
Polițiștii au drepturi mărite. 
Într-o informare a Poliției 
Teleorman, aflăm că poliţistul 
este îndreptăţit să conducă o 
persoană la sediul poliţiei în 
mai multe condiții.

Astfel, dacă sunteţi într-un 
loc în care s-a comis o 
infracţiune sau la o razie, 
agenţii au dreptul să vă ceară 
cartea de identitate. Dacă 
refuzaţi, au dreptul să vă ducă 
la secţia de poliţie. Noua lege introduce însă şi garanții pentru persoana condusă 
la sediul poliției. Aceasta va fi informată cu privire la motivele conducerii la sediul 
poliției, înainte de inițierea măsurii; va fi informată cu privire la drepturile ce-i 
revin  şi va putea contesta măsura dispusă. 

(Continuare  în  pagina  2)

 Î n  u n i t ă ț i l e  d e  
învățământ din județul 
Te l e o r m a n  a u  f o s t  
înregistrate 12 cazuri 
confirmate de infecți i  
respiratorii acute/ gripă în 
data de 11 februarie 2020.

Pe zone, situația este 
următoarea: pe zona 
Zimnicea și zona Videle nu 
a u  f o s t  î n r e g i s t r a t e  
asemenea cazuri, pe zona 

Turnu Măgurele au fost înregistrate 2 cazuri, pe zona Roșiorii de Vede au fost 
înregistrate 7 cazuri, iar pe zona Alexandria, 3 cazuri.

(Continuare  în  pagina  7)

Apa izvorului din zona Pasarelă de peste Râul Vedea 
nu este potabilă. Aceasta este infestată cu Clorsidria, o 
bacterie periculoasă. Pentru a preveni îmbolnăvirile, 

autoritățile au amplasat în zonă un indicator de avertizare 
cu privire la pericolul pe care consumul de apă 
contaminată îl reprezintă pentru sanătate.

Apa de la robinet conţine nitraţi care ne pot afecta 
sănătatea. Semnalul de alarmă este tras de medicii 

nutriţionişti care ne recomandă să consumăm apă plată 
sau de la izvoarele naturale, certificate. În aceste condiţii 
nu este de mirare de ce tot mai mulţi teleormăneni au 

renunţat să consume apă de la robinet şi iau cu asalt 
izvoarele din tot judeţul. În vreme ce unii renunţă la apa 
menajeră din cauza calităţii foarte proaste, ceilalţi cred că 
apele din izvoare sunt sursă de sănătate.

(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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IȘJ Teleorman:

12 cazuri confirmate 
de infecții respiratorii, la elevi

ATENȚIONARE! Apa de la izvorul de peste 
râul Vedea NU este POTABILĂ

Repere teleormănene:

 Lada de zestre

Chestionar pentru 
produsul turistic 

transfrontalier 
„Drumul Memoriei”

Noi reguli în domeniul ordinii şi siguranţei
 publice. Polițiștii au mai multe drepturi
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(urmare  din  pagina  1)
De asemenea, persoana 

condusă la sediul poliției are 
dreptul de a fi asistată de un 
avocat și de a comunica direct 
cu acesta; în condiţii care să 
asigure confidenţialitatea, 
precum şi de a nu da nicio 
declaraţie fără prezenţa 
acestuia. Persoana mai are 
d r e p t u l  d e  a  s o l i c i t a  
informarea unui membru de 
familie cu privire la măsura 
luată; de a solicita informarea 
reprezentanţilor diplomatici ai 
statului de provenienţă, în 
cazul cetăţenilor străini; de a fi 
consultată de un medic sau, 
pe propria cheltuială, de 
medicul indicat de aceasta; 
de a comunica prin interpret 
sau prin intermediul unei 
persoane cu aptitudini de 
comunicare, în situaţia în care 
nu vorbeşte, nu înţelege limba 

română, nu se poate exprima 
sau prezintă handicap auditiv.

Legea în vigoare interzice 
şi organizarea de petreceri cu 
caracter privat,  dar și 
ut i l izarea de aparatură 
muzicală la intensitate  care 
tulbură liniștea locuitorilor, în 
corturi, alte amenajări sau în 
spațiu neacoperit. Amenzile 
pentru cei care își deranjează 
în mod repetat vecinii vor 
porni de la 2.000 de lei (416 
euro) şi se aplică  în cazul în 
care fapta se repetă într-un 
interval de 24 de ore.

De asemenea, poliţistul nu 
va mai trebui să bată la uşă și 
să arate mandatul, dacă vrea 
să intre într-o locuinţă. El are 
dreptul de a pătrunde, în orice 
mod, într-o locuință sau în 
orice spațiu delimitat ce 
aparține ori este folosit de o 
persoană fizică sau juridică, 

fără acordul acesteia, pentru 
a salva viața sau integritatea 
corporală a unei persoane, 
dacă există indicii ca în acel 
spațiu este o persoană aflată 
în pericol.

Potrivit noilor modificări 
legislative, polițistul este 
îndreptățit să efectueze 
c o n t r o l u l  c o r p o r a l  a l  
persoanei legitimate și, după 
caz ,  a l  baga je lo r  sau  
vehiculului utilizat de aceasta. 
Dacă se va ajunge la un 
control corporal, polițistul 
poate cere cetățeanului să 
țină mâinile la vedere, iar noile 
reguli spun că agentul are 
d r e p t u l  s ă - i  c e a r ă  
cetățeanului să stea în poziție 
culcat sau orice în altă poziție 
pe care polițistul o consideră 
inofensivă.

Claudiu DUMITRACHE

Ministrul Mediului, 
Costel Alexe, a anunat 
marți că programul 
Rabla se va adresa din 
acest an și celor care 
vor să își înlocuiască 
motocicletele vechi. În 
acest caz, prima de 
casare este 3.500 de 
lei. În același timp, 
programul Rabla clasic continuă ca și anii trecuți.

În ceea ce privește programul Rabla Plus, programul prin 
care e stimulat programul de achiziție de mașini cu emisii zero 
sau scăzute, ministrul Alexe a anunțat un buget de 140 milioane 
de lei, în creștere de 45% față de anul trecut.

Primele vor fi la fel ca anul trecut: 10.000 euro pentru 
achiziționarea unui automobil full electric și 4.000 de euro 
pentru un automobil hibrid. Bugetul ar permite astfel 
cumpărarea a 2.500 de automobile full electric și 400 de hibride.

Ministrul Costel Alexe a anunțat și o noutate: prima pentru 
mașinile electrice și hibride va fi acordată ”cu condiția de a nu 
înstrăina mașina cel puțin un an, e normal să ne asigurăm că 
rămâne în țară”.

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

Noi reguli în domeniul ordinii şi siguranţei
 publice. Polițiștii au mai multe drepturi

Acum 140 de ani, la 13 februarie 
1880, a văzut lumina zilei, un mare 
savant roman, Dimitrie Gusti, un om 
dedicat studierii satului românesc, timp 
de aproape patru decenii.

S-a născut în localitatea Bulbucani 
–Gropnita de lângă Iaşi, în familia lui 
Ştefan şi a Nataliei Gusti, fiind primul din 
cei patru copii ai acestora.

Cei doi părinţi erau proprietarii unei 
moşii din satul natal, locul unde Dimitrie 
şi-a petrecut mare parte din copilăria sa 
şi a primit o educaţie aleasă.

La Gropniţa a luat contact cu satul 
românesc, pe care avea, mai târziu, să-l 
studieze cu asiduitate şi care avea să-I 
o fere ce lebr i ta tea mer i ta tă  ş i  
r e c u n o a ş t e r e a  n a ţ i o n a l ă  ş i  
internaţională.

Urmează şcoala primară, liceul şi 
apoi cursurile Facultăţii de Litere, Drept 
şi Ştiinţe din cadrul Universităţii din Iaşi.

În  1899 con t inua  cursur i le  
universitare în Germania şi Franţa, care 
se vor întinde pe parcursul unui 
deceniu.

În toată această perioadă obţine titlul 

de doctor în filosofie şi studiază 
sociologia cu renumiţi profesori ai 
vremii, precum: Durkheim, Simmel şi 
Weber.

