
La Bucureşti, timp de 3 zile, 28- 30 
ianuarie 2020, a avut loc cea de-a V-a 
ediţie a Zilei Cooperativelor de Cultura 
Mare, organizată de conducerea Uniunii 
de Ramură Națională a Cooperativelor din 
Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., în 
parteneriat cu compania Euralis Semințe. 
La acest eveniment, din judeţul 
Teleorman, împreună cu preşedintele 
Cooperativei agricole “Tinoasa” Călineşti, 
inginer Alexandru Haită,  a fost prezent 
directorul excutiv al Cooperativei şi expertul contabil Paul C. Şchiou, specialist 
cu ştate vechi în agricultura şi industria alimentară din judeţul nostru, promotor al 
înfiinţării şi funcţionării pe baze moderne a cooperativelor agricole.

(Continuare  în  pagina  4)

Cea mai 
m a r e  
comun i ta te  
de bulgari din 
Teleorman a 
sărbătorit, la 
început de 
f e b r u a r i e ,  
Z ă r e z a n u l .  
L o c u i t o r i i  
c o m u n e i  
Izvoarele au 
participat la 

sfințirea viilor, un obicei ținut în onoarea Sfântului Trifon, ocrotitorul viței de vie și 
au chefuit până seara, târziu. În comuna Izvoarele trăiesc aproximativ 2.300 de 
oameni, majoritatea cunoscând limba și tradițiile bulgărești.

(Continuare  în  pagina  2)

Sfârșitul săptămânii trecute a fost la propriu 
„incendiar” pentru pompierii militari teleormăneni, ei fiind 
solicitați să intervină la 117 evenimente, dintre care 38 de 

incendii, 75 de cazuri SMURD, 2 accidente rutiere, o 
degajare a unui copac căzut pe carosabil și o deblocare 
de ușă.

Dintre cele 38 de incendii stinse de pompieri, 33 s-au 

manifestat la vegetație uscată și gunoi menajer, un 
incendiu a izbucnit la o locuință și 2 incendii au distrus 
depozitele de furaje din gospodăriile unor cetățeni, însă 

ele au fost lichidate de salvatori înainte de a se propaga la 
anexele și locuințele din imediata apropiere.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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În județul Teleorman, în 

comuna Izvoarele, mai 
există, încă, o comunitate de 
bulgari bine închegată. 
Oamenii locului, aproximativ 
2.300 de suflete, cunosc 
limba bulgară și, mai ales, 
respectă tradițiile țării aflate 
la nord de Dunăre. Una 
d i n t r e  a c e s t e a  e s t e  
Zărezanul, sărbătoarea de la 
î n c e p u t  d e  f e b r u a r i e  
dedicată viței de vie și 
vinului.

În fiecare an, locuitorii 
comunei  Izvoare le  îș i  
sfințesc viile pentru rod 
bogat. Și asta, în ciuda 
faptului că în ultima vreme, 
tot mai mulți localnici au 
renuțat la a mai cultiva vii.

Ș i  nu este s ingura 
l oca l i t a t e  d i n  j ude țu l  
Teleorman în care se 
sărbătorește. Și în orașul 
Zimnicea sute de persoane 

au luat parte la sărbătoarea 
de Zarezan.

Tradiția spune că, de 
Zărezan, proprietarii viilor 
scot din pământ și sticlele cu 
vin îngropate cu un an 
înainte. Își adună familia și 
prietenii și se cinstesc cu 

licoarea recuperată din 
pământ.

Zărezanul de anul acesta 
s-a încheiat cu cântec, dans 
și voie bună pe ritmuri 
tradiționale bulgărești.

Claudiu Dumitrache

2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Cele 33 de incendii de vegetație uscată și 

resturi menajere, care au pus în pericol 
bunurile materiale ori viața oamenilor, în 
special a participanților la traficul rutier, 
deoarece fumul degajat a îngreunat 
circulația pe anumite sectoare de drum, s-au 
manifestat pe raza localităților Merenii de 
Sus, Islaz, Talpa Ogrăzile, Rădoiești, 
Mârzănești, Necșești, Lăceni, Videle, 
Poroschia, Saelele, Pietroșani, Cervenia, 
Satu Vechi, Guruieni, Năsturelu, Viișoara, 
Schitu Poenari, Cătunu, Deparați, Mihăești, 
Sfințești, Brebina, Orbeasca de Sus, 
Călinești, Prundu și Poeni, având aproape în 
totalitate o cauză probabilă comună, și 
anume „focul deschis în spații deschise”.

Atragem atenț ia cetățeni lor  că,  
efectuarea unor lucrări de ardere a resturilor 
vegetale fără întrunirea condițiilor legale și, 
respectiv, fără luarea măsurilor de evitare a 

propagării la construcții, depozite, culturi 
agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți 
constituie contravenții și se sancționează cu 
amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Locațiile suprafețelor agricole afectate de 
incendii trebuie înaintate către Agenția de 
Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) și 
Garda de Mediu - Comisariatul Județean 
Teleorman, pentru luarea măsurilor ce se 
impun, conform Protocolului de colaborare 
privind acţiunile de monitorizare a modului 
de respectare de către fermieri a bunelor 
condiţii agricole şi de mediu referitoare la 
arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe 
terenul arabil şi la arderea pajiştilor 
permanente, încheiat între Inspectoratul 
General pentru Situaţii de Urgenţă, Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi 
Garda Naţională de Mediu.

Claudiu Dumitrache

La Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată 
în subordinea Consiliului Judeţean Teleorman, a avut loc luni, 
3 februarie 2020, începând cu ora 11.00, deschiderea 
Exponatului Lunii Februarie.

Pentru perioada 1-29 februarie 2020, Muzeul Judeţean 
Teleorman propune publicului vizitator un obiect care face 
parte din patrimoniul etnografic al instituției, colecţia textile. 
Este vorba de un „Cojoc încrețit” sau „cojoc învăluit”.

„Cojocul încrețit” sau „cojocul învăluit” este o piesă de port 
popular femeiesc de sărbătoare, purtată în trecut în anotimpul 
rece în zona Teleormanului sau a Romanațiului de către 
persoanele înstărite.

Această piesă a fost achiziționată de Muzeul Județean 
Teleorman în anul 1979 din comuna Seaca, satul Năvodari. 
Era cunoscută de localnici sub denumirea de „cojoc de 
Piatra”, după denumirea localității în care a fost confecționată 
de către meșteri cojocari.

Cojocul este confecționat din blană de oaie, cu mâneca 
prinsă direct de umăr, iar lărgimea poalelor este dată de 
numeroșii clini trapezoidali. Piesa face parte din categoria 
cojoacelor lungi, desfăcute în față. Piepții se încheie cu bumbi 
și bride din piele. Pe piepți, la guler și manșete sunt aplicate 
bucăți de blană neagră, măruntă și lucioasă, provenind de la o 
rasă superioară de oi.

Ornamentul acestei piese este bogat, pe lângă fâșiile de 
meșină aplicate fiind realizate și broderii pe piele cu lână sau 
„ihră”. Peste cusăturile de unire a foilor de piele sunt aplicate 
fâșii de meșină („tasmanale”) decorate care au un rol 
ornamental. Decorul, cusut după desen, este dispus pe 
piepți, pe spate, la manșete și pe cordonul din talie. 
Compoziția ornamentală este florală stilizată – flori cu frunze 
și rozete. Tehnica ornamentației este broderia artistică 
executată după desen. Punctul de cusătură este cel „peste 
fire” sau „pășituri”, alături de alte puncte specifice cusăturii pe 
piele cum ar fi cusătura cu șuvițe de meșină de pe poalele 
cojocului. Cromatica este reprezentată de culori vii, 
policromia constituind una dintre calitățile principale ale 
cojocului împodobit. Astfel pe fondul alb al pieii argăsite sunt 
prezente cusături cu lână grena, verde, ciclamen, galben, 
maro, roz, culori cu care sunt realizate și celelalte piese ale 
costumului popular cum ar fi boscelele sau vâlnicele. De 
aceea, putem spune că între cojoacele de acest fel și restul 
costumului popular este un acord cromatic perfect.

