme de 
rezolvat. Eu o spun de 
acum, a fost declarată 
neconstituţională, aştept 
motivarea, emitem ordonanţă 
de urgenţă ca să rezolvăm 
problemele generate de 
Ordonanţa de Urgenţă 51 
pentru că, nu s-au uitat să 
vadă, oare Ordonanţa 51 era 
constituţională, exista temei 
de urgenţă pentru adoptarea 
Ordonanţei de Urgenţă 51? 

(…) Eu nu cred că este 
neconstituţională voinţa unui 
g u v e r n  d e  a  r e z o l v a  
problemele oamenilor. Vă 
spun simplu: nu le-a plăcut 
angajarea de răspundere, 
dăm ordonanță de urgență. Să 
vedem ce spun de ordonanță 
de urgență că pe OUG 51 nu 

au spus nimic”, a spus șeful 
Guvernului.

Premierul a spus că era 
puțin probabil ca Parlamentul 
să rezolve rapid problema 
transportului elevilor.

”Ordonanța bate pasul pe 
loc în Parlament, se plimbă 
dintr-o comisie în  alta și este 
departe de a găsi o problemă 
la consecințele negative ale 

OUG 51. Era o problemă care 
trebuia soluționată, nu putem 
sta pasiv să văd cum copiii nu 
se pot duce la școală, li se 
restrânge accesul la școală 
pentru că nu au resursele 
financiare pentru a-și plăti 
transportul”, a spus Ludovic 
Orban.

Acesta s-a arătat 
nemu l țum i t  ș i  de  
d e c i z i a  C u r ț i i  
Constituționale privind 
prorogarea prorogarea 
termenului de intrare în 
v i goa re  a  mă r i r i i  
vechimii de la 2 ani la 4 
ani pentru a da examen 
de intrare la Institutul 
N a ț i o n a l  a l  
Magistraturii.

”A fost lege, dar 
respinsă în comisie (…) Cum 
pot să susțină o asemenea 
aberație că era în dezbaterea 
Parlamentului în condițiile în 
care noi am arătat voința 
noast ră  de a  respecta  
Constituția. Nici măcar nu au 
studiat concretă pe legea 
respectivă”, a mai spus 
premierul.

Patru liberali concurează pentru un loc 
de candidat la Primăria Alexandriei

Parlamentarii PSD au depus joi moțiunea de 
cenzură împotriva Guvernului Orban, intitulată 
"Guvernul ORBAN/PNL – privatizarea 
democrației românești".

Demersul PSD, susținut și de UDMR, vine 
ca urmare a deciziei Guvernului de a-și asuma 
răspunderea pentru alegerea primarilor în două 
tururi. Modificarea, dacă se va aplica, ar lăsa 
PSD fără aproape jumătate din primarii pe care 
îi are acum la nivel național. 

Textul moțiunii are opt pagini, iar în începutul 
acestuia social-democrații spun că pentru ei 
"viața oamenilor e sfântă", dar pentru Guvernul 
Orban "profitul privat este mai important decât 

viața oamenilor".
"Guvernul Orban trebuie demis de urgență 

nu doar pentru că această măsură de 
modificare a sistemului electoral în prag de 
alegeri încalcă standardele europene, dar – 
mai ales! – pentru că adoptarea acestor 
modificări se face în mod unilateral, fără 
consultare și dezbatere, prin angajarea 
răspunderii de către partidul aflat la putere", se 
mai arată în textul moțiunii.

Un alt reproș adus liberalilor este faptul că 
prin fiecare angajare de răspundere și OUG, 
Guvernul vrea să demonstreze tuturor că este 
"groparul democrației românești".

PSD mai arată că, din cele 3.183 de primării, 
1.708 primari au câștigat alegerile din primul tur 
cu un scor de peste 50%, respectiv 53,66% din 
totalul primarilor au fost aleși din primul tur. În 
cel de-al doilea tur au fost alegeri în 1.475 de 
localități, iar în 1.049 dintre acestea a câștigat 
candidatul care s-a clasat pe primul loc și în 
primul tur de scrutin. În total, 2.757 de primari ar 
fi câștigat mandatul indiferent dacă alegerea 
primarilor ar fi fost într-un singur tur sau în două 
tururi (1.708 +1.049) = 86,61% din total.

Premierul Orban, despre respingerea de către CCR a legislației privind transportul de persoane: 

”Dacă nu le-a plăcut angajarea răspunderii, 
dăm ordonanță de urgență”

PSD a depus moțiunea de cenzură împotriva 
Guvernului Orban
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Mediul rural nu mai este demult atractiv 

pentru români, mai ales pentru tineri. Aceștia 
din urmă aleg, de cele mai multe ori, confortul 
orașului, mai ales că la sate nu există surse de 
venit. Iar atunci când vine vorba despre 
aducerea pe lume a unui copil, cei mai mulți 
tineri iau decizia de a amâna cât mai mult 
evenimentul, din lipsa resurselor financiare 
necesare creșterii unui bebeluș. Pentru a 
schimba această situația, aleșii din comuna 
Vedea au hotărât, la începutul acestui an, să 
acorde, din bugetul local, câte 2000 de lei 
pentru fiecare copil născut în localitate.

George Nițu și familia sa sunt primii 
beneficiari ai sumei de 2000 de lei. Acesta 
spune că banii sunt tocmai buni pentru a 
cumpăra câteva obiecte foarte necesare 
bebelușului și îi sfătuiește și pe alți tineri din 
comună să contribuie la creșterea natalității.

Vestea că tinerii părinți vor primi un ajutor 
bănesc s-a răspândit repede în comuna Vedea, 
iar localnicii sunt bucuroși că, poate, în viitor, 
numărul nou-născuților va crește.

Potrivit ultimului recensământ, în comuna 
Vedea erau înscriși la școlile și grădinițele din 
localitate în jur de 350 de copii.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC
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Navigatorul de pacienți Victoria Asanache a început să 

înțeleagă exact ce se întâmplă cu bolnavii și cu apropiații 
acestora în momentul în care a trecut ea însăși printr-o 
experiență similară.

Victoria Asanache este și președintele unei fundații care îi 
ajută pe pacienții fără posibilități financiare să își achite o 
parte din investigațiile medicale sau alte cheltuieli.

