
Județul Teleorman 
s e  c o n f r u n t ă ,  î n  
această perioadă, cu 
incendii de vegetație 
u s c a t ă .  S e c e t a  
excesivă și prelungită 
a făcut ca vegetația să 
s e  a p r i n d ă  u ș o r,  
punând în pericol 
bunuri materiale și 
îngreunând traficul 
rutier. 

Lipsa îndelungată a 
precipipațiilor a făcut 
ca numărul incendiilor de vegetație uscată să crească alarmant, în ultima 
perioadă, în județul Teleorman.

(Continuare  în  pagina  2)

Zilele trecute, un grup 
reprezentativ al celor două 
asociații, ne-am deplasat la 
Centrul Rezidențial pentru 
P e r s o a n e  V â r s t n i c e  
Dependente ,,SF. MARIA" 
din local i tatea Talpa-
Ogrăzile, județul Teleorman 
pentru a le fi alături, câteva 
zeci de minute și pentru a le 
mai alina din durerea și 
grijile cotidiene, celor peste 
cincizeci de bătrâni aflați în 
acest centru.

(Continuare  în  
pagina  4)

Rata şomajului în judeţul Telormana a scăzut uşor faţă 
de luna precedentă. La sfârșitul lunii decembrie, în 
evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de 
Muncă Teleorman erau înregistrați 8.825 șomeri (din care 
3.772 femei), rata șomajului fiind de 6,15 la sută.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a 
fost de 6,26 la sută, în această lună acest indicator a 
înregistrat o scadere cu 0,11 puncte procentuale.

Din totalul de 8.825 persoane înregistrate în 

evidențele AJOFM Teleorman, 1.389 erau beneficiari de 
indemnizaţie de şomaj, iar 7.436 erau șomeri 
neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 
6.624 șomeri provin din mediul rural și 2.201 sunt din 
mediul urban.

Cei mai mulți șomeri, peste 2330, au vârsta cuprinsă 
între 40 și 49 de ani.

(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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4Rata şomajului a înregistrat o ușoară scădere

Acțiune caritabilă a rezerviștilor 
militari teleormăneni uniți

Repere teleormănene: 

 Vasul de ofrandă

Programul național 
de educație de mediu 

a reînceput, în sute
 de școli din țară, 

cu o nouă misiune

Încălzirea vremii triplează numărul de 
incendii de vegetație



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
În doar două zile, pompierii 

militari teleormăneni au fost 
solicitați să intervină pentru 
s t i nge rea  a  14  as t f e l  
deincendii, care puneau în 
pericol bunurile materiale din 
gospodăriile cetățenilor ori 
viața oamenilor și participanții 
la traficul rutier, din cauza 
fumului degajat. Incendiile, 
care s-au manifestat pe raza 
localităților din aproape tot 
județul au avut o cauză 
probabilă comună, și anume 
„focul deschis în spații 
deschise”.

”Zilele acestea, pompierii 
militari teleormăneni au fost 
solicitați să intervină pentru 

stingerea a 14 incendii de 
vegetație uscată și resturi 
menajere, acestea putând 
pune în pericol bunurile 
materiale din gospodăriile 
cetățenilor ori viața oamenilor, 
participanți la traficul rutier, 
deoarece fumul degajat a 
îngreunat c i rculaț ia pe 
anumite sectoare de drum.

Incendii le, care s-au 
manifestat pe raza localităților 
T u r n u  M ă g u r e l e  ( 2  
even imen te ) ,  Sâ rben i ,  
Fântâne le ,  Câr lomanu,  
Scrioaștea (2 incendii), 
Vi tăneșt i ,  Copăceanca,  
Gratia, Olteni, Prunaru, 
Măgura și Călinești, au avut 
aproape în totalitate o cauză 

probabilă comună, și anume 
„focul deschis în spații 
deschise””, spun pompierii din 
Teleorman.

P o m p i e r i i  m i l i t a r i  
teleormăneni atrag atenția că, 
potrivit legii, efectuarea unor 
lucrări de ardere a resturilor 
vegetale fără întrunirea 
condițiilor legale și fără luarea 
măsuri lor de evitare a 
propagării la construcții, 
depozite, culturi agricole, 
păduri, plantați i și alte 
v e c i n ă t ă ț i  c o n s t i t u i e  
c o n t r a v e n ț i e  ș i  s e  
sancționează cu amendă de 
la 1.000 la 2.500 lei.

Claudiu DUMITRACHE

Patrula de Reciclare a trecut la un nou nivel în ediția 2020. 
Astăzi, mai mult ca oricând, a venit momentul să reciclăm! Să 
reciclăm obiceiurile proaste, atitudinile greșite, ideile 
preconcepute, gesturile iresponsabile față de mediu! Să le 
tratăm ca pe niște deșeuri ce sunt! Să le transformăm în obiceiuri 
sănătoase, care ne fac să trăim mai frumos. De anul acesta, 
identificăm obiceiurile proaste și le înlocuim cu alternativele 
benefice pentru natură și, implicit, pentru noi înșine.

“După 8 ani în care am creat un model sustenabil de educație, 
am stabilit un record național la colectarea deșeurilor electrice, 
am primit premii, aprecieri și susținere din partea comunităților, a 
presei, autorităților și mediului de afaceri, devenim o platfomă de 
excelență în promovarea obiceiurilor bune față de mediu. La 
ediția 2020, „reciclăm” obiceiuri și le transformăm în practici 
corecte și responsabile.”, a declarat Alexandra Arnăutu, director 
de program.

Patrula vizează 20 de idei eco pentru 2020, subiecte de 
actualitate care ar trebui să ne preocupe pe toți, dacă vrem să ne 
îmbunătățim viața și să salvăm ecosistemul. 

Echipele participante, profesori și elevi, vor încerca să își facă 
școlile cât mai „eco-friendly”, adoptând schimbări concrete care 
să ne inspire să le preluăm, pe oricare dintre noi! Vom vorbi 
despre „cum am făcut”, nu despre „cum ar trebui sa facem”.

„Vrem să fim oameni responsabili. Vrem comunități curate. 
Vrem ca școala să creeze valoare pentru întreaga societate. 
Vrem respect față de lege, fata de natură și față de noi înșine. 
Vrem ca România să nu mai fie la coada Europei, când vorbim de 
standardele de mediu. Vrem să promovăm un stil de viață 
sănătos și ecologic.  Vrem să facem ceva de care să fim mândri!”

Manifestul Patrulei de Reciclare 2020
Gândiți-vă la gesturile pe care le faceți în mod obișnuit – 

acasă, la locul de muncă sau în natură. Care sunt cele cu un 
impact nefast asupra mediului înconjurător? Ce puteți face altfel 
sau mai bine? Poate fi vorba de acțiuni prin care reduceți 
cantitatea de deșeuri, economisiți resursele naturale, colectați 
mai eficient deșeurile reciclabile, refolosiți în mod creativ diferite 
obiecte, reduceti risipa? Avem nevoie de de sustinere si 
mobilizare din partea comunităților noastre! Rămâneți conectați 
cu noi, „reciclați-vă” obiceiurile proaste, schimbați-le cu unele 
bune, spuneți-ne cum ați procedat și în ce fel vă e mai bine!

Împreună, putem să demonstrăm că educația de mediu se 
concretizează în stilul nostru de viață, în curajul de a face 
schimbări benefice, capacitatea de a lua decizii responsabile și 
creativitatea de a aplica alternativele potrivite! Fiecare 
contribuție la platforma creată de Patrula de Reciclare va da 
amploare atitudinilor și practicilor benefice față de mediul 
înconjurător, în România.

Toti pentru mediu, educatie pentru toti! – este sloganul sub 
care vom performa în 2020.

Pe Site-ul, pagina de Facebook și Canalul YouTube ale 
programului veți găsi exemple și experiențe reale ale echipelor 
din Patrula de Reciclare. Profesori de la grădinițe, școli și licee 
din toată țara se pot înscrie în continuare!