Cojoace de acest gen, lungi cu număr mare de clini s-au 
purtat pe Câmpia Dunării, în Teleorman și Romanați. 
Cojoacele lungi, simple cu croiala dreaptă și largă care au 
servit necesităților practice, la ger, s-au purtat pe întreg 
teritoriul țării.

Considerate piese de mare valoare, care se purtau mai 
ales în zilele de sărbătoare, cojoacele sunt menționate în foile 
de zestre în secolele al XIX-lea și al XX-lea.

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.
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Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat-
o dur, duminică, pe Gabriela Firea, despre care 
a spus că este preocupată „de pomeni”, că a 
avut un mandat „execrabil” şi că este un primar 
„prost”. „Firea e preocupată de pomeni, 
imaginându-şi că toţi bucureştenii chiar sunt 
cetăţeni de mâna a şaptea, chilipirgii şi pleşcari 
şi pomanagii”, a susţinut preşedintele PNL, 
citat de News.ro.

„Eu nu am crezut că se poate un primar mai 
prost decât Oprescu. Din păcate, Firea a 
demonstrat că e şi mai proastă decât Oprescu 
ca şi primar. Ea ca speaker, ca subretă, ca om 
de comunicare, sigur că încă îi mai păcăleşte 
pe oameni. Culmea e că Firea este liderul PSD 
cu cea mai mare cotă de încredere, dar ea are 
încredere mai mare în afara Bucureştiului, 
decât în Bucureşti. Cei care resimt pe pielea lor 
ce înseamnă administrarea Bucureştiului încep 
să-şi piardă din ce în ce mai mult încrederea”, a 
afirmat Ludovic Orban, duminică după-amiază, 
la reuniunea Comitetului de Coordonare al 
filialei Sector 2 a PNL.

Orban a criticat modul în care funcţionează 
sistemul de energie termică al Capitalei şi a 
spus că „s-au pompat miliarde de euro”, 
premierul afirmând că „cetăţeanul plăteşte 
ceva ce este risipit în proporţie de 80%” întrucât 
agentul termic se duce în pământ sau în aer.

Liderul PNL a spus că nu este vinovată 
primăria că nu avem autostrada de centură, dar 
a amintit că primarul este din partea PSD, iar 
faptul că au fost blocate proiectele de 
infrastructură „este tot vina PSD-ului”.

O altă critică adusă de premier este legată 
de faptul că Bucureştiul nu are un Plan de 
Urbanism general şi că acesta este blocat 
pentru că „nu se doreşte” adoptarea unui astfel 
de plan, dar şi de faptul că se fac de către 
operatori privaţi planuri de urbanism zonal, 
spunând că nicio capitală europeană nu are 

astfel de situaţii. În plus, primul ministru a spus 
că transportul public este „la pământ”, iar 
autobuzele turceşti cumpărate de primărie le-a 
catalogat drept „rahaturi”.

Acesta a criticat și faptul că râul Dâmboviţa 
nu este fructificat în niciun fel din punct de 
vedere urbanistic şi că nu se fac proiecte pentru 
a înfrumuseţa Bucureştiul. El a spus că 

Bucureştiul va pierde 178 de milioane de euro 
din fonduri europene pentru creşterea eficienţei 
energetice, însă edilul general nu este 
preocupat.

Premierul a avertizat că liberalii se vor 
„confrunta cu populismul, cu demagogia, cu 
uriaşa clientelă” a PSD la alegerile care 
urmează.

El a catalogat drept „execrabil” mandatul 
actualului primar general al Capitalei.

„Obiectivul nostru este să câştigăm alegerile 
în Bucureşti şi în fiecare sector este un obiectiv 
foarte important, câştigarea Bucureştiului e 
foarte importantă pentru percepţia care se 
creează la nivel naţional, dar şi pentru forţa 
PNL. Dar nu de aia trebuie să câştigăm 
Bucureştiul ca să fim noi tari şi mari, trebuie să 
câştigăm Bucureştiul pentru că Bucureştiul 
este într-o situaţie dramatică, toate sistemele 
pârâie din încheieturi”, a mai afirmat Ludovic 
Orban.

După mai multe tentative de a scăpa de închisoare, Liviu 
Nicolae Dragnea, fostul președinte al Partidului Social 
Democrat, rămâne în închisoare în continuare până la 
ispășirea pedepsei de trei ani și jumătate de închisoare cu 
executare. Înalta Curte de Casație și Justiție a respins joi, 
contestația făcută de Liviu Dragnea cu privire la executarea 
pedepsei cu închisoarea pe motiv că fostul lider al PSD-ului 
ar fi fost reținut în mod ilegal. Decizia poate fi contestată.

Liviu Dragnea a susținut în fața Înaltei Curți de Casație și 
Justiție că stă nevinovat de opt luni de zile în închisoare 
deoarece a fost condamnat, în faza de fond a procesului, de 
un complet de judecători de la ICCJ nespecializat în 
judecarea faptelor de corupție. ”Domnule președinte, am 
crezut și încă mai cred că un om nu poate fi condamnat decât 
de o instanță constituită cu respectarea legii. În condițiile în 
care CCR a spus că trebuie să fie completuri specializate, nu 
cred că se poate vorbi de o decizie echitabilă”, a declarat Liviu 
Dragnea în instanță.

Și Dragnea a continuat din boxa acuzaților: ”Cu toate că 
presa a scris că eu încerc să ies cu orice preț din închisoare, 
dacă voiam, puteam să plătesc un preț. Dar n-am vrut 
compromisuri. Și eu am dreptul la unproces echitabil și stau 
nevinovat de opt luni la închisoare.”

La ieșirea din sala de judecată de la ICCJ, în drum spre 
duba care îl ducea înapoi la penitenciarul Rahova, Dragnea a 
aexplicat jurnaliștilor care a fost prețul: ”România a fost 
prețul”.

Cu siguranță că Liviu Dragnea se simte neconfortabil în 
închisoarea de la Rahova. Mai ales acum, când partidul pe 
care l-a condus odată, se află în fața unei moțiuni de cenzură 
pe care o va face Guvernului liberal condus de Ludovic 
Orban. Mai mult decât atât, Liviu Dragnea este cu siguranță 
total nefericit, indignat și supărat când află din închisoare că 
la apropiatul congres al Partidului Social Democrat de la 
sfârșitul lunii februarie, este posibil ca fostul său loc, de 
președinte al partidului, să fie preluat de Sorin Grindeanu, 
fostul premier, împotriva căruia chiar PSD și Liviu Nicolae 
Dragnea au depus moțiune de cenzură pentru a fi înlăturat; a 
fost un caz fără precedent, în care partidul care a nominalizat 
un premier, să facă moțiune de cenzură împotriva acestuia, 
care nu dorea să părăsească Palatul Victoria.

Ioan DUMITRESCU

PNL ar obține 47,4% 
din voturi dacă duminica 
viitoare ar avea loc 
alegeri parlamentare, 
arată un sondaj IMAS 
realizat în ianuarie la 
comanda Europa FM.

D a c ă  d u m i n i c a  
viitoare ar avea loc 
alegeri pentru Parlament, liberalii ar obține cele mai multe 
voturi, urmați la distanță de PSD – arată cel mai recent raport 
IMAS realizat în ianuarie pentru Europa FM.

47,4 la sută dintre cei chestionați au spus că dacă ar fi 
organizate alegeri duminica viitoare ar vota cu PNL, în ușoară 
creștere față de rezultatul sondajului din decembrie anul 
trecut.

Social democrații sunt și ei în creștere ușoară în 
preferințele alegătorilor – puțin peste 20 la sută față de 18,5 
procente la finele anului trecut.

USR este în creștere în opțiunile alegătorilor, de la 11,5 la 
12,4 % dintre voturi, față de finalul anului trecut, iar UDMR și 
ALDE, în scădere.

