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31 martie, data limită pentru achitarea taxelor
şi impozitelor cu reducere
Încă două luni mai aveţi la dispoziţie pentru a achita
taxele şi impozitele locale cu reducere.
31 martie este ultima zi pentru achitarea taxelor și
impozitelor locale. Contribuabilii persoane fizice și

face în două tranşe, prima până la data de 31 martie, iar
cea de-a doua până la data de 30 septembrie. În cazul
nerespectării acestor termene, contribuabilii vor fi nevoiţi
să achite penalităţi de întârziere.
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DSP Teleorman:

Campania „Protejează-ţi
sănătatea! Sănătatea
reproducerii– dreptul şi
responsabilitatea ta!”

7
Semnal editorial

juridice mai au la dispoziție o singură lună pentru a prinde
reducerea de 10la sută pentru achitarea taxelor și
impozitelor locale. După această dată, taxele se pot
achita fără penalități până pe data de 30 septembrie.
Plata taxelor şi impozitelor locale, conform legii, se

Alexăndrinenii care au amenzi neachitate nu-şi vor
putea plăti taxele şi impozitele locale până nu plătesc
amenzile cu pricina.

APM Teleorman:

Activități desfășurate cu
ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede
Ziua Mondială a Zonelor
Umede este celebrată în
fiecare an pe 2 februarie
pentru sensibilizarea
globală privind valoarea
zonelor umede pentru
omenire şi planetă.
Această zi marchează
şi data adoptării Convenţiei
privind zonele umede la 2
februarie 1971, în oraşul
i r a n i a n R a m s a r, p e
ţărmurile Mării Caspice.
(Continuare în
pagina 2)

(€) 1 EUR
4.7779 lei

($) 1 USD
4.3227 lei

(Continuare în pagina 4)

“O viaţă de om într-o
viziune economică”,
ultima carte a fostului
ministru de finanţe,
Florea Dumitrescu

Șofer drogat, prins pe străzile
din Alexandria
Un șofer drogat a fost
prins de polițiștii din
Alexandria. Acesta a fost
testat cu aparatul
DRUGTEST, iar rezultatul a
ieșit pozitiv pentru
Cannabis.
Razie pe drumurile din
Teleorman. Polițiștii din
cadrul Serviciului Rutier
Teleorman au acționat în
vederea prevenirii și
combaterii cauzelor
generatoare de accidente
rutiere, fiind aplicate 47 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 13.000
lei, dintre care 30 pentru nerespectarea regimului legal de viteză.
(Continuare în pagina 2)
(Gramul
(£) 1 GBP
de aur)

5.6221 lei

1 XAU
218.2964 lei
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EVENIMENT - ACTUALITATE

APM Teleorman:

Activități desfășurate cu
ocazia Zilei Mondiale a Zonelor Umede
(urmare din pagina 1)
„Zonele umede şi
biodiversitatea” a fost tema
pentru anul 2020. Zonele
umede sunt bogate în
biodiversitate şi sunt un
habitat prielnic pentru o
varietate densă de specii de
plante şi animale.
Ultimele estimări arată un
declin global al biodiversităţii,
în timp ce zonele umede
dispar de trei ori mai repede
decât pădurile.
Pierderea biodiversității
indică dispariția, degradarea
și utilizarea nesustenabilă a
ecosistemelor de care
depindem noi și toate
celelalte lucruri vii, pentru a
supraviețui și a prospera.
Ecosistemele sănătoase și
diverse, în special zonele
umede, sunt sprijinul nostru

de viață. Acestea oferă soluții
puternice pentru sănătate,
sărăcie, schimbări climatice și
dezvoltare durabilă în
ansamblu.
Zonele umede variază de
la râuri, lacuri, mlaștini și turbe
până la mangrove cu apă
sărată, recifuri de corali și
estuare. Acesta este motivul
pentru care 40% din speciile
lumii trăiesc sau cresc în
zonele umede.
Tema din acest an este o
oportunitate unică de a
evidenţia importanţa
biodiversităţii zonelor umede,
starea actuală a acesteia şi de
a promova acţiuni pentru a
contracara pierderile.
Statistica actuală a
zonelor umede din România
incluse în Lista RAMSAR
cuprinde 19 situri Ramsar- cu

o suprafaţă totală 1.156.448
hectare, dintre care în judeţul
Teleorman:
- Suhaia, Judeţul
Teleorman - 19.594 ha;
- Confluenţa Olt-Dunăre 46.623 ha.
Cu ocazia celebrării Zilei
Mondiale a Zonelor Umede,
APM Teleorman a organizat
activităţi de informare,
conştientizare şi de educaţie
ecologică în şcolile şi
grădiniţele partenere din
judeţ.
Prin acţiunile organizate sa atras atenţia asupra
modului în care se poate lua
parte activ la celebrarea
evenimentului ecologic,
alăturându-te unui grup
important la nivel mondial şi
asumându-ți această deviză.
Cornelia RĂDULESCU

Aproape 80% dintre mașinile care circulă în
România au o vechime de peste 11 ani
79% dintre mașinile care circulă pe teritoriul
României au o vechime de cel puțin 10 ani, în
timp ce ponderea mașinilor cu o vechime de
cel mult 5 ani este de numai 9%.
Numărul total al mașinilor înmatriculate pe
teritoriul României a ajuns la sfârșitul anului
trecut la aproximativ 6.88 de milioane de
unități, în creștere cu 7% comparativ cu finalul
anului 2018, potrivit datelor centralizate de
Direcția Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).
O analiză realizată de Asociația
Producătorilor și Importatorilor de Automobile
(APIA) arată că ponderea mașinilor noi a
crescut, însă mașinile vechi rămân în
continuare predominante.
Astfel, volumului mașinilor cu o vechime de
cel mult 2 ani a crescut cu 22% în 2019, în timp
ce volumul mașinilor cu o vechime de 3-5 ani a
crescut de asemenea cu 15%. APIA
menționează însă că această creștere nu se
datorează doar mașinilor noi comercializate, ci
și a faptului că românii încep să cumpere
mașini second-hand cu o vechime mai mică.
Interesant este că volumul înmatriculărilor

de mașini cu vechime de 6-15 ani a rămas
constant, alte creșteri fiind consemnate în
segmentele de vechime 16-20 de ani (+13%) și
peste 20 de ani (10.5%).
În ciuda aceste evoluții, parcul auto național
este în continuare unul îmbătrânit. Astfel, 22%
dintre mașinile care circulă în prezent în
România au o vechime de peste 20 de ani,
27.1% au o vechime de 16-20 de ani, iar 30.1%
dintre mașini au între 11-15 ani. Cu alte
cuvinte, 79.2% dintre mașinile care circulă pe
teritoriul României au o vechime de cel puțin 11
ani.
În schimb, ponderea mașinilor cu o
vechime de cel mult 10 ani este de numai
20.8%. Astfel, 11.5% dintre mașini au între 610 ani, 5% au între 3-5 ani și numai 4.2% au cel
mult 2 ani.
În funcție de tipul de carburant, 52.6%
dintre mașinile care formează parcul auto
național sunt alimentate cu benzină, în timp ce
cota de piață a mașinilor diesel este de 46.8%.
În prezent, doar 0.6% dintre mașini sunt
hibride sau electrice.