B.P.

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

Încălzirea vremii triplează numărul de 
incendii de vegetație

Românii care au fost cu Dacia Duster în 
Siberia s-au întors acasă! Atilla și Kinga Bertici 
au ajuns la Satu Mare după ce au parcurs 
24.000 de kilometri.

Expediția Hello Siberia a ajuns la final. 
Atilla și Kinga Bertici au fost așteptați de 
familie și prieteni la revenirea acasă. Cei doi 
plecaseră de la Satu 
Mare pe 12 decembrie, 
cu Neo, așa cum își 
alintă Dacia cumpărată 
în leasing, pentru a 
ajunge în cea mai 
friguroasă localitate de 
pe Pământ: Oymyakon 
din Siberia, supranumit 
“Polul Frigului”.

În cele 48 de zile de 
expediție, românii și 
Dacia Duster au avut 
de înfruntat chiar și 
temperaturi de -60 de 
grade. “Am simțit că mașina se rupe în două”, 
a spus Atilla. “Până și primarul din Oymyakon 
ne-a zis că suntem niște idioți, pentru că și 
localnicii, când merg în alt sat, merg cu cel 
puțin două mașini.” Mai mulți călători chinezi 
au murit acolo în urmă cu un an, pentru că 
mașina lor s-a stricat și nimeni nu a trecut prin 
zonă.

Unul dintre cele mai grele momente pentru 
cei doi români au fost cel în care au rămas fără 
portofelul în care aveau banii, cardurile și 
actele. S-a întâmplat în orașul Kemerovo. Cei 
doi au luat în calcul revenirea acasă, dar au 
fost salvați de familia și de prietenii care le-au 
trimis bani și i-au încurajat să meargă mai 

departe.
P e  l i s t a  d e  

evenimente critice prin 
care au trecut în regatul 
de gheață cu doar șase 
ore de lumină pe zi, 
Atilla și Kinga pun și 
momentele în care 
Dacia lor a început să 
s c o a t ă  z g o m o t e  
ciudate din cauza 
frigului. Inginerii și 
mecanicii din Tomtor i-
au ajutat să facă 
modificări pentru a 

păcăli senzorul de temperatură aflat în oglinda 
din dreapta, cu aproximativ 5-7 grade. La -40 
de grade Celsius, instrumentarul de bord nu 
mai afișa nicio informație.

O lună și jumătate, 24.000 de kilometri, 35 
de vlog-uri și peste 3 milioane de vizualizări 
sunt cifrele expediției românilor cu Dacia 
Duster în Siberia.

Programul național de 
educație de mediu a reînceput, 

în sute de școli din țară, 
cu o nouă misiune

Românii care au fost cu Dacia Duster 
în Siberia s-au întors acasă
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F o s t u l  m i n i s t r u  a l  
Finanţelor Publice Eugen 
Teodorovici critică actuala 
conducere a Partidului Social 
Democrat, el propunând ca cei 
c a r e  v o r  s ă  a s i g u r e  
conducerea PSD şi să deţină 
funcţia de prim ministru să nu 
se mai „ascundă” în spatele 
imuni tăţ i i  par lamentare.  
Teodorovici spune că nu a 
semnat moţiunea de cenzură 
depusă de PSD şi UDMR, 
transmite News.ro.

„Pot să vă spun sigur 
că eu nu am semnat 
moţiunea aceasta pentru 
că încă nu-mi este foarte 
clar avantajul depunerii 
acestei moţiuni astăzi”, a 
afirmat Eugen Teodorovici 
joi, într-un interviu acordat 
PS News.

U l t e r i o r ,  î n t r - o  
intervenţie telefonică la 
Antena 3, fostul ministru al 
Finanţelor Publice a criticat 
actuala conducere a PSD. El a 
afirmat că în şedinţa în care 
Viorica Dăncilă a demisionat 
din funcţia de preşedinte al 
PSD a propus ca o conducere 
interimară să asigure şefia 
partidului fără a putea candida 
la Congres, însă acest lucru 
„nu s-a dorit”.

„La acel CEx când doamna 
preşedinte Dăncilă şi-a dat 

demisia, s-a discutat chiar să 
se rămână interimar ca şi 
conducere inter imară a 
partidului, să se organizeze un 
Congres t ransparent  ş i  
deschis şi fără ca nimeni din 
acea conducere să nu mai 
participe pentru viitoarea 
conducere. A fost propunerea 
noastră, nu s-a dorit acest 
lucru, nu am înţeles de ce 
pentru că este corect şi 
principial corect ca cine 

asigură interimatul partidului 
să nu participe la competiţia 
pentru noua conducere, 
pentru că eşti clar în avantaj 
faţă de ceilalţi care vor să 
candideze la conducerea 
p a r t i d u l u i ” ,  a  a f i r m a t  
Teodorovici.

Eugen Orlando Teodorovici 
a spus că statutul PSD ar 
trebui modificat astfel încât cei 
care asigură preşedinţia şi 

care vor să ocupe funcţia de 
prim ministru să nu se mai 
„ascundă” în Parlament.

„Cred că ar putea fi o 
mod i f i ca re  a  s ta tu tu lu i  
partidului, dacă tot se doreşte 
modificarea acestuia, poate 
cei care vor să asigure 
conducerea partidului şi mai 
departe, să fie şi viitori prim 
miniştri, să nu mai facă parte 
din Parlament să nu se mai 
ascundă după … dacă nu au 

nimic de ascuns şi nu le e 
teamă de absolut nimic în 
această viaţă nu au de ce 
să se ducă în această 
z o n ă  d e  i m u n i t a t e  
parlamentară. Poate e 
modi f icare pent ru  a  
convinge oamenii că într-
adevăr nu ai ce să te 
ascunzi, că faci tot ce ţine 
de tine ca şi om politic 
pentru binele ţării şi nu 
jocuri de culise”, a mai 

afirmat Teodorovici la Antena 
3.

Întrebat dacă se teme de 
excluderea din PSD având în 
vedere că nu a semnat 
moţiunea de cenzură şi ţinând 
cont de criticile la adresa 
actualei conduceri a partidului, 
Teodorovici a răspuns: „Sunt 
pregătit pentru orice, când mi-
am asumat să fiu om politic îţi 
asumi absolut tot”.

După ce au reușit performanța să nu obțină nici un post de 
eurodeputat la alegerile europarlamentare de anul trecut, 
după ce Călin Popescu Tăriceanu, ”inimă zburdalnică” cum îl 
etichetase fostul președinte al României, Traian Băsescu, 
după ce Călin Popescu Tăriceanu a pierdut șefia Senatului 
României, trecând în opoziție alături de PSD, Tăriceanu 
declară că se sacrifică alegerea primarilor în două tururi 
pentru forțarea alegerilor anticipate.

ALDE critică decizia Guvernului Orban de a-și asuma 
răspunderea pe proiectul alegerilor locale în două tururi de 
scrutin, motivând că astfel ”se sacrifică alegerea primarilor în 
două tururi pentru forțarea alegerilor anticipate”.

”Decizia Guvernului de asumare a răspunderii pe 
modificarea legislației electorale pentru alegerile locale este 
una regretabilă. Considerăm că nu calea asumării 
răspunderii era cea adecvată, că așa cum ALDE a cerut 
adoptarea unei ordonanțe de urgență, care, pe lângă 
avantajul intrării în vigoare imediate, putea fi ulterior și 
dezbătută în Parlament pentru orice modificare”, a declarat 
Călin Popescu Tăriceanu.

La rândul său, deputatul Calotă Ică Florică, președintele 
Organizației Județene Teleorman a Alianței Liberalilor și 
Democraților, se ascunde, refuzând să spună cum va vota 
personal la moțiunea de cenzură inițiată de PSD Guvernului 
Orban, nici dacă personal este de acord cu alegerea 
primarilor în două tururi, nici dacă personal agrează alegerile 
parlamentare anticipate, și mai ales dacă personal are de 
gând să mai candideze pentru încă un mandat de 
parlamentar, nici ce crede despre pensile speciale, nici 
măcar ce crede despre migrația politică.