Cea mai abruptă cădere în sondaje față de ultima lună din 
2019 se înregistrează în dreptul partidului Pro România.

UDMR scade la 4,7 procente, de la 5 la sută cât avea în 
decembrie. PMP pierde un procent față de luna decembrie și 
este cotat cu 1,8 la sută din sufragii. Și ALDE e în ușoară 
scădere – 3,2%. Pro România scade de la 6,4 la 3,8 la sută.

Formațiunea PLUS ar aduna 3,4 la sută din opțiunile de 
vot. 2,6 la sută ar vota cu alte partide decât cele menționate.

Nu s-ar prezenta la vot 4 la sută și nu știu sau nu au 
răspuns aproape 18 la sută.

Interviurile au fost realizate prin telefon, utilizând metoda 
CATI.Pentru acest studiu au fost intervievate 1007 persoane 
cu vârste de 18 ani și peste. Perioada de realizare a 
interviurilor a fost 13 – 31 ianuarie 2020. Eroarea de 
eşantionare este ± 3.1%.

Dragnea rămâne în închisoare

Sondaj IMAS: 

PNL, aproape de 50% 
în preferințele românilor la

 parlamentare

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a anunțat 
cine sunt adjuncții propuși la șefia marilor 
Parchete. Bogdan Licu a fost propus pentru 
postul de prim-adjunct al procurorului general, 
iar Oana Schmidt Hăineală a pierdut competiția 
pentru funcția de adjunct al șefului DIICOT. 

Ministerul Justiţiei a anunţat, luni, rezultatele 
selecţiei pentru propunerile de numire în mai 
multe funcţii de conducere la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism.

Pentru funcţia de prim-adjunct al 
procurorului general al PICCJ, ministrul 
Justiţiei, Cătălin Predoiu, îl propune pe 
procurorul general interimar, Bogdan Licu.

Totodată, Mădălina Scarlat este propusă 
pentru funcţia de adjunct al procurorului-şef al 
DNA.

Ludovic Orban, atac dur la Gabriela Firea

* „Doar PSD a intrat în 
istoria penibilului politic 
votând împotriva propriului 
guvern”

Florin Roman, l iderul 
deputaților PNL, a transmis că, 
la moțiunea de cenzură, 
parlamentarii liberali vor 
vota la vedere împotriva 
căderii guvernului Orban, 
susținând că doar PSD a 
intrat în istoria ”penibilului 
politic” votând împotriva 
p r o p r i u l u i  
guve rn : ”Par lamen ta r i i  
liberali vor participa la 
moț iunea de cenzură 
împotriva Guvernului Orban. 
Nu vom sta în bancă, așa cum 
au procedat pesediștii, pentru 
că respectăm mandatul pe 
care l-am primit din partea 
cetățenilor și nu ne batem joc 
de încrederea lor! Cu toții vom 

participa la vot, iar nici un 
liberal nu va vota împotriva 
guvernului liberal! Aceasta 
întrucât doar PSD a fost 
capabil să intre în istoria 
penibilului politic, votând 

împotriva propriului guvern! 
Parlamentarii PNL nu votează 
împotriva Guvernului Orban, 
așa cum a făcut PSD care a 
dărâmat guvernul Grindeanu, 
pentru că, spre deosebire de 
pesediști, liberalii țin la 
onoarea și istoria partidului din 

care fac parte. Cu acest prilej 
sperăm că am clarificat pentru 
toată lumea orice discuție 
despre bazaconia idee a 
„blatului”. Așa ceva nu există 
decât în gândirea defectă a 

celor care s-au consacrat în 
politică prin inconsecvență 
ș i  dec l a ra ț i i  po l i t i ce  
sforăitoare, dar care nu sunt 
capabili să pună pe picioare 
vreun proiect politic serios. 
Pentru PNL, principalul 
adversar politic a fost și 
rămâne PSD, pe care îl vom 
învinge și la alegerile locale 
și la cele parlamentare, 

anticipate sau la termen, 
pentru că România are nevoie 
să respire aerul normalității, să 
se dezvolte și să prospere”, a 
declarat duminică Florin 
Roman, liderul liberalilor din 
Camera Deputaților.

Liderul deputaților PNL spune că 
parlamentarii liberali vor vota la vedere împotriva

căderii guvernului Orban

Cătălin Predoiu a propus adjuncții pentru 
marile Parchete



(urmare  din  pagina  1)
Legat de acest eveniment,  

reputatul economist are 
amabilitatea să ne răspundă 
la o serie de întrebări. 

-  Domnule  Paul  C.  
Şchiopu, ce ne puteţi relata 
în legătură cu evenimentul 
de la Bucureşti la care aţi 
participat? 

- Întrunirea de lucru de la 
Bucureşti la care am fost 
invitat a fost axată în principal 
pe desfăşurarea adunării 
generale a cooperativelor 
agricole membre ale Uniunii 
de Ramură Naţională a 
Cooperativelor din Sectorul 
Vegetal. Evenimetul s-a  
b u c u r a t  d e  p r e z e n ț a  
reprezentanților celor 24 de 
cooperative agricole din 
sectorul vegetal –  Cultură 
mare - din România membre 
ale UNCSV, precum şi de  
r e p r e z e n t a n ţ i  a i  u n o r  
cooperative care doresc să 
adere la UNCSV. Evenimentul 
a oferit totodată ocazia 

susţinerii unui dialog real şi 
c o n s t r u c t i v  î n t r e  
reprezentanţii cooperativelor 
agricole de cultură mare 
funcţionale şi autorităţile 
responsabile în ceea ce 
p r i v e ş t e  î n f i i n ţ a r e a  ş i  
dezvoltarea cooperativelor 
agricole din România. Au fost 
prezenţi deputatul Alexandru 
Stănescu, președinte al 
Comisiei de Agricultură din 
C a m e r a  D e p u t a ț i l o r ,  
secretarul de stat Sorin 
M a r e ș ,  d i n  M i n i s t e r u l  
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, reprezentanți ai 
asociațiilor de profil agricol și 
din presa de specialitate. 
Part ic ipanţ i lor le-a fost 
prezentat un mesaj video din 
partea d-lui  Pekka Pesonen – 
S e c r e t a r  G e n e r a l  a l  
Confederației Europeane a 
Cooperativelor Agricole din 
U.E. (COGECA).

C o n c r e t ,  f i e c a r e  
cooperativă agricolă şi-a 
prezentat realizările obţinute 
în anul 2019 şi planul de 
dezvoltare pe anul în curs şi în 
perspectivă. Menţionez faptul 
că unele din cooperativele 
membre ale UNCSV au 
împlinit 10 ani de la înfiinţare. 

Îndeosebi în ultimii ani, în 
urma activităţilor desfăşurate, 
cooperativele au obţinut 
r e z u l t a t e  e c o n o m i c o -
financiare foarte bune, care 
au condus la consolidarea 
cooperativelor, dar şi a 
membrilor acestora. Ca 
urmare a vânzării produselor 
agricole şi a aprovizionării de 
seminţe şi imputuri prin 
intermediul cooperativei 
agricole, membrii cooperatori 
au avut an de an câştiguri mari 
ş i  c o n s t a n t e .  U n e l e  
cooperative au accesat 
f o n d u r i  e u r o p e n e  
nerambursabile şi au realizat 
în comun obiect ive de 
investiţii.

- Care sunt investiţiile pe 
c a r e  l e - a u  r e a l i z a t  
cooperativele agricole?

- Au construit silozuri sau 
magazii pentru cereale, au  
procurat tractoare, combine şi 
a l t e  u t i l a j e  a g r i c o l e  
performante, şi-au organizat  
remize  ş i  ha le  pen t ru  

adăpostirea şi întreţinerea 
tehnicii agricole. Au construit 
fabrici de nutreţuri combinate, 
au achiziţionat terenuri în 
vederea construirii de sedii 
proprii şi alte obiective pentru 
cooperativa agricolă. Faţă de 
anul 2018, cooperativele din 
cadrul Uniunii de Ramură 
Naţională din Sectorul Vegetal 
au obţinut un salt calitativ şi de 
d e z v o l t a r e  a p r e c i a b i l .  
Ambi ţ i i le  de  v i i to r  a le  
cooperativelor sunt mult mai 
mari.