„Navigatorul este cel care îi poate explica pacientului, pe 
înțelesul lui, rezultatele analizelor, variantele de tratament, 
posibilele efectele negative ale fiecărei opțiuni, etapele 
tratamentului, periodicitatea curelor. Aceste detalii, împreună 
cu susținerea și încurajarea pe perioada tratamentului sunt 
de cele mai multe ori cheia succesului în obținerea 
recuperării totale și integrarea pacientului în viața de zi cu zi”, 
spune Victoria Asanache.

Meseria de navigator de pacienți este una cu mare 
încărcătură emoțională, spune Victoria Asanache. Oferă, 
însă, și cele mai mari satisfacții, atunci când pacienții de care 
se ocupă înving boala și nu uită niciodată să îi mulțumească 
pentru ajutorul primit.

Scopul programului de navigație de pacienți este de a 
crește rata de succes în investigarea, diagnosticarea corectă 
și găsirea tratamentului cel mai potrivit pentru fiecare pacient, 
prin eliminarea barierelor de tip financiar, de comunicare 
(cauzată de neînțelegerea termenilor medicali, de diferențe 
de cultură etc.), piedici din sistemul medical (programări 
ratate, rezultate pierdute etc.), de natură psihologică (teamă, 
pierderea încrederii în sine etc.), sau de alt tip.

C.D.

Victoria Asanache,
 primul navigator de pacienți

Sprijin pentru creșterea natalității
 în mediul rural

Capitala ocupă primul loc atunci când vine vorba despre 
piaţa muncii, atât pentru candidaţi, cât şi pentru angajatori, 
41,5% dintre aceştia aflându-se în Bucureşti şi căutându-şi 
un loc de muncă tot aici, se arată într-un comunicat al eJobs, 
remis Redacţiei noastre.

Potrivit sursei citate, Clujul este judeţul cu următoarea cea 
mai ofertantă situaţie, deşi se află la distanţă semnificativă 
faţă de Bucureşti - înglobează 7% din numărul total de 
candidaţi.

Bogdan Badea, CEO 
e J o b s  R o m â n i a ,  a  
declarat: "Când vine 
vorba  despre  C lu j ,  
lucrurile au explodat în 
ultimii ani, de când a 
crescut  exponenţ ia l  
vo lumul  invest i ţ i i lo r  
străine. Din foarte multe 
puncte de vedere - şi aici 

mă refer la dinamica angajărilor, la salarii, la relaţia dintre 
angajaţi şi angajatori - Clujul a devenit din ce în ce mai 
apropiat de Bucureşti. Într-atât de apropiat încât începem să 
vedem un flux invers al migraţiei - nu mai sunt atât de mulţi 
clujeni care vin să lucreze în Capitală cât sunt mai degrabă 
bucureşteni care vor o relocare definitivă în Cluj."

În ceea ce-i priveşte pe candidaţii din Capitală, 37% se 
află la început de carieră, aproape 50% sunt mid şi senior 
level şi 10% au poziţii de management. Următoarele judeţe, 
în funcţie de numărul de candidaţi activi pe care îl au, sunt 
Timiş, Braşov şi Iaşi. Lista este continuată de Constanţa, 
Prahova, Sibiu şi Ilfov.

De cealaltă parte a clasamentului se află Covasna, 
Teleorman, Harghita, Giurgiu sau Călăraşi. Aici, numărul de 
candidaţi disponibili pentru angajatori este extrem de limitat. 
"Aceste zone au şi un număr mic de candidaţi, dar şi o ofertă 
săracă a locurilor de muncă. Sunt, mai egrabă, locuri în care 
angajatorii caută oameni pentru a-i reloca în oraşe mai mari. 
Pe de altă parte, şi candidaţii se uită mai mult la joburile 
postate în oraşele mari din apropiere, iar cei din sudul ţării îşi 
doresc să facă tranziţia înspre Bucureşti", adaugă Bogdan 
Badea.

Numărul de candidaţi la nivel naţional este direct 
proporţional cu numărul de locuri de muncă oferite de 
angajatori. Astfel, dintr-un total de aproape 30.000 de joburi 
active pe eJobs, peste 13.000 sunt pentru Bucureşti. 
Aproximativ 4.200 sunt pentru Cluj, aproape 4.000 pentru 
Timiş, 3.300 pentru Iaşi şi 2.900 pentru Constanţa.

În anul 2018 erau 1,8 
milioane de copii născuți în 
Uniunea Europeană, cu vârste 
între 0 și 19 ani și care au 
emigrat într-un al t  stat 
membru. Dintre aceștia, 593 
de mii erau din România, 
potrivit raportului „Data on 
Children in Migration” făcut de 
Comisia Europeană.

Publicația arată că 12,6% 
din populația cu vârste între 0 
și 19 ani a României trăia în 
2018 într-un alt stat membru 
UE. Este vorba despre 
592.381 de copii și tineri 
români. Pe locul al doilea în 
acest clasament se află 
Bulgaria, cu 9,3%, urmată de 
țara care deține actuala 
președinție a Consiliului UE – 
Croatia (7,5%), Estonia 
(5,6%), Lituania (5%), Letonia 
(4,3%) și Luxemburg (4%).

Toate aceste state, dar mai 
ales România, arată o creștere 
a emigranților în perioada 
2014-2018. În România 
numărul acestora a crescut cu 
peste 132 de mii.

Toate celelalte state au rate 
de emigrație între 0,5 și 2%. 

Autorii raportului susțin că s-
au confruntat cu date lipsă și 
că, de fapt, cifrele ar putea fi 
mult mai dramatice. Dacă 
datele statistice care lipsesc ar 
fi proporțional atribuite statelor 
m e m b r e ,  p r o p o r ț i a  
persoanelor emigrate cu 
vârsta între 0 și 19 ani ar fi de 
până la 21% în România, 16% 
în Bulgaria și de peste 13% în 
Croația.