Șofer drogat, prins
pe străzile din Alexandria
(urmare din pagina 1)
De asemenea, polițiștii au reținut un permis de conducere.
În contextul prezentat polițiștii au testat cu aparatul
DRUGTEST un tânăr în vârstă de 19 ani din comuna Izbiceni,
județul Olt, identificat în timp ce conducea un autoturism pe
strada București din municipiul Alexandria.
Întrucât rezultatul testării a fost pozitiv la substanța
„Cannabis”, conducătorul auto a fost însoțit la spital, unde i-au
fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii prezenței în
organism a substențelor psihoactive.
În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența unor
substanțe psihoactive, urmând ca la finalizarea cercetărilor să
fie propusă soluție prin Parchet.
Și polițiștii din cadrul Poliției Orașului Videle au întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea
unui vehicul sub influența alcoolului, în cazul unui tânăr în vârstă
de 21 de ani, din orașul Videle, depistat în timp ce conducea un
autoturism pe strada Republicii din localitate, deși consumase
băuturi alcoolice.
Rezultatul testării cu aparatul alcooltest a indicat o valoare
de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care
conducătorul auto a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate
două mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.
Claudiu DUMITRACHE

Guvernul vrea reducerea
plafonului de garanții pentru
“Prima Mașină”
Guvernul se
pregătește să taie
plafonul de garanții
pentru „Prima mașină” la
5 milioane de lei, după
ce, în 2019, doar 7
persoane au accesat
credite prin acest
program.
Lansat în 2015 cu
scopul de a stimula tinerii să cumpere maşini noi prin credite mai
avantajoase decât cele obişnuite, în detrimentul achiziţionării
de maşini second-hand, programul Prima Mașină s-a dovedit un
eșec de proporții al autorităților.
Doar șapte persoane au depus cereri de credite prin acest
program, în 2019, astfel că actualul guvern vrea să reducă
plafonul de garanții, potrivit informațiilor profit.ro.
Deși a avut un plafon de 10 milioane de lei, gradul de utilizare
a fost de 1.65% în 2019, susține Guvernul, care vrea ca acest
plafon să fie redus la 5 milioane de lei.
De la începutul programului și până la sfârșitul anului trecut
au fost acordate 350 de garanții, cu o valoare totală de 6.21
milioane lei.

Anunţuri
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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Se teme Orban de moțiune?

POLITIC - ADMINISTRATIV

Valeriu Zgonea, condamnat în primă
instanță la 3 ani de închisoare cu executare
pentru trafic de influență
Va l e r i u Z g o n e a , f o s t
președinte al Camerei
Deputaților, a fost condamnat
de Tribunalul București, în
primă instanță, la 3 ani de
închisoare cu executare.
Procurorul de ședință al
Direcției Naționale
Anticorupție a cerut, în urmă
cu două săptămâni, o
pedeapsă cu închisoarea
pentru Valeriu Zgonea, fostul
șef al Camerei Deputaților, în
dosarul în care este acuzat de
trafic de influență. Fără să
indidualizeze, magistratul a
spus că pedeapsa ar trebui să
fie cu executare și orientată
spre mediu. Pentru trafic de
influență, în formă agravantă,
legea prevede o pedeapsă de
până la 10 ani de închisoare.
În ultimul cuvânt în fața
instanței, Valeriu Zgonea și-a
susținut nevinovația.”Am
încredere că, din păcate
pentru mine, dumneavoastră
aveți posibilitatea de a arăta
abuzurile DNA. Cred cu tărie
în actul de justiție. Repet, sunt
nevinovat.” a declarat fostul
șef al Camerei Deputaților.
Dosarul a fost trimis în
instanţă de DNA Ploieşti în
ianuarie 2018, iar pe parcurs
au fost audiaţi mai mulţi
martori, printre care Liviu
Dragnea şi Victor Ponta.
Potrivit rechizitoriului
procurorilor DNA Ploiești, ”în
perioada iulie 2012 – aprilie
2013, când îndeplinea funcția
de președinte al Camerei
Deputaților și totodată
vicepreședinte al unei

formațiuni politice, inculpatul
Zgonea Valeriu – Ștefan a
acceptat promisiunea făcută
de inculpatul Dobrică Dumitru,
consilier județean, privind
primirea de foloase
necuvenite pentru sine, în
schimbul influenței pe care a
lăsat să se creadă că o are
asupra unor funcționari publici
și a promis că-i va determina
să numească într-o importantă
funcție publică o rudă a lui
Dobrică Dumitru.
Ulterior, inculpatul Zgonea
Valeriu – Ștefan a primit de la
inculpatul Dobrică Dumitru
foloase necuvenite în sumă
totală de 62.143 lei,
reprezentând contravaloarea
unor servicii de turism și
cheltuieli legate de construirea
unei case de vacanță în județul
Covasna.
La data de 22 aprilie 2013,
ca urmare a demersurilor
făcute de Zgonea Valeriu –
Ștefan, persoana respectivă a

fost numită în funcția de
președinte al Centrului
Național de Management
pentru Societatea
Informațională din cadrul
Ministerului pentru Societatea
Informațională, deși nu avea
pregătire de specialitate în
domeniu.
Ulterior, tot ca urmare a
demersurilor făcute de
Zgonea Valeriu – Ștefan,
persoana respectivă și-a
păstrat funcția la nivelul
administrației publice centrale,
fiind numită, la data de 23
ianuarie 2014, în funcția de
subsecretar de stat în cadrul
Ministerului Comunicațiilor și
Societății Informaționale”.
Dosarul a fost instrumentat
de fostul procuror de la
Direcţia Naţională Anticorupţie
din Ploieşti, Lucian Onea,
judecat la rândul său pentru
acuzaţii lansate de Secţia
Specială, că ar fi măsluit
anumite probe în anchete.

PSD dă în judecată Guvernul Orban
Senatorul Niculae Bădălău a anunțat luni că
primarii PSD, susținuți de întreg partidul, vor da
în judecată Guvernul pentru că s-a desființat
Fondul de Dezvoltare și Investiții.
Senatorul PSD de Giurgiu spune că acest
program era un contract între Guvern și
comunitățile locale, iar acum Executivul își
încalcă obligațiile, într-o postare pe Facebook.

„O situație alarmantă este întâlnită la nivelul
întregii țări, după ce Guvernul Orban a
desființat Fondul de Dezvoltare și Investiții
(FDI), inițiat de Guvernul PSD!
Desființarea FDI aruncă în aer proiecte de
milioane de lei, începute de primăriile din toată
țara. Primăriile au propus proiecte, au aplicat
pentru banii din acest fond și le-au și fost
alocate sume importante. Însă, acum sunt întro situație imposibilă – proiectele au fost
începute, dar noul Guvern a tăiat finanțarea.
Vom merge în instanță și lucrul acesta
trebuie să-l facem centralizat! Şi vom câștiga,
pentru că programul reprezintă un contract

între stat și comunitățile locale. Statul,
reprezentat prin Guvern, trebuie să-și respecte
obligațiile!”, scrie Niculae Bădălău.
Premierul Ludovic Orban a anunțat la o lună
de la venirea la Palatul Victoria că Fondul
Suveran de Dezvoltare şi Investiţii va fi
desfiinţat, considerând că a fost o şmecherie
electoralistă.
Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii,
gestionat de Comisia Națională de Strategie și
Prognoză, subordonată Guvernului, a fost
desființat de Guvernul liberal condus de
Ludovic Orban pe 14 decembrie 2019.
În 15 noiembrie 2018, Guvernul a adoptat
înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi
Investiţii prin Ordonanţa de Urgență pe finalul
anului 2018, pe 15 noiembrie 2018. Ministrul de
FInanțe de atunci, Eugen Teodorovici, declara
că Fondul ar urma să aibă o capitalizare de
circa 9 miliarde de lei și că ulterior vor fi
stabilitate şi companiile care intră în Fond.
Liderul Pro România, Victor Ponta, a
anunţat încă de atunci că va depune plângere
penală pe numele premierului de atunci Viorica
Dăncilă şi a ministrului Eugen Teodorovici,
considerând că legea a fost gândită de Liviu
Dragnea şi Darius Vâlcov ”la iniţiativa unor
grupuri de interese din Israel şi Rusia”.
Liderul PSD din acel moment, Liviu
Dragnea, afirma, referitor la Fondul Suveran de
Dezvoltare şi Investiţii, că nu este afectat
deficitul bugetar, nu sunt afectate plafoanele şi
că "tot acest mecanism economico-financiar a
fost luat în calcul atunci când s-a construit
bugetul".