- Despre ce anume este 
vorba?

- Toate coperativele şi-au 
propus să se dezvolte, să se 
consolideze, prin atragerea 
de noi membri, prin  atragerea 
şi uti l izarea de fonduri 
europene pentru amenajări 
i r igaţ i i  în sistem local,  
obţinerea atestatatelor de 
producători etc. 

- Concret, Uniunea de 
ramură ce a realizat pentru 
membrii săi?

- Cea mai mare realizare a 
conducerii Uniunii constă în 
f ap tu l  că  a  reuş i t  să  
capac i teze  M in i s te re le  
Agriculturii şi Finanţelor 
Publice să accepte punerea în 

aplicare a facilităţilor fiscale la 
care au dreptul cooperativele 
agricole, cât şi membrii 
acestora. Precizez faptul că 
toate cooperativele agricole 
din ţară sunt beneficiare ale 
respectivelor facilităţi, nu 
numai cooperativele din 
UNCSV. Membrii cooperatori 
care în anul 2019 au vândut 
producţia prin cooperativă 
sunt scutiţi de impozitul pe 
venit şi de impozitul pe norma 
de venit, iar cooperativele de  
impozitul pe profit. Mai mult, 
cooperativele au încasat şi 
facilităţile cuvenite grupului de 
producători.

În acest an, Uniunea de 
ramură şi-a propus să-şi 
mărească numărul de membri 
până la cuprinderea tuturor 
cooperativelor de profil din 
ţară. Conducerea Uniunii va 
face propuneri concrete 
pentru simplificarea condiţiilor 
privind  proiectele de investiţii 
cu finanţare europeană pentru 
cooperativele  agricole, va 
milita pentru îmbunătăţirea 
relaţiilor dintre bănci şi 
cooperative, va organiza 
vânzarea produselor ş i  
achiziţionarea imputurilor, 
inclusiv a motorinei, pe total 
Uniune. De asemenea, 
Uniunea va asigura pentru 
cooperative servicii juridice, 
contabile şi de asistenţă 
tehnică şi va infiinţa o linie de 
informare permanentă asupra 
nivelului preţurilor pieţii la 
produsele cerealiere etc. 

- Ce alte probleme au mai 
fost puse în discuţie?

- În ultima zi, când în sală 
au fost prezenţi preşedintele 
Comisiei pentru agricultură 
din Camera Deputaţilor, 
A l e x a n d r u  S t ă n e s c u ,  
secre teru l  de  s ta t  d in  
Ministerul Agriculturii, Sorin 
Mareş, reprezentanţi ai presei 
cu profil agricol, un număr de 4 
cooperative din Topul Uniunii  
şi-au prezentat activitatea, 
demonstrând superioritatea şi 
avantajele asocierii în Uniune. 
Au fost prezentate evoluția, 
activitățile, realizările și 
obiectivele UNCSV, condițiile 
m i n i m a l e  p e  c a r e  o  
cooperativă de cultură mare 
trebuie să le respecte pentru a 
fi autonomă, independentă și 
profitabilă pe termen lung, cu 
un buget de venituri și 
cheltuiele ipotetice. S-a 
discutat  despre stadiul  
cooperaţiei agricole din 
R o m â n i a ,  n e c e s i t a t e a  
creşterii spiritului de asociere 
în cooperative, stimularea 
micilor proprietari de pământ 
să intre în cooperative, dar şi 
probleme tehnice legate de 
p e r s p e c t i v e l e  d e  
omogenizare a evidenţelor, 
statutelor şi contabilităţilor 
cooperativelor, despre unele 
modificări ce vor fi aduse legii 
cooperaţiei agricole. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Vâlnicul cu paftale provine din zona estică a judeţului 
Teleorman şi datează din perioada 1901-1925.

El face parte din costumul popular femeiesc specific zonei 
etnografice Vlaşca şi se purta împreună cu cămaşa, 
acoperind corpul de la talie în jos, în partea din spate, iar în 
partea din faţă a trupului se purta bosceaua sau zăvelca, pe 
cap marama, iar în picioare ciorapi cu opinci.

S-a purtat în Oltenia şi o parte a Munteniei, cunoscând mai 
multe variante determinate de felul decorului şi al cutelor.

Portul vâlnicului este caracteristic păturii ţărăneşti 
înstărite, pe de o parte, iar pe de altă parte, anotimpurilor reci.

Vâlnicul face parte şi din costumul de ceremonie, fiind 
purtat la praznice, nunţi, înmormântări.

Costumul popular femeiesc cu vâlnic subliniază talia 
subţire a femeii, construind un fel de soclu tronconic siluetei 
feminine, partea de jos a corpului înscriindu-se în tradiţia 
arhaică a „formei-clopot”.

Vâlnicul cu paftale este de formă dreptunghiulară, de 
culoare neagră şi este compus din două foi de lână ţesute în 
două iţe cusute transversal şi plisat foarte mărunt, cu 
excepţia chenarului de pe laturile înguste.

Iniţial acest tip de piesă s-a purtat încreţită în talie, însă 
practica şi experienţa de veacuri au dus la „strângerea în 
cute” a vâlnicului cu diverse mijloace: „în degete pe copae”, 
cu vărguţe de trestie introduse în cute, „ca să stea în 
picioare”, cutele legate şi aşezate pe vatra de pământ a 
casei, umedă, până se usucă ţesătura (4-5 zile). Astfel, 
vâlnicul nu se mai desface, cutele rămânând ca nişte 
verticale, dat fiind că în vechime cutele „stăteau în picioare”, 
nu se călcau, ca astăzi.

În talie, cutele sunt strânse şi încreţite mărunt pe mai 
multe rânduri de şnururi formând la partea superioară un fel 
de brâu.

Decorul este amplasat pe chenarul care mărgineşte 
piesa, de fapt o dungă lată de circa 15 cm, de culoare roşie şi 
constă din motive geometrice de culoare roşie, albă şi verde 
măsliniu.

Acest tip de vâlnic, în zona Vlaşca poartă denumirea de 
peşteman. El se leagă în talie cu două şireturi de lână 
acoperind marginile boscelei care se poartă în faţă ca un şorţ, 
de culoare roşie, cu decor în dungi şi alesături geometrice, 
dispuse orizontal.În faţă, vâlnicul se prindea cu două paftale 
din metal, frumos cizelate, de influenţă orientală.

Costumul popular cu acest tip de vâlnic, cu paftalele care 
subliniau talia, evidenţiind forma evazată şi pliseurile 
vâlnicului, conferă un aspect sculptural întregului ansamblu.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Uniunea de Ramură Națională 
a Cooperativelor din Sectorul Vegetal, 

la ceas de bilanţ

Pe fondul numeroaselor declarații contradictorii lansate în 
spațiul public de politicieni din arcul guvernamental și nu 
numai în legătură cu soarta programului Prima Casă, 
ministrul de Finanțe, Florin Cîțu a ieșit zilele trecute la rampă 
pentru a lămuri lucrurile.

" P r i m a  C a s ă  e x i s t ă ,  
funcţionează, are plafon două 
miliarde de lei, nu e nicio 
problemă şi nu se opreşte. Poţi 
depune dosar pentru Prima 
Casă. Dacă sunt probleme, 
sunt cu unele bănci care poate 
au renunţat la program, dar nu 

din partea noastră. Din partea noastră, plafonul este două 
miliarde de lei şi există şi Hotărârea de Guvern. Nu este nicio 
problemă la Prima Casă. Programul funcţionează. Şi nu am 
schimbat nici criteriile deocamdată", a precizat Florin Cîţu.