Câți copii români (0-19 ani) 
au emigrat în statele Uniunii 
E u r o p e n e ,  p o t r i v i t  
visualise.jrc.ec.europa.eu: 
Italia – 260.894 (locul I), 
Spania – 137.511 (locul al 

d o i l e a ,  d u p ă  M a r o c ) ,  
Germania – 119.295 (pe locul 
al doilea, după Siria), Austria – 
26.167 de copii și tineri (pe 
l o c u l  a l  d o i l e a ,  d u p a  
Germania), Belgia – 21.396 de 
copii și tineri (pe locul al treilea, 
după Olanda și Franța), 
Irlanda – 5.414 (pe locul 4, 
după Polonia, Marea Britanie 
și Lituania), Danemarca – 
4.785 (locul 4, după Siria, 
Polonia și Turcia), Portugalia – 
4.717 (locul 4), Ungaria – 
2.370 (locul 2, după China), 
Cehia – 1.344 (locul 8), 
Luxemburg – 875 (locul 10), 
Slovacia – 257 (locul 7).

Suprafaţa totală de teren alocată agriculturii 
organice în Uniunea Europeană a fost de 13,4 
milioane de hectare în anul 2018, echivalentul a 
7,5% din totalul terenului utilizat, pe ultimele 
locuri în UE fiind Malta şi România unde 
suprafeţele de teren alocate agriculturii 
organice reprezentau doar 0,4% şi, respectiv, 
2,4% din suprafaţa totală de teren utilizată în 
agricultură, arată datele 
publ icate miercuri  de 
E u r o s t a t ,  c o n f o r m  
Agerpres. 

La polul opus, statele 
membre UE cu cea mai 
m a r e  p o n d e r e  a  
suprafeţelor de teren 
alocate agriculturii organice 
în 2018 au fost: Austria 
(24,1% din suprafaţa totală de teren utilizată în 
agricultură), Estonia (20,6%), Suedia (20,3%), 
Italia (15,2%), Cehia (14,8%), Letonia (14,5%), 
Finlanda (13,1%) şi Slovenia (10%).

Suprafaţa de teren alocată agriculturii 
organice în Uniunea Europeană a crescut cu 
34% în 2018 comparativ cu situaţia din anul 
2012, de la 10,04 milioane hectare până la 13,4 

milioane de hectare. În aceeaşi perioadă, în 
România, suprafaţa de teren alocată 
agriculturii a crescut cu 13,2%, iar de la o 
suprafaţă de 288.261 de hectare alocată 
agriculturii organice în anul 2012, ţara a ajuns la 
o suprafaţă de 326.260 de hectare în anul 
2018.

Potrivit Eurostat, între 2012 şi 2018 trei state 
membre (Bulgaria, Croaţia 
şi Irlanda) au înregistrat o 
creştere de peste 100% a 
suprafeţei de teren alocată 
agriculturii organice, cel 
mai mare avans (229,2%) 
f i i n d  c o n s e m n a t  î n  
Bulgaria.

Doar în două state 
membre UE suprafaţa de 

teren alocată agriculturii organice a scăzut între 
2012 şi 2018: Marea Britanie (minus 22,5%) şi 
Polonia (26,1%).

Eurostat reaminteşte că înainte ca o 
suprafaţă de teren să fie certificată ca fiind 
„organică”, trebuie să treacă printr-un proces 
de conversie, care poate dura 2-3 ani, în funcţie 
de cultura agricolă.

Peste 593.000 de copii și tineri români, 
cu vârste între 0 și 19 ani, au emigrat 

într-un stat UE 

Ejobs România:

"Jumătate dintre candidaţii 
activi caută un loc de muncă în 

Bucureşti"

România, codașa 
Europei la agricultura organică
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Echipa Bibliotecii Județene „Marin Preda” 

Teleorman, formată din Viorel Fota, manager, 
Geanina Băețica, bibliotecar metodist și Livia 
Badea, bibliotecar responsabil Proiecte, 
Programe, Parteneriate, s-a deplasat la 
bibliotecile respective pentru acțiuni de îndrumare 
și consiliere pe diverse probleme profesionale.

Prima vizită a fost făcută la Biblioteca 
municipală „Gala Galaction” Roșiorii de Vede, 
care funcționează în actualul sediu din anul 2005, 
în cadrul Direcției pentru Cultură, Educație, 
Creație și Sport Roșiorii de Vede ale cărei servicii 
sunt asigurate de 3 bibliotecare și un mânuitor de 
carte.

Utilizatorii bibliotecii beneficiază de un fond de 
carte bogat: aproximativ 60.000 de unități de 
bibliotecă, fiind dispuse atât în săli cu acces liber 
la raft, cât și în depozite. Un astfel de depozit 
adăpostește „Fondul documentar” (500 unități de 
bibliotecă) ce conține carte tipărită între anii 1900-
1950.

Pe lângă serviciile clasice de bibliotecă, 
biblioteca roșioreană derulează o serie de 
programe destinate comunității locale. Alături de 
programele „Lecturile verii- în vacanță cărțile nu 
au vacanță” și „Seara când poveștile prind viață”, 
anul 2019 a fost destinat cunoașterii patrimoniului 
cultural local (scriitorii roșioreni). Sub denumirea 
„Aniversări literare- aniversații lunii” la bibliotecă 
au fost organizate expoziții literare dedicate 
acestora.

Prin activitățile pe care le desfășoară biblioteca 
reușește să fie în permanență în mijlocul 
comunității pe care o deservește.

Biblioteca comunală Dobrotești (de care 
beneficiază comuna Dobrotești și satul Merișani)- 
bibliotecar Medeleanu Antoneta, o bibliotecară  
dedicată, angajată din 2007- pune la dispoziția 
cititorilor un fond de carte de 8.900 de unități de 
bibliotecă. În colecțiile bibliotecii se regăsesc 
documente din toate domeniile cunoașterii, 

bibliotecara preocupându-se în mod permanent 
de dezvoltarea acestora.

Biblioteca funcționează în cadrul Căminului 
Cultural, aflat în reabilitare începând cu anul 
2019, lucrările urmând a fi finalizate anul acesta, 
cu sprijinul Consiliului Local. Odată cu finalizarea 
lucrărilor aceasta se va muta într-un spațiu nou, 
mai generos.

Cea de-a treia bibliotecă vizitată a fost 
Biblioteca comunală „Ion Creangă” Botoroaga, 
unde din anul 1991 activează ca bibliotecar 
Fulgheci Elena. Biblioteca dispune de un fond de 
carte de 11.950 de unități de bibliotecă, din 
diverse domenii, dar și periodice.