După cum au anunțat, social-democrații au depus luni, 3
februarie 2020, moțiune de cenzură la adresa Guvernului
Orban; moțiunea de cenzură a PSD-ului vine ca represalii la
adresa Executivului care și-a asumat răspunderea pentru
decizia votului în două tururi de scrutin pentru primari. Data
dezbaterii șia votării moțiunii de cenzură vor fi stabilite într-o
ședință următoare.
Parlamentarii PSD și UDM acuză Guvernul că a modificat
legislația electorală cu mai puțin de un an înaintea alegerilor,
contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Totodată
pesediștii acuză Guvernul Orban că intenționează
privatizarea forțată a sistemului de sănătate.Pentru a trece
moțiunea de cenzură este nevoie de voturi favorabile în
număr de cel puțin 233. PSD și UDMR au împreună 228 de
parlamentari, dar se bazează și pe votul a patru deputați din
tabăra lui Meleșcanu, până de curând președinte al Senatului
României. De partea cealaltă PNL, USR, PMP, ALDE și Pro
România au anunțat că nu vor vota schimbarea premierului
Orban, însă toate aceste partide nu au la un loc, decât 209
voturi. Diferența o vor face parlamentarii minorităților
naționale și parlamentarii independenți.
În cazul în care moțiunea de cenzură va trece, odată cu
demiterea Guvernului, s-ar deschide drumul spre alegerile
parlamentare anticipate, atât de dorite de președintele
României, Klaus Werner Iohannis. Dacă moțiunea de
cenzură nu va trece, PSD a anunțat că va ataca legea la
Curtea Constituțională a României. Potrivit Constituției,
Guvernul își poate angaja răspunderea unei declarații de
politică generală, iar în termen de trei zile de la prezentarea
proiectului, se poate depune moțiune de cenzură. Guvernul
este demis dacă moțiunea de cenzură depusă a fost
adoptată.
Dezbaterea moțiunii de cenzură are loc după trei zile de la
data când a fost prezentată în ședința comună a celor două
Camere ale Parlamentului. După depunerea moțiunii de
cenzură urmează ca Birourile permanente reunite să se
întrunească să stabilească calendarul dezbaterii. La rândul
său, premierul Ludovic Orban este optimist, și a lansat un
mesaj de mobilizare. Ludovic Orban este convins că
moțiunea de cenzură nu va trece; la fel credea însăși Viorica
Dăncilă înaintea moțiunii de cenzură la adresa Guvernului pe
care îl conducea, și totuși moțiunea a trecut.
Ioan DUMITRESCU

Guvernul pregăteşte
OUG pentru organizarea
alegerilor anticipate
* Ludovic
Orban: "Paza
bună trece
primejdia rea"
G u v e r n u l
pregăteşte o
ordonanță de
u r g e n ț ă c u
m o d i f i c ă r i
legislative în cazul
în care se va ajunge
l a a l e g e r i
anticipate. „Nu mă
aştept ca PSD să
adune voturile necesare la moţiune, dar paza bună trece
primejdia rea”, a spus Ludovic Orban.
Executivul pregăteşte această OUG, deoarece în cazul
demiterii prin moțiune de cenzură, nu ar mai putea emite
OUG pe această temă, fiind un Guvern interimar.
Ordonanța de urgență stabilește componența Birourilor
Electorale Permanente, circumscripțiile electorale, dar și alte
aspecte organizatorice.
„În AEP a existat o discuţie, a rezultat necesitatea
reglementării situaţiei în care se ajunge la alegeri
palamentare anticipate. Acum în legislaţie nu e o
reglementare precisă privind anticipatele, sunt prevederi
constituţionale care stabilesc termenul maxim al anticipatelor
din momentul dizolvarii Parlamentului, e termenul de 90 de
zile, dar e necesară o adaptare a legislaţiei pentru a avea
prevederi concrete.
Trebuie să fim pregătiţi să reglementăm situaţia care
poate apărea.
Nu mă aştept ca PSD să adune voturile necesare la
moţiune, dar paza bună trece primejdia rea. Dacă va fi
majoritate pentru moţiune, în privinţa PNL decizia e clară, să
nu mai votăm învestirea niciunuia dintre cele două guverne,
pentru a declanşa alegeri anticipate”, a explicat Ludovic
Orban.
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Senatul a respins
ordonanța care amână
dublarea alocațiilor
pentru copii

SOCIAL - ECONOMIC

Senatul a respins, luni, ca prim for legislativ sesizat,
Ordonanța de Urgență a Guvernului ce amână intrarea în
vigoare, cu șase luni, a Legii care dublează alocațiile pentru
copii la 300 de lei.

31 martie, data limită pentru achitarea taxelor
şi impozitelor cu reducere
(urmare din pagina 1)
”Pentru a acorda posibilitatea tuturor
contribuabililor din municipiul Alexandria de ași achita impozitele și taxele locale și de a
beneficia de reducerea de 10 la sută pentru
plata integrală a contribuțiilor fiscale, programul
de lucru al Direcţiei Impozite şi Taxe Locale a
fost extins începând cu data de 03.02.2020
până pe 31.03.2020, după cum urmează:
Pentru persoane fizice şi persoane juridice,
programul de încasare este de luni până vineri,
între orele 08:00 – 18.30, iar în zilele de
sâmbătă, între orele 09 – 12.00”, se arată întrun comunicat de presă al Primăriei Alexandria.
Locuitorii de la bloc, persoane fizice, vor
plăti aceleaşi impozit pe clădire ca anul trecut.
Și în privința mijloacele de transport, impozitele
rămân la nivelul de anul trecut.

”Taxele și impozitele locale se pot plăti și prin
sistemul național de plăți on-line
WWW.GHISEUL.RO. Pentru a putea efectua
plățile on-line, contribuabilii persoane fizice
trebuie să fie înregistrați cu roluri nominale
unice și CNP în evidențele fiscale.
Persoanele fizice dar și juridice, care își
achită integral taxele și impozitele locale până
la data de 31 martie, beneficiză de o bonificație
de 10la sută”, se mai arată în informare.
Agenţii economici care au sediu social în
locuinţă vor trebuit să reevalueze suprafeţele şi
să depună documentele la primărie, până la
finalul lunii martie, pentru a nu fi impozitaţi mai
mult. Dacă locuinţa a fost construită sau
cumpărată în ultimii cinci ani, Codul Fiscal nu
mai impune reevaluare.
C. DUMITRACHE

Popririle pe conturi vor fi ridicate în cel mult
o oră după plata datoriilor la Fisc
Pentru respingere au votat 95 de senatori iar împotrivă sau exprimat 14.
Anterior, Comisia pentru muncă a Senatului a dat raport
de respingere asupra actului normativ inițiat de Guvern.
În luna decembrie a anului trecut, Camera Deputaților a
votat, decizional, propunerea legislativă care prevede
dublarea alocației pentru copiii între 2 și 18 ani, sumă care
ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu
handicap, amintește Mediafax.
Legea a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis
pe 14 ianuarie.
Ulterior, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență
pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a legii
până la 1 august, odată cu rectificarea bugetară.
Senatul este primul for legislativ sesizat, decizională fiind
Camera Deputaților.

Preţurile producţiei
industriale au crescut cu
3,9% în decembrie
Preţurile producţiei industriale (piaţă internă şi piaţă
externă) au crescut, în decembrie 2019, cu 3,9% faţă de
aceeaşi lună din anul precedent şi cu 0,3% faţă de luna
anterioară, arată datele publicate, marţi, pe site-ul Institutului
Naţional de Statistică (INS).

