
C o p a c i  
căzuți, mașini 
în șanț și zeci 
de localnici 
rămași fără 
c u r e n t .  
Acesta este 
b i l a n ț u l  
primei zăpăzi 
din 2020 care 
a căzut peste 
j u d e ț u l  
Teleorman.

Drumarii teleormăneni, împreună cu autoritățile locale și echipajele de poliție 
au intervenit pentru deblocarea a 10 autovehicule derapate și repunerea lor în 
circulație. 

(Continuare  în  pagina  2)

Ofertă slabă 
d e  l o c u r i  d e  
m u n c ă  î n  
s t r ă i n ă t a t e !  
Pentru această 
perioadă, prin 
reţeaua EURES, 
la nivel naţional 
sunt înregistrate 
6165 locuri de 
muncă vacante.

Cele mai multe sunt în Spania: Spania: - 538 locuri de muncă pentru: analist 
relații clienți, faianțar/pavator, muncitor agricol.

(Continuare  în  pagina  4)

Programul privind producerea de tomate în spații 
protejate, respectiv în sere și solarii, va fi derulat și în 
acest an, resursele financiare, alocate integral din 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 

însumând 39,5 milioane de euro. Ca și anul trecut, suma 
pe care o va primi fiecare beneficiar se ridică la 3.000 de 
euro, pentru suprafața de 1.000 de metri pătrați cultivați 
cu tomate.

„Resursele financiare necesare aplicării schemei de 
ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în 
sumă de maximum 39,477 milioanei euro, reprezentând 
echivalentul în lei al sumei de 187.500 mii lei, și se 

asigură din bugetul repartizat de Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale.

(Continuare  în  pagina  4) 

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7651 lei

($) 1 USD
4.3311 lei

1 XAU 
218.0249 lei

(£) 1 GBP 
5.6146 lei

(Gramul
de aur)
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DSP Teleorman:

Evoluția infecțiilor 
respiratorii acute, a 
gripei și a infecțiilor

 respiratorii acute 
severe

Producătorii de tomate vor beneficia și în
 acest an de subvenții de la stat

Ofertă săracă de locuri 
de muncă în străinătate! Peste 600 

de locuri de muncă vacante

Zăpada care a căzut pesteTeleorman 
a creat probleme

Depistat de jandarmi 
că vindea pește în

 condiții ilegale



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Mai exact, 3 tiruri (DN51 — 

Smârdioasa, DJ 506 — 
Teleormanul — Mârzănești, 
DJ601D - Mereni), 1 autobuz 
cu 10 pasageri (DJ506 Purani 
- Marzanesti), un microbuz — 
DN51A - Viișoara și 5 
au to tu r i sme  (DN52  — 
Furculesti, DN6 — Roșiori - 
Peretu, DJ611 Gratia - Corbii 
Mari, DN6 - Vitănești, DN52- 
Turnu Măgurele).

Ș i  copac i i  au  c rea t  
probleme în trafic. S-a 
acționat pentru degajarea a 
șapte copaci căzuți pe 
carosabil, doi în municipiul 
Alexandria, unul pe DN 6, 
unul în localitatea Scrioaștea, 
unul pe DN 65A, unul între 
localitățile Drăgănești Vlașca 
și Tarnava - Dj 503 și unul 
între Alexandria și Furculești - 
DN 52.

În ceea ce pr ivește 
al imentarea cu energie 
electrică, au fost înregistrate 
avarii la nivelul localităților 

V i t ă n e ș t i ,  S t e j a r u ,  
Ștorobăneasa și Frumoasa. 

” 4 2  d e r a n j a m e n t e  
individuale si peste 14 914 de 
l ocu r i  de  consum d in  
localitatile Catun Valea Alba, 
Vanatori, Viisoara, Magura, 
Guruieni, Babaita, Buzescu, 
Mavrodin, Nnciulesti, Plosca, 
Olteni, Laceni, Orbeasca de 
Sus, Orbeasca de Jos, 
M a r z a n e s t i ,  C e r n e t u ,  
Teleormanu, Razmiresti, 
Purani, Silistea, Vacaresti, 
Cosoteni, Draganesti Vede, 
Urlui, Bogdana, Calmatui, 
Tudor Vladimirescu, Salcia, 
Nicolae Balcescu, Tatarastii 
de Sus, Tatarastii de Jos, 
Udubu, Slavesti, Cosoaia, 
Mereni, Slobozia Mandra, 
Uda Clocociov, Traianu, 
Seaca, Lisa, Viisoara, Piatra, 
P o r o s c h i a ,  Z i m n i c e a ,  
Furculesti, Spatarei, Ulmeni, 
Bogdana, Voievoda”, se arată 
într-o informare a operatorului 
de distribuție a energiei 
e l e c t r i c e  d i n  j u d e ț u l  

Teleorman.
Din fericire, ca urmare a 

eforturilor depuse de drumari, 
la nivelul județului Teleorman 
se circulă pe toate sectoarele 
de drum, în condiții de iarnă. 
Administratorii drumurilor 
naționale și județene (SDN și 
S D J )  a c ț i o n e a z ă  p e  
principalele căi de circulație.

Având în vedere faptul că 
circulația pe principalele 
drumuri naționale și județene 
se desfășoară în condiții de 
iarnă, fiind îngreunată de 
zăpada căzută în ultimele ore 
și viscolul puternic, solicităm 
teleormănenilor să evite zilele 
următoare deplasarea cu 
autoturismele proprietate 
personală, însă dacă acest 
lucru este impus de o situație 
de urgență, să se informeze în 
prealabil dacă pe traseul ales 
nu sunt impuse anumite 
restricții ori dacă drumul este 
închis/blocat.

Claudiu DUMITRACHE

Miercuri, 5 februarie 
2020, ca urmare a unei 
acțiuni de verificare a 
respectării prevederilor 
legale privind acvacultura și 
comercializarea peștelui 
proaspăt, desfăşurată în 
zona localităţii Drăgăneşti 
V l a ş c a ,  j a n d a r m i i  
teleormăneni au depistat un 
bărbat care oferea spre vânzare peşte proaspăt de diferite 
specii.

Persoana respectivă desfăşura activitatea de comerţ fără a 
avea documente legale de proveniență, fapt pentru care cele 
aproximativ 16 kilograme de peşte ținut în condiții improprii au 
fost confiscate și predate spre a fi distruse de către D.S.V.S.A. 
Teleorman.

Persoanei în cauză i-au fost întocmite actele de sesizare sub 
aspectul săvârşirii infracţiunii de deținere și comercializare a 
peştelui fără a deține documente legale, faptă prevăzută de art. 
64, lit(h) din O.U.G. nr.23/2008 privind pescuitul și acvacultura 
cu modificările și completările ulterioare.

Jandarmii teleormăneni recomandă cetățenilor să nu 
achiziționeze pește, icre sau produse din pește care nu 
îndeplinesc condițiile legale de comercializare și să sesizeze 
autoritățile atunci când observă astfel de fapte.

Cornelia RĂDULESCU

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

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

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

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

0766.279773.
***

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

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

Anunţuri

Zăpada care a căzut pesteTeleorman 
a creat probleme

Agenţia pentru Protecţia 
M e d i u l u i  T e l e o r m a n  
i n f o r m e a z ă  o p e r a t o r i i  
economici cu privire la 
deschiderea sesiunii de 
raportare 2020, în vederea 
estimării emisiilor de poluanți 
atmosferici la nivel județean, 
în cadrul aplicaţiei online 
„SIM-PS F2 Inventare Locale 
de Emisii''.

Raportarea se face în 
conformitate cu O.M.M.P. nr. 
3299/2012 pentru aprobarea 
metodologiei de realizare şi 
raportare a inventarelor 
privind emisiile de poluanţi în 
atmosferă.

Sesiunea de raportare se 
va închide la data de 31 martie 
2020.