Activitatea la bibliotecă este variată, prin 
parteneriatele încheiate cu Grădinița și Școala 
Gimnazială cu cls. I-VIII Botoroaga au loc o serie 
de activități culturale, organizate cu diverse 
prilejuri: concursuri de cultură generală, serbări, 
lansări de carte.

Biblioteca comunală „Ion Creangă” Botoroaga 
a fost una din cele 4 biblioteci publice 
teleormănene (Biblioteca comunală Izvoarele, 
Biblioteca Comunală Troianul și Biblioteca 
comunală Tătărăștii de Jos) care a derulat în 
cursul anului 2019 proiectul CARAVANA 
NES(U)PUSELOR în parteneriat cu Biblioteca 
Județeană și „De Basm- Asociația Scriitorilor 
pentru Copii și Adolescenți”.

Implicată în păstrarea tradițiilor, bibliotecara a 
pus bazele unui grup folcloric, „Călușul 
botorogean”, alcătuit din 10 membri (elevi de 
liceu), cu care participă la diferite sărbători ce au 
loc la nivelul comunei.

Cu ocazia acestor întâlniri a fost făcută și o 
donație de carte (70 de volume) din partea 
Bibliotecii Județene.

Toate bibliotecarele din bibliotecile vizitate se 
preocupă în mod constant de perfecționarea 
continuă prin participarea la diverse conferințe, 
ateliere profesionale și întâlniri de profil.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Raguseala reprezinta o schimbare anormala a vocii, 
fiind principalul simptom al laringitei. 

In functie de caz, raguseala poate reprezenta o simpla 
schimbare in volumul vocii sau poate fi pronuntata, 
caracterizata de sunete ragusite si vorbire care abia poate fi 
inteleasa. Raguseala poate fi cauzata de orice virus sau 
bacterie care afecteaza vibratia normala a corzilor vocale, 
provocand umflare si inflamatie locala, polipii care se 
dezvolta in locurile in care corzile vocale se inchid corect 
sau de anumite conditii si afectiuni care provoaca paralizia 
ambelor corzi vocale.

Cu toate acestea, in cele mai multe cazuri, raguseala 
este produsa de raceli, alergii sau iritantii inhalati din 
atmosfera. Raguseala nu trebuie niciodata trecuta cu 
vederea fara a se discuta cu medicul, mai ales daca 
persista. 

Iată și câteva remedii naturiste pentru răgușeală.
Nu este nimic mai linistitor pentru un gat iritat decat o 

cana de ceai cald. In plus, ceaiul poate face mult mai mult 
decat sa calmeze durerile deranjante. Ceaiurile din plante, 
precum musetelul, contin antioxidanti care pot ajuta la 
intarirea sistemului imunitar. Cercetarile arata ca musetelul 
are si proprietati antiinflamatorii.

Ceaiul de ulm alunecos se face din scoarta uscata a 
acestui copac. Ulmul alunecos este folosit de foarte mult 
timp in remediile indiene pe baza de plante pentru a trata 
inflamatiile cailor respiratorii superioare. Acesta este unul 
dintre cele mai eficiente remedii pentru raguseala.

Potrivit unor rapoarte, ulmul alunecos acopera si 
calmeaza durerile de gat, iar pacientii reusesc cu ajutorul lui 
sa inceapa sa vorbeasca si sa cante mult mai usor. Astazi, 
ulmul alunecos poate fi gasit sub forma de suplimente pe 
baza de plante sau sub forma de ceai.

Puteti adauga lamaie in ceai pentru un plus de imunitate. 
Cercetarile arata ca vitamina C este un puternic antioxidant.

Turmericul este un membru al familiei ghimbirului. Este 
adesea gasit sub forma de condimente, uscat si macinat, 
sub forma de pulbere galbena. De asemenea, poate fi fiert si 
consumat sub forma de ceai. Cautati pungi de ceai de 
turmeric sau adaugati turmeric macinat in apa clocotita, 
fierbeti-l timp de cateva minute si strecurati-l intr-o cana. 
Adaugati miere pentru a indulci ceaiul.

Conform cercetarilor publicate in Indian Journal of 
Research in Homeopathy, turmericul are puternice 
proprietati antioxidante, antiinflamatorii si antiseptice. Poate 
ameliora durerile de gat sau iritatiile.

Ca si ceaiul de ulm alunecos, ceaiul din radacina de lemn 
dulce este un remediu alternativ frecvent folosit pentru a 
trata durerile de gat, relateaza Clinica Mayo. Puteti bea o 
cana de ceai sau puteti incerca sa faceti gargara. Pentru a 
face gargara cu ceai de lemn dulce, pregatiti o cana urmand 
instructiunile de pe pachet. Lasati-l sa se raceasca pana 
ajunge la o temperatura tolerabila. Apoi, faceti gargara timp 
de cateva secunde inainte de a-l varsa.

Radacina de lemn dulce poate fi periculoasa daca este 
consumata in cantitati mari, mai ales daca aveti anumite 
afectiuni. Discutati cu medicul inainte de a incerca ceaiul din 
radacina de lemn dulce.

Cu siguranta, bunicii nostri cunosc extrem de bine care 
sunt beneficiile acestui leac babesc. Sodoul este o bautura 
calda preparata din lapte, ou si miere care are numeroase 
actiuni terapeutice. Este unul dintre cele mai eficiente 
remedii pentru raguseala pentru ca actioneaza ca un 
emolient pentru iritatiile gatului.

Mierea este unul dintre cele mai folosite si cunoscute 
remedii pentru raguseala. Mierea este un aliment pe care 
oamenii l-au folosit ca medicament pentru mai multe conditii 
si afectiuni de-a lungul istoriei.

Anumite cercetari sugereaza ca mierea poate reduce 
secretia de mucus si tusea. De asemenea, unele studii au 
aratat ca mierea ar putea avea si proprietati antioxidante si 
antibacteriene. In plus, potrivit unor cercetari, mierea 
calmeaza tusea la fel de bine sau mai bine decat 
medicamentele care suprima tusea, cum ar fi 
dextrometorfanul.