De altfel, faptul că Prima Casă nu a fost stopat, așa cum s-
a afirmat în ultimul timp, reiese inclusiv din Ordinul 
Ministerului Finanțelor Publice, document ce stabilește 
comisioanele ce vor fi aplicate în 2020 în cadrul programului. 
După cum precizează avocatnet.ro, vor fi folosite două 
comisioane:

- comisionul unic de analiză va fi de 0,15% pe an din 
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru 
Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM);

- comisionul de gestiune a garanțiilor oferite de FNGCIMM 
în numele statului român va fi de 0,40%.

De menționat că, prin programul Prima Casă, persoanele 
interesate pot cumpăra sau contrui locuințe, statul garantând 
în proporție de 40% sau 50% creditul pe care îl face 
cumpărătorul la finanțator.

Repere teleormănene:  

Vâlnicul cu paftale

Programul Prima Casă. 
Reguli privind comisioanele 

aplicate
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Sezonul de gripă 2020, care 
a debutat în ianuarie, a umplut 
spitalele, a închis școli și 
grădinițe, iar virusul a făcut deja 
patru victime. Ca să eviți 
îmbolnăvirile, ar trebui să știi, în 
primul rând, cum să folosești 
corect măștile și mănușile 
chirugicale de unică folosință. 
Iată cum le porți, unde le găsești 
și cât costă!

În fiecare an, la debutul 
sezonului de gripă și răceală 
farmaciile sunt luate cu asalt, iar 
stocul de măști de protecție se 
epuizează rapid. Mai nou, se 
pare că în acest sezon și 
mănușile chirurgicale sunt la 
mare căutare.

Măștile de protecție pe care 
le pui pe față -  la nas și la gură - 
te feresc, într-o oarecare 
măsură, de viruși, dacă știi cum 
să le porți corect.  În primul rând, 
trebuie să știi că masca se 
poartă atât acasă, dacă în 
familia ta există o persoană 
bolnavă, cu care intri în contact, 
cât și pe stradă sau în alte spații 
publice: mijloace de transport în 
comun, săli de spectacol, 
magazine, spații înguste și 
aglomerate. Măștile de protecție 
te apără de stropii de salivă pe 
care îi aruncă o persoană care 
strănută, tușește sau vorbește 
spre tine. Însă, pentru asta, va 
trebui să-ți acoperi atât gura, cât 
și nasul. Atenție! Nu purta 
masca pe cap, pe frunte sau sub 
bărbie! Sunt persoane care 
procedează în acest  fe l  
deoarece materialul din care 
sunt confecționate le împiedică 
să respire în voie și mai fac, din 
când în când, pauze. Din 
păcate, în aceste pauze poți 
contacta virusul.

Masca de unică folosință te 
împiedică să atingi cu mâna 
murdară gura și nasul. De cele 
mai multe ori, contactăm virușii 
punând mâna pe obiecte sau 
suprafețe infestate, atinse 
înainte de persoane bolnave. 
I m a g i n e a z ă - ț i  u r m ă t o r u l  
scenariu: o persoană bolnavă 
de gripă strânută ducând mâna 
la gură. Stropii de salivă ajung 
pe palmă. Apoi, bolnavul pune 

mâna pe o suprafață pe care o 
vei atinge și tu. Ce crezi că se 
întâmplă? Ai luat și tu virusul pe 
mână. Iar dacă nu porți mască, 
este doar o chestiune de timp 
până când vei duce, involuntar, 
mâna la nas, la gură sau la ochi. 
În tot acest timp, îți porți masca 
de protecție sub bărbie ca să 
respiri în voie.

Măștile chirurgicale de unică 
folosință sunt confecționate din 
trei straturi de material care sunt 
separate, în așa fel încât să 
ofere o bună protecție, dar și o 
bună filtrare a aerului. Se 
adaptează perfect feței și se 
prind după urechi cu două mici 
elastice. Măștile de protecție 
sunt de mărime universală, iar 
după ce se folosesc o singură 
dată, se aruncă la gunoi. În 
funcție de cum sunt vândute (la 
cutie sau la bucată) măștile 
chirurgicale de unică folosință 
costă de la câțiva bani la 20-30 
de lei (o cutie cu peste 100 de 
bucăți).

Mănușile chirurgicale se 
găsesc la orice  farmacie și nu 
trebuie să fie, neapărat, sterile. 
Important este ca ele să te 
ferească de virușii care se 
găsesc pe suprafețe, iar apoi să 
poată fi aruncate la gunoi. În 
autobuz, de exemplu, dacă te ții 
de o bară sau un mâner pe care 
l-a atins și o persoană bolnavă, 
riscul să iei gripă este destul de 
mare. Mănușile pe care le porți 
te vor feri de îmbolnăvire, iar 
asta pentru că odată ce ai ajuns 

la destinație, le scoți de pe mâini 
și le arunci la gunoi. Important 
este să le scoți rulându-le de la 
încheietura mâini i  înspre 
degete, în așa fel încât să nu 
a t i n g i  z o n e l e  p o s i b i l  
c o n t a m i n a t e .  M ă n u ș i l e  
chirurgicale de unică folosință 
se vând de cele mai multe ori la 
cutie, dar le găsești și la bucată. 
Prețul este între 15 și 30 de lei 
pentru un set de 100 de bucăți.

Sezonul de gripă 2020 a 
debutat mai târziu în acest an, 
dar se pare că o face în forță. Pe 
l â n g ă  m ă ș t i  ș i  m ă n u ș i  
chirurgicale de unică folosință, 
pe care ar trebui să le purtăm în 
spațiile publice, mai există și alte 
modalități prin care putem 
preveni boala. Specialiștii și 
m e d i c i i  n e  r e c o m a n d ă  
vaccinarea antigripală, să ne 
spălăm mai des pe mâini, să 
evităm spațiile aglomerate, să 
nu împrumutăm sau să folosim 
produsele de igienă ale altor 
persoane (prosop de față, 
periuță de dinți, produse de 
machiaj etc), să nu bem după 
alte persoane sau să mâncăm 
cu aceleași tacâmuri, dacă nu 
sunt bine spălate. Nu în ultimul 
rând, dacă ai un copil la creșă 
sau grădiniță, încearcă să-l ții 
cât mai mult acasă – dacă ai cu 
cine să-l lași. Evită să mergeți în 
această perioadă în parcuri, la 
locuri de joacă aglomerate, 
piscine închise, film, teatru sau 
alte spectacole de unde cel mic 
ar putea contacta virusul.
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A consemnat Mihail TĂNASE

Cui nu-i plac prăjiturile, ciocolata, cartofii prăjiţi, 
produsele de patiserie şi de fast food?! Din păcate, tot ce 
e gustos nu e sănătos. Multe dintre ele dau dependenţă, 
în plus, nevoia de a le consuma creşte şi pe fond de stres.

“Alimentele dulci şi cele bogate în carbohidraţi 
stimulează producţia unor substanţe în organism precum  
serotonina şi dopamina, hormonii fericirii, iar creierul ni le 
va cere apoi în mod repetat. E nevoie să fim conştienţi, 
responsabili, şi să scăpăm de acest obicei”, spune Irina 
Alionte, fondatoarea unui centru de nutriţie şi 
transformare, care ne dezvăluie câteva trucuri pentru a 
fenta pofta de alimente interzise.

Conştientizează diferenţa dintre poftă şi foame. În ziua 
de azi, prea puţini mai mâncăm de foame, în adevăratul 
sens al cuvântului. Ronţăim de poftă, de plictiseală sau pe 
fond nervos. Irina Alionte recomandă să apelezi la testul 
fructului: „Întreabă-te dacă ai mânca un fruct. Dacă da, 
atunci e posibil să îţi fie foame. Dacă  nu, probabil e doar 
poftă pentru ceva dulce sau nesănătos”.