În 1910, având studiile desăvârşite 
şi un vast bagaj de cunoştinţe şi înarmat 
cu ideea de a contribui la dezvoltarea 
ştiinţei româneşti, vine în ţară şi îşi 
începe ascensiunea în  lumea 
intelectuală devenind profesor al 
Universităţii ieşene.

Un pas important face prin 
înfiinţarea, în 1918, la Iaşi, a Asociaţiei 
pentru Studiul şi Reforma Socială.

Astfel, în 10 octombrie 1918, este 
ales membru corespondent a l  
Academiei Romane, iar în 1919 devine 
membru activ al celui mai înalt for 
ştiinţific al ţării.

În 1921, Asociaţia creată la Iaşi s-a 
transformat în Institutul Social-Roman, 
care devine o veritabilă reţea ce-i 
asociază pe cei mai însemnaţi 
intelectuali ai ţării, cu mare prestigiu şi 
notorietate, din care n-au lipsit Nicolae 
Iorga şi Anghel Saligny.Stabilindu-se în 
Bucureşti, în plinătatea forţei creatoare, 

din 1925 începe numeroase campanii 
monografice, scrie şi publică lucrări 
ş t i i n ţ i f i c e  d e v e n i n d  a s t f e l  
vicepreşedinte al Academiei Romane.

Deţine responsabilităţi importante în 
stat: este ministru al învăţământului 
(1932-1933), fondator al Muzeului 
Satului Românesc (1936), coordonator 
al primei Enciclopedii a României ce 
apare în patru volume (1938-1943).

Prezent la multe din dezbaterile de 
idei ale sociologiei europene, devine 
părintele Şcolii de Sociologie şi al 
metodei de investigaţie monografică 
prin care s-au cartografiat satele 
României interbelice.

În jurul său se strânge o pleiadă de 
intelectuali străluciţi, printre care Mircea 
Vu l c ă n e s c u ,  Tr a i a n  H e r s e n i ,  
D.C.Georgescu, Anton Golopentia.

În 1938 are loc cea mai mare 
campanie de cercetare a satelor 
româneşti la care au participat 850 
voluntari, în toate demersurile fiind 
sprijiniţi de regele Carol al II-lea.

Întreaga campanie a cuprins 
studierea a şaizeci de sate din toate 

provinciile istorice româneşti, iar 1941 
rezultatele muncii au fost publicate în 
cinci volume.

Fiind izolat de legionari şi de 
Antonescu, pentru faptul că s-a bucurat 
de aprecierea şi sprijinul lui Carol al II-
lea, apoi de regimul comunist din 
acelaşi motiv, exceptând perioada 
1944-1946, când este preşedinte al 
Academiei, marele pedagog petrece 
ultimii ani de viaţă în sărăcie şi 
amărăciune.

La 9 iunie 1848 este exclus din 
Academie, iar multe din lucrările sale 
sunt interzise.

Dimitrie Gusti un mare om de cultură 
şi părinte al cercetării sociologice a 
satului românesc, s-a stins din viaţa la 
30 octombrie 1955 la vârsta de 75 de 
ani.

Prin activitatea sa prodigioasă şi 
“magna opera “pe care a lăsat-o 
moştenire, Gusti şi-a pus amprenta 
asupra universului satului românesc 
aşa cum nimeni nu a mai făcut-o 
vreodată.

Leon Armeanca

Programul Rabla 
se aplică din acest an și pentru 

cumpărarea de motociclete

Un renumit savant roman 

Dimitrie Gusti, fondator al Muzeului Satului Românesc 
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Curtea Constituțională 
(CCR) transmite un semnal 
foarte important că nu va 
tergiversa calendarul pentru 
alegerile anticipate, stabilind 
un termen foarte strâns, de 
doar  pa t ru  z i le  pent ru  
transmiterea punctelor de 
vedere în vederea soluționării 
sesizării depuse de Marcel 
Ciolacu și Titus Corlățean, 
care au contestat desemnarea 
pentru a doua oară a lui 
Ludovic Orban drept candidat 
la funcția de premier.

Potrivit deciziei luate de 
președintele CCR, Valer 
Dorneanu, părțile implicate în 
c o n f l i c t  –  p r e ș e d i n ț i i  
Parlamentului și președintele 
României – au timp până pe 14 
februarie să își exprime 
punctul de vedere, urmând ca 
ulterior să fie stabilită și data 
ședinței de judecată.

D i l i g e n ț a  C u r ț i i  
C o n s t i t u ț i o n a l e  e s t e  
importantă, pentru că de luni, 

10 februar ie,  odată cu 
transmiterea de către Ludovic 
O rban  a  so l i c i t ă r i i  de  
învestitură la Parlament, a 
început să curgă termenul 
constituțional de 60 de zile în 
care președintele poate 
dizolva Legislativul dacă 
acesta respinge două solicitări 
de învestire a unui guvern.

Președintele Camerei  
Deputaților, Marcel Ciolacu, a 
d e p u s  l u n i  l a  C u r t e a  
Constituțională sesizarea prin 
care contestă desemnarea lui 
Ludovic Orban pentru funcția 
de prim-ministru, reclamând 
un confl ict  jur idic între 
Parlament și președintele 
Klaus Iohannis.

”Conflictul juridic de natură 
constitut ̦ională constă i ̂n 
e x e r c i t a r e a  i ̂ n  m o d  
discret ̦ionar a atribut ̦iilor 
Președintelui României, astfel 
c u m  a c e s t e a  s u n t  
reglementate de Constituția 
Roma ̂n ie i ,  repub l i ca ta ̆ ,  
constând în desemnarea, în 
data de 6 februarie 2020, a 
candidatului Ludovic Orban la 
funcția de prim-ministru (…) cu 
încălcarea, în mod direct sau 
indirect, a urmă toarelor 
p r inc ip i i  sau  d ispoz i t ̦ i i  
constituționale: 1. principiul 
co labora ̆ r i i  lo ia le  i ̂ n t re  
instituțiile publice, (…) 2. 
obligația constituțională de a 
veghea  la  respec ta rea  
Const i tut ̧ ie i  s ̧ i  la buna 
funcţionare a autorităt ̧ilor 
publice; (…) 3. obligația 
constituțională de a exercita 
funcţia de mediere i ̂ntre 
puterile statului”, susține 
C i o l a c u  î n  s e s i z a r e a  
transmisă CCR.

Se știe că pensionarii sunt categoria socio-profesională 

cea mai afectată de schimbarea deasă a regimurilor 

politice, de schimbările vremii, de sistemul de sănătate, 

având un factor ridicat de risc și la creșterea prețurilor, 

care de regulă vine după o creștere a veniturilor.

Există persoane care au lucrat și în România, și în 

străinătate, și care așteaptă incredibil de mult până să 

primească decizia de pensionare din cauzabirocrației. 

Ministrul demis al Muncii, Violeta Alexandru promite să 

reducă durata extrem de mare în stabilirea pensiilor, 

pentru cetățenii care au lucrat în străinătate așteptarea 

poate să ajungă chiar și la trei ani, anii cei mai grei ai 

persoanei respective, într-o țară în care se pare că 

speranța de viață este tot mai scăzută.

După ce românii au beneficiat de dreptul la liberă 

circulație și dreptul la muncă în străinătate, atunci când le 

vine vârsta de pensionare sunt confruntați cu multe 

dificultăți, exact în perioada în care societatea ar trebui 

să le acorde mai multă grijă, atunci când sunt bătrâni și 

nevoiași, după ce au adus bani în țară din străinătate. Și 

anul acesta pensionarii sunt cei care se înghesuie pe la 

birourile de taxe și impozite să își achite datoriile, și 

eventual să primească și o scutire.

Lumea este curioasă ce se va întâmpla cu pensile  după 

căderea Guvernului Orban, dacă este posibilă majorarea 

pensiilor cu 40 %. Pe de altă parte, vorbind despre pensiile 

speciale, premierul României, Ludovic Orban, a declarat: 

”Șefia și-a tras pensii nesimțite de 15.000-20.000 lei; ele 

trebuie recalculate; acestea reprezintă o sfidare la 

adresa oamenilor care au muncit o viață. Ar trebui să 

corectăm aceste nedreptăți, pentru că provoacă o 

nemulțumire profundă”.