Mierea poate fi adaugata la ceaiul cald, conferindu-i 
acestuia, pe langa beneficiile pentru sanatate, si o aroma 
specifica imbietoare.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Vizită de îndrumare metodologică la 
bibliotecile din județ

Au început înscrierile în cea 
mai  mare compet i ț ie  de 
tehnologie și leadership din 
lume – Technovation Girls. 
Dedicat elevelor din întreaga 
lume,  programul  susț ine 
dezvoltarea abil i tăț i lor în 
informatică, antreprenoriat și 
marketing prin practică. Fete din 
întreaga lume sunt încurajate să 
ident i f ice o problemă în 
comunitatea lor, să propună un 
mod prin care o aplicație 
de mobil poate rezolva 
acea provocare și să își 
transforme ideea mai 
apoi într-un business 
sustenabil.

Ajunsă la cea de-a 
patra ediție în România, 
c o m p e t i ț i a  e s t e  
organizată la  n ive l  
național de Adfaber, 
ONG-ul care își propune 
să aducă educația mai 
aproape de tehnologie.

„ S u n t e m  f o a r t e  
încântați să organizăm și în 
România, pentru al patrulea an 
consecutiv, cea mai mare 
competiție din lume care susține 
integrarea fetelor în domeniul IT. 
În fiecare ediție cunoaștem tot 
mai  mul te  t inere cărora 
Technovation le oferă șansa de 
a-și face pasiunea, talentul și 
ideile remarcate și le oferă 

oportunități incredibile în drumul 
lor spre antreprenoriat sau o 
viitoare carieră de succes.'' a 
declarat Alin Chiriac, Fondator 
Adfaber.

Toate elevele cu vârste 
cuprinse între 10 și 18 ani, chiar 
dacă nu au mai programat 
vreodată, dar vor sa învețe și 
sunt pasionate de tehnologie, se 
pot înscrie în competiție până pe 
data de 16 martie.

Participarea în competiție se 
realizează în echipe de maxim 5 
eleve, coordonate de un 
profesor sau un mentor din 
platforma online, iar împreună 
realizează aplicaţii de mobil de 
tip „startup” care adresează 
probleme locale şi globale.

Pentru a afla mai multe detalii 
despre competiție, beneficii și 
cum te poți înscrie gasești pe 

site-ul organizatorului la această 
adresă sau pe pagina de 
Facebook Technovation Girls 
Romania.

Toate proiectele vor fi jurizate 
online, iar cele mai bune 5 
echipe vor avea șansa de a-și 
prezenta aplicația live, în cadrul 
Regional Pitch de la București, 
evenimentul care desemnează 
cele mai bune echipe din 
România. Juriul de specialitate 

e s t e  a l c ă t u i t  d i n  
specialiști în tehnologie, 
marketing și business, 
voluntari Adfaber și 
r e p r e z e n t a n ț i  a i  
companiilor partenere. În 
urma jurizării, cele mai 
bune proiecte se vor 
califica în semifinala 
internațională și vor fi 
p r e m i a t e  d e  c ă t r e  
sponsorii naționali.

Dacă vor trece de 
semifinală și această 
ediție ca în fiecare an, 

premiază echipele finaliste cu o 
vizită la evenimentul World 
Pitch, care se ține în acest an în 
Boston. Echipa câștigătoare 
World Pitch va primi o bursă în 
valoare de 10.000 de dolari ce 
include călătoria și cazare, 
mâncare și experiențele valabile 
alături de partenerii și liderii 
industriei tehnologice.

Remedii naturiste pentru
 răgușeală

Au început înscrierile în cea mai mare 
competiție de tehnologie dedicată fetelor
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Sunt mii de motive pentru care trebuie sa mergi incaltat. 
Dar ce motive ai avea sa mergi descult?

Unul dintre aceste motive cu care s-ar putea sa nu fii 
familiarizat este earthingul, dar daca ai mers vreodata 
descult pe un camp inseamna ca l-ai incercat. Lucru foarte 
bun deoarece corpul nostru are nevoie de simturile cele mai 
importante. Cand ne punem incaltarile, nu lasam corpul sa 
intre in contact cu mama natura. Iar unii spun ca aceasta 
legatura este foarte importanta pentru sanatate.

Earthing, (descris prima oara de Clint Ober in cartea sa 
“Earthing, cea mai importanta descoperire pentru sanatate”), 
este modalitatea prin care ne putem bucura de calitatile 
curative ale pamantului doar prin atingere.

Earthing poate fi practicat in orice mediu natural. Nu 
trebuie sa fiti desculti pentru a face earthing. Si daca purtati 
haine din fibre naturale este de ajuns.

Iata o lista a beneficiilor unei plimbari desculti.
Imbunatateste somnul. Stramosii nostri aveau o legatura 

stransa cu pamantul. Dormeau aproape de el, pe paturi 
improvizate din plante sau chiar direct pe pamant. Casele 
erau facute din piatra sau alte materiale naturale. Mersul pe 
jos descult poate face ca ritmul corpului sa se armonizeze cu 
cel al pamantului, ceea ce imbunatateste somnul.

Regleaza "sistemele electrice" ale corpului. Corpurile 
noastre sunt facute din 60% apa, care este un bun 
conducator de electricitate. Mersul descult poate ajuta la 
reincarcarea si reglarea "sistemelor electrice" din corp si 
reface nivelul de ioni in celulele si tesuturile noaste.

Imbunatateste sanatatea mentala. Nu este o coincidenta 
faptul ca majoritatea exercitiilor care cer concentrarea sunt 
facute in picioarele goale, artele martiale, yoga si tai chi. 
Mersul descult si conexiunea cu energia pamantului pot duce 
la reducerea depresiilor si anxietatii si creste nivelul 
endorfinelor.

Creste nivelul experientelor senzoriale. Sunt diferente 
clare intre mersul pe nisip, iarba, lemn sau asfalt. Purtand 
incaltaminte tot timpul pierdem aceste experiente senzoriale, 
iar lumea redevine tridimensionala doar cand putem simti 
mai multe cu talpa.Dezvolta concentrarea pentru prezent. A 
obtine liniste in ganduri poate fi destul de greu, daca nu esti 
implicat intr-o activitate care iti cere sa fii alert. Este greu sa 
nu fii atent la fiecare pas pe care il faci daca esti descult, 
pentru ca trebuie sa fii atent la pietre si spini ceea ce te ajuta 
sa te concentrezi la prezent.