Popririle pe conturi vor fi
ridicate în cel mult o oră de la
achitarea datoriilor, după cum
prevede ordonanța de urgență
intrată luni în vigoare. Astfel,
românii cărora ANAF le-a
blocat conturile pentru plăți
restante nu vor mai fi nevoiți să
meargă la bancă pentru a face
dovada achitării debitelor.
Potrivit modificărilor aduse
codului de procedură fiscală,
ridicarea popririi se va face
electronic și în mod automat,
Ordonanța de urgență a
Guvernului 5/2020 ce modifică
codul de procedură fiscală și
regimul popririlor a fost
publicată vineri în Monitorul
Oficial.
„O modificare pe care am
propus-o a fost la Codul de
Procedură Fiscală în vederea
simplificării procedurilor de
administrare a creanțelor
fiscale, s-a făcut
reglementarea instituirii și
ridicării popririi în mod
electronic, astfel încît poprirea
să fie ridicată la îndestularea
sumei poprite iar debitorului

să-i fie eliberate conturile cât
mai repede", a explicat luni
ministrul Finanțelor, Florin
Cîțu, la finalul ședinței de
Guvern în care a fost adoptată
OUG.
Potrivit ministrului, scopul
acestui sistem este de a
efectua ridicarea propririlor,
electronic, în cel mult o oră,
după plata datoriilor. Până
acum, la fiecare cont pe care
se instituia poprire, debitorul
trebuia să meargă la fiecare

bancă cu dovada plății către
ANAF, în timp ce acum există
un algoritm care gestionează
plata.
OUG 5/2020 modifică și
obligațiile băncilor, astfel că
acestea vor trebui să transmită
electronic informații părților
privind suma ce trebuie plătită.
Totodată, băncile nu vor avea
voie să accepte plăți din
conturile debitorului până la
efectuarea plății spre ANAF.

Unde mor cei mai mulţi copii din România

Potrivit sursei citate, la nivelul preţurilor producţiei
industriale de pe piaţa internă există o creştere de 0,54% în
decembrie 2019 faţă de noiembrie 2019, respectiv un salt de
4,38% raportat la aceeaşi lună din 2018.
Totodată, pentru piaţa externă, preţurile producţiei
industriale au scăzut în decembrie 2019 cu 0,1% comparativ
cu datele din noiembrie 2019, dar au urcat cu 3,13% faţă de
decembrie 2018.
De asemenea, pe marile grupe industriale, în decembrie
2019 faţă de decembrie 2018, statistica INS arată creşteri de
preţuri în cazul industriei energetice (+5,48%), în industria
bunurilor intermediare (+0,95%), industria bunurilor de
folosinţă îndelungată (+4,38%), industria bunurilor de uz
curent (+5,62%) şi industria bunurilor de capital (+4,44%).

D e și ra ta mo rta l i tă ți i
infantile a scăzut în ceea ce

Astfel, dacă în București
rata mortalității infantile a

privește media pe țară, la 6 la
mia de copii născuți vii, potrivit
datelor finale ale Institutului
Național de Statistică,
procesate pentru anul 2018,
ies la iveală clivaje cronice
între județe, precum și între
urban și rural.

coborât la 3,3 la mie, Tulcea
are o rată de 14,7 la mie, peste
dublul mediei naționale. O
discrepanță dramatică se
observă și între urban și rural:
în Botoșani, de pildă, rata
mortalității infantile în rural
este de trei ori mai mare decât

la oraș, unde mamele au
acces la servicii medicale
constante.
Potrivit centralizării INS,
sunt județe în care
mortalitatea infantilă este și de
cinci ori mai mare față de
altele, unde șansa la viață a
copiilor născuți prematur sau
cu patologii severe este mult
mai bună.
Județele cu cea mai
dramatică rată: Tulcea – 14,7
la mia de copii născuți vii;
Botoșani – 12 la mia de copii
născuți vii; Sălaj – 11,1 la mia
de copii născuți vii.
Județele unde șansa la
viață este optimistă:
Dâmbovița – 3 la mia de copii
născuți vii; Ilfov – 4 la mia de
copii născuți vii; București –
3,3 la mia de copii născuți vii.
Este de menționat că rata
mortalității infantile se află în
corelație cu numărul nașterilor
și al deceselor.
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EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE
Semnal editorial

DSP Teleorman:

“O viaţă de om într-o viziune economică”,
ultima carte a fostului ministru de finanţe,
Florea Dumitrescu
La Editura Velox, din Alexandria, în condiţii
grafice deosebite, a văzut lumina tiparului
volumul autobiografic “O viaţă de om într-o
viziune economică” al teleormăneanului Florea
Dumitrescu, fost ministru de finanţe al României
timp de 9 ani şi jumătate, ambasador al ţării
noastre în China şi guvernator
al Băncii
Naţionale. Lansarea volumului “O viaţă de om
într-o viziune economică” al regretatului profesor
universitar doctor economist Florea Dumitrescu
va avea loc în ziua de vineri, 14 februarie 2020,
orele 10,000, la Biblioteca Judeţeană “Marin
Preda”, din Alexandria. O carte deosebit de
interesantă, prin care doctorul economist Florea
Dumitrescu, fiu al Teleormanului, eminentă
personalitate care a slujit cu onoare şi credinţă
poporul român, îşi dezvăluie în faţa cititorilor
propria-i viaţa, aşa cum a fost, activitatea
desfăşurată în funcţiile de mare răspundere pe
care le-a deţinut.
Doctorul economist Florea Dumitrescu s-a
născut în anul 1927 în localitatea Gârdeşti, azi
Necşeşti, un sat de care domnia sa întotdeauna a
vorbit cu mândria omului care niciodată nu va
putea uita de unde a plecat spre lumea cea mare.
Doi ani de liceu economic i-a urmat la Roşiorii de
Vede şi alţi doi la Turnu Măgurele, apoi s-a
pregătit în domeniul finanţelor publice, devenind
unul dintre absolvenţii de excepţie ai Academiei
de Studii Economice Bucureşti. Profesionalismul
dovedit încă din primii ani de la absolvirea
studiilor universitare l-a propulsat rapid în diferite
funcţii de conducere, în anul 1969, la vârsta de 42
de ani, fiind desemnat să conducă Ministerul
Finanţelor Publice. A condus acest minister timp
de 9 ani şi jumătate, respectiv până la data de 7
martie 1978. Din 1978 şi până în anul 1983
inclusiv a fost ambasador al României în China,
iar de la 16 martie 1984 până pe 17 martie 1989 a
fost Guvernatorul Băncii Naţionale a României.
A reuşit să ţină timp de aproape 15 ani în
echilibru finanţele publice, într-o perioadă când în
România s-au făcut eforturi uriaşe pentru
industrializarea ţării. Ca ambasador, timp de cinci
ani, în China, a reuşit ca relaţiile bilaterale
româno-chineze să se dezvolte rapid, pentru
contribuţia pe care a avut-o Florea Dumitrescu
bucurându-se de respectul conducerii statului
chinez. Ani de-a rândul profesorul universitar
Florea Dumitrescu, ministru, amabasador şi
guvernator al BNR, a deţinut preşedinţia
Asociaţiei de Prietenie România – China. A fost
membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din
România.
La vârsta de 91 de ani, cu puţin timp înainte de
a preda la tipar volumul “O viaţă de om în viziune
economică”, fostul ministru de finanţe a plecat
pentru totodeauna la cele veşnice.
Teleormăneanul Florea Dumitrescu a semnat
acordul de aderare al României cu FMI.
Fostul ministru de finanţe al României, în
legătură cu acest eveniment :
“În anul 1969 a venit la Bucureşti o delegaţie a
Băncii Mondiale, condusă de Robert McNamara,
preşedintele de atunci al acestei instituţii, în care
a convenit cu preşedintele ţării să înceapă
tratativele pentru aderare. Astfel că un an mai
târziu s-au demarat negocierile tehnice cu FMI,
care au durat aproape doi ani, timp în care
participam periodic şi la lucrările Comisiei
Financiar-Valutare a CAER. Acordul de aderare lam semnat, în numele Guvernului României, la
sediul FMI din Washington, în decembrie 1972.
După noi, abia la 10-12 ani au aderat la Fondul
Monetar Internaţional Ungaria şi Polonia.”
Dumitrescu şi România au schimbat regulile
de creditare ale Băncii Mondiale
În urmă cu câţiva ani, Florea Dumitrescu
declara : “Nu este nicio exagerare când se spune
că România a schimbat regulile de creditare ale
Băncii Mondiale. Când m-am dus să iau primul
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credit, m-am întâlnit cu preşedintele McNamara.
Mare strateg militar, care era acum economistul
nr. 1 al planetei. Zâmbitor, acesta mi-a spus : „Neam gândit în board să vă dăm un miliard de
dolari”. Eu, care umblam peste tot după un milion
de dolari, am rămas perplex… Mi s-a părut că nu
aud bine. „Cât ne daţi?!”, l-am întrebat. „Un
miliard”. „Şi ce putem să facem cu el? „Aaaa,
faceţi ce vreţi. Faceţi drumuri, faceţi poduri, faceţi
şcoli, faceţi spitale…” „Păi nu vreţi banii înapoi?
Dacă facem drumuri şi poduri, vedeţi banii înapoi
în 30-40 de ani!” I-am zis clar: „Domnu'
preşedinte, eu, ca ministru de finanţe, nu iau un
dolar în condiţiile astea. Dacă ne daţi banii ca să
facem producţie, să mărim exportul, să
modernizăm ţara, avem de unde să vi-i
restituim… Altfel, rămânem să vă plătim o viaţă
întreagă dobânda.” Am plecat de acolo fără să
luăm niciun ban. După trei săptămâni mi-a scris
McNamara să mă duc acolo. M-a întrebat ce
facem cu banii. I-am răspuns că avem de făcut 50
de întreprinderi noi şi alte 50 să le modernizăm. Iam prezentat lista întreprinderilor şi mi-a dat
banii. Ăsta a fost momentul-cheie, am schimbat
practica în sistemul de finanţare. Nu numai
pentru România. Toate ţările lumii au beneficiat
de pe urma poziţiei noastre.”
În toţi anii când s-a aflat la conducerea
Ministerului Finanţelor Publice, Florea
Dumitrescu a luptat cât a putut ca banii să fie bine
chivernisiţi şi să se facă investiţii masive pentru
dezvoltarea tuturor zonelor ţării. Şi azi
teleormănenii îşi aduc aminte şi îl apreciază ca
atare pentru insistenţa sa în a fi suplimentate
fondurile pentru realizarea de investiţii în judeţul
nostru, de numele său fiind legate construcţia
Întreprinderii de Rulmenţi la Alexandria (iniţial
investiţia fiind aprobată pentru Braşov), pentru
extinderea fabricilor din cadrul Combinatului
Chimic Turnu Măgurele, a Fabricii de ţevi sudate
Zimnicea, a unor fabrici din Roşiorii de Vede, a
multor obiective în sistemul agricol de stat şi
cooperatist.
După câteva decenii în care a deţinut funcţii de
conducere la cel mai înalt nivel în statul român,
fostul ministru de finanţe a agonisit o avere
“colosală”, respectiv banii din care şi-a cumpărat
un … autoturism. Peste cinci decenii, a locuit întrun apartament cu două camere (85 m.p.) în
Bucureşti, plătind chirie la stat.
Un om de o modestie rar întâlnită, cu rezultate
de excepţie în întreaga-i activitate, vizionar în tot
ceea ce a întreprins pe tărâm economic şi social,
un om legat sufleteşte de locurile copilăriei sale,
de teleormănenii pe care i-a iubit şi stimat.
George ZAVERA

Campania „Protejează-ţi sănătatea!
Sănătatea reproducerii– dreptul
şi responsabilitatea ta!”
În luna februarie, Ministerul Sănătăţii, prin Programul
Naţional de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii finanţează
şi organizează campania „Protejează-ţi sănătatea!
Sănătatea reproducerii– dreptul şi responsabilitatea ta!”,
care aduce în atenţia publică problematica sănătăţii
reproducerii pentru adolescenţii şi femeile gravide, având
ca obiectiv creşterea nivelului de informare al acestora
despre: contracepţie, importanţa planificării familiale,
sănătatea în perioada sarcinii, avorturile şi complicaţiile
acestora, bolile cu transmitere sexuală.
Sănătatea reproducerii, definită ca fiind o bună stare
fizică, mentală și socială și nu doar absența bolii sau a
infirmității, în toate aspectele referitoare la sistemul
reproducător și la funcțiile și procesele acestuia, se referă
la faptul că oamenii sunt capabili să aibă o viață sexuală
satisfăcătoare și sigură, având capacitatea de a se
reproduce și libertatea de a decide cu privire la viața lor
sexuală.
În perioada 2007-2017, România se situează pe
primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce priveşte
procentul naşterilor înregistrate la adolescente. Acest
aspect este unul complex, ale cărui consecinţe afectează
atât mama, cât şi copilul. Fenomenul „copiilor cu copii”mai multe naşteri premature, rată de vaccinare scăzută şi
riscuri sociale– este un fenomen social, pentru că efectele
nu se limitează doar la situaţia unei mame sau a unei
comunităţi, ci vizează, în lanţ, sănătatea fizică şi
emoţională a unor copii care se nasc într-un mediu
vulnerabil şi supus riscurilor sociale. Pe de altă parte,
mamele minore sunt mai predispuse să nască prematur,
iar prematuritatea rămâne una dintre cauzele majore ale
mortalităţii infantile.
În 2017, România era pe primul loc în UE în ceea ce
priveşte numărul de naşteri înregistrate la adolescente cu
vârste sub 15 ani, reprezentând 9,78% din totalul
naşterilor, conform datelor Eurostat.
Comparativ cu anul 2017, în 2018 a crescut numărul şi
ponderea gravidelor cu vârsta sub 15 ani, o grupă de
vârstă de mare risc pentru mamă şi copil, care necesită
monitorizarea lor pe întreaga perioadă a sarcinii.
Campania este implementată la nivel judeţean de
către Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, prin
Compartimentul de Evaluare şi Promovare a Sănătăţii,
suportul metodologic al campaniei fiind asigurat de către
Institutul Naţional de Sănătate Publică.
Cornelia RĂDULESCU