Faţă de cele de mai sus, 
APM Teleorman vă solicită:

a. În cazul în care aveţi deja 
use r  ş i  pa ro lă ,  să  vă  
autentificaţi în aplicaţia SIM-
PA F2 Inventare Locale de 
Emisi i  şi  să completaţ i  
ches t i ona re l e  a fe ren te  
activităţilor generatoare de 
e m i s i i  î n  a t m o s f e r ă  
corespunzătoare anului 2019;

b. În cazul în care aveţi user 
şi parolă pentru alte aplicaţii 
din cadrul Sistemului Integrat 
d e  M e d i u  ( S I M )  ( e x .  
Reglementări, Deşeuri etc.) să 
vă autentificaţi în sistem, apoi 
să solicitaţi (bifaţi) ca necesar 
de raportare şi aplicaţia SIM-
PA F2 Inventare Locale de 
Emisi i  şi  să completaţ i  
ches t i ona re l e  a fe ren te  
activităţilor generatoare de 
e m i s i i  î n  a t m o s f e r ă  
corespunzătoare anului 2019;

c. În cazul în care nu aveţi 
date de autentificare în 
Sistemului Integrat de Mediu 
(SIM) pentru niciuna dintre 
aplicaţiile existente, să trimiteţi 
o cerere de înregistrare în 
SIM, aplicaţia SIM-PA F2 
Inventare Locale de Emisii, în 

urma căreia veţi primi drepturi 
de acces (un nume de 
utilizator şi o parolă) şi să 
completaţi chestionarele 
a f e r e n t e  a c t i v i t ă ţ i l o r  
generatoare de emisii în 
atmosferă corespunzătoare 
anului 2019;

d. În situaţia în care apar 
dificultăţi în completarea 
chestionarelor, sunteți rugați 
să transmiteţi un email în 
aces t  sens  la  adresa :  
suportsim@anpm.ro.

Conform art. 79 alin.3 lit. a 
din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, 
constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 
500 lei la 2000 lei pentru 
persoanele fizice şi de la 5000 
lei la 10000 lei pentru 
p e r s o a n e  j u r i d i c e  
nerespectarea obl igaţ iei  
titularului de activitate de a 
f u r n i z a  a u t o r i t ă ţ i l o r  
competente in formaţ i i le  
solicitate pentru elaborarea 
inventarelor de emisii de 
poluanţi atmosferici.

Cornelia RĂDULESCU

Depistat de 
jandarmi că vindea pește

 în condiții ilegale

APM eleorman:

Deschiderea sesiunii de raportare 2020
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Ludovic Orban, premierul 
demis miercuri prin moțiune 
de cenzură, a declarat că 
Executivul nu putea depune 
ordonanță de urgență pentru 
alegerea primarilor în două 
tururi și că un proiect cu acest 
subiect, depus de PNL în 
urmă cu trei ani, nu a fost 
supus dezbaterii și votului de 
actualul parlament.

Ludovic Orban a mai 
declarat că PSD a picat în 
capcană ș i  că  soc ia l -
democrații aveau de ales 
între alegerile în două tururi și 
cele anticipate, alegându-le 
pe cele din urmă. Premierul 
demis a declarat însă că 
liberalii nu au renunțat la 
ideea alegerii primarilor în 
două tururi și că vor ”ataca în 
forță”, uzând de toate căile de 
atac pe care le mai au la 
dispoziție.

Premierul a mai spus că 
parlamentarii PNL nu vor vota 
următoarele două guverne 
pentru a ajunge la alegeri 
anticipate.

Principalele declarații 
făcute de Ludovic Orban, 
miercuri seară, la Digi24:

Ăsta a fost obiectivul 
nostru, de a avea primari în 
două tururi. Dar vedem cum 
evoluează lucrurile, mai avem 
posibilități de atac, legea este 
în Camera Deputaților. Nu 
puteam da ordonanță de 
urgență. PNL a înaintat un 

proiect de aproape trei ani de 
zile, iar acest Parlament nu a 
dezbătut și supus votului 
acest proiect privind alegerea 
primarilor în două tururi.

Vrem să ajungem cât mai 
rapid la un deznodământ, iar 
acest deznodământ va fi 
influențat decisiv de ce 
decizie va lua președintele, 
se poate ajunge la anticipate 

sau nu. Iar președintele a 
spus foarte clar că susține 
alegerile anticipate.

Nu s-a întâmplat mare 
lucru în Parlament, lipsesc 
cele 30 de voturi ale UDMR 
care au votat învestirea 
G u v e r n u l u i  O r b a n .  Î n  
înțelegerea pe care am avut-o 
cu UDMR am asigurat că nu 
dăm ordonanță de urgență pe 
alegerea primarilor în două 
tururi. E drept, nu am dat 
ordonanță, dar ne-am asumat 
răspunderea, iar cei de la 
UDMR s-au simțit eliberați de 
înțelegerea noastră. Și-au 
făcut o socoteală și au văzut 
că pot pierde 14-15 primari, 
dintre care 3 primari de 
municipii.

Și dacă nu vom avea în 
2020 alegeri în două tururi, 
după aceea cu siguranță vom 
readuce acest sistem.

Mâine, la 09.30, am 
convocat organismul de 
conducere al  PNL, iar 
desemnarea candidatului a 
fost făcută în Consiliul 

Național și nu este un secret 
(…).

P e n t r u  a  f a v o r i z a  
obiectivul alegerilor anticipate 
este nevoie de căderea 
succesivă a două guverne. 
Parlamentarii PNL nu vor vota 
învestirea a două guverne 
succesive doar din acest 
motiv, pentru a ajunge la 
anticipate. Cei care se 
bucurau azi că a picat 
Guvernul Orban nu au înțeles 
că vom ajunge la anticipate și 
jumătate dintre ei nu vor mai fi 
în următorul Legislativ.

O guvernare reformistă, 
care să refacă prestigiul 
R o m â n i e i  l a  n i v e l  
internațional, are nevoie de 
un sprijin parlamentar solid. 
Credeți că sunt fericit că a 
trebuit să adopt ordonanțe de 
urgență? Sau că a trebuit să 
merg în Parlament să îmi 
asum răspunderea?

Țara e guvernată. Doar că 
guvernul nu poate emite 
ordonanțe de urgență.  
Administrarea țării va fi făcută 
c u  f o a r t e  m a r e  
responsabilitate ca și până 
astăzi. Iar dacă a trecut o 
moțiune de cenzură, nu 
c o n t e a z ă ,  ț a r a  e s t e  
g u v e r n a t ă .  A v e m  u n  
președinte popular și un 
guvern care, chiar dacă e 
interimar, administrează țara.

Ce s-a întâmplat astăzi a 
fost prevăzut. Întotdeauna 
când iei decizii, declanșezi 
acțiuni, trebuie să prevezi 
toate variantele posibile și să 
stabilești care este reacția și 
continuarea acțiunilor tale.

PSD avea două variante: 
Ori să accepte două tururi, ori 
să meargă spre anticipate. 
Noi, însă, nu am renunțat la 
două tururi și vom ataca în 
forță.

Cât își imaginează PSD că 
mai are România răbdare cu 
ei? Nu vor tergiversa la 
nesfârși t ,  vă spun eu, 
presiunea publică va fi foarte 
mare și orice tentativă îi va 
scufunda și mai tare.

După trei luni de stat la Palatul Victoria, Guvernul 

condus de Ludovic Orban, președintele Partidului Național 

Liberal, a fost demis prin moțiune de cenzură. În favoarea 

căderii Guvernului au votat  261 de senatori și deputați din 

cei 400 de parlamentari prezenți la votarea moțiunii de 

cenzură inițiate de Partidul Social Democrat și susținută 

de ungurii de la Uniunea Democrată a Maghiarilor din 

România.

În favoarea moțiunii de cenzură, în afară de social-

democrați și de maghiarime, au mai votat și parlamentari 

de la Pro România, formațiune politică condusă de Victor 

Ponta. Nu trebuie uitat faptul că liberalii conduși de 

Ludovic Orban au dărâmat Guvernul condus de Viorica 

Dăncilă cu 240 de voturi, iar astăzi (n.r. miercuri) a fost 

dărâmat cu 261 de voturi.

Urmează ca președintele Klaus Werner Iohannis să 

cheme la Palatul Cotroceni partidele politice pentru 

consultări în privința desemnării unui nou prim-ministru. 