Imbunatateste tinuta. Muschii nedezvoltati bine din 
picioare pot duce la o tinuta gresita, care poate duce la dureri 
de spate. Mersul in picioarele goale intareste muschii 
picioarelor si imbunatateste tinuta.

- Nevastă-mea a aflat că o înşel…

- Nu-i nimic, soţia ta este o femeie puternică.

- Asta mă şi sperie!

***

Un tip trebuia să plece din ţară pentru o lună, aşa că îl 

roagă pe prietenul său cel mai bun să tragă puţin cu ochiul la 

nevastă-sa si să-i dea de ştire dacă se întâmplă ceva 

deosebit.

După 2 săptămâni, primeşte o telegramă: "Bărbatul care 

venea în fiecare noapte la nevastă-ta a lipsit ieri!"

Pastila de râs

Oamenii de ştiinţă au reuşit 
să demonstreze legătura 
d i rec tă  d in t re  s t res  ş i  
încărunţire prin studierea 
celulelor stem responsabile 
de generarea pigmentului 
care colorează firul de păr, 
potrivit The Telegraph.

„Cu toţii ştim câte o 
poveste potrivit căreia stresul 
ne afectează corpul, în 
principal pielea şi părul, 
singurele pe care le putem 
vedea din afară”, a declarat 
Ya-Chieh Hsu, profesor 
asociat la Universitatea 
Harvard şi unul dintre autorii 
studiului, publicat în revista 
Nature.

„Am vrut să înţelegem 
dacă această legătură este 
adevărată şi, dacă da, cum 
stresul produce modificări în 
structura diverselor ţesuturi. 
Am fost curioşi să vedem dacă 
s t r e s u l  c h i a r  d u c e  l a  
încărunţire”, a mai spus ea.

Cercetătorii au fost iniţial 

de părere că responsabil 
pentru acest fenomen ar 
putea fi sistemul imunitar, care 
ar ataca celulele responsabile 
de generarea pigmentului 
care colorează firul de păr, 
însă au ajuns la concluzia că, 
în cazul testelor pe şoareci cu 
sistemul imunitar suprimat 
efectul tot s-a produs.

După ce treptat au eliminat 
diferite posibilităţi, cercetătorii 

s-au concentrat asupra 
sistemului nervos simpatic. Ei 
au descoperit că stresul 
determină el iberarea în 
organism al noradrenalinei, 
care acţionează asupra 
celulelor care colorează părul.

Autorii studiului speră că 
această descoperire să ofere 
o perspectivă mai clară cu 
privire la efectele stresului 
asupra corpului uman.

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

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
I.I. Cristea Ilie Mosteni anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Împădurirea unui teren de 11,18 ha prin accesarea 
Schemei de stat – Sprijin pentru prima împădurire – măsura 8, submăsura 8.1 din cadrul 
PNDR 2014-2020”, propus a se amplasa în comuna Drăgănești de Vede, sat Văcărești, județul 
Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-joi 
înre orele 8:00-16:30 și vineri între 8:00-14:00 și la sediul titularului din comuna Vârtoape, sat 
Vârtoapele de Sus, jud. Teleorman.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

Ce efecte au cinci minute 
de plimbare desculț 

în fiecare zi!

O pestera nou descoperita in Sinai, Egipt, s-
a dovedit a fi o adevarata comoara, peretii sai 
fiind impanziti de desene vechi de 10.000 de 
ani.

Pestera a fost gasita la circa 30 de kilometri 
nord de orasul St. 
Catherine si la 60 de 
kilometri sud-est de 
Sarabit el-Khadem, un 
oras faimos pentru 
minele sale de turcoaz, 
arata IFL Science.

Pestera a fost gasita 
i n t r - o  z o n a  g r e u  
accesibila, este adanca 
de 3 metri si lata de 3,5 
metri, au anuntat autoritatile.

Pe pereti, de la podea si pana la tavan, se 
afla desene in culori vii, infatisand mai ales 
magari si catari. Cele aflate sus sunt si cele mai 

vechi.
In afara de animale, pe pereti mai sunt 

desenate si mai multe femei, aceste din urma 
desene fiind realizate, cel mai probabil, in 
perioada dintre Neolitic si Epoca bronzului.

In pestera au fost 
gasite si unele urme 
vechi de om, au anuntat 
autoritatile, care au facut 
p u b l i c e  s i  c a t e v a  
fotografii.

Regiunea Peninsulei 
Sinai, unde s-a facut 
descoper i rea,  es te  
locui ta  d in t impur i  
preistorice.

In tot Egiptul au fost gasite nenumarate 
desene realizate in piatra, in diferite epoci. 
Cele mai vechi dateaza de acum 17.000 de ani 
si au fost descoperite abia recent.

Legătura directă dintre stres şi 
încărunţire, demonstrată

Descoperire făcută din pură 
întâmplare în Egipt



106: Se termină reconstrucția podului peste Dunăre (cu 

o lungime de 1135 m) la Drobeta, de către Apolodor din 

Damasc.

1797: S-a născut Franz Schubert, compozitor austriac (d. 

1828).

1844: Emanciparea țiganilor aparținând așezămintelor 

bisericești și mănăstirilor de către Mihail Sturdza, Domnul 

Moldovei (1834-1849). La 14 ianuarie 1844, au fost eliberați 

și țiganii robi ai statului.

1854: S-a născut David Emmanuel, matematician român 

(d. 1941).

1929: S-a născut Rudolf Mössbauer, fizician german, 

laureat al Premiului Nobel (d. 2011).

1933: A murit John Galsworthy, scriitor englez, laureat al 

Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1932 (n. 1867).

1944: A murit Jean Giraudoux, scriitor francez (n. 1882).

1937: S-a născut Marin Moraru, actor român de teatru și 

film (d. 2016).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Tărâmul dintre vânturi 12:40 
Direcţia: sud-vest! 13:10 Dispăruţi 
fără urmă 14:00 Telejurnal 14:55 
Opre Roma 15:45 EURO polis 
16:45 Lumea azi 17:15 Tărâmul 
dintre vânturi 18:25 Handbal 
masculin: CS Dinamo Bucuresti - 
CSM Bucuresti 20:00 Telejurnal 
21:05 Enigma 23:00 Ediţie specială 
00:00 Telejurnal 00:30 Zigzag prin 
istorie

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 31 Ianuarie

Sunteti ingrijorat 
din cauza problemelor 
financiare. Va puteti 
baza pe ajutorul unei 
persoane mai  in  
varsta. Se iveste 
ocazia sa castigati 
ceva in plus pe langa 
salariu. 