Elevii cer ajutorul președintelui
Klaus Iohannis, după votarea
legii care învestește profesorii
cu statut de autoritate publică
Elevii cer ajutorul
președintelui Klaus
Iohannis, la o zi după ce
Senatul – cameră
decizională – a votat legea
prin care profesorii capătă
statut de autoritate publică
și agresorii cadrelor didactice riscă pededepse mai mari cu
o treime. “Respectul nu se obține prin lege”, susține
Consiliul Național al Elevilor.
Într-o scrisoare deschisă adresată liderului de la
Cotroceni, elevii spun că “respectul și colaborarea dintre
cei mai importanți actori de pe scena învățământului –
elevii și profesorii – trebuie construit natural, această lege
blocând respectul organic care ar putea fi nutrit în
comunitățile școlare”.
“Vom sesiza cât de curând Avocatul Poporului pentru a
rezolva această problemă”, a declarat Antonia Pup,
președintele Consiliului Național al Elevilor (CNE).
,,Având în vedere nenumăratele situații în care elevii au
fost victimele unor abuzuri din partea unor cadre didactice
lipsite de viziune, de vocație, de etică – acestea fiind
absolut necesare în profesia prin care se clădesc
caractere, se formează cetățeni active – educarea și
formarea elevilor pe care îi reprezentăm. Mai mult decât
atât, considerăm că această propunere este lipsită de
fundament legislativ, iar dacă aceasta ar deveni lege, ar
conduce la distrugerea climatului educațional prin
instaurarea unui permanent dezechilibru în relația tripartită
elev-părinte-profesor”, susține liderul CNE.
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Lucruri pe care oamenii
prosperi le fac diferit
Probabil ca privesti cu o oarecare invidie oamenii care par sa
reuseasca din prima ceea ce-si propun si te intrebi care este
secretul lor.
Iata câteva lucruri pe care oamenii prosperi le fac diferit de cei
care simt intotdeauna ca n-au de ajuns.
Oamenii prosperi vad abundenta din viata lor. Iar asta nu
inseamna neaparat posesiunile, ci si pomii infloriti, cafeaua
delicioasa, iubirea oamenilor, oportunitatile. Ei nu se bazeaza pe
noroc, ci sunt tot timpul deschisi oportunitatilor, iar succesul nu va
intarzia sa apara.
Oamenii prosperi nu iau lucrurile personal. Oamenii prosperi nu
considera actiunile celorlalti drept o actiune directa impotriva lor. Isi
pastreaza energia si motivatia pentru alte proiecte. In plus, nu se
descurajeaza cand ceva neasteptat se petrece. Ci pur si simplu o
iau intr-o alta directie si cauta rapid alta solutie.
Oamenii prosperi cred ca ceea ce-si doresc este posibil.
Oamenii prosperi nu traiesc in lumea “ce bine ar fi daca s-ar
intampla!”, ci in lumea “este posibil sa…!”. Dorinta lor nu ramane
ancorata “undeva” ca si cand e ceva aproape imposibil de realizat.
Dorinta lor este nascuta dintr-o imaginatie bogata in care
vizualizeaza exact ce vor. Oamenii prosprei sunt maestri ai artei
manifestarii.
Oamenii prosperi nu se simt vinovati pentru ce au. Sunt oameni
care isi doresc sa fie frumosi, bogati, de succes, insa, pe de alta
parte, incep sa se simta vinovati ca altii poate n-au aceste lucruri.
Nu poti atrage abundenta daca te simti coplesit de sentimente de
vinovatie. Acest conflict de valori ar trebui rezolvat inainte de a visa
la prosperitate.

Greșeli de evitat la culcare ca să nu te îngrași
Somnul are o influenta
foarte mare asupra greutatii
corporale. Iata ce greseli ar
trebui sa eviti la culcare, astfel
incat sa nu te ingrasi.
Mananci tarziu
Masa tarzie in noapte
creste nivelul de insulina si
obliga organismul sa produca
mai putina melatonina. Putina
melatonina in organism
inseamna un somn greu si
agitat. Este recomandat sa
mananci cu cel putin trei ore
inainte sa te culci.
Lumina de veghe
Expunerea la lumina, fie ca
este vorba de lumina de la
telefon, televizor etc., lumina
de veghe sau iluminatul
stradal, iti afecteaza somnul si
creste nivelul de cortizol care
a fost asociat cu acumularea
k i l o g r a m e l o r. P e n t r u a
preintampina aceasta
problema, ai grija ca in camera
sa fie intuneric si sa elimini
toate dispozitivele cu
beculete.
Bei mult
Hidratarea pe timpul noptii
este importanta, insa daca bei
prea multe lichide inainte de

culcare risti sa faci mai multe
drumuri la WC. Un somn
fragmentat inseamna un risc
crescut de a dezvolta
obezitate.
Exercitii fizice
Stilul sedentar contribuie la
acumularea kilogramelor in
plus, insa sa faci exercitii fizice
inainte de culcare este la fel de
rau. Miscarea ridica
temperatura corpului si astfel
scade productia de
melatonina. Iar tulburarile de
somn creste productia de
cortizol.

Caldura in dormitor
Daca in dormitor este prea
cald, somnul nu va fi de
calitate. Astfel, in timpul
somnului nu vor fi arse
corespunzator caloriile, iar
riscul sa te ingrasi creste
considerabil. In dormitor nu ar
trebui sa fie mai mult de 21 de
grade Celsius.
Haine stramte
Pijamalele ar trebui sa fie
comode si lejere. Daca sunt
prea stranse pe corp, cresc
temperatura si se intrerupe
circuitul hormonal.

Greta Thunberg a fost nominalizată la
premiul Nobel pentru Pace
Oamenii prosperi nu-i judeca pe ceilalti. Fundamentul
prosperitatii nu poate fi cladit de un teren plin de gelozie, invidie si
negativitate. Daca nu te poti bucura de prosperitatea altora, atunci
cum o poti atrage pe a ta?! Elibereaza-te de sentimentele de
negativitate pentru a avea libertatea de a-ti crea propria abundenta.
Oamenii prosperi nu se tem sa greseasca. Greseala nu
inseamna esec. Ci inseamna ca undeva, ceva nu a fost facut cum
trebuie. Oamenii prosperi analizeaza ce nu a mers bine, repara si o
iau de la capat, mai creativi si mai motivati.
Oamenii prosperi au grija de ei. Au grija de modul in care
vorbesc, de modul in care arata, de starea de sanatate. Evita
oamenii si situatiile care ii secatuiesc de energie. Astfel, isi pot crea
o viata fructuoasa si infloritoare.
Oamenii prosperi vad viata ca pe o joaca. Nu poti forta
abundenta sa vina in viata ta. Desigur, trebuie sa depui efort, sa
intreprinzi actiuni, insa nu poti realiza nimic punand presiune.
Atunci cand pui presiune pe ceva, iti pierzi din flexibiliate si
creativitate si poti rata oportunitatile care sa-ti aduca abundenta
mult dorita. Relaxeaza-te, priveste viata ca pe o joaca, si vei
“dansa” cu abundenta.
Isi urmeaza intuitia. Ratiunea traieste in creier, intuitia traieste in
corp. Pentru a avea un “intreg”, dualitatile din corpul tau – ratiune
vs. intuitie, masculin vs. feminin – trebuie sa conlucreze. Daca pui
accent pe “parerile” creierului ve ajunge sa gandesti prea mult, sa
analizezi prea mult, sa traiesti in frica de a nu pierde totul maine si –
ca atare – sa nu poti crea. Insa atunci cand esti conectat la propria
intuitie vei putea pune bazele solide ale unei vieti prospere.

Doi parlamentari din Suedia au nominalizato pe adolescenta suedeză şi activista Greta
Thunberg la premiul Nobel pentru Pace 2020,

potrivit huffpost.com, preluat de News.ro.
Jens Holm şi Hakan Svenneling, membri ai

Partidului Stângii din Suedia, au spus luni că
Thunberg "a muncit din greu pentru a-i face
atenţi pe politicieni la crizele climatice" şi "a-i
determina să acţioneze pentru reducerea
emisiilor şi pentru respectarea Acordului de la
Paris", ceea ce, în cazul ei, reprezintă un gest
de a face pace".
Acordul din 2015 de la Paris solicita atât
ţărilor bogate, cât şi celor sărace să ia măsuri
pentru a limita creşterea temperaturilor la nivel
global care duc la topirea gheţarilor, creşterea
nivelului mărilor şi la perturbarea precipitaţiilor.
Solicita guvernelor să prezinte planuri
naţionale de reducere a emisiilor care să
limiteze creşterea temperaturii la nivel global
sub 2 grade Celsius (3,6 grade Fahrenheit).

Anunţ
Gușe Alina
Irina PFA, cu sediul în Brâceni, jud. Teleorman, CUI 38179974,
F34/312/05.09.2017, pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 3541055. Îl declar nul.