Cei de la PSD și de la Pro România vor avea un candidat 

comun pentru premier, în persoana lui Remus Pricopie. Pe 

de altă parte maghiarii de la UDMR conduși de Kelemen 

Hunor, susțin că nu este vorba de constituirea unei noi 

majorități politice în Parlament. Cei de la UDMR nu și-au 

dorit alegerea primarilor în două tururi de scrutin, și de 

aceea au votat la moțiune alături de social-democrați. 

Oricum ar fi, primarii în funcție pot respira ușurați, 

fiindcă nu vor mai fi puși la viitoarele alegeri locale la votul 

în două tururi de scrutin. Se mai știe că primarii în funcție,  

care își mai doresc un mandat, nu sunt avantajați de votul 

în două tururi de scrutin. 

După votul moțiunii de cenzură în Parlament, fiecare 

lider de partid, Marcel Ciolacu de la PSD și Ludovic Orban 

de la PNL, au dat scurte declarații de presă, iar Ludovic 

Orban a declarat că PLN-ul cade în picioare. Există unii 

analiști politici care susțin că moțiunea de cenzură a PSD-

ului nu servește decât președintelui Klaus Werner 

Iohannis și PNL-ului. Se pare că moțiunea de cenzură a 

deschis porțile spre alegerile anticipate. Pe de altă parte, 

sunt alți analiști politici care nu văd cum s-ar mai putea 

desfășura alegeri perlamentare anticipate, din cauza 

termenului restrâns.

Oricum ar fi, acum Ludovic Orban rămâne premier 

interimar până la desemnarea viitorului premier, cu 

atribuții limitate. Iar cum cărțile se află la Palatul 

Cotroceni, iar președintele Klaus Werner Iohannis este 

posibil ca după consultări cu partidele politice, să îl 

numească premier tot pe Ludovic Orban.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul Orban a fost 
demis

Dan Barna, președintele 
USR, a anunțat miercuri pe 
Facebook că partidul vrea 
alegeri alegeri anticipate, dar 
dacă acestea nu vor fi posibile, 
alianța USR PLUS vrea să 
intre la guvernare, cu condiția 
ca primul obiectiv al acelui 
guvern să fie adoptarea unei 
ordonanțe de urgență care să 
instituie revenirea la alegerile 
de primari în două tururi.

Mai mult, el a scris că 
Alianța USR PLUS îl are ca 
propunere de premier pe 
Dacian Cioloș, deși cu câteva 
ore în urmă spusese că nu va 
propune un premier  la  
consultările de la Cotroceni cu 

președintele Iohannis.
Reamintim că USR a 

refuzat să intre la guvernare 
i m e d i a t  d u p ă  c ă d e r e a  
guvernului Viorica Dăncilă.

Postarea integrală a lui Dan 
Barna:

USR susține dizolvarea 
a c e s t u i  p a r l a m e n t  ș i  
o rgan izarea de a leger i  
anticipate.

A c t u a l u l  P a r l a m e n t ,  
dominat de o majoritate toxică, 
și-a dovedit limitele. România 
nu poate merge înainte cu el.

Am luat act de afirmațiile 
Președintelui României din 
această seară privind o 
p o s i b i l ă  n o u ă  f o r m u l ă  

guvernamentală în cazul în 
care nu se găsește majoritatea 

pentru anticipate. Mâine, la 
consultările de la Cotroceni, 

delegația USR îi va comunica 
șefului statului faptul că Alianța 

USR-PLUS este pregătită să 
participe, cu miniștri, la o 

guvernare al cărei prim 
obiectiv să fie adoptarea unei 
ordonanțe de urgență care să 
instituie revenirea la alegerile 
de primari în două tururi.

Acest scenariu este valabil 
doar în situația în care 
major i tatea de sorginte 
pesedistă din parlament va 
face imposibilă organizarea 
anticipatelor.

Reamintesc că Alianța USR 
PLUS are o propunere de 
premier în persoana lui Dacian 
Cioloș. Avem, de asemenea, 
oameni competenți pentru 
posturile de miniștri dintr-un 
viitor guvern.

Ludovic Orban: Parlamentarii 
PNL nu vor vota următoarele două guverne

Dan Barna: Alianța USR PLUS vrea să intre la guvernare 
și îl propune premier pe Dacian Cioloș
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În Germania: – 41 locuri de muncă pentru: 

bucătar, cameristă/roomboy, mecanic de 
locomotivă. Olanda: -  16 locuri de 
muncăpentru: tractorist, lucrător în sera de flori. 
Norvegia: –10 locuri de muncă pentru: 
bucătar/preparator pizza, farmacist, lucrător în 
producție. Suedia: – 8 locuri de muncă 
pentru:mecanic auto, vopsitor auto. Belgia: – 3 
locuri de muncă pentru: inginer horticol/ 
biotehnolog/ agronom, tehnician producție.

EURES reprezintă o reţea de cooperare 

între serviciile publice de ocupare europene şi 
organizaţiile patronale şi alţi actori implicaţi în 
piaţa muncii fiind creată pentru facilitarea 
liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Spaţiului 
European.

Teleormănenii care doresc să muncească 
pe unul din respectivele posturi, trebuie să facă 
dovada de o calificare profesională încheiată. 
Un alt amănunt pe care trebuie să-l ştie viitorii 
angajaţi, este legat de faptul că angajatorii vor 
oferi sprijin în vederea găsirii unei locuinţe.

Claudiu DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
In situația în care, după 

c e n t r a l i z a r e a  t u t u r o r  
situațiilor privind sumele 
necesare reprezentând 
a jutor  de min imis,  se 
constată depășirea sumei 
maxime prevăzute, valoarea 
ajutorului de minimis care se 
acordă per beneficiar poate fi 
redusă în vederea încadrarii 
în buget”, se arată în 
proiectul legislativ.

Legumicultorii care cultivă 
tomate în spații protejate și 
valorifică producția obținută 
p e n t r u  a s i g u r a r e a  

necesarului de consum 
intern vor putea primi suma 
de 14.248,8 lei, sumă ce 
reprezintă contravaloarea 
3.000 de euro. Pot benefica 
de ajutorul de minimis 
fermieirii persoane fizice, 
care  deț in  a tes ta t  de 
producător, producători 
persoane fizice autorizate ca 
întreprinderi individuale și 
f a m i l i a l e ,  p r o d u c ă t o r i  
persoane juridice. Pentru a fi 
declarați eligibili, fermierii 
trebuie să dețină o suprafață 
cultivată cu tomate în spații 
protejate de cel puțin 1.000 

metri pătrați, marcată la loc 
vizibil, să obțină o producție 
de minimum 2 kilograme de 
tomate pe metru pătrat și să 
valorifice, cu documente 
justificative, o cantitate de 
minim 2 tone de tomate. 
Producătorii trebuie să fie 
înregistrați în Registrul 
agricol deschis la primăriile în 
a căror rază tritorială se află 
suprafețele cultivate cu 
tomate în sere și solarii, la 
data depunerii cererii pentru 
obținerea ajutorului de 
minimis. 

George ZAVERA   

4 SOCIAL - ECONOMIC

 În perioada 13– 23 ianuarie 2020 s-a desfășurat 
Campania națională privind verificarea modului de 
respectare de către angajatori a prevederilor legale 
referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, 
executarea, înregistrarea și transmiterea în registrul general 
de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă 
cu timp parțial.

Obiectivele campaniei au fost: identificarea angajatorilor 
care nu respectă prevederile legale referitoare la încheierea, 
modificarea, suspendarea și executarea contractelor 
individuale de muncă cu timp parțial și determinarea acestora 
să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de 
muncă; identificarea angajatorilor care nu respectă 
prevederile legale referitoare la înregistrarea și transmiterea 
contractelor individuale de muncă cu timp parțial în registrul 
general de evidență a salariaților; creșterea gradului de 
conștientizare a angajatorilor și a angajaților în ceea ce 
privește necesitatea respectării prevederilor legale în 
domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor 
sociale și economice negative care derivă din nerespectarea 
de către angajatori a prevederilor legale în domeniul relațiilor 
de muncă;

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Teleorman au 
efectuat un număr de 49 de controale  în cadrul acestei 
campanii.

S-au aplicat 7 sancțiuni angajatorilor, din care 6 
avertismente și o amendă în cuantum de 300 lei.

Pentru toate deficiențele au fost dispuse măsuri cu 
termene de remediere.