Premierul Ludovic Orban vorbește și despre soluții 

care trebuie căutate foarte bine, analizate, vorbind 

despre o analiză comparativă a sistemelor publice de 

pensii. Se vorbește despre stabilirea pensiilor conform 

contributivității, și cu toate acestea există astăzi o luptă 

acerbă împotriva pensiilor speciale, la care sunt abonați 

parlamentarii, primarii, președinții de Consilii județene, 

magistrații și o îndelungată serie de persoane care ajung la 

vârsta de pensionare. Chiar și vârsta de pensionare este 

contestată, unii dorind să fie prelungită, alții redusă, chiar 

dacă speranța de viață este tot mai mică în România.

Ioan DUMITRESCU

Premierul desemnat, Ludovic Orban fost votat de către 
subalterni șef de campanie pentru alegerile locale și 
parlamentare.

Ludovic Orban a anunțat, luni, că Biroul Executiv al PNL l-
a votat șef de campanie al partidului pentru alegerile locale si 
parlamentare din acest an.

„Biroul Executiv al PNL m-a votat în calitate de șef de 
campanie la alegerile locale și parlamentare de anul acesta”, 
a afirmat Ludovic Orban, luni, la Parlament.

Liderul liberalilor a mai spus că „până săptămâna 
următoare să pregătesc propunerea de echipă de campanie 
și propunerea de strategie pentru alegerile locale și 
parlamentare”.

Vești pentru pensionari

Ludovic Orban, votat 
șef de campanie la locale 

și parlamentare

Președintele interimar al PSD , Marcel 
Ciolacu a anunțat, luni, că Mihai Tudose și 
Claudiu Manda vor coordona campaniile PSD 
pentru alegerile din acest an. 

Președintele interimar al PSD, Marcel 
Ciolacu, a precizat luni, la finalul ședinței 
C o m i t e t u l u i  E x e c u t i v  N a ț i o n a l ,  c ă  

europarlamentarii Claudiu Manda și Mihai 
Tudose vor conduce campaniile electorale ale 
partidului în 2020. 

"Am picat cu toţii de acord ca pe 19 februarie 
să stabilim data Congresului. Consider, în 
continuare, că nu este o prioritate Congresul, 
prioritatea este strategia partidului şi 
organizarea pentru alegeri, să fim pregătiţi 
pentru orice variante de alegeri. Astăzi am 
anunţat colegii ca domnul Claudiu Manda să fie 
şeful de campanie, el va lucra îndeaproape cu 
Mihai Tudose, doi oameni care ştiu să facă 
alegeri şi doi oameni care au câştigat alegeri. 
Au termen până miercuri să vină cu echipa de 
campanie şi cu oamenii desemnaţi pe regiuni 
de către preşedinţii de organizaţii", a afirmat 
Marcel Ciolacu la finalul ședinței Comitetului 
Executiv Național. 

Liderul PNL, Ludovic 
Orban, s-a declarat convins 
marți că președintele Klaus 
Iohannis îl va numi tot pe el 
premier după alegeri, fie ele 
anticipate sau la termen.

”Relația dintre mine și 
președintele Iohannis e o 
relație cât se poate de bună, 
de colaborare. Acest cetățean 
a fost 10 ani președinte 
(Traian Băsescu, n.red.), să-și 
vadă liniștit de mandatul de 
europarlamentar, nu are nicio 
bază să comenteze ceva 
despre mine. Un nebun 
aruncă o piatră și o sută de 
înțelepți caută să o scoată. 
Premierul României după 
alegeri va fi președintele PNL. 
Dacă vom câștiga alegerile 
anticipate, eu voi fi propus. 
Cum ar putea președintele să 
nu mă desemneze? De trei ani 
de zile sunt supus unor 

intoxicări repetate, care să 
arate că nu am o relație bună 
cu președintele Iohannis. Între 
timp, am adus PNL la 40%, am 
c â ș t i g a t  a l e g e r i l e  
e u r o p a r l a m e n t a r e ,  a m  
câștigat referendumul pe 
j u s t i ț i e ,  î m p r e u n ă  c u  
președintele Iohannis, am 
c â ș t i g a t  a l e g e r i l e  
prezidențiale, am impus un 
guvern PNL. Sunt minciuni 
gogonate”, a declarat Ludovic 
Orban, la Gândul LIVE.

Afirmația liderului PNL vine 
după ce luni seară Traian 
Băsescu s-a declarat convins 
c ă  p r e ș e d i n te l e  K l a u s  
Iohannis nu îl va numi pe 
Orban premier pe termen 
lung.

”La  cum î l  umi leș te  
Iohannis pe Ludovic Orban, 
doar îl desconsideră, nu îl va 
numi premier pe termen lung. 

I-aș fi explicat, dacă mă 
întreba: Măi, Ludovicus al II-
lea Anticipatus, nu repeta 
schema pentru că o să-ți pice 
rău. Pentru ce să faci asta? Eu 
n-aș accepta… să știu că 
urmează să cad, să mă duc de 
trei ori .  E umil i tor. Ce 
președinte îți mai dă al 
patrulea mandat? Ludovic 
Orban pierde tot, poate și 
partidul. El n-a realizat în ce 
capcană l-a dus Iohannis. Știe 
că va cădea și face jocul 
penibil până la capăt cu 
programul de guvernare 
revizuit. Cât de caraghios să fii 
să faci asta? Trebuia să îi 
spună: Domnule președinte, 
eu am căzut o dată, că asta a 
fost înțelegerea. Dar la căderi 
haideți să mai căutăm pe 
altul”, a declarat Traian 
Băsescu, luni seară, la 
Realitatea Plus.

Curtea Constituțională,
 semnal că nu va tergiversa anticipatele

Claudiu Manda și Mihai Tudose vor fi șefii 
de campanie ai PSD

Ludovic Orban: 

”Premierul României după alegeri 
va fi președintele PNL. Dacă vom câștiga alegerile

 anticipate, eu voi fi propus.”
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Încărcaţi cu bidoane de plastic transportate 

pe bicicletă sau în portbagajele maşinilor, 
oamenii susţin că apa de la izvor este mult mai 
bună decât cea de la robinet.

În partea de vest a judeţului Teleorman, mai 
exact în municipiul Roşiorii de Vede, locuitorii 
au renunţat să mai consume apă de la robinet 
din cauza calităţii foarte proaste a acesteia. Aici 
apa potabilă este roşie şi nu poate fi folosită nici 
măcar la spălat.

În aceste condiţii oamenii sunt obligaţi să 
cumpere sute de litri de apă îmbuteliată sau să 
formeze cozi interminabile la singurul izvor de 
apă naturală din localitate.

Situaţia apei menajere nu este la fel de 
proastă şi în Alexandria, dar cu toate acestea 
izvoarele cu apă naturală din municipiu sunt 
vizitate de tot mai mulţi locuitori. Cei care 
consumă apă de izvor cred că aceasta este 
mult mai sănătoasă decât cea de la chiuvetă. 
Dar testele efectuate la apa de izvor de la 
Pasarelă au scos la iveală faptul că această 
apă este periculoasă deoarece este infestată 
cu Clorsidria. 

Medicii nutriţionişti recomandă ca apa de la 
chiuvetă să nu fie folosită în stare ”naturală”, ci 
doar după ce a fost fiartă sau filtrată. 

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Din patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman face parte 
un obiect deosebit: o ladă de zestre.

Lada de zeste datează din anul 1932, după cum se poate 
observa din inscripţia de pe suprafaţa piesei și provine din 
comuna Nicolae Bălcescu (fostă Vodă Carol) a judeţului 
Teleorman, de la un anume Leon Ion, intrând în patrimoniul 
etnografic al muzeului în anul 2016.

Lada de zestre face parte din categoria mobilierului 
ţărănesc. Se mai numeşte „lacră” sau „lada ţoalelor”.