Anunţ
SC FY MIR SRL, cu sediul în Alexandria, str. Viilor nr. 2B, angajează 6 tâmplari. Relații la
telefon 0752.312.327.

Anunţ
Pastila de râs
Am rămas văduvă de 3 ori… povestește o tânără de 30 de
ani.
- Cum se poate? se miră cineva.Toți trei…
- Da, primii doi s-au otrăvit cu ciuperci.
- Si al treilea?
- A murit din cauza unei fracturi a craniului.
- Cum asta?
- N-a vrut să mănânce ciuperci…
***
Doctorul către pacient:
– Am o veste bună şi una rea, pe care o vreţi prima?
– Pe cea bună.
– Mai aveţi de trăit 30 de ore!
– Cuuum? Şi vestea rea care mai e?
– Vă caut de ieri să vă spun asta!

Agrizone.RO FARM SRL angajeaza pentru locatia din Rosiori de Vede , Ferma 4 Troianu,
îngrijitor cladiri . Depuneti CV-ul la Ferma din Rosiori de Vede sau trimiteti CV la adresa de mail
elenacons@gmail.com pana in data de 06.02.2020.

Anunţ
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.

Anunţuri
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.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Incercati sa nu va
asumati riscuri!
Nervozitatea va poate
crea probleme. Daca
este posibil, evitati sa
conduceti masina! Nu
este momentul sa
provocati discutii in
contradictoriu.

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

LEU

FECIOARĂ

Din cauza stresului,
sunteti predispus la
probleme de sanatate.
Va recomandam sa nu
faceti eforturi fizice
sau intelectuale
deosebite. Nu va lasati
enervat de lucruri
marunte!

Faceti o deplasare
importanta, din care
sunt sanse sa va
intoarceti cu o suma
mare de bani. Evitati
discutiile pe un ton
ridicat si nu va
sustineti opiniile cu
incapatanare.

CAPRICORN

Incepeti ziua
destul de agitat,
cautand un imprumut.
Aveti rabdare! Dupaamiaza, ajutorul va
veni de la cineva
apropiat. Puteti sa va
bazati pe intuitia
partenerului de viata.

S-ar putea ca un
coleg sa va dea o
veste care va tulbura.
Menajati-va sanatatea
si evitati eforturile
intense! Altfel, exista
riscul unor probleme
de sanatate destul de
grave.

BALANŢA

Se intrevede o zi
S-ar putea sa fiti Se pare ca nu aveti
agitata. Va pregatiti obosit si nervos. Ar fi r a b d a r e s a v a
pentru o calatorie si bine sa va stapaniti si pregatiti proiectele pe
v a i n d i s p u n sa evitati discutiile in indelete si va grabiti
n u m e r o a s e l e contradictoriu. Va s a l e p u n e t i i n
incurcaturi cu care va recomandam sa nu practica. O persoana
confruntati. Tineti mergeti in vizite, chiar mai in varsta va ofera
cont ca la nervi se iau daca partenerul de sfaturi utile pentru a
aplana un conflict.
cele mai rele decizii! viata insista.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

O b o s e a l a
acumulata va face sa
fiti cam agitat. Ar fi
bine sa va odihniti mai
mult. Fiti foarte
prudent, pentru ca
exista riscul sa fiti
implicat intr-un
accident de circulatie!

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Va simtiti excelent,
Un prieten va
sunteti relaxat si nimic propune sa plecati
nu va tulbură. S-ar intr-o excursie, dar
putea ca partenerul faptul nu aveti bani si
d e v i a t a s a v a deveniți irascibil. Va
reproseze ca sunteti recomandam sa fiti
indiferent si ca nu va atent la volan. Exista
o c u p a t i d e riscul unui accident
problemele familiei. de circulatie.

Semnificaţii istorice pentru
5 Februarie
1859: A murit
Alecu Russo, poet,
prozator, eseist,
memorialist şi
critic literar,
i d e o l o g
a l
generaţiei de la
1848 (n. 1819).
1878: S-a născut
André Citroën,
p i o n i e r
a l
automobilelor
franceze (d. 1935).
1896: S-a născut
Nicolae Bagdasar,
filosof, academician
român (d. 1971).
1939: A murit
Gheorghe Ţiţeica,
matematician,
deschizător de
d r u m u r i î n
geometria diferenţială, membru, vicepreşedinte şi
secretar general al Academiei Române (n. 1873).
1953: A murit Iuliu Maniu, om politic, preşedinte al
Partidului Naţional Ţărănesc, prim-ministru în mai multe
rânduri (n. 1873).
1971: Aselenizarea navei cosmice americane Apollo 14
(a fost lansată la 31 ianuarie 1971, comandant al navei
fiind Alan Shepard).
1986: A murit Grigore Băjenaru, scriitor român (n.
1907).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă
11:30 Tărâmul dintre vânturi
12:44 Direcţia: sud-vest! 13:10
Aventura urbană 14:00 Telejurnal
15:10 Convieţuiri 17:00 Volei
Feminin: CSM Volei Alba Blaj Nantes VB 19:00 Fan/ Fun urban
20:00 Telejurnal 20:50 Destinaţia
Eurovision 21:00 România 9
21:45 Festivalul Sanremo 01:50
Discover Romania

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 Dreptate la înălțime
22:30 Pe bune?! 23:30 Ştirile
Pro Tv 00:00 6 Gloanțe 02:00
Lecţii de viaţă 03:00 Vorbeşte
lumea 05:00 Ce spun românii

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 Revizie
tehnică 04:30 Dragoste de tată

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

07:20 Paradisul femeilor
10:00 Starea naţiei 11:30
Happy News 14:00 Camera de
râs 15:05 Focus 16:00
Paradisul femeilor 18:00 Focus
18 19:00 Trăsniți 20:00 Cronica
cârcotaşilor 22:00 Starea naţiei
– Betman 23:00 Focus din
inima României 23:30 Trăsniți
00:30 Cronica cârcotaşilor
02:30 Cireaşa de pe tort

08:15 S-a întâmplat într-o
noapte 10:45 La bloc 13:00
Trucuri feminine 14:30
Călătorie periculoasă 16:30
Ninja în vacanță 18:15 La
bloc 20:30 Cântec de leagan
22:30 Râul morții 00:30
Lilieci 02:30 Râul morții
04:00 La bloc 06:00 La
Maruţă

08:00 Oanapp 09:00
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 Destine ca-n filme 16:00
Glasul inimii 17:00 Handbal feminin:
CSM Bucuresti - Minaur Baia Mare
19:00 Telejurnal 20:10 Baladă din
Valea Morții 22:00 Secrete de război
23:00 Câştigă România!

08:15 Rețeaua de socializare
10:15 Cum să sci de un tip în 10
zile 12:05 Lupta cu înălțimile
14:05 Spion din greșeală 15:30
Excursie cu surprize 17:05
Nelegiuiții Vestului Sălbatic
18:35 Operaţiunea "Cazinoul"
20:00 Geostorm: Pericol Global
21:45 Destinația 22:30 Apă
întunecată 00:15 Sindromul
post-divorț
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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.
Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna
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Ionuţ Radu, în echipa ideală a jucătorilor
transferați în ianuarie, alături de Haaland şi Eriksen
Ionuţ Radu este în echipa inedită a iernii,
alcătuită de transfermarkt.de pe baza cotei de
piaţă a jucătorilor care şi-au schimbat echipele
în luna ianuarie.
Portarul român a fost luat de Inter de la
Genoa, după ce îşi pierduse locul de titular pe
Marassi, şi împrumutat la Parma, unde nu a
apucat încă să debuteze. Radu este evaluat la
15 milioane de euro de site-ul de specialitate.
Linia de trei fundaşi este alcătută de trei
jucători împrumutaţi: Alvaro Odriozola, cedat
de Real Madrid la Bayern Munchen, Mattia
Caldara (Atalanta) şi Danny Rose (Newcastle).
Bruno Fernandes, cel mai scump jucător
cumpărat în ianuarie
Mijlocaşi în 11-le tip sunt olandezul
Bergwijn, cumpărat de Tottenham pentru 35 de
milioane de euro de la PSV Eindhoven, Bruno
Fernandes, adus de Manchester United de la
Sporting Lisabona în schimbul a 55 de milioane
de euro, Christian Eriksen, cumpărat de Inter
de la Tottenham pentru 20 de milioane de euro,
dar evaluat la 90 de milioane de euro, şi Dani