Cornelia RĂDULESCU

Producătorii de tomate vor beneficia și în
 acest an de subvenții de la stat

Ofertă săracă de locuri de muncă în străinătate! 
Peste 600 de locuri de muncă vacante

Românii care au copii 
mici vor avea program 
flexibil la muncă. Nu 
pentru că angajatorii sunt 
generoși, ci pentru că 
așa ne obligă o directivă 
europeană ce trebuie 
transpusă în practică din 
august 2022. Potrivit 
noilor reguli, salariații vor 
avea dreptul de a alege 
ora la care își încep și își 
termină programul de lucru. În 
plus, vor putea munci de 

acasă sau combina munca la 
birou cu cea din afara lui, a 
informat Realitatea Plus.

România are termen 
până în august 2022 să 
implementeze directiva 
europeană care oferă 
dreptul angajaților la un 
program f lexib i l  de 
muncă.

Mai exact, părinții 
copiilor de până în 8 ani 
își vor putea alege ora la 
care își încep sau își 
termină programul de 

lucru. Și pot combina lucrul de 
la birou cu cel de acasă.

Potrivit Reuters, un 
virus foarte periculos 
ameninta rosiile si 
ardeii din Franta dupa 
ce a afectat deja mai 
m u l t e  s t a t e  d i n  
E u r o p a ,  p r e c u m :  
Spania, Italia, Grecia, 
Olanda sau Marea 
Britanie, dar si Turcia, 
SUA si China.

C u n o s c u t  s u b  
numele de Tomato 
brown rugose fruit 
v i r u s  ( To B R E V ) ,  
virusul este complet inofensiv pentru oameni insa devastator 
pentru culturile de legume, chiar si pentru acelea crescute in 
sere sau solarii. Virusul poate fi transmis prin semintele, 
plantele sau fructele infectate, dar si prin simplul contact, si 
poate supravietui o perioada lunga de timp fara a-si pierde 
puterea de infectare.

„Anses confirmă ca exista un risc ridicat de introducere si 
raspandire a virusului in Franta cu un impact potential 
semnificativ asupra culturilor, atat pentru sectorul profesional 
cat si pentru productia in fermele de familie”, a informat 
Agentia intr-un comunicat de presa.

Virusul denumit Tomato brown rugose fruit virus 
(ToBREV) provoaca aparitia unor pete galbene sau maro pe 
foi si deformarea fructelor, care nu mai pot fi astfel 
comercializate. Agentia recomanda distrugerea prin foc a 
tuturor plantelor care ar putea fi contaminate. De asemenea, 
Anses recomanda cultivatorilor de legume sa cumpere doar 
seminte omologate si, daca este posibil, din afara tarilor 
europene contaminate.

Campanie națională derulată
 de ITM Teleorman

Reuters: un nou virus
 face ravagii in culturile de

 legume din Europa

Aproximativ 5,2% din persoanele angajate 
în Uniunea Europeană, cu vârsta între 15 şi 64 
de ani, au lucrat în mod obişnuit de acasă în 
anul 2018, pe primul loc fiind Olanda, unde 14% 
dintre salariaţi lucrează de acasă, urmată de 
Finlanda (13,3%), Luxemburg (11%) şi Austria 
(10%), la polul opus situându-se România şi 
Bulgaria, cu 0,4% şi, respectiv, 0,3% dintre 
angajaţi, arată datele publicate, joi, de 
Eurostat.

Eurostat subliniază că, pe parcursul 
ultimului deceniu, ponderea persoanelor 
angajate care în mod normal lucrează de acasă 
în Uniunea Europeană a rămas constantă la un 
nivel apropiat de 5% dintre persoanele 
angajate cu vârsta între 15 şi 64 de ani. Cu 
toate acestea, în aceeaşi perioadă, ponderea 
celor care uneori lucrează de acasă a crescut 
de la 5,8% în 2008 până la 8,3% în 2018.

În ţara noastră, ponderea persoanelor 
angajate care în mod normal lucrează de acasă 
a rămas constantă la 0,4% în ultimul deceniu, în 

timp ce ponderea celor care uneori lucrează de 
acasă a crescut uşor de la 0,2% în 2008 până la 
0,3% în 2018.

Repartiţia pe sexe arată că în 2018 
ponderea femeilor care au lucrat de acasă a 
fost uşor mai mare (5,5%) decât cea a 
bărbaţilor (5%). Situaţia se repetă în 
majoritatea statelor membre UE, cele mai mari 
diferenţe fiind observate în Franţa, unde 8,1% 
dintre femei lucrează de acasă, comparativ cu 
5,2% dintre bărbaţi, Luxemburg (12,5% dintre 
femei şi 9,8% dintre bărbaţi) şi Malta (7,4% 
dintre femei şi 4,7% în cazul bărbaţilor).

În schimb, în opt state membre, situaţia este 
inversă, ponderea bărbaţilor care lucrează de 
acasă fiind mai mare decât cea a femeilor. 
Această situaţie este valabilă în special în 
Olanda, unde 15,5% dintre bărbaţi lucrează de 
acasă comparativ cu 12,3% dintre femei, 
Danemarca (8,5% dintre bărbaţi şi 7% în cazul 
femeilor) şi Irlanda (7,2% dintre bărbaţi şi 5,7% 
la femei), unde diferenţele sunt cele mai mari.

Salariații vor avea dreptul de a alege ora la care 
își încep și își termină programul de lucru

Românii şi bulgarii, pe ultimele locuri 
în UE când vine vorba despre munca de acasă
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În județul Teleorman numărul de îmbolnăviri 
prin infecții respiratorii a crescut, evoluând cu 
intensitate medie, cu răspândire în tot județul.  

Au fost raportate de furnizorii de servicii 
medicale (medici de familie și spitale) următoarele 
date:

Infecții respiratorii acute - 1972 consultații, din 
care 83 cazuri internate.

Pe categorii de vârstă, situația este 
următoarea:

0-1 ani- 145 cazuri consultate, din care 19 au 
fost internate;

2-4  ani- 333 cazuri consultate, din care 24 au 
fost internate;

5-14 ani- 915 cazuri consultate, din care 26 au 
fost internate;

15-49 ani- 422 cazuri consultate, din care 7 au 
fost internate;

50-64 ani- 95 cazuri consultate, din care 2 au 
fost internate;

Peste 65 ani - 62 cazuri consultate, din care 5 
au fost internate.

Pneumonii -  291 de consultatii din care 94 au 
fost cazuri internate.

Pe categorii de vârstă, repartiția este 
următoarea:

0-1 an- 35 cazuri consultate, din care 18 au fost 
internate;

2-4  ani- 41 cazuri consultate, din care 23 au 
fost internate;

5-14 ani- 69 cazuri consultate, din care 24  au 
fost internate;

15-49  ani- 53  cazuri consultate, din care 14 
au fost internate;

50-64 ani- 52 cazuri consultate, din care 6 au 
fost internate;

Peste 65  ani - 41 cazuri consultate, din care 9 
au fost internate.

Gripă - 4 cazuri de gripă clinică consultate de 
către medicii de familie.

2-4  ani- un caz consultat , neinternat;
5-14 ani- 3 cazuri consultate, neinternate.
Până la data de 02.02.2020 au fost vaccinate 

antigripal 36547 persoane din grupele la risc, cu 
vaccin distribuit de Ministerul Sănătății.

DSP Teleorman monitorizează zi lnic 
absenteismul prin infecții respiratorii și cazurile de 
gripă în unitățile de învățământ din județ.

Ca urmare a constatării absenteismului 
crescut (peste 20%) timp de 3 zile succesiv la 
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din 
Alexandria, DSP Teleorman a propus unității de 
învățământ suspendarea cursurilor până luni, 
10.02.2020.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Biscuiţi fără zahăr, alimente bio sau vegane şi rafturi 
întregi de produse scumpe şi care promit calorii puţine şi 
gust savuros? Uită de ele! Nutriţionistul Mihaela Bilic 
susţine că de cele mai multe ori tentaţia de a da banii pe 
batoane de slăbit şi ciocolată fără zahăr nu are niciun 
beneficiu asupra organismului.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Mihaela Bilic 
ne învaţă cum să nu cădem în capcana produselor de 
slăbit.