Lada de zestre s-a întâlnit şi în casele boiereşti din secolul 
al XVIII–lea, fiind folosită în locul dulapului de haine şi 
lenjerie.

Ocupa un loc de cinste în cadrul interiorului ţărănesc, fiind 
aşezată la capătul patului, ca simbol al femeii măritate, al 
priceperii ei de a lucra.

Lada de zestre se dădea fetei de către părinţii acesteia cu 
prilejul nunţii şi conţinea velinţe, scoarțe, aşternuturi, 
căpătâie, ştergare, toate necesare în noua gospodărie care 
se întemeia.

În general lăzile de zestre sunt executate din esenţe 
lemnoase diferite (fag, frasin, stejar) şi se compun din mai 
multe părţi, îmbinate unele în altele, într-o tehnică cunoscută 
din antichitate.

Lada de zeste are capac plan şi decor pictat cu motive 
florale şi geometrice. Este pictată cu verde pe toată 
suprafaţa, excepţie face spatele piesei, iar capacul şi părţile 
laterale sunt decorate cu linii executate cu negru. Partea din 
faţă prezintă decor floral executat cu roşu, galben, negru, 
precum şi două imagini din hârtie, probabil provenind dintr-o 
revistă, după cum era moda vremii.

După cum se poate observa din inscripţionări, această 
ladă de zestre a fost lucrată la atelierul meşterului A. Fulger 
din Roşiorii de Vede, în anul 1932, pentru a fi dată ca zestre, 
de către părinţii fetei, la nuntă.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

ATENȚIONARE! Apa de la izvorul de peste 
râul Vedea NU este POTABILĂ

Guvernul Orban 2 vrea să 
lanseze din luna aprilie un 
proiect – pilot de 20 de 
milioane de euro, finanțat din 
fonduri europene, pentru 
sprijinirea studenților din 
domeniile IT, Robotică și 
Automatizări Industriale care 
vor să își lanseze un start-up, 
pot r iv i t  p rogramulu i  de 
guvernare făcut public luni.

Finanțarea ar urma să vină 
din Programului Operațional 
Capital Uman.

Alte proiecte – pilot pe care 
guvernul Orban 2 vrea să le 
lanseze, potrivit programului 
de guvernare:

– Apel INNOTECH – 
Repatriot – România te 
așteaptă: destinat Diasporei 
cu creșterea nivelului grantului 
de la 40.000 eur- la 100.000 
eur- și cu – valoare pilot de 
estimată de 30.000.000 euro;

–  A p e l  d e  p r o i e c t e  
CHILDCARE destinat copiilor 
care provin din familiile celor 
plecați în străinătate, apel pilot 
de aproximativ 20.000.000 
euro;

–  A p e l  d e  p r o i e c t e  
RESTART – ȘANSA TA 
destinat disponibilizaților din 
rândul marilor companii care 
s e  
restructurează/reorganizează
,  apel  p i lo t  est imat  la  

20.000.000 euro;
– Apel de proiecte pilot 

pentru detectarea riscului 
preventiv de malformații 
congenitale la copii intitulat 
MAMA și COPILUL, în valoare 
estimată de 20.000.000 euro;

– Apel de proiecte pilot 
AFTER SCHOOL pentru 
asigurarea unui pachet de 
măsuri integrat destinat 
copiilor aflați în situație de risc 
de abandon școlar, cu – 

v a l o a r e  e s t i m a t ă  d e  
20.000.000 euro. Pachetul va 
i n c l u d e :  a c t i v i t ă ț i  
educaționale, masă caldă și 
echipamente de joacă și de 
agrement destinat petrecerii 
timpului liber;

– Apel de proiecte pentru 
program de masă caldă 
d e s t i n a t  p e r s o a n e l o r  
dezavantajate destinat celor 
aflați în risc de sărăcie cu – 
valoare estimată de 28,7 mil 
euro;

– Apel de proiecte pentru 
identificarea tinerilor NEETs în 
parteneriat cu Ministerul 
Tineretului și Sporturilor, apel 
pilot în valoare de 10 mil euro;

– Apel de proiecte TECH 
NATION destinat educației 
digitale a angajaților din cadrul 
companiilor atât la nivelul 
mari lor companii pentru 
asigurarea proceselor de 
învățare pe echipamente 
medicale complexe, cât și 
p e n t r u  I M M - u r i  p e n t r u  
formarea deprinderilor de 
bază în educație digitală. 
Valoare apel 30 mil euro;

– Elaborarea proiectului de 
lege stabi l i rea cadrulu i  
metodologic necesar ș i  
aprobarea măsurilor necesare 
pen t ru  c rearea  mar i lo r  
proiecte de cercetare în 
d o m e n i u l  v a c c i n u l u i  
t e t r a v a l e n t ,  m e d i c i n e i  
genomice, tehnologiilor de 
vârf, precum și în domeniul 
inteligenței artificiale (IA), a 
sprijinirii marilor întreprinderi 
în domeniul cercetării, precum 
și a cadrului legislativ necesar 
p e n t r u  i m p l e m e n t a r e a  
proiectelor de specializare 
inteligentă prin intermediul 
parcurilor de specializare 
inteligentă dezvoltate în 
parteneriat autorități locale – 
mediu de afaceri.

Pe site-ul Primăriei 
M u n i c i p i u l u i  T u r n u  
Măgurele este propus un 
sondaj care examinează 
punctele de vedere ale 
păr ț i lo r  in teresate  în  
procesul de elaborare a 
unei strategii comune de 
m a r k e t i n g  p e n t r u  
promovarea zonei Pleven– 
T u r n u  M ă g u r e l e  c a  
destinație turistică atractivă.

Strategia este dezvoltată 
în cadrul proiectului ROBG-
397 „Drumul  memoriei: 
p r o d u s e  t u r i s t i c e  
transfrontaliere durabile 
pentru parcul memorial 
Grivitsa și Cetatea Turnu”.

Proiectul va dezvolta 5 
produse turistice și 4 servicii 
d e  t u r i s m ,  p e n t r u  
implementarea efectivă a 
strategiei de marketing. 
Acestea sunt: o destinație 
turistică transfrontalieră 
t e m a t i c ă  „ D r u m u l  
memoriei”, care va include 
toate site-urile tematice ale 
patrimoniului militar și 
istoric cultural din Pleven și 
Turnu Măgurele; un festival 
comun de o zi „Drumul 
Memoriei” (festivalul va fi 
organizat în memoria 
tuturor celor care și-au dat 
viața pentru independența 
României și Bulgariei cu un 
p u n c t  c u l m i n a n t –  o  
reconstituire istorică a 
bătăliei de la Grivitsa); o 

platformă turistică trilingvă 
cu o hartă interactivă care 
prezintă toate site-urile 
tematice și site-urile de 
patrimoniu cultural și istoric 
din zonă, însoți tă de 
informații despre eveniment 
și coordonate GPS; un  târg 
turistic militar-istoric comun 
„ T r a s e u l  m i l i t a r  a l  
memoriei”; o expoziție 
permanentă „Istoria militară 
în imagini– Parcul „Grivitsa” 
ș i  C e t a t e a  T u r n u ” ;  
organizarea de evenimente 
de teambuilding cu tematică 
mi l i tară în complexul  
Grivitsa echipat în acest 
scop; organizarea de tabere 
fitness– un set de programe 
de pregătire fizică conduse 
de antrenori speciali sau 
foști militari; organizarea 
concursurilor de paintball în 
p a r c u l  G r i v i t s a ;  
reconstituirea la cerere a 
unor evenimente militare 
i s t o r i c e  î n  s c o p u r i  
e d u c a ț i o n a l e  s a u  
recreative.

F i e c a r e  î n t r e b a r e  
permite selectarea unui 
răspuns sau a mai multor 
răspunsuri.

Finalizarea sondajului ia 
doar câteva minute, iar 
informațiile primite vor fi 
v a l o r o a s e  p e n t r u  
dezvoltarea strategiei.