Mănâncă la ore fixe şi din trei în trei ore. În acest fel, nu 
rişti să faci hipoglicemie, nu-ţi scade glucoza din sânge 
astfel încât să simţi nevoia de a o înlocui. Nutriţioniştii 
recomandă mesele mici şi dese, decât să stai până îţi e 
foarte foame. Atunci, cazi mai uşor în ispită şi mănânci 
mai bogat caloric, mai nesănătos şi mai mult decât e 
cazul.

Consumă mai multe proteine. Ele reduc poftele, mai 
ales dacă sunt consumate la micul dejun.

Bea apă. Corpul poate interpreta greşit semnalele 
creierului, iar ceea ce se simte ca o poftă de mâncare 
poate fi un semn de sete. Bea un pahar şi aşteaptă câteva 
minute. Daca pofta dispare, corpul tău avea nevoie doar 
să se hidrateze. 

Spală-te pe dinţi.  Dacă după masă simţi nevoia de un 
desert şi nu ştii cum să rezişti tentaţiei, spală-te pe dinţi. 
Mentolul pastei de dinţi taie rapid pofta de dulce.

Semnal editorial

Trucuri ca să scapi 
de poftele nesănătoase

Aproape două treimi din copiii care au început 
școala în 2016 vor ajunge să aibă locuri de muncă 
şi calificări care încă nu există, potrivit World 

Economic Forum citat de platforma EPALE. 
Specialiştii în resurse umane şi strategii de afaceri 
susţin că milioane de lucrători existenți trebuie să 
fie recalificați, în timp ce lucrătorii noi trebuie să fie 

pregătiți pentru locuri de muncă necreate încă.
Până în 2022, 75 de milioane de locuri de 

muncă vor fi probabil eliminate în 20 de economii 
majore, în timp ce 133 de milioane de altele noi vor 
apărea în industrii care acum sunt încă la început, 
potrivit studiului Towards a Reskilling Revolution, 
făcut de WEF. În același timp, acelaşi raport 
publicat în ianuarie 2019, estimează că aproape 
două treimi din copiii care au început școala în 
2016 vor ajunge să aibă locuri de muncă şi 
calificări care încă nu există.

Pregătirea la locul de muncă ar putea deveni 
mai importantă decât rutele tradiționale. Companii 
pecum Apple, Google, Starbucks, Lowe, Hilton, 
EY și IBM, plus alte 8 firme importante la nivel 
mondial se numără printre cele care deja au 
renunţat să mai solicite studii universitare pentru 
oamenii pe care îi recrutează, potrivit Glassdoor, 
un portal specializat de resurse umane.

Gripă 2020. Cum folosești corect măștile și 
mănușile chirugicale de unică folosință

Aproape două treimi din copiii 
care au început școala în 2016 vor ajunge să 

aibă locuri de muncă şi calificări care încă nu există
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Parlamentarii europeni au votat joi, cu o largă majoritate, 
în favoarea introducerii unui încărcător universal pentru 
toate dispozitivele mobile din Europa, o măsură criticată de 
grupul american Apple, producătorul telefoanelor iPhone, 
transmit Reuters şi AFP. 

Membrii Parlamentului European au aprobat, cu 582 de 
voturi pentru şi 40 contra, o rezoluţie care cere Comisiei 
Europene să adopte, până în luna iulie, un nou set de reguli 
care să asigure că europenii nu vor mai fi obligaţi să cumpere 
noi încărcătoare pentru fiecare nou dispozitiv.

'Oferta excesivă de încărcătoare antrenează costuri 
excesive şi neplăceri pentru consumatori şi de asemenea 
generează o amprentă ecologică inutilă', susţin 
eurodeputaţii în rezoluţia adoptată joi la Bruxelles. Ideea 
care vizează armonizarea încărcătoarelor pentru telefoane, 
tablete şi alte dispozitive mobile, lansată în 2009 de Comisia 
Europeană, s-a lovit până acum de reticenţa industriei, chiar 
dacă varietatea de încărcătoare disponibile s-a redus 
considerabil în ultimii 10 ani.

Chiar înainte de adoptarea acestei rezoluţii, grupul Apple 
s-a opus în mod ferm oricărei reglementări europene, care ar 
'sufoca inovaţia în loc să o încurajeze şi ar afecta 
consumatorii din Europa şi economia în ansamblu'. Gigantul 
american, care tocmai a raportat un profit record în trimestrul 
octombrie-decembrie 2019, a decis să înlocuiască în 2012 
vechiul conector cu formatul Lightning, subliniind că în 
prezent acesta echipează 'peste un miliard de dispozitive'.

Cel mai mare producător mondial de smartphone-uri în 
2018, grupul sud-coreean Samsung nu a răspuns la 
solicitările AFP la fel ca şi grupul chinez Huawei, care îşi 
dispută locul doi mondial cu Apple în materie de vânzări de 
smartphone-uri, potrivit firmei de consultanţă IDC. În pofida 
opoziţiei Apple, Bruxelles-ul este pregătit să facă progrese în 
acest domeniu.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Executivului comunitar, 
în zilele următoare Comisia va da publicităţii un studiu în care 
va evalua situaţia de pe piaţa încărcătoarelor iar pe această 
bază va prezent un studiu de impact şi ulterior măsuri. 
Comisarul european Maros Sefcovic a subliniat recent că o 
legislaţie europeană se va înscrie în cadrul 'Pactului verde', 
foaia de drum spre neutralitatea emisiilor de carbon în UE, 
una din priorităţile noii preşedinte a Comisiei Europene, 
Ursula von der Leyen, potrivit Agerpres.

Sotul a venit seara acasa cam baut si cu hainele murdare 

de noroi. Dimineata, dupa ce s-a trezit, ii spune sotiei:

– Mi-ai curatat pantalonii?

– Curatat.

– Dar vestonul?

– Si vestonul.

– Dar pantofii?

– Dar ce, si-n pantofi aveai bani?

***

– Domnule, daca nu platesti chiar in acest moment am sa 

chem politia, spune chelnerul .

– Asa … si ce o sa-mi faca politia? O sa plateasca in locul 

meu?

Pastila de râs

Un studiu recent a descoperit că acidifierea 
oceanelor dizolvă scoicile de crabi din Oceanul 
Atlantic din zona de nord-vestul a SUA, potrivit 
Forbes. Studiul, publicat în revista Science of 
The Total Environment, a analizat crabii de 
Dungeness și a constatat că pH-ul scăzut al 
Oceanului Pacific determină corodarea cojilor 
de crab din această specie.

Pe măsură ce nivelurile de dioxid de carbon 
continuă să crească, acestea au un impact 
direct asupra acidității oceanului. Acest lucru 
se datorează faptului că oceanele absorb o 
cantitate semnificativă de dioxid de carbon din 
atmosferă. Probabil, aproximativ o treime din 
tot dioxidul de carbon eliberat în atmosferă din 
arderea combustibililor fosili este prins în 
oceanele lumii.

„Dacă crabii sunt deja afectați, trebuie să ne 
asigurăm că vom începe să acordăm mult mai 
multă atenție diverselor componente ale 
lanțului alimentar înainte de a fi prea târziu”, a 
declarat autorul principal Nina Bednarsek, om 
de știință principal.

Un Ocean Pacific mai acid are un impact 
asupra funcțiilor vitale ale crabilor Dungeness, 
un fenomen despre care cercetătorii credeau 
că se va întâmpla abia peste cîteva decenii.

Aceste informații vor fi esențiale pentru a 
determina modul în care pescuitul din nord-
vestul Pacificului se ocupă de industria 
crabului Dungeness și de industria pescuitului 
în general. Din păcate, singura modalitate de a 
reduce impactul acidifierii oceanelor este 
scăderea concentrației de CO2 în atmosferă.

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 solicitarea de emitere a avizului de mediu
SC AUTOCORA SRL, titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat în municipiul Turnu 

Măgurele, str. Șoseaua Alexandriei nr. 7, județul Teleorman, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic 
Zonal pentru proiectul „PUZ – Schimbare destinație teren din zona cu funcțiuni speciale în 
zona cu funcțiuni de locuire, comerț, alimentație publică și cazare”.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, 
str. Dunării nr. 1, de luni-joi între orele 08-16:30 și vineri între 08-14, în termen de 15 zile de la 
data apariției anunțului.