De altfel Organizația Județeană Teleorman a ALDE se află 
în disoluție, iar cei trei primari pe care îi au liberal-democrații, 
după alegerile locale viitoare în două tururi de scrutin, poate 
și mai puțini, vor fi insuficienți pentru susținerea unui viitor 
candidat la Parlament, respectiv tot a deputatului Calotă Ică 
Florică.

Și vorbind despre disoluția Organizației Județene 
Teleormana  ALDE, nu trebuie neglijat nici faptul că fostul 
vicepreședinte al Organizației, Samuel Calotă, a demisionat 
de mult timp din ALDE.

Ioan DUMITRESCU

C â ț i v a  
parlamentari PNL 
a u  d e p u s  u n  
proiect de lege 
prin care vor ca la 
a l e g e r i l e  
parlamentare, la 
f e l  c a  l a  
p r e z i d e n ț i a l e ,  
r o m â n i i  d i n  
Diaspora să poată 
vota pe parcursul 
a trei zile.

Proiectul a fost depus de liberalii Alina Gorghiu, Florin 
Roman și Daniel Fenechiu și vizează  modificarea și 
completarea prevederilor Legii nr. 208/2015  privind 
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 
Permanente.

Astfel, cei trei propun ca votarea la secțiile din străinătate 
să se desfășoară și pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, 
iar în ziua de vineri, votarea să înceapă la ora locală 12.00 și 
se încheie la ora locală 21.00.

Totodată, în ziua de sâmbătă, urnele ar urma să se 
deschidă la ora locală 7.00 și să se închidă la ora locală 
21.00.

O altă modificare propusă arată că, în cazul în care 
persoana este înscrisă în lista electorală permanentă 
existentă la altă secție de votare, președintele biroului 
electoral al acelei secții de votare va fi notificat de către 
sistemul informatic în acest sens și va radia persoana 
respectivă din lista electorală permanentă.

După ce alegătorul semnează în lista electorală 
suplimentară îi încredințează buletinele de vot și ștampila cu 
mențiunea "VOTAT". Alegătorul care votează în străinătate 
semnează pe un dispozitiv electronic.

Liberalii mai vor ca alegătorii care la ora 21,00 se află la 
sediul secției de votare, precum și cei care se află la rând în 
afara sediului secției de votare pot să își exercite dreptul de 
vot.

Ultimele zbateri ale ALDE

Proiect de lege al PNL: 
trei zile de vot în Diaspora la 

alegerile parlamentareMinistrul Sănătății, Victor Costache, 
precizează că Agenția Națională de Integritate 
(ANI) i-a răspuns într-un document că funcția 
de membru în cadrul Guvernului simultan cu 
desfășurarea de activități medicale în baza 
unui contract individual de muncă, nu este de 
natură a genera o situație de incompatibilitate.

Costache mai precizează, într-o postare pe 
Facebook, că are un contract individual de 
muncă cu spitalul Polisano pentru a putea 
opera legal, pentru că legea nu permite 
contracte de voluntariat pentru spitalele 
private.

Avocatul Poporului (AP) a 
sesizat Curtea Constituţională 
a României (CCR) cu excepţie 
de neconstituţionalitate cu 
privire la legea care elimină 
pensiile speciale adoptată de 
Camera Deputaţilor, Renate 
Weber precizând că sunt 
" m o t i v e  m u l t i p l e  d e  
neconstituţionalitate".

"Sunt două motive mari pe 
care le-am invocat noi în 
a c e a s t ă  e x c e p ţ i e  d e  
neconstituţionalitate - o dată e 
faptul că nu s-au respectat 
p r e v e d e r i l e  c l a r e  d i n  
Constituţie cu privire la 
componenţa Parlamentului în 
momentul în care se modifică 
S t a t u t u l  s e n a t o r i l o r  ş i  
deputaţilor. Constituţia e foarte 
clară. E nevoie de şedinţa 
camerelor reunite, or aici a fost 

vorba doar de votul Camerei 
Deputaţilor, iar pe de altă parte 
celălalt motiv e nerespectarea 
deciziilor anterioare ale Curţii 
Constituţionale", a declarat, 
pentru Agerpres, Avocatul 
Poporului, Renate Weber.

Printre acestea, ea a 
menţionat decizii CCR care 
p r i v e s c  m a g i s t r a ţ i i  ş i  
judecătorii Curţii de Conturi.

"Sunt motive multiple de 

neconstituţionalitate (...) am 
avut sesizări de la diverse 
categorii profesionale şi 
analizând am constatat că 
sunt probleme mari  de 
neconstituţionalitate", a spus 
Weber.

Camera Deputaţilor a 
adoptat, marţi, proiectul 
privind eliminarea pensiilor 
speciale.

Teodorovici spune că nu a semnat moțiunea de 
cenzură și critică actuala conducere a PSD

Victor Costache: Sunt ministrul Sănătății, 
este normal să pot salva vieți

Avocatul Poporului a atacat la CCR legea care 
elimină pensiile speciale



(urmare  din  pagina  1)
Ș o m e r i i  c u  s t u d i i  

gimnaziale au ponderea cea 
mai mare în totalul şomerilor 
înregistraţi în evidenţele 
AJOFM Teleorman (53,10 la 
sută), urmat de cei cu studii 
liceale (16,65 la sută) iar 16,18 
la sută au studii primare/fara 
studii. Șomerii cu nivel de 
învătămănt  profesional/arte si 

meserii reprezintă 13 la sută 
d i n  t o t a l u l  ș o m e r i l o r  
înregistrați, cei cu studii 
postliceale sunt 0,56 la 
s u t ă , i a r  c e i  c u  s t u d i i  
universitare 0,51 la sută.

S t r u c t u r a  ș o m e r i l o r  
înregistraț i  pe nivel de 
ocupabilitate, stabilit prin 
profilare, se prezintă astfel: 
6.461 persoane foarte greu 

o c u p a b i l e ,  2 . 2 0 7  g r e u  
o c u p a b i l e ,  7 3  m e d i u  
ocupab i le ,  ia r  84  sunt  
persoane ușor ocupabile.

Încadrarea într-o categorie 
de ocupabilitate se realizează 
ca urmare a activităţii de 
prof i lare a persoanelor  
înregistrate în evidenţele 
noastre.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Acțiunea noastră s-a desfășurat la inițiativa unui grup de 

camarazi -  în frunte cu președinții celor două asociații de 
rezerviști, col.(r) Sandu Liviu-Sorinel (MAI) și lt.col.(r) 
Brîncoveanu Ioan (MApN), cărora ni s-a alăturat și 
președintele asociației județene a veteranilor de război, 
comandor (r) Ștefan Marin -  prin donarea unor sume de bani, 
în mod benevol, de către unii dintre noi, și cumpărarea unor 
obiecte și materiale pentru acoperirea unor nevoi colective, 
pe care le-am considerat necesare: aparate electrocasnice, 
lenjerie de pat, materiale de igienă sanitară precum și miere 
(de la trei camarazi apicultori).

Am fost întâmpinați de către domnul Ogăraru Iulian-Gigi, 
directorul acestei instituții, și de către domnul Andrei Marin, 
viceprimarul comunei Talpa, care ne-au însoțit și prezentat 
bătrânii din acest centru precum și toate spațiile de cazare.

Momentul cel mai emoționant l-a reprezentat, cum era și 
firesc, întâlnirea cu bătrînii, (majoritatea foarte în vârstă și cu 
diverse afecțiuni medicale), dialogul și schimbul de impresii,  
aceștia fiind foarte bucuroși de prezența și gestul nostru, care 
le-a produs o mare  mulțumire și alinare sufletească.

Am avut, deasemenea, prilejul de a vizita, în incinta 
centrului, o sfântă capelă aparținând Mănăstirii 
,,Acoperămantul Maicii Domnului", unde maica stareță, 
Lepădatu Mihaela, ne-a oferit detalii despre hramul mănăstirii 
aflate în lucru, iar la plecare, la fiecare, ne-a oferit câte o  
icoană sfințită.