Redăm mai jos postarea integrală:
În lupta noastră eternă cu kilogramele în plus, suntem 

dispuşi să cumpărăm orice produs pe al cărui ambalaj 
există o promisiune cât de mică legată de slăbit. Fără să 
stăm prea mult pe gânduri cheltuim cu nonşalanţă bani 
mulţi pe batoane de slăbit, biscuiţi fără zahăr sau 
ciocolată diet chiar dacă gustul şi calitatea lor sunt 
îndoielnice. Pe principiul “suferă baba la frumuseţe”, 
înghiţim cu noduri tot felul de amestecuri dubioase, 
lipicioase şi cleioase- că atunci când vrei să slăbeşti, doar 
nu vrei să-ţi şi placă.

Amuzant este că nu doar gustul lasă de dorit, ci şi 
conţinutul, mai ales cel caloric: orice produs aşa-zis de 
slăbit are acelaşi număr de calorii, dacă nu chiar mai 
multe, faţă de varianta clasică, obişnuită. Fie că e vorba 
de biscuiţi, ciocolată sau napolitane, valoarea energetică 
este departe de a fi “light”.

Atunci cum de scrie pe etichetă “fără zahăr” sau “de 
slăbit”? Marketing rafinat pentru cumpărători naivi sau 
neatenţi. Da, există 2 categorii de “victime” când vine 
vorba de slăbit repede:

 naivii, care cred că simplul consum al acestor produse 
garantează topirea kilogramelor în plus, fără să se 
gândească că nu poţi mânca toată viaţa batoane dulci în 
loc de ciorbă sau tocăniţă (care apropo, au mai puţine 
calorii)

 neatenţii care omit să citească ingredientele şi tabelul 
nutriţional de pe ambalaj- atunci ar observa că zahărul a 
fost înlocuit cu maltitol (un poliol de zahăr care nu creşte 
glicemia, dar îngraşă la fel), cantitatea de grăsime e de 
multe ori mai mare (altfel nu pot fi legate ingredientele) iar 
caloriile sunt din belşug.

Care e sfatul meu? Nu mai cheltuiţi bani grei pe 
promisiuni deşarte. Puteţi slăbi cu mâncarea voastră 
gustoasă înjumătăţind porţia.Uitaţi de biscuiţi fără zahăr 
şi batoane de slăbit, făceţi-vă pofta de dulce cu o prăjitură 
bună (mini) sau o ciocolată de calitate din când în când. 
Puţin şi bun, asta să vă fie deviza! Şi culmea e că o să 
faceţi şi economie. Şi la bani, şi la calorii.

Mai ales iarna, când infecțiile 
respiratorii apar în mod frecvent, 
un remediu deosebit de eficient 
es te  cea iu l  de  gh imb i r.  
Terapeuții recomandă acest 
ceai în tratarea inflamațiilor 
gâtului, în puseurile de tuse, 
laringită, dureri de cap și 
nevralgii.

Ghimbirul  ș i -a dovedi t  
eficiența și în indigesitii, în 
afecțini biliare sau rău de 
mișcare. Prin substanțele acțive 
din compoziție, planta contribuie 
la detoxif ierea sistemului 
c i rculator.  Mai mult ,  s-a 
constatat că ghimbirul are, de 
asemene, și alte proprietăți: este 
antitoxic, antitusiv și hipotensiv.

Pentru prepararea ceaiului, 
vom folosi o bucată de ghimbir 
proaspăt, bine spălată, curățată 
de coaje și dată pe răzătoare. În  
două căni de apă  rece 
adăugăm două linguri de 

ghimbir proaspăt, ras. Când apa 
începe să fiarbă, avem grijă să 
dăm focul mai mic și să  
acoperim ibricul cu un capac, 
lăsând ceaiul să mai fiarbă, în 
continuare, cinci minute. Apoi, 
strercurăm ceaiul, cât timp este 
fierbinte și-l turnăm în căni.

Ceaiul se bea între mese, cu 
înghițituri mici, iar până la 
sfârșitul zilei se consumă 
întreaga cantitate. În general, 
acest remediu se consumă 
neîndulcit. Cei care preferă ca 
ceaiul să fie dulce, pot adăuga o 
linguriță de miere la o cană.

O f e r t a  d e  ş c o l a r i z a r e  î n  
învăţământul dual va crește în anul 
şcolar următor cu 29%, a anunțat 
miercuri secretarul de stat în Ministerul 
Educaţiei, Luminiţa Barcari. Cele mai 
multe locuri alocate în planul de 
şcolarizare, ca urmare a solicitărilor 
operatorilor economici parteneri ai 
școlilor duale, sunt în domeniile 
mecanică, turism şi alimentaţie, 
electric, a precizat secretarul de stat pe 
preuniversitar, citat de Agerpres.

“Pentru anul şcolar următor va fi o 
creştere cu peste 29% a ofertei de 
şcolarizare la învăţământul dual. Acest 
lucru ne spune că deja se extinde şi au 
căpătat încredere, mă refer în primul 
rând la agenţii economici, pentru că ei 
trebuie să facă solicitarea de a înfiinţa 
clase de învăţământ dual. (…) Cele mai 
multe locuri alocate în planul de 

şcolarizare, ca urmare a solicitărilor 
operatorilor economici parteneri ai 
uni tăţ i lor  de învăţământ,  sunt 
următoarele domenii de formare 
profesională: la mecanică – 3.826 
locuri, turism şi alimentaţie – 1.330 
locuri, electric – 823 de locuri, 
electromecanică – 734 de locuri“, a 
spus Barcari.

Oficialul a afirmat că pentru anul 
şcolar viitor peste 760 de operatori sau 
agenţi economici vor fi parteneri de 
practică în învăţământul dual, în 
creştere faţă de anul şcolar 2019-2020 
cu 10%.

“Mi-aş dori să rebranduim calificările 
profesionale în Nomenclator, pentru că 
elevii sunt atraşi de exemplu de design 
vestimentar, în loc să spui croitorie. 
Învăţământul dual este parte a 
învăţământului profesional şi tehnic. 

(…) Parteneriatul dintre mediul 
economic şi educaţie este soluţia 
ideală pentru a răspunde nevoilor de pe 
piaţa muncii. (…) Cred că trebuie să 
promovăm mult mai mult exemplele de 
bune practici din toate ţara, trebuie să 
insistăm pe avantajele pe care le au 
agenţi i  economici atunci când 
şcolarizează elevi pe acea calificare 
profesională pe care o doresc. Trebuie 
să atragem tinerii să rămână în ţară. 
Pentru că, într-adevăr, agenţi i  
economici se tem că odată şcolarizaţi, 
odată ce investesc în aceşti tineri, după 
terminarea perioadei de şcolarizare ei 
vor pleca. Au mai trecut prin acest 
lucru“, a afirmat Luminiţa Barcari la 
evenimentul de lansare a VoHub – 
C o a l i ţ i a  p e n t r u  p r o m o v a r e a  
învăţământului profesional dual în 
România, realizat de Asociaţia Hands 

Across Romania şi Centrul Naţional de 
D e z v o l t a r e  a  Î n v ă ţ ă m â n t u l u i  
Profesional şi Tehnic.

Preşedintele Autorităţii Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
Victor Picu, a spus că educaţia şi 
formarea profesională nu trebuie să fie 
separate.

“Învăţământul dual, aşa cum este 
reglementat, aşa cum deja în România 
în anumite cazuri a arătat că este 
funcţional şi că vine în întâmpinarea 
nevoilor pieţei, cred că este una dintre 
soluţiile principale. (…) România are 
nevoie de forţă de muncă calificată şi 
are nevoie de o rată a şomajului mai 
mică în rândul tinerilor. (…) Educaţia şi 
formarea profesională, educaţia şi 
calificarea în muncă nu pot să fie 
niciodată separate“, a arătat Picu, 
potrivit Agerpres.