Este posibil sa va 
certati cu o colega de 
serviciu, despre care 
aflati ca va barfeste. 
Pastrati-va calmul si 
ascultati-va intuitia! 
Va recomandam stati 
mai mult in mijlocul 
familiei.

R e v i n e  i n  
actualitate o problema 
sentimentala si s-ar 
putea sa va certati cu 
partenerul de viata. 
Daca nu reusiti sa va 
calmati, riscati sa 
aveti probleme de 
sanatate.

Nu va ambitionati 
sa va rezolvati singur 
toate problemele. 
S f a t u r i l e  u n e i  
persoana va ajuta sa 
aplanati un conflict cu 
u n  p a r t e n e r  d e  
afaceri. Seara primiti 
o veste buna.

O ruda mai in 
varsta va atrage 
atentia ca nu va 
purtati corect. Va 
sfatuim sa fiti prudent, 
ca sa evitati deziluziile 
si certurile. Va sfatuim 
sa aveti mai multa 
grija de sanatate!

Dimineata aveti 
s e n t i m e n t e  
contradictorii in ceea 
ce priveste problemele 
profesionale si de 
familie. Nu promiteti 
nimic daca nu sunteti 
sigur ca va tineti de 
cuvant!

S-ar  pu tea  sa  
plecati intr-o calatorie. 
Desi aveti tendinta sa 
cheltuiti mult, aveti 
sanse sa obtineti mari 
satisfactii. Va sfatuim 
sa respecta t i  cu  
strictete regulile de 
circulatie.

Sunteti energic 
rezolvati o problema 
par tener ia la  ma i  
veche. S-ar putea sa 
va dezamageasca un 
prieten in care ati avut 
mare incredere. Va 
sfatuim sa nu puneti 
la suflet. 

Va angajati intr-un 
nou proiect care ar 
putea sa va aduca 
avantaje materiale 
substantiale, dar nu 
veti mai avea timp 
liber. Aveti grija sa nu 
va neglijati familia si 
prietenii!

BERBEC

Nu sunteti multumit 
de nimic si va enervati 
r e p e d e .  N u  v a  
descarcati nervii pe cei 
din jur! Va sfatuim sa 
va pastrati cumpatul si 
sa nu exagerati. Cu 
rabdare, toate se vor 
rezolva usor.

In prima parte a 
zilei, aveti tendinta sa 
le cautati tuturor nod 
in papura. Seara 
petreceti momente 
placute alaturi de 
partenerul de viata. 
Va sfatuim sa va 
odihniti mai mult.

S-ar putea ca o 
persoana apropiata 
sa va dezamageasca. 
Sunteti foarte energic 
si imprejurarile va 
s u n t  f a v o r a b i l e .  
Petreceti mai mult 
t i m p  a l a t u r i  d e  
persoana iubita!

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 X-
M e n :  C e i  d i n t â i  2 3 : 0 0  
Destinație finală 5 01:00 
Soldații destinului 03:00 Lecţii 
de viaţă 04:00 Vorbeşte lumea 
06:00 Ce se întâmplă doctore?

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Nuntă cu 
scântei - cu Ana Morodan 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19 :00  Obse rva to r  20 :00  
Transformers: Exterminarea 
23:15 Sicario: Asasinul 02:00 
Acces direct 03:45 Mangalița 
04:30 Nuntă cu scântei - cu Ana 
Morodan

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

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Camera de râs 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:30 F lash 
monden 20:00 Agentu' CIA 
21:30 Filiera franceză 00:30 
Cum să-ți găsești soția 
perfectă 02:30 Agentu' CIA 
04:00 Marele Alb 

08:00 Cu totii au sarutat 
mireasa 09:45 La bloc 12:15 
Ce femeie! 14:15 919 Fifth 
Avenue 16:15 Martin si Lewis 
18:15 La bloc 20:30 În 
căutarea lui Forrester 23:15 
Moștenirea diavolului 01:00 
În căutarea lui Forrester 
03:30 Moștenirea diavolului 
05:00 La bloc 06:15 Ce spun 
românii

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 Pescar 
hoinar 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Ferma 16:00 Glasul 
inimii 17:00 România…în bucate 
17:40 In direct cu viaţa 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 
00:00 Femei de 10, bărbați de 10

08:40 Familia Monstrulescu 
10:10 Man of Steel: Eroul 12:20 
Aventurile extraordinare ale 
Adelei 14:00 Holidaze: Din nou 
acasă 15:25 Solo: O poveste 
Star Wars 17:30 Destinația 
18:15 Christopher Robin şi 
Winnie de Pluş 20:00 Juliet, 
N a k e d  2 1 : 3 5  M i s i u n e :  
Imposibilă. Națiunea secretă 
23:40 Mike meseriașu' 01:30 
Săruturi și focuri de armă

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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 

31 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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Răzvan Lucescu (50 de 
ani) a primit o nouă apreciere 
din partea grecilor, după ce 
jucătorii din campionatul elen 
l-au ales drept cel mai bun 
antrenor al anului trecut.

ehnicianul român a reușit o 
performanță incredibilă, după 
ce a devenit primul antrenor 
care a reușit "eventul", alături 
de PAOK Salonic.

PAOK Salonic a câștigat 
primul titlu din Grecia, după 34 
de ani, alături de Răzvan 

Lucescu
PAOK a cucerit, în 2019, 

primul titlu în grecia după o 
așteptare de 34 de ani. Ultima 
dată când fosta echipă a lui 
Răzvan Lucescu a devenit 

campioană a fost în 1985. 
PAOK are 3 titluri în palmares, 
în 1976, 1985 și 2019.

Lucescu și-a adjudecat și 
Cupa Greciei, după o finală 
câștigată în fața lui AEK, cu 1-
0.