Ne-am despărțit cu emoție de bătrânii din centru, nu 
înainte de a le promite, că nu îi vom uita și că vom mai reveni la 
ei.

Am rămas surprinși plăcut, de grija acordată pentru 
îngrijirea acestor bătrâni,  și condițiile oferite în acest centru 
(renovat pe amplasamentul fostei clădiri a CAP-ului), de către 
Primăria Comunei Talpa și Consiliul Local, care merită 
aprecierea și felicitările noastre.

Ulterior, am avut prilejul (și privilegiul), de a ne întâlni și cu 
primarul comunei Talpa, domnul Rababoc Benone, care în 
numele bătrânilor dar și al concetățenilor săi, ne-a mulțumit 
călduros pentru inițiativa noastră, complimentandu-ne cu 
remarca - ,,de astăzi, dumneavoastră ați devenit ambasadorii 
comunei Talpa "...

Acesta, ne-a invitat să vizităm Căminul Cultural, un foarte 
frumos edificiu, unde, la o cafea am primit, din partea 
dumnealui, o surprinzătoare și impresionantă lecție civică și 
de patriotism (foarte asemănătoare, cu spiritul  nostru de 
corp, milităresc și camaraderesc...), privind dedicarea întregii 
vieți, pentru binele concetățenilor săi, dar mai ales, viziunea și 
proiectele îndrăznețe, pe care dorește să le realizeze in 
perioada următoare...

La plecare, am  promis și domnului primar, că vom reveni 
cu drag în comuna pe care o conduce (fiind cel mai longeviv 
primar teleormănean, ales în șase mandate succesive, din 
anul 1996..), în special cu prima ocazie, când va organiza, 
peste câteva luni, brunch-ul în ...Ograda lui Moromete (locul 
unde au fost filmate cele două filme ,,Moromeții").

 În perioada următoare, ne propunem să mai inițiem și alte 
astfel de acțiuni caritabile, și  la alte centre de bătrâni sau 
copii, din județul nostru, cum ar fi cele din Olteni, Furculești și 
altele(dar și la cele din Alexandria și Cervenia, la care am mai 
fost și în anii trecuți, și cărora le-am promis, deasemenea, că 
vom reveni...).

 Și pe această cale, în numele conducerii celor două 
asociații ale noastre, le mulțumim camarazilor care au donat, 
benevol, sume de bani, îmbrăcăminte, obiecte electrocasnice 
sau alimente, avem speranța și rugămintea ca să ni se 
alăture, pe viitor, și alți camarazi, dovedind în acest fel, spiritul 
de corp, de camaraderie și unitate, care ne calăuzește sub 
deviza ,,Patrie, Onoare, Demnitate ".

Purtător de cuvânt, Col.(r.) Orodel Emilian

Rata şomajului a înregistrat o ușoară scădereAcțiune caritabilă 
a rezerviștilor militari 

teleormăneni uniți

Necropola aparţinând bronzului târziu din 
situl „Câmpul Morţilor”, localitatea Zimnicea, 
judeţul Teleorman a fost descoperită în anul 
1949 şi cercetată de către arheologul 
Alexandrina Alexandrescu în perioada 
1967–1970.

Au fost săpate 64 de morminte care au 
aparţinut creatorilor culturii Zimnicea– Plovdiv, 
datate în sec. XIV î. Hr.

Majoritatea mormintelor cuprindea inventar 
funerar format dintr-un vas ceramic, rar două şi 
mici piese de bronz, ambră sau cochilii de 
melci. Vasele erau de cele mai multe ori 
aşezate în regiunea capului.

Vasul de ofrandă din imagine a fost 
descoperit în anul 1969, fiind depus în 
mormântul înregistrat cu numărul 41. 
Scheletul, destul de slab conservat, era orientat 
VSV– ENE şi a aparţinut, după descoperitor, 
unui adolescent. Era chircit pe partea stângă, 
iar vasul era aşezat la înălţimea cotului drept.

Vasul de ofrandă Gârla Mare– Cârna este de 
dimensiuni medii, are o culoare maroniu– 
cenuşie, cu porţiuni maroniu-roşcate şi o formă 
generală bitronconică. Fundul este inelar, iar 
corpul uşor aplatizat este prevăzut cu trei 
proeminenţe organice de formă conică. Gâtul 
bine delimitat de restul corpului este uşor arcuit, 
iar buza este evazată în exterior. Are o toartă în 
bandă îngustă, supraînălţată.

Este bogat decorat prin incizare/imprimare 
şi încrustare cu pastă albă, păstrată doar 
parţial, care scoate destul de bine în evidenţă 
motivele decorative. Gâtul este înconjurat de la 
buză în jos cu un motiv în formă de ghirlandă cu 

vârfurile în sus, urmată de o bandă formată din 
impresiuni succesive de formă semicirculară. 
Zona centrală a corpului este delimitată în 
partea dinspre gât de o linie orizontală, iar 
înspre fund de o „ghirlandă” cu vârfurile în sus, 
de la care pornesc spre bază linii scurte, 
verticale. Este împărţită prin câte trei linii 
verticale în opt zone metopice. Fiecare dintre 
acestea au în centru un motiv circular cu 
mijlocul decorat prin puncte incizate. Acest tip 
de motiv, dar alcătuit din câte trei cercuri 
concentrice este prezent şi în vârfurile celor trei 
proeminenţe conice ce fac parte din corpul 
cănii. Inelul dinspre fundul vasului este decorat 
cu o mică ghirlandă formată prin impresiuni 
semicirculare, succesive, unite. Toarta are la 
exterior o bandă verticală realizată din mici 
impresiuni spiralice, suprapuse. Spre buză 
prezintă un motiv ce se aseamănă cu o ancoră 
modernă.

În cadrul descoperirilor aparte din necropola 
de la Zimnicea, vasul de ofrandă Gârla 
Mare–Cârna nu este o descoperire unică. Un 
alt vas aparţinând aceleiaşi culturi forma 
inventarul mormântului numărul 11, iar în 
mormântul numărul 17 s-a descoperit o cană 
din arealul culturii Tei.

Vasul de ofrandă Gârla Mare–Cârna este o 
piesă importantă deoarece atestă legătura şi 
contemporaneitatea dintre mai multe culturi ale 
epocii bronzului târziu de pe teritoriul ţării 
noastre.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor (ANPC) susţine că nu există 
riscul contaminării cu noul coronavirus prin 
intermediul produselor care provin din China, 
precizând că durata de viaţă a acestui virus în 
afara corpului uman este de 24 de ore, iar 
transportul unui container până în ţara noastră 
durează aproximativ o lună, transmite News.ro.

Potrivit experţilor în domeniul medical, riscul 
de a contracta noul coronavirus prin intermediul 
mărfurilor şi produselor având ca ţară de 
origine China este unul extrem de mic.

„În urma studiilor efectuate, s-a demonstrat 
că durata de viaţă a virusului, în afara corpului 
uman, este de doar 24 de ore, în timp ce 
transportul port-to-port al unui container cu 
mărfuri, din China până în România, durează, 
în medie, între 30 şi 35 de zile. Având în vedere 
aceste elemente, confirmate de specialişti, 
ANPC îi asigură pe consumatorii din România 
că, în mod real, nu există riscul contaminării cu 
noul coronavirus prin intermediul diverselor 
produse (jucării, haine etc.) care provin din 
China”, se arată în comunicatul ANPC.

Repere teleormănene:  Vasul de ofrandă

România este cel mai mare 
exportator de angajați în UE, 
potrivit celui mai nou raport al 
Comisiei Europene despre 
mobilitatea angajaților din 
uniune, publicat joi.

Raportul anual pr ivin 
mobilitatea muncii în UE arată 
că în 173.000 de români s-au 
angajat în alte state membre 
UE în 2018, cu 7% mai mult 
decât în anul precedent.