DSP Teleorman:

Evoluția infecțiilor respiratorii acute, a gripei și a 
infecțiilor respiratorii acute severe

Nutriţioniştii desfiinţează 
miturile despre slăbit

În sezonul rece, 
ghimbirul tratează infecțiile respiratorii

Oferta de şcolarizare la învăţământul dual va creşte cu 29%, pentru anul şcolar următor
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Viata agitata pe care cu totii o ducem poate avea urmari 
grave: tulburari de memorie, anxietate, depresie, consum 
ridicat de alcool sau medicamente, decizii gresite. Stresul 
cronic distruge sistemul imunitar, vasele de sange, sistemul 
nervos si pe cel digestiv. Nivelul scazut de serotonina si 
dopamina duc la epuizare.

Toate acestea au un tratament la indemana oricui. 
Imagineaza-ti urmatoarea reteta prescrisa de medic: “Ia 
doua valuri, fa o plimbare pe plaja sau pe malul unui rau”. 
Cum te simti in preajma unei ape? Ti se mai limpezeste 
mintea? Specialistii in stiinte neuro-cognitive spun ca timpul 
petrecut in preajma unei ape este benefic linistirii psihicului 
uman. Apa are efectul de a calma, de a linisti, de a amplifica 
senzatia de liniste si pace si de a vindeca.

Mediul acvatic linisteste creierul. Oare de ce? Specialistii 
in neurostiinta spun ca creierul are nevoie de modele pentru 
a le inregistra si a le gasi un sens. In jurul unei ape, lucrurile 
sunt previzibile, sunt linistite, spre deosebire de o strada 
foarte aglomerata si galagioasa. De aceea se relaxeaza 
creierul, pentru ca are un altfel de model. Atunci cand apar 
un val sau o pasare, de exemplu, creierul interpreteaza ceea 
ce vede ca pe o surpriza placuta si atunci secreta dopamine. 
Nu trebuie neaparat sa te duci la mare pentru a te bucura de 
beneficiile apei.

C u m  t e  
simti dupa o zi 
g r e a  d e  
munca si te 
bagi in cada 
plina cu apa? 
Indiferent ca 
adaugi saruri 
sau  u le i u r i  
esentiale, apa 
are rolul de a 
t e  l i n i s t i .  
Proprietati le 
t e rapeu t i ce  

ale scufundarii in apa sunt cunoscute din vremuri stravechi 
si erau practicate de civilizatiile egiptene, indiene si romane. 
Studiile stiintifice recente demonstreaza ceea ce anticii stiau 
de mult. Scufundarea in apa reuce stresul, echilibreaza 
fluxul dintre sistemul nervos simpatic si parasimaptic, 
reduce nivelul de cortizol din organism si anxietatea.

Iubitorii de pescuit stiu ca placerea lor nu consta doar in 
prinderea pestelui. Pescuitul este o actiune relaxanta, fara 
sa fii pasiv. Studiile au demonstrat ca pescuitul este o terapie 
posttraumatica excelenta. Multi veterani de razboi au fost 
reabilitati psihic gratie pescuitului. Apa are impact asupra 
tuturor simturilor in acelasi timp. In plus, o amintire placuta 
de la pescuit, de exemplu, poate acoperi o amintire 
traumatica ce urmareste un om toata viata.

Corpul uman este aproximativ 70% apa, iar creierul 80%. 
Deci, cu totii avem nevoie de apa. Chiar si o deshidratare 
minora afecteaza starea de alerta, capacitatea de 
concentrare, creste procentul de oboseala si anxietate.

Inotul, indiferent ca este in mare, in piscina, in lac sau 
oriunde, stimuleaza relaxarea, asa cum o face yoga. Atunci 
cand inoti muschii se contracta si se relaxeaza succesiv, 
respiratia devine ritmica, iar intreaga stare seamana foarte 
mult cu cea de meditatie. Fiind o miscare aerobica, inotul 
stimuleaza productia de endorfine, reducandu-se astfel 
nivelul de stres din creier.

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de o 

blondă începătoare: 

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă 

stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 

km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci 

faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Multumesc mult…

Agentul observă că pasagerii stau într-o linişte 

mormântală în maşină. 

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat 

de pe Drumul Naţional nr. 195...

Pastila de râs

De cele mai multe ori școala este resimțită 
de către copii ca o corvoadă și nu merg cu 
plăcere la ore. Este un sentiment natural ca un 
copil să se simtă agitat că merge la școală, mai 
ales dacă este primul an sau dacă face 
schimbarea la o nouă școală. Pare o misiune 
dificilă ca școala să îi pară interesantă, iar 
copilul să vrea să meargă cu drag la ore. În 
cazul unui copil mai mare este important să te 
concentrezi pe cauzele problemelor, precum 
notele sau materiile, respectiv colectivitatea. 
Există însă o mulțime de lucruri pe care le poți 
face în calitate de părinte pentru a-ți ajuta 
copilul să iubească școala; dacă începi să 
cultivi iubirea de cunoaștere chiar înainte de 
începerea școlii este și mai bine.

Învățarea nu este limitată la sala de clasă. În 
realitate, cele mai frumoase lucruri se învață în 
afara acesteia. Reține că există oportunități de 
învățare extraordinare pretutindeni în fiecare 
zi. Petreceți împreună timp afară, deoarece 
nimic nu poate întrece curiozitatea unui copil 
pentru natură. Mergeți la plimbare, escaladați 
munți, explorați locuri noi și nu uitați de locurile 
de joacă și parcurile din apropiere. Cu 
siguranță copilul va adresa întrebări despre 
lumea înconjurătoare, așa că asigură-te că te 
implici în aceste conversații. Fii atent la 
lucrurile pe care nu le înțelege din cărți sau din 
materiale informative. Încercați să descoperiți 
împreună răspunsurile pentru că astfel îl vei 
încuraja să iubească școala și studiul. 

 Majoritatea copiilor găsesc știința și 
matematica drept materii dificile în școală. În 
plus, le găsesc nu de puține ori plictisitoare. Din 
acest motiv diverse experimente științifice pe 
care le puneți în practică îi pot ajuta să 
privească cu alți ochi știința. Există o mulțime 
de experimente destinate copiilor, dovedindu-
le că există și o latură distractivă a materiilor 
școlare. În ceea ce privește matematica, o 
mulțime de numere înșirate pe hârtie nu 
înseamnă pentru un copil de vârstă mică la fel 
de mult ca viața reală. Obiectele tangibile îți vor 
ajuta copilul să învețe concepte precum 
adunarea/ scăderea/ mai mare/ mai mic mai 
bine decât sarcinile care necesită hârtie și 
creion și în plus i se vor părea și mult mai 
distractive.

Copiii se pot simți excluși dacă ajung la 
școală și restul se joacă deja sau sunt implicați 
în alte activități. De asemenea, se pot simți 
abandonați sau îngrijorați cu privire la 
siguranța ta dacă întârzii să îi iei de la școală. 

Testele pe care le primesc copiii la școală în 
prezent pot fi extrem de intimidante și copiii 

ajung să fie constant evaluați și judecați. Prin 
urmare, este important să încerci activități de 
învățare mai distractive și care implică mai 
puțină competiție dar pot să ofere informații 
importante. Gândește-te la personajele 
preferate ale copilului tău și caută cărți sau 
jocuri cu acestea. 

Unul dintre cele mai plăcute aspecte care 
țin de școală presupune petrecerea timpului cu 
colegii și legarea de noi prietenii. Dacă observi 
că ai un copil mai timid, îl poți ajuta în acest 
sens organizând vizite la colegi/prieteni, fie 
chemându-i în vizită, fie mergând împreună la 
locuri de joacă sau organizând întâlniri de 
joacă, extrem de utile în special în zilele reci. 

Niciun copil nu va putea să se bucure de 
școală dacă i se stăvilesc propriile interese. 
Unii copii pot prefera materii care le permit să 
își exprime creativitatea. În acest sens, 
încearcă să nu îi limitezi interesele chiar dacă 
consideri că este nevoie să se concentreze și 
pe alte materii. Implică-l în schimb în activități 
extrașcolare care îl captivează pentru a-i 
sprijini pasiunile și interesele.

Toată lumea poate face greșeli. Prin 
urmare, se întâmplă ca la anumite materii 
copilul tău să nu exceleze și nici măcar să nu se 
arate interesat. Nu trebuie să te enervezi. Nu 
vei obține nimic dacă urli la el și îl ameninți. 
Asigură-te însă că folosești mereu încurajări 
pozitive pentru ca el să fie dispus să fie mai 
perseverent pentru propriul său bine. 