Anunţ public nr.2

UE vrea un 
încărcător universal 

pentru telefoanele mobile

Un studiu realizat pentru 
World Economic Forum, una 
dintre cele mai puternice 
o r g a n i z a ț i i  
nonguvernamentale din lume, 
a relevat faptul că 58% dintre 
români au încredere în ce 
spun oamenii de știință despre 
mediu.

Potrivit studiului, cei 
chestionați (10.500 de 
persoane din 30 de țări 
care cuprind aproximativ 
76% din populația globală) 
consideră că activitățile 
umane sunt cauza încălzirii 
globale, chiar dacă în unele 
regiuni s-a observat un 
scept ic ism r id icat  în  
p r i v i n ț a  c e r c e t ă r i l o r  
științifice asupra subiectului.

România se află printre 
cele 30 de țări incluse în 
studiu, respectiv una dintre 
cele trei țări din zona CEE, pe 
lângă Polonia și Ucraina, 
sondajul oferind o perspectivă 
concretă asupra opiniei 

românilor referitor la acest 
subiect.

România este a doua țară 
europeană din clasament cu 
un procentaj atât de ridicat, 
după Italia, cu 61%. În topul 
țărilor cu cel mai ridicat grad 
de încredere se numără India 
(86%), Bangladesh (78%) și 

Pakistan (70%), iar la capătul 
opus, cu cele mai scăzute 
procente în acest sens, se 
s i tuează  Rus ia  (23%) ,  
Japonia (25%), Ucraina 
(33%).

De asemenea, conform 
aceluiași sondaj, peste 42% 

dintre români consideră că 
protejarea mediului ar trebui 
să fie o prioritate, chiar dacă 
î n c e t i n e ș t e  c r e ș t e r e a  
economică, iar 50% afirmă că 
urmăresc îndeaproape știrile 
și sunt la curent cu agenda 
publică.

Rezultatele studiului World 
E c o n o m i c  F o r u m  
conso l i dează  nevo ia  
urgentă a unei abordări 
co lec t i ve  d in  par tea  
companiilor, a guvernului și 
societății civile pentru 
implementarea urgentă a 
unor politici și strategii de 
rezolvare a provocărilor 
societății și de mediu, la 
nivel global. Astfel, sunt 

aduse în discuție subiecte 
p r e c u m  r e c a l i f i c a r e a  
populației pentru job-urile 
v i i t o r u l u i ,  a s u m a r e a  
strategiilor de protejare a 
mediului și crearea unui 
sistem educațional puternic în 
acest sens.

Oceanul Pacific a devenit atât de acid 
încât dizolvă carapacea crabilor

58% dintre români au încredere în ceea ce spun 
oamenii de știință despre mediu



1688: S-a născut 
Pierre Carlet de 
C h a m b a i n  d e  
M a r i v a u x ,  
dramaturg francez 
(d. 1763).
1769: În Marea 

B r i t a n i e  s e  
i n t r o d u c e r e  
pedeapsa cu moartea 
pentru distrugerea 
i n s t a l a ţ i i l o r  
industriale.
1799: S-a născut 

Almeida Garrett,  
poet, dramaturg, 
romancier, orator şi 
om politic portughez 
(d. 1854).
1809: S-a născut Vasile Cârlova, poet român (d. 1831).
1849: A murit Costache Conachi, unul dintre poeţii 

reprezentativi ai perioadei de început a literaturii noastre 
(n. 1777).
1872: S-a născut Octav Băncilă, pictor român (d. 1944).
1881: S-a născut Fernand Léger, pictor francez (d. 

1955).
1928: A murit Hendrik Lorentz, fizician olandez, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1853).
1941: A murit David Emmanuel, matematician român 

(n. 1854).
1967: A început construcţia primei autostrăzi din ţară 

Bucureşti-Piteşti.
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n 
viaţă 11:30 Tărâmul dintre 
vânturi 12:45 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:10 Exclusiv în 
România 14:00 Telejurnal 15:10 
Maghiara de pe unu 16:45 
Cooltura 17:15 Tărâmul dintre 
vânturi 18:35 Nadine 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Festivalul Sanremo 02:00 
Revizie tehnică

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 4 Februarie

Se intrevede o zi 
agitata. Se pare ca va 
pregatiti pentru o 
c a l a t o r i e  s i  v a  
indispun numeroasele 
incurcaturi cu care va 
confruntati. Tineti cont 
ca la nervi se iau cele 
mai rele decizii!

S-ar putea sa fiti 
obosit si nervos. Ar fi 
bine sa va stapaniti si 
sa evitati discutiile in 
contradictoriu. Va 
recomandam sa nu 
mergeti in vizite, chiar 
daca partenerul de 
viata insista. 

Se pare ca nu aveti 
r a b d a r e  s a  v a  
pregatiti proiectele pe 
indelete si va grabiti 
s a  l e  p u n e t i  i n  
practica. O persoana 
mai in varsta va ofera 
sfaturi utile pentru a 
aplana un conflict.

O b o s e a l a  
acumulata va face sa 
fiti cam agitat. Ar fi 
bine sa va odihniti mai 
mu l t .  F i t i  f oa r te  
prudent, pentru ca 
exista riscul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie! 

Faceti o deplasare 
importanta, din care 
sunt sanse sa va 
intoarceti cu o suma 
mare de bani.  Va 
s fa tu im sa  ev i ta t i  
discutiile pe un ton 
ridicat si nu va sustineti 
o p i n i i l e  c u  
incapatanare. 

Incepeti ziua destul 
de agitat, cautand un 
imprumut  urgent .  
Aveti rabdare! Dupa-
amiaza, ajutorul va 
veni de la cineva 
apropiat. Puteti sa va 
bazati pe intuit ia 
partenerului de viata.

Va simtiti excelent, 
sunteti relaxat si nimic 
nu va poate tulbura. 
S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa 
va reproseze ca 
sunteti indiferent si ca 
nu va ocupati de 
problemele familiei. 

Un pr ie ten  va  
propune sa plecati 
intr-o excursie, dar 
faptul ca nu aveti bani 
va face sa fiti irascibil. 
Va recomandam sa 
fiti atent la volan. 
Exista riscul unui 
accident de circulatie.

Incercati sa nu va 
a s u m a t i  r i s c u r i !  
Nervozitatea va poate 
crea mari probleme. 
Daca este posibi l ,  
evitati sa conduceti 
m a s i n a !  N u  e s t e  
momentul sa provocati 
d i s c u t i i  i n  
contradictoriu.

BERBEC

Se pare ca aveti o 
zi foarte incarcata. 
Dimineata sunteti 
putin cam agitat si 
incercati sa rezolvati 
mai multe treburi 
deodata. Spre seara, 
simtiti nevoia sa va 
intalniti cu prietenii.

Din cauza stresului, 
sunteti predispus la 
probleme de sanatate. 
Va recomandam sa nu 
faceti eforturi fizice 
s a u  i n t e l e c t u a l e  
deosebite. Nu va lasati 
enervat de lucruri 
marunte!

Dim inea ta  s -a r  
putea ca un coleg sa 
va dea o veste care va 
tulbura. Menajati-va 
sanatatea si evitati 
efor tur i le intense!  
Altfel, exista riscul unor 
probleme de sanatate 
destul de grave.