Locurile următoare în 

clasamentul exportatorilor de 
forță de muncă sunt ocupate 

de Polonia, Italia, Portugalia și 
Bulgaria.

În ceea ce privește țările de 
destinație, fruntașe sunt 
Germania, Marea Britanie, 
Spania, Italia și Franța.

Pr inc ipa le le  sectoare 
economice  în  ca re  se  
angajează muncitorii veniți din 
alte state membre UE sunt 
sec to ru l  manufac tu r ie r,  
comerț, construcții și horeca. 
O creștere semnificativă în 
2018 față de 2019 s-a 
înregistrat în sectorul IT.

România, cel mai mare exportator de forță 
de muncă din UE

ANPC: Nu există riscul contaminării 
cu noul coronavirus prin intermediul diverselor 

produse care provin din China
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 Inspectoratul Școlar al Județului Teleorman 
pentru luna decembrie 2019 a avut prevăzute 
cinci inspecţii tematice:

1. Monitorizarea modului de organizare și 
desfășurare a activităților de învățare în vederea 
formării/dezvoltării competențelor specifice 
prevăzute în programele școlare la clasele a V-a, 
a VI-a și a VII-a;

2. Apl icarea integrală și  corectă a 
Curriculumului Național în unitățile de învățământ, 
în anul școlar 2019-2020;

3.Monitorizarea participării şcolare, verificarea 
modului de aplicare a planului de măsuri privind 
intervențiile ameliorative pentru reducerea 
fenomenului de absenteism și părăsirea timpurie 
a școlii;

4. Monitorizarea/verificarea modului de 
aplicare a competențelor manageriale din 
perspectiva proiectării, organizării și desfășurării 
activității manageriale din unitățile de învățământ;

5. Verificarea modului de completare a 
documentelor şcolare în vederea  încheierii 
situaţiei la învăţătură  în semestrul I, anul  școlar 
2019-2020.

În cadrul inspecțiilor menționate au fost 

verificate 15 unități de învățământ.
De asemenea, în luna decembrie 2019, a fost 

planificată și s-a desfășurat o inspecție școlară de 
revenire la Școala Gimnazială nr. 1 Lunca. 

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

AMINTIRE ȘI LUMINĂ

Ploua în luna august peste noi,

arbori, munți, Troițe și Icoane…

Erai aproape și zâmbeai,

eu după cărți din alte vremuri

mă ascundeam…

Acolo în tării un Înger mi-a șoptit

că voi visa la tine…

Și nu s-a înșelat:

în plasa străvezie am picat…

Zilele se scurg alene,

nopțile sunt închise în tăcere,

în mulțime sau pe o stradă pustie

încă te zăresc,

tu știi că doar surâd,

însă te port mereu în gând!..

MOMENT PUTRED

Ai fost un trecător

prin visul meu

ca un nor fugar,

sub cupola azurie…

O umbră întrupată

în carne păcătoasă,

prin flori de primăvară

te-am zărit

și am poftit…

Din vinul sângeriu

am tot sorbit,

erai aievea: pășeai în labirint.

A fost apus,

a fost scânteie,

sau poate mi-a părut…

Trag perdeaua,

se așterne liniște

sau doar noroi și

mărul gustos e plin de gunoi…

Constelaţia Lirei
Debut publicistic:

 Mihaela Laura Enache

Aproximativ 85% dintre 
români amână vizita la medic, 
chiar dacă se află într-o situaţie 
care impune o opinie medicală, 

potrivit unui studiu făcut de 
Telios. Studiul a avut ca obiect 
accesul românilor la asistenţa 
medicală şi s-a desfăşurat pe un 
e ş a n t i o n  d e  1 0 . 0 0 0  d e  
persoane, din cele mai mari 8 
oraşe din România, pe durata 
unui an, între 1 septembrie 2018 

şi 31 august 2019.
De ce nu merg românii la 

medic, deşi se simt rău? Cei mai 
mulţi dintre românii care au 

nevoie de un consult medical de 
specialitate, 36%, speră că 
problema se va rezolva de la 
sine, 23% consideră că vizita la 
medic costă prea mult, alţi 23% 
sunt de părere că petrec un timp 
prea mare în sălile de aşteptare, 
motiv pentru care renunţă să 

mai meargă la medic, iar 13% 
dau vina pe programul prea 
încărcat.

Aproximativ 70% dintre 
probleme medicale vizează cele 
mai întâlnite afecţiuni: răceală şi 
gripă, febră, vărsături, afecţiuni 
dermatologice,  acc idente 
sportive, probleme de stomac, 
dureri articulare, afecţiuni 
oculare etc. Acestea ar putea fi 
rezolvate cu ajutorul serviciilor 
de telemedicină.

„Consultaţiile prin telefon, 
aplicaţii mobile sau email nu se 
substituie vizitelor clasice la 
medic, acolo unde acestea sunt 
necesare,  c i  degrevează 
sistemul medical de volumul 
enorm de muncă a locat  
afecţiunilor uşoare, de rutină”, 
spune Philip Choban, CEO. În 
SUA  telemedicina este foarte 
populară, 80% dintre companii 
ofer ind angajaţ i lor  acest  
serviciu.

Activități desfășurate de I.Ș.J. Teleorman

85% dintre români îşi amână vizita la medic

În urma unui nou studiu s-
a descoperit că expunerea la 
particulele ultrafine produse 
în urma poluării poate fi un 
declanşator al infarctului. 
Cercetarea arată că la şase 
ore după expunerea la acest 
tip de poluare, se remarcă o 
creştere de 3-6% în infarctul 
nonfatal.

Nu mai este niciun secret: 
poluarea este peste tot în 
jurul nostru, iar în acest sens, 
oamenii de ştiinţă au vrut să 
înţeleagă ce înseamnă, de 
fapt, acest lucru pentru 
sănătatea noastră. Există o 
legătură destul de clară dintre 
poluarea aerului şi diferite 
afecţiuni de sănătate, iar cei 
mai expuşi sunt copiii. Potrivit 
Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii, poluarea cauzează 
o treime din decesele 
provocate de accidentele 

v a s c u l a r e  c e r e b r a l e ,  
cancerul de plămân şi bolile 
de inimă.

Particulele ultrafine au 
prezentat interes pentru 
cercetători, mai ales că 
dovezile arătau că pot avea 
un impact negativ asupra 
sănătăţii, în special în privinţa 
problemelor respiratorii. 
Motivul? Pentru că sunt de 
dimensiuni foarte mici au 
capacitatea de a pătrunde 
mult mai uşor în sânge. 
Aceste particule ultrafine sunt 
des întâlnite în zonele 
urbane, provenind atât de la 
vehiculele pe benzină, cât şi 
cele diesel.

Cel mai recent studiu 
publicat în Environmental 
Heal th  Perspect ives a 
analizat atent efectele pe 
care le au particulele ultrafine 
asupra sănătăţii inimii. În timp 

ce cercetătorii au suspectat o 
legătură strânsă între cele 
două, oamenii de ştiinţă nu 
sunt siguri că pot demonstra 
această legătură.

Annette Peters, director al 
Institutului de Epidemiologie 
din Helmholtz Center Munich, 
Germania şi co-autor al 
studiului susţine că ”am fost 
primii care am demonstrat 
efectele particulelor ultrafine 
asupra sănătăţii în urma unui 
studiu epidemiologic din anii 
1990. Încă de atunci, au 
apărut aproximativ alte 200 
de studii, dar în continuare 
dovezile sunt insuficiente”.

În urma unor cercetări s-a 
descoperit o legătură între 
c r e ş t e r e a  p a r t i c u l e l o r  
ultrafine şi rata infarctului 
nonfatal, creşterea fiind de 
3% până la 6% în doar câteva 
ore de la expunere.