Cornelia RĂDULESCU

Repere teleormănene:

 Lada de zestre

Chestionar pentru produsul 
turistic transfrontalier

 „Drumul Memoriei”

România va intra, cel mai probabil în luna 
martie, în procedură de deficit excesiv, a 
anunțat ministrul interimar al Finanțelor, Florin 
Cîțu.

Florin Cîţu susține că vina ar fi a PSD, 
deoarece cheltuielile și împrumuturile care au 
dus deficitul peste limita de 3% impusă de 
Uniunea europeană s-ar fi făcut înainte ca PNL 
să preia guvernarea.

„Nu putem să evităm acest lucru. Ce putem 
noi să facem este să ne asigurăm că venim cât 
mai repede cu deficitul sub 3%. Ne întoarcem 
sub 3% în 2022. Decizia de a porni procedura 
de deficit excesiv pentru România este la 
Comisia Europeană”, a declarat Florin Cîțu într-
o emisiune la Realitatea Plus.

Execuţia bugetului general consolidat pe 

anul 2019 s-a încheiat cu un deficit de 48,3 
miliarde lei (4,6% din PIB), conform datelor 
MFP. Execuţia bugetului general consolidat pe 
anul 2019 indică o majorare amplă a deficitului 
bugetar cu 1,8 puncte procentuale in PIB faţă 
de nivelul de 2,8% din PIB înregistrat în anul 
2018.

Proiect din fonduri europene al Guvernului Orban 2

Ajutor de stat pentru studenții IT-iști care vor 
să își deschidă o firmă

Florin Cîţu anunță că România va intra
 în procedură de deficit excesiv. „Încă un cadou

 lăsat României de PSD"
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308
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Având în vedere această situație și adresa nr. 

515 din 28.01.2020 a Direcției de Sănătate 
Publică Teleorman, precum și adresa nr. 8339/ 
06.02.2020 a Ministerului Educației și Cercetării, 
la Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” din 
Alexandria, la nivelul clasei pregătitoare C, 

Consiliul de Administrație al unității de 
învățământ, în urma consultării Direcției de 
Sănătate Publică Teleorman, a hotărât 
suspendarea cursurilor la clasa respectivă pentru 
două zile, 21 de elevi fiind afectați de această 
situație.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Modificări masive la legea educației au fost votate luni, 
în Senat, cameră decizională în acest caz. Numărul 
copiilor în grupe este scăzut la 17 în grădiniță, 22 în 
învățământul primar și 26 în gimnaziu și liceu, potrivit 
proiectului de lege inițiat de UDMR și aprobat astăzi la vot 
final de senatori. Proiectul prevede că, în situații 
excepționale, grupele de la grădiniță și clasele de elevi de 
la școală “pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 
2 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim”.

Legea votată luni prevede și decontarea navetei 
școlare și gratuitate pentru elevi la accesul la muzee, 
concerte, teatru, operă, film.

Legea a fost adoptată tacit de Camera Deputaților în 
aprilie 2019. Pentru a intra în vigoare, legea mai trebuie 
promulgată de președintele Klaus Iohannis.

Proiectul de lege votat prevede că, în învățământul 
preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase 
sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educația antepreșcolară [creșele]: grupa cuprinde 
în medie 6 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 8;

Până acum, legea prevedea maximum 9 copii în grupa 
de creșă

b) învățământul preșcolar [grădinițele]: grupa cuprinde 
în medie 12 preșcolari, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult 
de 17;

Până acum, legea prevedea maximum 20 de copii în 
grupa de grădiniță

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 17 
elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

Până acum, legea prevedea maximum 25 de elevi în 
clasă în învățământul primar

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 22 
elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

Până acum, legea prevedea maximum 30 de elevi în 
clasă în învățământul gimnazial

e) învățământul liceal și profesional: clasa cuprinde în 
medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 
26;

Până acum, legea prevedea maximum 30 de elevi în 
clasă în învățământul liceal și profesional

e1) învățământul dual: clasa cuprinde medie 22 de 
elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26;

“În situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau 
de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 2 
preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim“, mai 
prevede proiectul de lege votat de Senat.

În prezent, legea modificată le permite școlilor și 
grădinițelor să încalce limitele, fără a prevedea un prag 
pentru excepții.

Legea mai prevede și că, “la solicitarea expresă a 
părinților, pot fi înscriși în învățământul preșcolar copiii cu 
vârstă de minim 2 ani, asigurându-se finanțarea de bază 
corespunzătoare, de la bugetul de stat, în baza costului 
standard per preșcolar stabilit prin hotărâre a 
Guvernului”.

Noua lege mai prevede că “nivelul antepreșcolar 
poate fi organizat în creșe pentru vârsta de 0-3 ani sau în 
grădinițe pentru vârsta 2-3 ani”. În textul adoptat se arată 
că grădinițele pot înființa grupe “pentru vârsta 2-3 ani”. 
Metodologia pentru organizarea unităților de educație 
timpurie antepreșcolară se stabilește de către Ministerul 
Educației, care concepe și curriculumul specific pentru 
copiii sub 3 ani. Personalul care va lucra la aceste grupe 
va trece de la primării, în gestionarea Ministerului 
Educației, similar statutului educatorilor.

IȘJ Teleorman:
12 cazuri confirmate 

de infecții respiratorii, la elevi

Dacă te confrunţi cu un gust 
amar dimineaţa, dureri în partea 
dreaptă, greaţă sau balonare, 
atunci s-ar putea să ai probleme 
cu fierea. Află care sunt 
simptomele şi învaţă cum să le 
gestionezi.

Greaţa şi senzaţia de vomă. 
Greaţa şi senzaţia de vomă sunt 
principalele simptome când vine 
vorba despre afecţiuni ale fierii. 
Acestea sunt provocate de 
consumul excesiv de alimente 
bogate în grăsimi, de mâncare 
procesată, precum chipsurile, şi 
de prăjeli. Condimentele nu intră 
în această categorie, aşa că 
ardeiul iute, turmericul, usturoiul 

şi ghimbirul sunt indicate celor 
care suferă de afecţiuni ale bilei.

Balonarea şi indigestia. 
Uneori, problemele fierii se 
manifestă prin balonare şi 
indigestie. Acestea pot fi 
combătute cu ajutorul unor 

suplimente naturale, precum 
cărbunii digestivi.

Intoleranţa la alimente grase. 
Grăsimile sunt cei mai importanţi 
factori care favorizează apariţia 
problemelor bilei sau care le 
st imulează pe cele deja 
existente. Dacă acest organ 
suferă de anumite afecţiuni, 
digerarea grăsimilor este 
anevoioasă.

Durerea în partea dreaptă a 
abdomenului sau în capul 
pieptului. Persoanele  care 
suferă de afecţiuni ale bilei se 
plâng de durere în partea 
s u p e r i o a r ă  d r e a p t ă  a  
abdomenului. Pentru a combate 
aceste neplăceri, fii atent la 
alimentaţie: consumă cât mai 
puţine grăsimi saturate şi 
procesate şi cât mai puţine 
prăjeli.

Sensibilitate la gusturi şi 
mirosuri. Dacă ai un gust amar, 
metalic, indiferent ce consumi,  
înseamnă că ai o criză de fiere. 
Îţi poate fi afectat şi simţul 
olfactiv.

Durerile de cap. Durerile 
abdomenului superior în mod 
frecvent pot genera uneori dureri 
persistente de cap. Acestea sunt 
frecvent însoţite de stări de 
vomă. Dacă te confrunţi cu astfel 
de simptome ale problemelor 
bilei, cel mai bine este să ceri 
ajutor specializat de la un medic.

Stările febrile. Din cauza 
vărsăturilor, cei suferinzi de 
afecţiuni ale fierii se pot 
deshidrata şi ajung să aibă stări 
febrile. Deshidratarea şi febra 
pot fi cauzate şi de consumul de 
alcool, aşa că acesta nu le este 
recomandat celor care au 
probleme cu fierea, scrie 
www.eva.ro.

Modificări majore la 
Legea educației

Prea multă sare poate creşte 
tensiunea, sporeşte riscul de 
probleme cardiace şi de infarct, 
dar fără ea, corpul uman nu 
poate funcţiona corect. În funcţie 
de vârstă, avem nevoie de 
cantităţi diferite de sare. 