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 Las 
fierbinți 21:30 24 de ore de 
viață 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Al șaptelea fiu 02:00 Lecţii de 
viaţă 03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Dragoste de tată 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 Poftiți 
pe la noi: Poftiți la muncă 23:00 
Băieţi de oraş 00:00 Xtra Night 
Show 01:00 Observator 02:00 
Acces direct 03:45 Mangalița

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Survivor Romania 23:00 
FanArena 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Secrete de stil 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:00 Trăsniți 20:00 Piratul 
cibernetic 22:00 Starea naţiei – 
Betman 23:00 Focus din inima 
României 23:30 Trăsniți 00:30 
Pi ratu l  c ibernet ic  02:30 
Cireaşa de pe tort

08:45 Trucuri feminine 
10:30 La bloc 12:45 Vacanță 
în Franța 14:30 Josie şi 
Pisicile 16:30 The Wonderful 
World of Disney - Eloise, 
micuța cupidon 18:15 La  bloc 
20:30 Călătorie periculoasă 
22:30 Lilieci 00:30 Marea 
lovitură 02:30 Lilieci 04:00 La 
bloc 06:15 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Regatul Sălbatic 
14:00 Documentar 360° Geo 15:00 
Reţeaua de idoli 16:00 Glasul inimii 
17:00 România…în bucate 17:40 In 
direct cu viaţa 19:00 Telejurnal 
20:00 D'ale lu' Mitică 21:00 Destine 
ca-n filme 22:00 Secrete de război 
23:00 Câştigă România!

08:20 Invizibil 10:05 Garda 
de corp 11:45 Ultimul războinic 
al aerului 13:25 Viata fara Dick 
14:55 Rețeaua de socializare 
16:50 Furia titanilor 18:25 
Țestoasele Ninja 20:00 Cum 
să sci de un tip în 10 zile 21:50 
Cutia 23:40 Trage tare și te 
scoți 01:45 Cât îmi dai ca să te 
împușc? 03:25 Fii cineva!

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 

4 Februarie
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Simona Halep a urcat o 
poziţie, de pe 3 pe 2, în 
clasamentul WTA, după 
s e m i f i n a l a  j u c a t ă  l a  
Melbourne,  cu Garb ine 
Muguruza.

Ashleigh Barty, şi ea 
semifinalistă la Australian 
Open, îşi păstrează poziţia de 
lider, cu un avans de peste 
2.200 de puncte faţă de Halep, 
care are la rândul său peste 
800 de puncte mai mult faţă de 
a treia clasată, Karolina 
Pliskova (Cehia).

Campioana de la Australian 
Open, americanca Sofia 
Kenin, a reuşit un salt de opt 
locuri, de pe 15 pe 7. Garbine 
Muguruza, învinsa Sofiei 
Kenin în finală, a urcat 16 
locuri şi ocupă acum poziţia a 
16-a în lume.

Jucătoarea canadiană de 
or ig ine  română B ianca 
Andreescu, absentă de la 
Melbourne din cauza unei 
accidentări, se menţine pe 
locul al şaselea. Naomi Osaka 
încheie top 10, după ce a 
coborât şase poziţii, nereuşind 
să îşi apere titlul cucerit în 

2019 la Melbourne.
România are alte două 

jucătoare în top 100, Sorana 
Cîrstea, care a urcat cinci 
locuri şi se află pe 69, şi Ana 
Bogdan, pe 90, după un salt de 
opt poziţii.

La dublu, ţara noastră mai 
are doar trei reprezentante în 
top 100, Raluca Olaru pe 47 
(+1), Monica Niculescu pe 62 
(-15) şi Irina Bara pe 98 (-12).

Jucătoarele convocate 
pentru meciul cu Rusia din Fed 
Cup ocupă următoarele poziţii: 

Ana Bogdan - 90, Irina Bara - 
160 (98 la dublu), Elena-
Gabriela Ruse - 166 (113 la 
dublu), Jaqueline Cristian - 
197 (168 la dublu), Raluca 
Olaru - 47 (la dublu).

Componentele echipei 

Rusiei se clasează astfel: 
Ekaterina Alexandrova - 28 
(89 la dublu), Anastasia 
Pavlyuchenkova - 33 (112 la 
dublu), Veronika Kudermetova 
- 38 (26 la dublu), Svetlana 
Kuznetsova - 49, Anna 
Kalinskaya - 109 (5 la dublu).

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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Gică Hagi a comentat 
transferul lui Ianis Hagi (22 de 
ani) la Glasgow Rangers. 
„Regele” a povestit un episod 
c a r e  a r a t ă  n i v e l u l  d e  

notorietate la care a ajuns 
Ianis. 

I a n i s  H a g i  a  f o s t  

împrumutat de Glasgow 
Rangers, vicecampioana 
Scoției, de la Genk. Formația 
lui Steven Gerrard are o 
c l a u z ă  e x c l u s i v ă  d e  

cumpărare în vară, stabilită la 
5 milioane de euro. Gică Hagi 
crede că fiul său a ajuns la 

nivelul în care se poate 
desprinde de celebritatea 
părintelui și își poate crea 
propria poveste în fotbal. 

 „Un singur lucru vreau să 
lămuresc. La meciul cu Spania 
am fost în tribune și i-am dat 
unui autograf unui copil. A zis 
ca a luat autograf de la tatăl lui 
Ianis. Atât vă zic, am și martori. 
Îl aveți acum, e al vostru, 
vorbiți cu el. El trebuie să 
vorbească, el trebuie să facă.

Eu trebuie să vorbesc mai 
puțin, să fiu în linia a doua, să 
mă uit la el și să mă bucur de 
fotbalul lui, de cariera pe care 
o să o aibă. El are o creștere 
f o a r t e  m a r e ,  m u l t e  
performanțe. Ce s-a întâmplat 
nu a ținut de el. Când a jucat și 
a ținut de el, a demonstrat că a 
fost unul dintre cei mai buni”, a 
declarat Gică Hagi într-o 
conferință de presă.

SPORT

David Beckham este pregatit sa faca o super mutare la 
Inter Miami si vrea sa il aduca pe Antoine Griezmann. 
Potrivit L'Equipe, Inter Miami l-a fixat ca principal obiectiv 
pe jucatorul catalanilor, care l-a avut intotdeauna ca idol pe 
David Beckham si care a fost atras mereu de tot ceea ce 
reprezinta sportul din Statele Unite ale Americii, in special 
NBA. 

Conform sursei citate, Griezmann ar putea lua in 
considerare oferta pentru viitor, insa momentan nu se 
gandeste sa o paraseasca pe Barcelona. 

Cel care ar putea ajunge la Inter Miami la finalul 
sezonului este Edinson Cavani, atacantul uruguayan 
incheindu-si contractul cu PSG in vara anului acesta.

David Beckham il mai doreste la Miami si pe Luis 
Suarez, coleg cu Edinson Cavani in atacul Uruguayului. 
Contractul lui Suarez la Barcelona va expira in vara anului 
viitor.

Ros-albastrii au inceput cu stangul anul si au fost invinsi 
in Gruia. Singurul gol al partidei a fost inscris de Vinicius in 
minutul 79, dupa ce Planic fusese eliminat 2 minute mai 
devreme.

Marius Sumudica, antrenorul lui Gaziantep, care in 
weekend a obtinut un succes urias in fata liderului din 
Turcia, Sivasspor, scor 5-1, a vorbit despre derby-ul de 
aseara.

"E grav cand n-ai niciun sut pe poarta. Dar asta e Dan 
Petrescu... 1-0, joc inchis, cu gol dintr-o faza fixa sau ceva 
de genul asta. El isi vede interesul, face punctele, nu 
conteaza neaparat spectacolul. Nu am vazut meciul, insa e 
clar, in momentul in care n-ai niciun sut pe poarta, nu pui 
niciun fel de problema, e greu sa te bati acolo sus, sa iei 
campionatul. Te-a batut echipa cu care te lupti direct. S-au 
facut deja 8 puncte diferenta!", a spus Marius Sumudica la 
Pro X.

Simona Halep a urcat pe locul 
2 în clasamentul WTA

Marius Șumudică despre eșecul FCSB în fața CFR-ului: 

"E grav când n-ai niciun 
șut pe poartă!" 

Gică Hagi, prima reacție după transferul 
lui Ianis la Rangers

David Beckham 
vrea să aducă o vedetă 

a Barcelonei la Inter Miami
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