Poluarea aerului, vinovată pentru producerea infarctului
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Google intenţionează să adauge o nouă facilitate, în viitor, 
adică transcrierea în timp real a vorbirii, în aplicaţia sa Google 
Translate pentru Android. Funcţia va permite utilizatorilor să 
înregistreze sunetul într-o limbă şi să îl redea în timp real, 
transmite site-ul The Verge.

Potrivit Google, funcţia, bazată pe inteligenţa artificială (AI) 
va necesita, probabil, o conexiune la internet atunci când se va 
lansa, întrucât transcrierea multilingvă în timp real este mai 
complicată decât simpla traducere a textului scris dintr-o limbă 
în alta.

Deşi este încă în stadiul de prototip, Google a prezentat, 
marţi, o demonstraţie a viitoarei tehnologii în cadrul unei 
conferinţe desfăşurată în San Francisco.

Noua facilitate nu va funcţiona cu fişiere audio deja 
înregistrate, cel puţin la început, ci cu o înregistrare audio 
făcută în timp real, prin intermediul unui microfon al 
smartphone-ului.

Google spune că algoritmul funcţiei de transcriere va evalua 
în mod constant traducerea, va adăugă semne de punctuaţie şi 
va corecta anumite alegeri de cuvinte în funcţie de contextul 
propoziţiei, dar şi de accente.

Un scotian se trezeste intr-o dimineata si-si gaseste 

nevasta moarta in pat langa el. Se sperie si da fuga pe scari 

strigând la servitoare:

- Daisy, Daisy! Sa fierbi un singur ou pentru micul dejun!

***

Un popa zbura cu avionul. Cheama stewardesa si-i zice: 

- Un coniac, te rog!

Dupa un moment de gindire o intreaba :

- La ce inaltime zburam acum?

- La 16.000m.

- Hm, sunt prea aproape de sefu'. Adu-mi un ceai.

Pastila de râs

Gheţarii din Tibet sunt unii 
dintre cele mai vechi structuri 
de acest tip din lume.

În anul 2015, o echipă de 
cercetători din Statele Unite 
ale Americii şi China a călătorit 
în Tibet pentru a preleva 
mostre din cei mai vechi 
gheţari din lume, recent, 
aceştia au publicat un studiu 
în care au făcut publică 
descoperirea a 28 noi grupe 
d e  v i r u s u r i .  A c e a s t ă  
descoperire atrage atenţia 
asupra pericolului pe care 
speciile necunoscute de 
virusuri eliberate de încălzirea 
globală ar putea să îl ridice 
asupra  lumi i  moderne,  
notează Science Alert.

Cercetătorii au forat la o 
adâncime de 50 de metri de 
unde au extras două mostre 
de gheaţă care au fost supuse 
decontaminării în trei etape, 
pentru ca ulterior acestea să 
poată fi supuse analizelor 
m ic rob io log i ce .  Aces te  
analize au relevat existenţa a 

33 grupe de virusuri dintre 
care 28 erau necunoscute 
cercetătorilor. „Acest studiu 
stabi leşte proceduri  de 
prelevare microbiană şi virală 
ultra-curate pentru gheaţa 

glaciară, care completează 
a n t e r i o r  m e t o d e l e  d e  
decontaminare <<in silico>> 
şi extinde, pentru prima dată, 
procedurile de decontaminare 
asupra virusurilor”, au scris 
oamenii de ştiinţă în studiul lor.

În acelaşi studiu, oamenii 
de ştiinţă fac trimitere la 
potenţialul pericol ridicat de 
patogeni i  conservaţ i  în 
calotele galciare şi care ar 
putea să fie eliberaţi de către 

încă lz i rea  g loba lă .  De  
asemenea, aceştia explică 
faptul că topirea gheţii creşte 
posibilitatea ca toţi patogenii 
să fie identificaţi şi clasificaţi 
corespunzător.

Comuna Sfințești, titular al Planului Urbanistic General și al Regulamentului Local de 
Urbanism – anunță publicul interesat că s-a depus prima versiune de plan la Agenția pentru 
Protecția Mediului Teleorman, în scopul obținerii avizului de mediu.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, str. Dunării nr. 1, de luni-
joi între orele 08-16:30 și vineri 08-14.

Anunţ public

SC SPALATORIECUJET SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal Construire spălătorie 
auto și împrejmuire, amplasat în mun. Alexandria, str. 1 Mai, nr. 138, jud. Teleorman, anunță 
publicul interesat cu privire la depunerea primei versiuni de PUZ, la Agenția pentru Protecția 
Mediului Teleorman, în scopul obținerii avizului de mediu.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, str. Dunării nr. 1, de luni-
vineri între orele 8-15, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunţ public nr.2

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
Comuna Răsmirești anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare drum stradal 19 în comuna Răsmirești, 
județul Teleorman”, propus a se amplasa în comuna Răsmirești, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00 și la sediul Primăriei comunei 
Răsmirești, județul Teleorman.

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

Anunţ public

Organizația Mondială a 
Sănătății a declarat stare de 

urgență la nivel mondial, 
deoarece coronavirsului  

continuă să se răspândească 
alarmant în afara Chinei, 
transmite El Mundo.

„Motivul principal nu este 
ceea ce se întâmplă în China, 
ci ceea ce se întâmplă în alte 
țări”, a declarat șeful OMS 
T e d r o s  A d h a n o m  
Ghebreyesus care a făcut 
anunțu l  în  cadrul  unei  
confer ințe de presă la 
Geneva.

Principala îngrijorare a 
autorităților este că virusul s-
ar putea răspândi în țările cu 
sisteme de sănătate precare, 
slab organizate.

Virusuri de peste 15.000 de ani, descoperite
 în gheţarii din Tibet

OMS a declarat stare de urgență 
la nivel mondial din cauza extinderii alarmante a 

coronavirusului în afara Chinei

Cetăţenii români care trăiesc în Marea Britanie pot aplica 
până în iunie 2021 pentru procedura de statut de rezident, care 
le permită să rămână în ţară după ieşirea acesteia din Uniunea 
Europeană, relatează Financial Times.

Procedura este deschisă celor care locuiesc în Marea 
Britanie de cel puţin cinci ani.

Cei care nu locuiesc de atâţia ani în Marea Britanie pot 
aplica pentru statutul provizoriu de rezident, care le permite să 
locuiască şi să lucreze în ţară pe o perioadă de până la cinci 
ani.

Pentru a fi eligibil, cetăţenii trebuie să ajungă în Marea 
Britanie până la sfârşitul perioadei de tranziţie, care se va 
încheie în decembrie 2020.

Începând din 2021, românii care vin în Marea Britanie ar 
putea avea nevoie de vize şi permis de muncă.

În ceea ce priveşte mişcarea liberă, aceasta va fi posibilă în 
perioada de tranziţie.

Marea Britanie ar putea introduce rapid, în contextul 
retragerii din Uniunea Europeană, un sistem de imigraţie pe 
bază de punctaj, după modelul australian, informează postul 
Sky News şi publicaţia Daily Express.

Peste 435.000 de români din Marea Britanie au aplicat 
pentru rezidenţă înainte de ieşirea Regatului Unit din Uniunea 
Europeană.

Românii sunt europenii cei mai numeroşi din Londra, cu 
163.000 de conaţionali care locuiesc acolo. Alte două 
comunităţi numeroase de români sunt în Birmingham şi în estul 
Angliei.

Google Translate va face traduceri 
audio în timp real pe Android

Ce urmează după Brexit pentru 
românii din Marea Britanie 



1852: S-a născut Ion 

L u c a  C a r a g i a l e ,  

dramaturg, prozator, 

poet român (d. 1912).

1868: S-a născut Ștefan 

Luchian, pictor român (d. 

1916).

1894: S-a născut John 

F o r d ,  r e g i z o r  ș i  

producător american (d. 

1973).

1894: S-a născut Lucian 

Grigorescu, pictor român 

(d. 1965).

1901: S-a născut Clark 

Gable, actor american (d. 1960).

1914: Intră în funcțiune prima instalație centralizată 

feroviară din România, pe linia București-Ploiești.