Olmo, adus de Leipzig pentru 20 de milioane de
euro de la Dinamo Zagreb.
Cei trei atacanţi din echipa transfermarkt.de
sunt Paco Alcacer, readus de Villarreal în
Primera Division, noua senzaţie a Borussiei
Dortmund, Erling Haaland, şi columbianul
Duvan Zapata (Atalanta).
Suma totală plătită de cluburi pentru jucătorii
din acest 11 este de 180 de milioane de euro, iar
cota totală de piaţă a celor 11 fotbalişti este 423
de milioane de euro.

Englezii îl fac praf pe Vlad Chiricheș:

"Cel mai prost transfer.
Cum a fost posibil așa ceva?"
Vlad Chiricheș (30 de ani) a
ajuns în 2013 la Londra, fiind
transferat de Tottenham
pentru 9.5 milioane de euro,
iar englezii continuă să-l critice
pe fundașul român.
În 2013, Tottenham a
încasat 101 milioane de euro
pentru transferul lui Gareth
Bale la Real Madrid. Cu banii
încasați de pe urma
galezului, pe White
Hart Lane au ajuns
șapte jucători, printre
care și Vlad
Chiricheș. După
transferul lui Eriksen
la Inter, Erik Lamela a
rămas ultimul
mohican al campaniei
de mercato din 2013.
P u b l i c a ț i a
talkSPORT a realizat
o analiză a celor șapte
transferuri făcute după "tunul"
Gareth Bale, iar Vlad
Chiricheș a ieșit cel mai
șifonat. Conform jurnaliștilor
englezi, Chiricheș a fost cea
mai mare greșeală din istoria
recentă a clubului: "Fără
îndoială, e cel mai prost
transfer din acel an.

Cum a fost posibil ca FCSB
să încaseze 9.5 milioane de
euro de la Spurs? Acest lucru
rămâne în continuare un
miracol pentru noi. După
plecarea de la Tottenham,
fundașul român a ajuns la
Napoli, unde a evoluat în
aproape 50 de meciuri.
Chiricheș nu s-a adaptat

deloc la viteza jocului din
Anglia. Greșelile lui i-au costat
în repetate rânduri pe cei de la
Tottenham. Acum se află sub
formă de împrumut la
Sassuolo, dar cariera lui în
fotbalul de top e aproape
gata", scriu cei de la
talkSPORT.
Câte meciuri a jucat Vlad

Chiricheș la Tottenham
Chiricheș a avut un salariu
de 1.2 milioane pe sezon la
Tottenham.
În 2013, Totteham i-a
transferat pe Vlad Chiricheș,
Paulinho, Nacer Chadli,
Roberto Soldado, Etienne
Capoue, Christian Eriksen și
Erik Lamela, după ce Gareth
Bale a semnat cu
Real Madrid. Numai
Lamela a mai rămas
la Londra.
Chiricheș a
evoluat în 43 de
meciuri oficiale pentru
Tottenham, unde a
reușit să marcheze
două goluri.
Vlad Chiricheș a
fost transferat în 2015
de Napoli, pentru 7
milioane de euro. După patru
ani, fundașul chinuit de
accidentări a făcut pasul spre
Sassuolo, unde însă a suferit o
altă accidentare. De-a lungul
carierei, Chiricheș a mai jucat
pentru FCSB, Pandurii și
Internațional Curtea de Argeș.
Junioratul l-a parcurs la FC
Ardealul și Benfica.

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.

Răzvan Lucescu: "Nu voi
număra trofeele lui tata. Nu am
jucat niciodată teatru"
R ă z v a n
Lucescu, 50 de ani,
traversează cea
mai bună perioadă
a carierei sale de
a n t r e n o r. U n a
începută în urmă
cu 17 ani, perioadă
în care a obţinut 6
trofee.
După trofeele câştigate într-o manieră impresionată în
Grecia a urmat şi Liga Campionilor Asiei, iar acum echipa sa,
Al Hilal, este pe primul loc după 16 etape din 30.
Mircea Lucescu, 74 de ani, este al doilea cel mai titrat
antrenor de fotbal din lume, cu 32 de trofee câştigate. Pe
primul loc este Sir Alex Fergusson, cu 48 de turnee, iar pe
locul 3 este Valeriy Lobanovski, cu 29 de trofee. Pep
Guardiola ocupă locul 4 în acest top, cu 27 de trofee câștigate
cu Barcelona, Bayern Munchen și Manchester City.
Visul lui Răzvan Lucescu nu are legătură cu antrenoratul
"Nu voi număra trofeele lui tata sau ale mele. Nu mă
interesează să-l depăşesc pe tata. Nici nu ştiu cât mai
antrenez. Tânjesc să iau rucsacul în cârcă şi să mă plimb cu
soţia prin lume. Nu am stat decât în hoteluri şi am fost la
stadioane. Simt cum trece viaţa şi îmi pare rău că nu am avut
timp şi pentru familie. Am văzut lumea prin suferinţe şi
frustrări", a declarat Răzvan Lucescu la Radio Sport 1.
"Cel mai mare merit al meu? Acela că nu am jucat
niciodată teatru. Îi respect la fel pe jucători şi pe femeile de
serviciu, şi pe magazineri. Asta este important acum, în viaţă.
Şi dacă faci asta, şi ei îţi întorc recunoştinţa prin ceea ce fac.
Mă bucură că am câştigat Champions League în Asia. E
cea mai mare performanţă a mea, peste orice trofeu. Şi că am
intrat în istoria cluburilor. La PAOK a fost un succes venit
după 34 de ani, neînvinşi", a mai spus Răzvan Lucescu
pentru sursa citată.

Marius Șumudică,
ademenit de arabi în miez de
noapte. ”S-au aprins, m-au sunat
să ne vedem la Istanbul!”
Marius Șumudică, antrenorul lui Gaziantep, este pe cai
mari după ce a învins liderul din Turcia, Sivasspor, cu 5-1.
Tehnicianul român a dezvăluit, în exclusivitate la Digi
Sport, că după victoria entuziasmantă, în care Alexandru
Maxim a punctat de două ori, a avut o ofertă din Orientul
Mijlociu.
”Mai am un an de contract aici și o clauză reziliere. Însă nu
poți să știi niciodată ce se va întâmpla. Arabii m-au sunat azinoapte să ne întâlnim la Istanbul. Bine, ei s-au aprins repede
după ce au văzut victoria, dar nu se fac lucrurile așa”, a spus
Marius Șumudică.

Marius Șumudică e pe val, dar are și contestatari
Cu victoria în fața lui Sivasspor, Gaziantep este pe locul
nouă în Turcia. Gruparea pregătită de Șumudică a adunat 27
de puncte în 20 de etape.
Totuși, tehnicianul are și contestatari. Antrenorul lui
Sivasspor l-a atacat dur pe Șumudică la conferința de presă
de după meci. ”Îi provoacă pe toți, atacă jucătorii, se duce
spre ei. E rușinos ce a făcut el. Astfel de momente ar trebui
prevenite.
Cum ar fi dacă jucătorii mei l-ar fi atacat? E și vina
arbitrului, nu ar trebui să permită un asemenea
comportament”, a spus acesta.