Sarea ajută, printre altele, la 
menţinerea echilibrului lichidelor 
în organism, la transmiterea 
impulsur i lo r  nervoase ş i  
i n f l uen ţează  con t rac ţ i i l e  
musculare. În zilele noastre, 
excesul de sare apare mai des. 
Şi asta pentru că trei sferturi din 
sarea pe care o consumăm se 
află în alimentele de bază 
precum pâinea, cerealele de la 
micul dejun şi în alimentele 
p r e a m b a l a t e  p r e c u m  
sandvişurile sau mâncarea 
semipreparată. 

Deşi nu ar trebui să lipsească 
din alimentaţie, cantitatea de 
sare de care avem nevoie e de 
numai 6 grame pe zi. Tot ceea ce 
depăşeşte această cantitate 
face rău sănătăţii. Poţi reduce 
consumul de sare presărând în 
mâncare alte condimente care 
nu afectează sănătatea, dar 
care adaugă savoare, precum: 

turmernic, ghimbir, rozmarin, 
cimbru, busuioc, oregano. Dacă 
ai hipertensiune, aportul de sare 
trebuie redus la 2,4 grame.

Copiii cu vârsta sub 11 ani ar 
trebui să consume mai puţină 
sare. Ai tot timpul grijă să nu 
adaugi sare în mâncarea 
copiilor, pentru că le dezvolţi în 
acest mod obişnuinţa de a 
consuma sărat, crescându-şi 
riscurile pentru sănătate. În 

cazul bebeluşilor care sunt 
hrăniţi la sân, cantitatea de sare 
pe care o preiau de la mamă prin 
lapte este suficientă. 

Persoanele care consumă cu 
moderaţie sare de mare sunt 
ferite de căderile de glicemie. 
Aceasta favorizează o mai bună 
utilizare a glucozei din sânge şi 
este un element esenţial al dietei 
persoanelor cu diabet.

Simptome care arată că ai probleme 
cu fierea

De câtă sare ai nevoie în funcţie de vârstă
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Daca ti se intampla des sa 
uiti ce aveai de facut, unde ai 
pus anumite lucruri sau ce ai 
vorbit ultima oara cu cei 
apropiati inseamna ca ai 
pierderi de memorie care, 
daca nu te ocupi, vor deveni 
in timp din ce in ce mai 
periculoase.

De regula cauza cea mai 
frecventa a pierderilor de 
memor ie  o  rep rez in ta  
a l i m e n t a t i a  
necorespunzatoare. Iata ce 
trebuie sa mananci ca sa ai o 
memorie mai buna.

Fructele pot fi un aliat de 
baza impotriva pierderilor de 
memorie, in special fructele 
de padure si avocado.

Avocado este extrem de 
b o g a t  i n  g r a s i m i  
mononesa tu ra te ,  ca re  
fo r t i f i ca  s i  p ro te jeaza  
sistemul cardiovascular. Un 

sistem cardiovascular bun 
inseamna o circulatie buna a 
sangelui in corp. Iar daca 
sangele circula bine in corp, 
si creierul va functiona mai 
bine, deoarece va primi mai 
mult oxigen.

Acizii grasi esentiali din 
a v o c a d o  r e d u c  s i  
hipertensiunea, care este o 
cauza a pierderilor de 
memorie.

Fructele de padure in 
schimb sunt extrem de 
bogate in antioxidanti, care 
au rol de protectie a celulelor 
din creier. De asemenea, s-a 
demonst ra t  ca a f ine le  
maresc capacitatea de 
invatare si imbunatatesc 
memoria.

Pestele este extrem de 
bogat in grasimi Omega 3, 
care previne dementa si 
pierderile de memorie. Este 

recomandat consumul de 
peste de 3 ori pe saptamana, 
in special somon, macrou, 
sardine sau hering.

Un studiu realizat in SUA, 
pe 17.000 de subiecti a 
demonstrat faptul ca cei care 
consumau regulat peste 
a v e a u  o  m e m o r i e  
imbunatatita cu 19% fata de 
cei care nu includeau in dieta 
lor grasimi Omega 3.

Si carnea de pui si ouale 
imbunatatesc memor ia  
deoarece au un continut 
bogat de vitamina B12, 
esentiala pentru creier. S-a 
demonstrat ca persoanele 
aflate la varsta a III-a au 
pierderi de memorie cauzate 
de deficitul de vitamina B12.

D e s i  a r e  u n  e f e c t  
t e m p o r a r ,  c a f e a u a  
consumata zilnic reuseste sa 
ofere boost-uri de memorie 

semnificative si ajuta foarte 
mult la concentrare.

Si ciocolata neagra are 
aceleasi efecte datorita 
continutului bogat de cafeina. 
In plus contine si foarte multi 
antioxidanti, care protejeaza 
neuronii impotriva actiunii 
radicalilor liberi.

Daca vrei sa reduci sau 
chiar sa scapi complet de 
pierderi le de memorie, 
incearca sa mananci cat mai 
multe legume cu frunze verzi. 
Spanacul, frunzele de mustar 
sau salata verde, toate ajuta 
la imbunatatirea memoriei.

Motivul este continutul 
ridicat de acid folic, care 
r e g l e a z a  n i v e l u l  d e  
homocisteina din organism. 
Homoc is te ina  es te  un 
aminoac id  responsab i l  
pentru def ic iente le de 
memorie.

O domnişoară foarte atrăgătoare intră împreună cu 

bunica sa într-un cabinet de medicină generală. 

- Am venit pentru o examinare, îi spune tânăra femeie 

doctorului.

- În regulă, spune doctorul. Mergeţi după paravan şi 

dezbrăcaţi-vă.

- Nu, bunica mea e cea care nu se simte prea bine.

- Am înţeles, spune doctorul. Doamnă, vă rog să scoateţi 

limba.

Pastila de râs

În România, 86% dintre copiii cu vârste între 
9 și 16 ani folosesc smartphone-ul zilnic și 63% 
de mai multe ori pe zi sau aproape tot timpul, 
potrivit celui mai recent studiu EU Kids Online 
2020, care compară cu rezultatele rapoartelor 
anterioare situația de la nivelul a 19 state 
participante, potrivit unui comunicat primit de 
Edupedu.ro.

Raportul pentru România arată câteva 
situații de folosire a internetului specifice 
copiilor de la noi. Astfel:

- 77% dintre copiii din 
R o m â n i a  f o l o s e s c  
internetul să comunice 
cu prietenii sau familia 
(față de doar 14% în 
Germania);

- 41% dintre copiii 
r o m â n i  f o l o s e s c  
internetul să cumpere 
lucruri online sau să 
verifice prețuri (la polul opus fiind tot Germania, 
cu 8%).

Majoritatea situațiilor care descriu un abuz 
de date personale au fost raportate la nivel de 
țară, în cea mai mare proporție de copiii din 
România. Spre exemplu, 14% spun că cineva 
le-a folosit parola pentru a le accesa 
informațiile sau pentru a pretinde că sunt ei 
(față de 2% în Italia și Germania), 9% declară 
că cineva a creat o pagină de internet în 
numele lor sau imagini despre ei care le-au 

provocat neplăcere (față de 1% în Croația) și 
8% au pierdut bani după ce au fost înșelați pe 
internet (față de 1% în Germania, Franța, 
Croația).

- 11% dintre copiii (între 12 și 16 ani) din 
România folosesc excesiv internetul, 
declarând că au neglijat mâncatul sau dormitul 
din cauza aceasta, față de sub un procent în 
Italia și 1% în Germania, Rusia și Slovacia 
(media celor 19 state fiind de 4%).