1949: A murit N.D. Cocea, prozator, eseist, dramaturg și 

traducător român (n. 1880).

1958: Primul satelit al Americii este lansat cu succes în 

Cosmos.

1982: A murit Radu Petrescu, prozator român (n. 1927).

2003: Naveta americană "Columbia" se dezintegrează la 

reintrarea în atmosferă, la altitudinea de 63 km. Și-au 

pierdut viața 7 astronauți (6 americani și unul israelian).
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07:30 Politică şi delicateţuri 08:30 
Aventura urbană 09:30 Constructorii 
de visuri 10:00 Vreau să fiu sănătos 
11:00 Levintza prezintă 11:30 Romania 
veritabilă 12:00 Replay 13:00 Down 
the Road. Aventura 14:00 Telejurnal 
14:30 Kids Fashion Week 15:20 Mica 
noastră Unire 15:55 Rugby Europe: 
Georgia – Romania 18:10 Festivalul 
Ioan Macrea 20:00 Telejurnal 21:00 
1989 -Decembr ie  Roşu  22 :00  
Ecaterina  22:50 Profesioniştii...  23:50 
Dirijor de Grammy

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 1 Februarie

S-ar  putea sa 
pierdeti bani intr-o 
calatorie. In schimb, 
primiti o propunere de 
colaborare. Nu va 
grabiti sa acceptati 
oferta! Ar fi bine sa va 
c o n s u l t a t i  s i  c u  
partenerul de viata.

Sunteti nehotarat si 
reusiti sa ii derutati si 
pe cei din jur. Nu 
incepeti mai multe 
t r e b u r i  d e o d a t a !  
Dupa-amiaza, scapati 
de starea de confuzie 
si va simtiti excelent in 
mijlocul familiei.

Aveti dificultati de 
comunicare. Se pare 
ca va simtiti epuizat si 
nu sunteti prea bine 
dispus, motiv pentru 
care aveti de gand sa 
renuntati la o excursie 
spre nemulțul irea 
partenerului. 

Daca reusiti sa va 
temperat i  spir i tu l  
critic, este posibil sa 
castigati bani frumosi. 
Va recomandam sa 
fiti atent cum discutati 
cu partenerul de 
v ia ta ,  ca  sa  nu  
declansati o cearta. 

Sunteti hotarat sa 
demarati o afacere la 
care va ganditi de 
multă vreme. Nu va 
lipsesc nici banii, nici 
ideile. Dupa-amiaza 
va intalniti cu prietenii. 
Familia va reproseaza 
ca o neglijati. 

Sunteti impulsiv si 
aveti tendinta de a-i 
jigni pe cei din jur. 
Sunteti invitat la o 
petrecere la care 
partenerul de viata nu 
este de acord sa 
merget i .  Nu este 
exclus sa aveti discutii.

Partenerul de viata 
va reproseaza ca nu 
v a  i n t e r e s e a z a  
problemele de familie. 
Dacă aveți rabdare si 
tact, puteti evita o 
cearta. In privinta 
afacerilor, ar fi bine sa 
fiti mai prudent. 

Nu mai plecati intr-
o calatorie, din cauza 
neintelegeri lor cu 
partenerul de viata. 
Se pare ca sunteti 
obosit si indispus. Ar fi 
bine ca astăzi sa va 
limitati la activitati 
casnice, de rutina.

Ar fi bine sa va 
exprimati clar ideile, 
pentru ca persoana 
iubita sa nu interpreteze 
gresit dorinta de a fi mai 
liber. Va recomandam 
sa evitati speculatiile, 
intrucat intuitia va poate 
insela.

BERBEC

Aveti dificultati de 
comunicare. Se pare 
ca resimtiti oboseala 
acumulata in ultimele 
zile. Ar fi cazul sa va 
odihniti mai mult. Nu 
pierdeti ocazia sa 
mergeti in vizita la 
rude!

S - a r  p u t e a  c a  
relatiile sentimentale 
sa aiba de suferit din 
cauza unor neintelegeri 
de moment. Evitati o 
cearta! Sfaturile unui 
barbat va ajuta sa 
depasi t i  mai  usor  
momentele tensionate.

S-ar putea sa aflati 
ca ati pierdut banii 
investiti intr-o afacere 
in care v-ati pus mari 
sperante. Temperati-
va impulsivitatea si 
evitati discutiile in 
contradictoriu cu o 
femeie mai in varsta! 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Ninja din Beverly Hills 12:00 Ce 
spun românii 13:00 România, 
jos pălăria! 15:00 Sejur cu 
surprize 17:00 Herbie, mașinuța 
buclucașă 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Al șaptelea fiu 22:00 Pus 
pe jar 01:00 Triplusec 02:00 
România, jos pălăria! 03:30 
Triplusec 04:30 Ninja din Beverly 
Hills

07:00 Observator 09:30 
Tinker Bell: Clopoțica și secretul 
aripilor 11:00 Ţestoasele Ninja 2 
13:00 Observator 14:00 Fete 
rele 16:00 Scena misterelor 
19:00 Observator 20:00 Pisicile 
aristocrate 21:30 Prințesa 
îndărătnică 00:00 Transformers: 
Exterminarea 02:45 Observator 
03:30 Scena misterelor

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 11:00 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Survivor Romania 23:00 Bravo, 
ai stil! 01:00 Știrile Kanal D 02:00 
Roventura 03:00 Puterea 
dragostei

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Flash monden 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu lumea-
n cap 14:00 Haiducii lui Ștecai 
16:00 Buzduganul cu trei peceți 
- Partea I 18:00 Focus 18 19:30 
Flash monden 20:00 Uraganul 
23:00 Iancu Jianu, haiducul 
01:00 Cum să-ți găsești soția 
perfectă 03:00 Buzduganul cu 
trei peceți - Partea I

08:15 Sora mea, Eileen 
10:30 La bloc 12:45 Cu totii au 
sarutat mireasa 14:30 Martin si 
Lewis 16:30 Vacanță în Franța 
18:15 La bloc 20:30 Trafic 
criminal 22:30 Van Wilder 2: 
Aventurile lui Taj 00:30 Trafic 
criminal 02:15 Van Wilder 2: 
Aventurile lui Taj 03:45 La bloc 
06:15 La bloc 06:45 Ce spun 
românii 

08:00 România…în bucate 
08:30 Generaţia Fit 09:00 Sid, 
micul savant 10:00 Mic dejun cu 
un campion 11:00 D'ale lu' Mitică 
12:00 Vibe By Ioana Voicu 12:30 
Cap compas 13:00 Gala Umorului 
15:00 Femei de 10, bărbați de 10 
17:00 Zile cu stil 17:30 MotorVlog 
18:00 Memorialul Durerii 19:00 
Telejurnal 20:10 Dragoste de 
înger 22:20 Păcatul şi ruşinea 
00:00 Zile cu stil

07:00 Christopher Robin şi 
Winnie de Pluş 08:40 Kung Fu 
Panda 10:05 Solo: O poveste Star 
Wars 12:10 Cronicile din Narnia - 
Leul, Vrăjitoarea și Dulul 14:20 
Cină pentru fraieri 16:15 Cowboys 
& Extratereștri 18:10 Loserii de la 
seral 20:00 Spărgătorul de Nuci şi 
Cele Patru Tărâmuri 21:40 
Jurassic World: Un regat în ruină 
23:40 Greta 01:15 Insidious: 
Ultima cheie

Redacţia ISSN: 1843-4037
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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 

1 Februarie

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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Ianis Hagi (21 de ani) a fost prezentat oficial 
ca noul jucător al celor de la Glasgow Rangers, 
formație la care va evolua până în vară, sub 
formă de împrumut de la Genk. Internaționalul 
român va fi antrenat de Steven Gerrard.

Legenda lui Liverpool a vorbit despre 
transferul mijlocașului și este convins că va fi un 
plus în echipa sa: ”L-am urmărit de ceva timp și 
e clar că are calitatea necesară să facă 
diferența în echipa”, a spus fostul câștigător al 
Ligii Campionilor cu formația de pe Anfield.