În cazul în care copilul tău pare supărat de 
un anumit lucru, ascultă-l. Chiar dacă ți se pare 
o problemă nesemnificativă sau prostească, 
este important să îi validezi experiența și 
sentimentele cu voce tare. Întreabă-l care este 
problema și de ce este supărat. Oferă-i 
înțelegere și empatie și demonstrează-i că îi 
ești alături în permanență și în mod 
necondiționat. Poți să îl încurajezi să își rezolve 
diverse probleme școlare cerându-i părerea cu 
privire la soluțiile pe care le vede într-o anumită 
situație.

Sunetul pe care îl produce 
deşteptătorul ar putea hotărî 
dacă îţi începi ziua ameţit sau 
odihnit, arată The Sydney 
Morning Herald

Publicaţia australiană 
citează un studiu care a 
stabilit că sunetele clasice de 
alarmă sunt asociate cu stări 
de ameţeală pentru cei care le 
aud la trezire, în vreme ce 
piese muzicale precum ”Good 
Vibrations”, de la The Beach 
Boys sau ”Close to Me”, de la 
The Cure sunt asociate cu 
stări treptate de trezire.

Ameţeala, sau în termeni 
de specialitate, inerţia de 

somn are loc atunci când 
corpul se adaptează de la 
somn la starea de conştienţă 
completă.

“În acel moment avem 
reacţii întârziate şi un flux al 
gândirii îngreunat, probleme 
de atenţie. Iar acestea pot să 
ţină chiar şi patru ore după ce 
ne-am trezit”, explică autorul 
studiului citat de australieni, 
c e r c e t ă t o r u l  S t u a r t  
McFarlane, potrivit Mediafax.

O analiză a peste 400 de 
accidente aeriene ale forţelor 
americane, cauzate de erori 
ale piloţilor a arătat că 
problemele apar de obicei în 

prima oră după trezire.
Trezirea din somn după 

prea puţine ore de odihnă şi 
trezirea repetată peste noapte 
sunt legate de inerţia de 
somn.

“Persoanele care au 
raportat procente mici sau 
zero de inerţie de somn au 
spus că se trezesc pe piese 
m u z i c a l e ” ,  a  e x p l i c a t  
McFarlane care a adăugat şi 
faptul că senzaţiile neplăcute 
sunt legate mai ales de sunete 
monotone ş i  repet i t ive  
p r e c u m  c e l e  a l e  
deşteptătorului clasic.

Cum ajutăm copilul să iubească școala

Cum îţi poate influenţa ziua sunetul deşteptătorului

Cum te ajuta 
apa să reduci stresul

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

Societatea HIGH INSTAL SOLUTION SRL, J34/660/2017, CUI 38411747, pierdut Certificat 
constatator de autorizare sediu social nr. 32963/23.10.2017. Îl declar nul.

Anunţ



1777 - S-a născut 
Dinicu Golescu, cărturar și 
memorialist român (d. 
1830).

1812 - S-a născut Charles 
Dickens, scriitor englez (d. 
1870).

1885 - S-a născut Sinclair 
Lewis, scriitor american, 
laureat al Premiului Nobel 
pentru literatură pe anul 
1930 (d. 1951)

1894 - A încetat din viaţă 
Anto ine-Joseph Sax ,  
inventatorul saxofonului

1914 - Charlie Chaplin a debutat cu rolul care l-a făcut 
celebru în întreaga lume, micul Vagabond, în pelicula "Kid 
Auto Races in Venice"

1935 - Stroe şi Vasilache au prezentat în premieră "Bing-
bang" - primul film sonor realizat la Bucureşti cu o aparatură 
construită de inginerul roman Argani

1979 - A murit, în Brazilia, dr. Josef Mengele, criminal 
nazist, supranumit "Îngerul Morţii" datorită experimentelor 
inumane din lagărul de concentrare de la Auschwitz (n. 16 
martie 1911).

1984: A murit Constantin Macarovici, chimist, academician 
(n. 1902).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Tărâmul dintre vânturi 
12:45 Parlamentul României 
13:10 Dispăruţi fără urmă 14:00 
Telejurnal 15:10 Opre Roma 
16:00 EURO polis 16:45 Lumea 
azi 17:15 Tărâmul dintre vânturi 
18:35 Nadine 20:00 Telejurnal 
20:50 Destinaţia Eurovision 
21:00 România 9 21:45 Festivalul 
Sanremo 02:20 Nadine

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 7 Februarie

Sunteti indispus din 
cauza unei nereusite 
in afaceri. Nu este 
exclus sa aveti o 
discutie aprinsa cu 
persoana iubita, daca 
va schimbati planurile 
p e n t r u  z i l e l e  
urmatoare.

Nu sunteti intr-o 
forma fizica buna si 
va enervati foarte 
usor. Nu este o zi 
favorabila deciziilor 
i m p o r t a n t e .  Va  
recomandam sa nu 
semnati documente 
oficiale.

Astăzi nu este 
e x c l u s  s a  a v e t i  
discutii in familie din 
cauza unor probleme 
f inanciare. Putet i  
e v i t a  o  s i t u a t i e  
neplacuta daca tineti 
cont si de dorintele 
celorlalti.

Nu sunteti prea 
comunicativ. A rfi bine 
sa amanati intalnirile 
i m p o r t a n t e .  Va  
sfatuim sa nu va 
ocupati de chestiuni 
impor tan te ,  care  
necesita capacitate 
de comunicare.

Entuziasmul ar 
putea sa va atraga 
invidia unor persoane 
din anturaj.  Este 
posibil sa aveti discutii 
cu persoana iubita, 
care va reproseaza ca 
petreceti prea mult 
timp cu prietenii.

S-ar  putea sa 
intampinati dificultati 
in relatiile sociale si 
sa fiti atras intr-un 
conflict. Astăzi va 
r e c o m a n d a m  s a  
evitati certurile și să 
fiți mai conciliant cu 
cei din jur.

Dimineata s-ar 
putea sa fiti confuz 
d i n  c a u z a  u n o r  
probleme de natura 
sentimentala. Puteti 
castiga sume mici din 
colaborari, dar va 
sfatuim sa fiti prudent.

Este posibil sa va 
treziti cu o stare de 
n e r v o z i t a t e  
nejustificata si sa 
a v e t i  r e a c t i i  
necontrolate fata de 
cei apropiati. Riscati 
sa jigniti o femeie si sa 
va para rau mai tarziu.

Este posibil sa 
aveti o zi tensionata 
d i n  c a u z a  
neintelegerilor cu un 
coleg. Se pare ca nu 
prea reusiti sa va 
concentrati. Ar fi bine 
sa amanati deciziile 
importante.

BERBEC

Sunteti stresat de 
o lucrare pe care 
trebuie sa o terminati 
urgent. S-ar putea ca 
relatiile sentimentale 
sa aiba de suferit 
daca  amana t i  o  
calatorie planificata 
mai demult.

Aveti mari sanse 
de succes intr-o 
calatorie de afaceri. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu. Dupa-
a m i a z a  a v e t i  
p o s i b i l i t a t e a  s a  
rezolvati o problema 
sentimentala.

Aveti tendinta de a 
deveni irascibil si 
r iscati  sa i i  dat i  
partenerului de viata 
o replica dura. Daca 
v r e t i  s a  e v i t a t i  
tensionarea relatiei, 
fiti pregtit sa va cereti 
scuze imediat!

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 Românii au 
talent  23:30 La La Land 02:00 O 
luptă personală 03:30 Lecţii de 
viaţă 04:15 Vorbeşte lumea 
06:00 Ce se întâmplă doctore?