R ă z v a n  L u c e s c u  a  

t ransmis  un  mesa j  de  
mulțumire 

Răzvan Lucescu nu a putut 
fi prezent la gala unde i-a fost 
decernat premiul, așa că a 
înregistrat un mesaj video, prin 
care le-a mulțumit jucătorilor 
care l-au votat. 

"Un antrenor nu este 
niciodată singur în munca sa. 
În jurul său sunt o mulţime de 
oameni, care muncesc foarte 
mult pentru a obţine succesul 
şi fericirea. Sunt jucătorii care 
decid meciurile şi ne aduc 
fericirea victoriilor. Trebuie să 
mulţumesc fiecăruia dintre ei, 
fiindcă au fost niște jucători 
fantastici. 

Trebuie să îi mulţumesc şi 
lui Ivan Savvidis, care nu mai 
este preşedintele meu, dar 
care mi-a dat o posibilitate 
fantastică de a lucra cu jucători 
extraordinari, să am un 
asemenea succes şi să îmi 
ridic nivelul meu ca antrenor", 
a fost mesajul lui Răzvan 
Lucescu.

SPORT

CIES Football Observatory a alcătuit topul celor mai 
eficiente formații de pe continent. Surprinzător, Astra Giurgiu 
este lider în această ierarhie, peste giganți precum Liverpool, 
PSG sau Juventus. 

Topul a fost întocmit după ce au fost comparate media 
punctelor obținute pe meci de o echipă cu cea a punctelor pe 
care era de așteptat să le câștige. Datele sunt bazate pe 
statisticile InStat.

Conform ierarhiei, Astra Giurgiu a obținut 1,95 puncte pe 
partidă, deși se preconiza că va lua doar 1,10. Podiumul 
topului inedit, care conține 496 de cluburi, este completat de 
Sivasspor și Benfica Lisabona. Ferencvaros e pe patru, iar 
campioana Europei, Liverpool, este a cincea. 

Chindia Târgoviște, peste Real Madrid sau Barcelona
Următoarea echipă românească în acest top al eficienței 

este Chindia Târgoviște. Dâmbovițenii sunt pe poziția a 114-
a, peste Barcelona, Real Madrid sau Manchester United.

A treia echipă din Liga 1 este Gaz Metan Mediaș, urmată 
de FCSB. Bucureștenii au obținut 1,86 pe meci, în condițiile 
în care era de așteptat să ia 1,70.

Cea mai slab clasată trupă din România e Voluntari. 
Ilfovenii ar fi trebuit, conform hârtiei, să ia 1,02 puncte pe 
meci, dar au adunat doar 0,38.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la FRF, a vorbit despre 
Mario Camora (33 de ani), jucătorul CFR-ului, despre care 
crede că ar fi convocat cu siguranță la echipa națională, dacă 
ar primi cetățenia.

Mirel Rădoi, noul selecționer al României, a declarat în 
mai multe rânduri că nu ar fi împotriva convocării jucătorilor 
naturalizați, iar Mihai Stoichiță crede că Mario Camora ar fi 
unul dintre fotbaliștii care ar putea îmbrăca tricoul "tricolorilor" 
sub comanda lui Rădoi.

"Să fie jucători de valoare, nu orice jucător care joacă bine 
un meci. Am mai pomenit eu de niște sugestii cu jucători 
pasageri prin campionatul României, ca jucători care trebuie 
naturalizați. Dacă Rădoi îl va avea pe Camora cu cetățenie, 
sigur îl va chema la națională. Pe nivelul sportiv al lui Camora, 
nu pe altceva", a declarat Stoichiță pentru ProX.

Camora se află la CFR Cluj din iulie 2011, după ce și-a 
terminat înțelegerea cu Naval, din Portugalia.

Topul în care Astra Giurgiu domină Europa! 

Chindia, peste Barcelona 
și Real Madrid

FRF, hotărâtă să naturalizeze 
un străin din Liga 1: "Rădoi îl 

va chema sigur la națională!"

Situație de tot râsul cu un jucător de la Genk 
protagonist. Sander Berge este cel care îl poate 
"salva" pe Ianis Hagi, pentru că joacă pe același 
post, însă o confuzie amuzantă a avut loc. 
Inițial, mijlocașul de 21 de ani a fost dorit de 
Sheffield United, care era dispusă să achite 
20,8 milioane de euro în schimbul său, însă pe 
fir a intrat și Manchester United.

Norveg ianu l  a  a juns  ch iar  ș i  în  
cantonamentul celor de la United, la 
Carrington, marți dimineața, pentru a face vizita 
medicală. Zvonul a fost lansat de un jurnalist de 
la Evening Standard, care a și făcut o poză în 
care susține că una dintre cele două persoane 
care se văd în mașină este Berge. Nimic mai 
fals. Cel din mașină era un portar de 15 ani de la 
echipa a doua a clubului.

Sander Berge este cel mai valoros jucător 
din lotul lui Genk, departe de orice alt fotbalist. 
Po t r i v i t  pub l i ca ț i e i  de  spec ia l i t a te  
Transfermarkt, mijlocașul este cotat la 22 de 
milioane de euro.

Sander Berge, aproape de o despărțire de 
Genk. Ianis Hagi, titular?

De la începutul acestei luni, de Berge s-au 
interesat mai multe echipe, printre care 

Liverpool, Napoli și Manchester United.
Presa belgiană susține că Ianis Hagi trebuie 

să plece de la Genk

În urmă cu câteva zile, presa din Belgia a 
scris că Ianis Hagi "trebuie să plece urgent" de 
la Genk. Jurnaliștii de la Voetbalkrant notează 
că Ianis Hagi e pe lista de transferuri a clubului 
și trebuie să-și găsească rapid o altă formație la 
care să evolueze.

”La Genk sunt numeroși fotbaliști gata de o 
nouă provocare. Ianis Hagi nu a jucat un rol 
important și, în acest moment, va trebui să 
caute să prindă minute în altă parte”, scriu 
ziariștii belgieni.

Grecii nu l-au uitat pe Răzvan Lucescu! 
Jucătorii i-au oferit premiul pentru cel mai

 bun antrenor al anului 2019

Confuzia de tot râsul care îl poate salva pe Ianis Hagi.
 Ce s-a întâmplat cu cel mai valoros jucător de la Genk
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