Transferat de Genk pentru 4 milioane de 
euro în vara lui 2019, fiul lui Gică Hagi a avut o 
perioadă grea în Belgia. A fost mai mult rezervă, 
iar la ultima partidă nu a prins nici măcar lotul.

În total, Ianis Hagi a strâns 19 apariții pentru 
Genk. A marcat trei goluri și a oferit patru assist-
uri, acumulând 718 minute pe teren. 
Internaționalul român, care a mai evoluat la 
Viitorul Constanța și Fiorentina, are contract cu 
Genk până în vara lui 2024.

Ianis Hagi: ”Sunt foarte fericit”
Internaționalul român a fost prezentat oficial 

și a oferit deja primele declarații ca jucător al lui 

Rangers: ”A fi la un club așa de mare, care are 
mentalitatea de a câștiga m-a făcut să iau 
această decizie și sunt foarte fericit. Abia aștept 
să-i întâlnesc pe fani și să încerc să-mi 
construiesc relația cu ei cât de bine se poate”, a 
spus fiul lui Gică Hagi.

Rangers ocupă locul 2 în Scoția, cu 56 de 
puncte, la cinci lungimi de liderul Celtic, dar cu 
un meci mai puțin disputat. Rangers se va 
duela cu Braga în 16-imile Europa League. 
"Ursuleții" au terminat pe locul 2 în Grupa G, 
peste Young Boys Berna și Feyenoord.

SPORT

Simona Halep (28 de 
ani, locul 3 WTA) n-a 
digerat deloc eșecul din 
sem i f i na la  p r imu lu i  
Grand Slam al anului, 
Australian Open 2020.

Campioana noastră 
l e - a  r e p r o ș a t  
organizatorilor căldura 
infernală din t impul 
meciului, precum și faptul că nu s-a jucat cu acoperișul tras, 
dar ea nu s-a simțit bine nici din punct de vedere fizic.

Halep se pare că l-a considerat vinovat pe Teo Cercel, 
preparatorul ei fizic și cel mai vechi om din staff-ul ei, din 
2013, pentru forma mai puțin bună din acest început de an, 
astfel că a decis, cel puțin momentan, să întrerupă legăturile 
cu el, susține Fanatik. De altfel, Cercel n-a fost deloc zărit în 
loja Simonei la meciurile de la Melbourne alături de Darren 
Cahill, Artemon Apostu-Efremov sau Virginia Ruzici.

Simona Halep nu a fost deloc mulțumită de forma ei fizică 
la acest început de an. Halep și-ar fi dorit să facă spectacol și 
la Adelaide 2020 și la Australian Open 2020, să le câștige 
ambele turnee, mai ales că Darren Cahill, antrenorul ei 
principal, locuiește la Adelaide.

 În timpul partidei cu Alja Tomljanovic, Simona a răbufnit 
public la adresa lui Cercel. După ce a condus cu 4-1 și 5-2 în 
primul set, Tomljanovic a recuperat două game-uri la rând, 
astfel că la 5-4 pentru Simona, antrenorul campioanei 
noastre, Darren Cahill, a simțit nevoia să intervină, sigur și la 
dorința jucătoarei din Constanța.

Australianul i-a explicat Simonei ce trebuie să schimbe în 
joc, mai ales din punct de vedere tactic, dar i-a și spus să fie 
mai relaxată, numai că Halep avea altceva pe suflet. Simo i-a 
spus clar lui Cahill: ”Să-i spui lui Teo că am obosit!”. 
Australianul a recepționat mesajul, fără a mai replica nimic.

Florin Andone poate reveni pe teren săptămâna viitoare, la 
aproape trei luni după accidentarea suferită la genunchi. 

Atacantul român poate juca din nou pentru Galatasaray 
miercuri, atunci când echipa sa va juca în deplasare contra 
celor de la Alanyaspor, în turul sferturilor de finală din Cupa 
Turciei.

Andone n-a mai jucat de pe 9 noiembrie 2019, când s-a 
accidentat în meciul contra echipei lui Marius Şumudică, 
Gaziantep FK.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani a suferit o ruptură a 
ligamentului colateral intern şi o leziune a ligamentului 
încrucişat al genunchiului drept, însă a revenit în această 
săptămână antrenamentele celor de la Galata.

Florin Andone este împrumutat de Galatasaray de la 
Brighton

Florin Andone a jucat nouă meciuri şi a marcat două goluri 
pentru Galatasaray în acest sezon, în toate competiţiile.

Românul este împrumutat până la finalul sezonului de 
Galatasaray de la Brighton, în schimbul sumei de 700.000 de 
euro.

Potrivit presei din Turcia, Andone primeşte un salariu anual 
de 2,5 milioane de euro.

Şase milioane de euro a plătit Brighton, în 2018, pentru 
transferul lui Andone, de la Deportivo La Coruna.

Simona Halep l-a dat afară
 din staff! Decizie radicală, 

aflată după eșecul de la 
Australian Open 2020

Florin Andone, tot mai aproape
 de revenire. Când ar putea juca 

din nou pentru Galatasaray

Ciprian Tătăruşanu a 
devenit unul dintre preferaţii 
suporterilor lui Lyon după 
calificarea dramatică obţinută 
de OL în sferturile de finală ale 
Cupei Franţei, în urma victoriei 
cu 2-1 de pe terenul lui Nice.

" T ă t ă r u ş a n u  a  f o s t  
incredibil", a fost 
u n u l  d i n t r e  
comentariile fanilor 
după meciul în 
c a r e  p o r t a r u l  
r o m â n  a  f o s t  
" integral ist"  pe 
Allianz Riviera.

Lyon a condus 
încă din minutul 
15, după reuşita lui 
Moussa Dembele. 
Nice a egalat în 
minutul 88, prin 
fostul jucător al lui Napoli, 
Adam Ounas, iar Houssem 
Aouar a înscris golul decisiv 
pentru OL, din penalty, în al 
patrulea minut al prelungirilor.

Meciul cu Nice a fost al 
treilea consecutiv pentru 

Tătăruşanu în poarta lui Lyon, 
după cel cu Lille, din Cupa 
Ligii, decis după loviturile de 
departajare, şi meciul cu 
Toulouse, din Ligue 1.

Ciprian Tătăruşanu şi Lyon 
vor înfrunta Marseille în 
"sferturile" Cupei Franţei

Goalkeeperul român în 
vârstă de 33 de ani a profitat 
de accidentarea titularului 
Anthony Lopes, care îl ţinuse 
pe bancă tot sezonul, cu 
excepţia meciurilor din Cupa 
Ligii.

Portughezul este aproape 
să  f i e  recupera t ,  însă  
antrenorul lui Lyon, Rudi 
Garcia, a anunţat că nu-i va 
grăbi revenirea lui Lopes, iar 
Tătăruşanu va rămâne titular 
şi în următoarele meciuri.

Lyon şi-a aflat deja şi 
adversaru l  d in  
"sferturile" Cupei 
Franţei: va avea un 
d u e l - ş o c  c u  
Marseille, pe 11 
sau 12 februarie. 
Dijon - PSG, Epinal 
- Saint-Etienne şi 
Belfort - Rennes 
s u n t  c e l e l a l t e  
p a r t i d e  
p r o g r a m a t e  î n  
sferturile de finală 
ale competiţiei.

5 meciuri a apărat Ciprian 
Tătăruşanu poarta lui Lyon în 
a c e s t  s e z o n ,  î n  t o a t e  
competiţiile. Românul a sosit 
gratis vara trecută la OL, după 
despărţirea de Nantes.

Primele declarații ale lui Steven Gerrard, 
după transferul lui Ianis Hagi: ”L-am urmărit 

de ceva timp”

Ciprian Tătăruşanu i-a cucerit pe fanii lui
 Lyon după calificarea dramatică din Cupa Franţei:

 "A fost incredibil"
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