Fenomenul de “sharenting”, care descrie 
situația în care părinții 
d i s t r i b u i e  o n l i n e  
informați i  personale 
despre copil, a fost 
raportată de 20% dintre 
copii la nivel european, 
ce l  ma i  mu l t  f i i nd  
raportată în Norvegia și 
în partea valonă a 
Belgiei, de către 36%. În 

România, 28% dintre copiii au declarat că li s-a 
întâmplat acest lucru. În acest context însă, în 
România sunt cei mai mulți copii care i-au rugat 
pe părinți să îndepărteze aceste conținuturi de 
pe internet (29%, față de media europeană de 
14%), sunt cei mai mulți copii care au declarat 
că au fost deranjați de acele conținuturi 
distribuite de părinți (21% față de media de 9%) 
și sunt cei mai mulți care spun că au primit 
comentarii negative sau răutăcioase din cauza 
acestor conținuturi (22%, media fiind 7%).

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială Comuna Brânceni din județul Teleorman anunță 

publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 15, începând cu 
data de 19.02.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei din comuna Brânceni, 
conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primrăiei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealbil

Peste 86% dintre copiii din România folosesc
 telefonul pe internet zilnic 

Sub lava pietrificata din 
vechiul Pompeii se ascunde o 
vasta retea de sisteme de 
scurgere, care slujea orasului, 
preluand apa de ploaie in 
exces si conducand-o in mare.

Aceasta a fost inventariata 
recent si oamenii de stiinta au 
constatat cu surprindere ca 
este inca functionala, dupa 
mai bine de 2.000 de ani.

Mai mult, aceasta poate fi 
folosita cu succes si in zilele 
noastre, arata IFL SCience.

Incepand cu 2018, 457 de 
metri din aceasta retea au fost 
explorati de speologi, in 
colaborare cu arheologi. 
Oamen i i  de  s t i i n ta  au  
descoperit ca reteaua a fost 
construita in trei faze: prima in 

secolul III i.e.n, alta in secolul I 
i.e.n. si o alta nu cu mult 
inainte ca orasul sa fie 
ingropat de lava si cenusa, in 
79 e.n..

Descoperierea vine sa 
arate sistemul avansat pe 
care il avea orasul in acea 
vreme si nivelul de civilizatie, 
in zona, in acea perioada.

Ce să mănânci pentru o 
memorie mai bună

Încă o descoperire suprinzătoare în Pompeii



1763: A murit Pierre de Marivaux, dramaturg francez (n. 
1688).
1 8 0 4 :  A  m u r i t  

Immanuel Kant, filosof 
german, unul din cei 
mai mari gânditori din 
p e r i o a d a  
i l u m i n i s m u l u i  î n  
Germania (n. 1724).
1809:  S-a născut 

Charles Robert Darwin, 
naturalist englez (d. 
1882). Este cel mai 
c e l eb ru  na tu ra l i s t  
britanic, geolog, biolog şi 
a u t o r  d e  c ă r ţ i ,  
f o n d a t o r u l  t e o r i e i  
referitoare la evoluţia 
s p e c i i l o r  ( t e o r i a  
evoluţionistă).
1828: S-a născut George Meredith, poet şi scriitor 

englez (d. 1909).
1862: S-a născut Alexandru Davila, dramaturg român 

(d. 1929).
1884: S-a născut Max Beckmann, pictor şi grafician 

german (d. 1950).
1894: S-a născut Otilia Cazimir, scriitoare, poetă (d. 

1967).
1961: A fost lansată prima staţie interplanetară 

automată în direcţia Planetei Venus: Venus – 1.
1984: A murit Julio Cortázar, prozator, dramaturg şi 

poet argentinian (n. 1914).
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07:00 Matinal 10:00  Ca'n viaţă 
11:30 Tărâmul dintre vânturi 12:45 
Tribuna partidelor parlamentare 13:10 
Aventura urbană 14:00 Telejurnal 
15:10 Convieţuiri 16:45 Fan/ Fun 
urban 17:15 Tărâmul dintre vânturi 
18:25 Handbal masculin: C.S. HC 
Buzău – CSA Steaua Bucureşti 20:00 
Telejurnal 20:50 Destinaţia Eurovision 
21:00 România 9 22:00 Izolaţi în 
România 22:30 Adevăruri despre 
trecut 23:00 Caii din Marele Război 
00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Februarie

Puteti avea succes 
la studii, in colaborari 
s i  i n  t r a n z a c t i i  
f inanciare.  Toate 
acestea va pot aduce 
castiguri importante. 
Dupa-amiaza sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
calatorie. 

D i m i n e a t a  
nervozitatea va poate 
pune intr-o situatie 
n e p l a c u t a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul si sa 
va concentrati asupra 
problemelor urgente. 
Odihniti-va mai mult!

Dimineață, aveti 
de alergat in stanga si 
in dreapta. Sunteti 
indispus si sa aveti 
t e n d i n t a  d e  a  
exagera .  Nu  f i t i  
incapatanat, daca 
vreti sa nu va certati 
cu persoana iubita! 

Incepeti ziua plin de 
energie si entuziasm. 
Aveti gri ja sa nu 
depasiti anumite limite 
si nu provocati discutii 
in  con t rad ic to r iu !  
Acordati mai multa 
atentie partenerului de 
viata.

Aveti  ocazia sa 
obtineti cu usurinta 
castiguri mici. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
aveti o disputa cu 
partenerul de viata, 
d a c a  r e f u z a t i  s a  
mergeti in vizita la o 
ruda.  Nu neg l i ja t i  
prietenii!

Va puteti ocupa de 
probleme financiare. 
A v e t i  s a n s e  s a  
redresat i  bugetu l  
familiei. Daca vi se 
propune o colaborare, 
n u  r e f u z a t i .  
Consultati-va si cu 
partenerul de viata.

Ave t i  mu l te  de  
r e z o l v a t ,  a s a  c a  
stabiliti-va prioritatile. 
Sunteti nevoit sa faceti 
cheltuieli neprevazute,. 
Trebuie sa va ocupati 
de o problema a unei 
persoane dragi din 
familie.

Este o zi buna 
pentru a va pune in 
practica planurile de 
afaceri. Puteti sa 
p r o g r e s a t i  
considerabil financiar. 
Va recomandam sa fiti 
mai diplomat si sa nu 
refuzati dialogul.

I n c e p e t i  z i u a  
hotarat sa terminati o 
lucrare in casa. Un 
barbat din familie va 
ajuta cu bani, dar 
incearca sa-si impuna 
punctul de vedere. 
Primiti o veste buna 
de la o ruda apropiata.

BERBEC

Puteti avea un 
succes deosebit la 
intalnirile de afaceri. 
Sunt bine aspectate 
si relatiile cu familia si 
prietenii. Dimineata 
va intalniti o persoana 
cu care nu v-ati vazut 
de mult timp. 

S-ar putea sa aveti 
o mica neintelegere 
cu partenerul de 
viata. Seara, o vizita 
la prieteni va poate 
readuce armonia in 
cuplu. Aveti grija sa 
nu dati ocazia unor 
scene de gelozie!

S-ar putea sa fiti 
putin confuz, din 
cauza problemelor 
sentimentale. Nu va 
incapatanati sa va 
rezolvati singur toate 
p r o b l e m e l e !  Va  
sfatuim sa acceptati 
ajutorul apropiatilor. 

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 Imperiul leilor 22:30 Pe 
bune?! 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Nume de cod: Spionul de 
noiembrie 02:15 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 Sacrificiul – Alegerea 
22:15 Cum să dai afară din casă 
un burlac de 30 de ani 00:15 Xtra 
Night Show 01:30 Observator 
02:30 Acces direct 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 Capri 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Happy News 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Capri 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 

07:15 Călătorie periculoasă 
09:15 La bloc 11:45 Robin 
Hood: Bărbați în izmene 14:00 
O noapte la muzeu 2 16:15 
Aventuri în parcul de distracții 
18:15 La bloc 20:30 Bătălie pe 
role 22:30 In labirintul unui 
grizzly 00:15 Bătălie pe role 
02:15 In labirintul unui grizzly 
03:45 La bloc 06:30 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Regatul 
Sălbatic 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Destine ca-n filme 16:00 
Glasul inimii 17:00 România…în 
bucate 17:40 În direct cu viaţa 
19:00 Telejurnal 20:10 Intoarcerea 
lui Ringo 22:00 Secrete de război 
23:00 Câştigă România! 00:10 
Operatiunea Corned Beef

07:30 Kong: Insula Craniilor 
09:15 Cântecul îngerilor 10:40 
Primul om pe Lună 12:55 Ador 
incurcaturile 14:55 Kate și 
Leopold 16:50 Toxic 18:15 Fără 
obligați i 20:00 G.I. Joe: 
Ascensiunea Cobrei 21:55 
Destinația 22:40 Noapte de 
Groază 00:20 Bărbați, femei și 
copii 02:15 Sabotaj 04:00 
Crăciun fericit

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

12 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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Vestea că Dusan Uhrin ar 
putea părăsi Dinamo a fost 
"dezamorsată" de Florin 
Prunea. "Câinii" au ratat însă 
play-off-ul al treilea sezon la 
rând.