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 Lucy 22:00 John Wick 
00:00 The Imitation Game. Jocul 
codurilor 02:00 Observator 
02:45 Acces direct 04:30 
Dragos te  de  ta tă  06 :00  
Observator

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

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Camera de râs 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 Harababura 22:30 
Luptători i  de jad 00:30 
Fenomenul 02:30 Luptătorii 
de jad 04:15 Nimeni nu-i 
perfect

07:30 Vorbeşte tot oraşul 
10:15 La bloc 12:30 Cântec 
de leagan 14:30 Ninja în 
vacanță 16:15 Secrete 
fatale 18:15 La bloc 20:30 
Ultima aventură 23:00 
Automata 01:15 Dincolo de 
moarte 03:15 Automata 
05:00 La bloc 06:00 Ce spun 
românii

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0   
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Pescar 
hoinar 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Ferma 16:00 Glasul 
inimii 17:00 România…în bucate 
17:40 In direct cu viaţa 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 
00:00 Femei de 10, bărbați de 10

08:55 Operaţiunea Ham-
Ham 10:25 Zâmbet de Mona 
Lisa 12:20 Conjurația tăcerii 
13:50 Vechea gașcă 15:20 
Transformers - Războiul lor în 
lumea noastră 17:35 Destinația 
18:20 Sezonul miracolelor 
20:00 Băieți răi 2 22:25 
C i n c i z e c i  d e  u m b r e  
descătușate 00:05 Furtuna 
tropicală 01:40 Arta războiului 
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Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

7 Februarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

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

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Răzvan Lucescu și Al Hilal 
au bifat încă un succes în 
campionatul Arabiei Saudite. 
Hilal s-a impus cu 3-1 în fața lui 
Al-Raed, într-un meci în care 
portarul lui Lucescu Jr. a 
marcat. 

Carlos Eduardo a deschis 
scorul pentru Al Hilal, în 
minutul 6, iar golgheterul 
Gomis a dublat avantajul 
gazdelor în minutul 42, din 
penalty.

Al-Raed a redus din 
handicap după o oră de joc, tot 
din penalty. Finalul a fost 
spectaculos. Al Hilal a mai 
primit o lovitură de la 11 metri, 
în minutul 90+6. Portarul 
Abdullah Al-Muaiouf a luat 
mingea, a executat tehnic și a 
stabi l i t  scorul f inal.  Pe 
deasupra, goalkeeper-ul lui 
Răzvan Lucescu a și apărat un 
penalty în a doua repriză a 
partidei.

Răzvan Lucescu, lider în 

Arabia Saudită
Răzvan Lucescu e în 

continuare lider în Arabia 
Saudită. Al Hilal are 38 de 
puncte din 17 meciuri, urmată 
de Al Nassr, cu 34, dar cu o 
partidă în minus.

Lucescu Jr., 50 de ani, o 
antrenează pe Al Hilal din vara 
lui 2019. A ajuns la Riyadh 
d u p ă  c e  a  c â ș t i g a t  
campionatul în Grecia, cu 

PAOK Salonic. Deși ar fi trebuit 
să joace în Liga Campionilor, 
Răzvan a decis să plece de la 
Salonic, din cauza unor 
neînțelegeri cu conducerea lui 
PAOK.

Tehn ic ianu l  român a  
câștigat deja Liga Campionilor 
Asiei cu Al Hilal, alături de care 
a participat și la Mondialul 
Cluburilor, unde a ajuns în 
semifinale.

SPORT

Cosmin Olăroiu, 50 de ani, antrenează la Jiangsu Suning 
din 2018. Mai nou, antrenorul care a dus Steaua în 
semifinalele Cupei UEFA și-a schimbat radical look-ul. 

Într-o fotografie postată pe Facebook de Gabi Manu, 
antrenorul secund al lui Al Wasl, Olăroiu apare cu părul 
complet alb și cu barbă.

Cosmin Olăroiu și echipa sa se află în pregătiri în Dubai, 
unde a fost făcută poza postată pe Facebook de Manu.

Olăroiu, salariu uriaș în China
Cosmin Olăroiu a fost recent în atenția naționalei Chinei, 

care îi oferea un salariu de 12 milioane de euro pe an.
Antrenorul român a fost însă nevoit să refuze oferta 

colosală, ca să nu plătească despăgubiri clubului pentru care 
lucrează, Jiangsu Suning. Olăroiu are contract cu gruparea 
chineză până pe 31 decembrie 2021.

La Jiangsu, tehnicianul român are un salariu de 7 milioane 
de euro.

Ianis Hagi nici n-a ajuns bine la Glasgow, că a și devenit 
idol pentru fanii lui Rangers. Internaționalul român a marcat la 
primul său meci pe Ibrox și a adus victoria echipei sale. Hagi 
junior a ținut să le mulțumească fanilor.

”Ce seară! O zi foarte specială pentru mine. La mulți ani, 
tată! Am făcut un efort mare astăzi și am arătat spirit de 
echipă. Sunt foarte fericit după primul meu gol, dar cel mai 
important este că am obținut cele trei puncte. Vă mulțumesc 
pentru sprijin, să continuăm tot așa”, a scris Ianis Hagi pe 
contul său de Facebook.

Ianis Hagi i-a dedicat golul lui Gică Hagi
Ianis Hagi a marcat chiar de ziua tatălui său și a ținut să-i 

dedice acestuia reușita. ”La mulți ani, tată”, a strigat Ianis 
Hagi către camerele tv, după reușită.

Ianis Hagi a devenit deja idol pentru cei de la Glasgow 
Rangers. Aflat la primul meci ca titular pentru noua sa echipă, 
fiul lui Gică Hagi a marcat golul de 2-1 pentru echipa lui 
Steven Gerrard în partida de pe teren propriu cu Hibernian.

Golul a venit după ce Ianis s-a demarcat la o degajare a 
celor de la Hibs şi a profitat de ieşirea eronată la ofsaid a 
apărătorilor adverşi. Ianis Hagi a prins un voleu la colţul lung 
şi a marcat pentru 2-1.

Ianis Hagi a ajuns la Rangers de la Genk
Ianis Hagi a ajuns de la Viitorul la Genk în iulie 2019, 

pentru 4 milioane de euro. În această iarnă, mijlocașul a fost 
împrumutat la Rangers până la finalul sezonului.

Schimbare radicală de look 
pentru Cosmin Olăroiu. Cum arată 

acum antrenorul român

Reacția lui Ianis Hagi, după
 primul gol pentru Rangers: 

”Ce seară!”

Naţionala de futsal a 
României a ratat într-un mod 
incredibil victoria în meciul cu 
Slovenia, încheiat la egalitate, 
4-4 (2-1), după ce a primit 
două goluri în ultimele 30 de 
secunde.

Partida de la Brno a fost 
ultima a "tricolorilor" din grupa 
D a turului de elită al 
prel iminar i i lor  europene 
pentru Cupa Mondială din 

2020.
România a condus cu 4-1, 

dar a încasat trei goluri 
consecutive, ultimul cu 16 
secunde înainte de final.

România a încheiat turneul 
din Cehia cu o victorie, un egal 

şi un eşec
Pentru echipa noastră au 

marcat Cristian Marius Matei 
(10'06'', 18'22'' - penalty, 
27'42'') şi portarul Petrişor 

Toniţă (37'14''), în timp ce 
golurile slovenilor au fost 
reuşite de Ziga Ceh (16'19''), 
Kristjan Cujec (37'16''), Nejc 
Hozjan (39'36'') şi Teo Turk 
(39'44'').

Selecţionerul Robert Lupu 
a început cu următorul ''cinci'': 
Petrişor Toniţă - Felipe 
Oliveira, Mimi Stoica, Savio 
Valadares, Adrian Pânzaru. 
Rezerve au fost Andrei 
Grigoraş - Cristian Marius 
Matei ,  Is tvan Hadnagy,  
B o g d a n  C o v a c i ,  I o n u ţ  
Movileanu, Carlos-Henrique 
Ribeiro, Andrei Crăciun, Paulo 
Ferreira, Laszlo Szocs.

După 3-1 cu Kazahstan şi 
0-4 cu Cehia, România trebuie 
să aştepte rezultatul ultimului 
meci, din această seară, 
Kazahstan - Cehia, pentru a 
vedea dacă rămâne pe locul 
secund, care ar trimite-o la 
barajul cu Croaţia. "Tricolorii" 
au nevoie ca echipa Cehiei să 
nu piardă.

Răzvan Lucescu, victorii pe bandă în Arabia Saudită!
 Portarul lui Al Hilal a făcut show total

România a ratat 
incredibil victoria contra Sloveniei, 

în ultimul meci din preliminariile CM 2020
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