"E stabilitate. Nu se pune 
problema ca Dusan Uhrin să 
plece sau să renunțe. Are 
contract ferm, de doi ani, face 
o treabă bună. Eu sunt foarte 
mulțumit, eu stau cu el de 
dimineață până seara, dar nu 
depinde numai de antrenor. 
Știți în ce condiții a venit el și a 
reușit totuși", a explicat 
Prunea la Digi Sport Matinal.

După  eșecu l  cu  FC  
Voluntari, 1-2, Dinamo a fost 
"ajutată" și de cei de la FC 
Botoșani să rateze play-of-ul. 
Modovenii s-au impus în fața 
lui Hermannstadt, iar "câinii" 

vor juca din nou pentru 
evitarea retrogradării.

Florin Prunea recunoaște 
că există probleme în vestiarul 
lui Dinamo

Florin Prunea recunoaște 
însă că ratarea play-off-ului, 
pentru un nou sezon, a creat 
niște probleme în vestiar.

"În vestiar știi cum e, mai 
sunt jucători mai nemulțumiți, 

mai răbufnesc jucătorii, sunt 
mai pe blat, cum se zice, cei 
care nu joacă. Așa e peste tot 
și pe vremea mea a fost la fel. 
Nu e asta o problemă. E 
frustrare, supărare, mai ales 
că e greu să controlezi asta 
când ești tânăr", a spus 
Prunea.

D inamo poa te  sa l va  
sezonul în derby-ul cu FCSB

Dinamoviștilor le-a mai 
rămas acum doar lupta de 
orgoliu cu FCSB. Florin 
Prunea e sigur totuși că o 
victorie în derby nu va șterge 
restul sezonului.

"Băieț i i  au șansa ca 
duminică să bată FCSB. Cu 
toate că nu poți să ștergi tot 
sezonul, dar nu e ca un 
pansament că ai salvat 
sezonul. Acum e un meci 
numai și numai de orgoliu și 
numai pentru suporteri, așa îl 
privesc toți. Cu siguranță vor 
veni suporteri în număr mare, 
am înțeles că și cei de la FCSB 
vin la fel în număr mare. Eu 
rămân până la capăt", a 
precizat Prunea.

SPORT

CFR Cluj l-a transferat pe tânărul atacant Răzvan 
Andronic, care în prima parte a campionatului a evoluat la FC 
Botoşani, a anunţat, luni, clubul ardelean.

Fotbalistul în vârstă de 20 de ani a disputat opt partide şi a 
marcat un gol în acest sezon, în meciul FCSB - FC Botoşani 
(0-2).

Răzvan Andronic este al patrulea jucător care ajunge de la 
FC Botoşani la CFR Cluj în ultimii ani, după mijlocaşul Mihai 
Bordeianu, fundaşul Andrei Burcă şi atacantul Cătălin 
Golofca.

Răzvan Andronic a debutat sezonul trecut pentru FC 
Botoşani

Andronic a debutat în Liga 1 în sezonul trecut, în care a 
jucat un singur meci.

Ultimul meci al său pentru FC Botoşani a fost la Craiova 
(1-3), pe 5 decembrie 2019.

CFR Cluj e prima în Liga 1, cu 48 de puncte, în timp ce FC 
Botoşani e pe 7, cu 36 de puncte.

Weekend-ul care tocmai s-a încheiat a fost unul cu multe 
derby-uri. Între ele, Inter - Milan 4-2, Bayern - Leipzig 0-0, 
PSG - Lyon 4-2 etc. Dar şi Racing - Independiente 1-0, în 
Argentina, a strâns pe stadion zeci de mii de oameni.

Meciul jucat în America de Sud a făcut înconjurul lumii nu 
neapărat cu fazele de fotbal, ci cu ceea ce a putut face pe 
teren Marcelo Diaz, de la Racing, autorul singurului gol al 
meciului câştigat de gazde.

Marcelo Diaz a mâncat o banană în timp ce juca în derby
La un moment dat, Marcelo Diaz s-a dus la banca de 

rezerve a propriei echipe şi a cerut o banană. La 33 de ani are 
destulă experienţă pentru a simţi că are nevoie de un pic mai 
multă energie... Şi nu s-a gândit să muşte de mai multe de 
două ori din ea şi să o lase pe margine, ci s-a avântat la joc 
având fructul în mână. Decojit, aşa cum se vede şi în 
imaginile de mai jos.

Chilianul Marcelo Diaz a jucat în carieră la nume 
cunoscute din fotbalul mondial.

Meciul a fost şi el unul nebun. Gazdele au rămas în 9 
oameni după eliminarea a doi jucători, Gabriel Arias (40) şi 
Leonardo Sigali (46). 

Chiar şi în aceste condiţii, Diaz a marcat în minutul 86, 
pentru ca jucătorii de la Independiente să-şi piardă capul şi 
să primească două cartonaşe roşii, în minutele, Cecilio 
Dominguez (89) şi Lucas Romero (90+7).

CFR Cluj a realizat un nou transfer.

 Este al patrulea 
jucător adus în ultimii ani 

de la FC Botoşani

Nebunie totală! Marcelo 
Diaz a mâncat o banană în 

timp ce juca în derby

Marius Şumudică a făcut o vizită scurtă la 
Bucureşti, după ce a pierdut, cu scandal, 
meciul disputat sâmbătă cu Beşiktaş, scor 0-3 
la Istanbul.

A ţinut să vadă şi meciurile care s-au jucat 
în Liga 1, iar modul în care a evoluat FCSB l-a 
surprins enorm. FCSB-
Academica Clinceni a 
fost 0-0, fără ca la poarta 
oaspeţilor să fie, măcar, 
ratări mari.

Pentru o echipă care 
trage la titlu, prestaţia 
jucătorilor lui Vintilă au 
fost foarte, foarte slabă.

Şumudică n-a văzut 
niciodată FCSB atât de 
slabă

"Am rămas surprins, deci nu mă aşteptam, 
nu credeam că pot juca aşa de slab. Mă 
aşteptam la altceva şi nu în speţă un jucător, 
adică jocul echipei foarte slab. Acum, şi tot 

respectul pentru Clinceni, probabil bugetul pe 
care îl au, jucătorii care sunt acolo şi-au dat 
viaţa. Dar nu avea voie FCSB să nu câştige 
jocul ăsta când vrei să iei campionatul", a 
declarat Marius Şumudică în această 
dimineaţă, la plecare spre Turcia.

Ş u m u d i c ă  v e d e  
absenţa lui Dinamo din 
play-off  care pe o 
dezamăgire imensă

"Îmi pare rău pentru 
Dinamo. Să fiu sincer, 
îmi pare rău fiindcă play-
off-ul fără Dinamo este 
ca şi mâncarea cu sare 
şi piper cum se zice. 

Cred  că  es te  o  
problemă mare şi nu ştiu exact ce se întâmplă. 
Dar Dinamo schimbă jucătorii pe bandă 
rulantă, tot vin câte 10 jucători, 10 jucători, le e 
greu şi celor care lucrează acolo să facă 
rezultate peste noapte", a mai spus Şumudică.

"Unii sunt mai pe blat!" Florin Prunea a 
caracterizat situația de la Dinamo, 

după ratarea play-off-ului

Şumudică a rămas interzis când a văzut 
FCSB. Ce spune despre Dinamo
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