
În această lună, 
u n i t ă ț i l e  
a d m i n i s t r a t i v  
t e r i t o r i a l e  ș i  
instituțiile publice 
teleormănene oferă 
celor interesați un 
număr mult  mai 
restrâns de locuri de 
muncă comparativ 
cu luna februarie din 
anii precedenți. Cele 
12 posturi vacante 
puse la dispoziția 
teleormănenilor aflați în căutarea de locuri de muncă pot fi ocupate în urma 
concursurilor  organizate de primării și instituțiile publice conform legii.

(Continuare  în  pagina  4)

De ceva vreme se tot vorbește de 
posibila unificare a Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
și a Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) într-o 
singură Agenție, în  ultimii doi ani 
autoritățile de la Bruxelles solicitând 
României  rezolvarea acestei  
probleme. În acest început de an, 
autoritățile de la Bruxelles au reluat 
solicitarea către autoritățile române, 
astfel că APIA și AFIR ar putea deveni 
o singură agenție, după cum a 

precizat ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, în conferința de presă 
susținută în data de 12 februarie 2020, la sediul MADR.

(Continuare  în  pagina  4)

Două persoane au ajuns la spital după ce 
apartamentul în care se aflau a fost cuprins de flăcări. 

Nenorocirea s-a produs într-un apartament din 
municipiului Alexandria situat pe strada București. Din 
cauza fumului degajat de incendiu, aproximativ 50 de 
persoane, locatarii acelui bloc de locuințe, s-au 

autoevacuat. Incendiu într-un bloc din Alexandria!
În urma incendiului, ce s-a manifestat în interiorul unui 

apartament, într-un dormitor și un hol, au rezultat două 
victime. 

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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CAS Teleorman:

Tratamentele fără 
interferon pentru 

pacienții cu hepatita
 C au fost reluate

Bruxelles-ul impune României 
unificarea AFIR și APIA!

Doar 12 locuri de muncă oferite de primăriile
 și instituțiile publice teleormănene

Peste 50 de persoane evacuate în urma unui 
incendiu izbucnit în Alexandria

Trimiși în judecată 
pentru infracțiuni 

economice
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Una dintre ele este mai grav având arsuri 

de gradul I la membrul inferior și membrul 
superior stang, iar o persoană a fost intoxicată 
cu fum.

Cele două persoane au fost preluate de 
două echipaje medicale din cadrul SAJ și 
SMURD, li s-a acordat primul ajutor și au fost 
transportate la spital pentru îngrijiri de 
specialitate.

Incendiul a fost lichidat rapid, în limitele 
găsite, pompierii evacuând din interior două 
butelii.

La sosirea echipajelor, din cauza gumului 

degajat de incendiu, aproximativ 50 de 
persoane, locatarii acelui bloc de locuințe, s-
au autoevacuat.

Se pare ca incendiul a izbucnit atunci cand 
una dintre persoane a incercat sa schimbe o 
butelie la un mijloc de incalzire. Aceasta s-a 
speriat si in incercarea de a stinge focul a 
suferit arsuri la nivelul membrelor. 

Focul s-a extins apoi rapid la mai multe 
materiale textile, dupa care la intreaga 
sufragerie.

Cele doua victime sunt de gen feminin.

Claudiu DUMITRACHE

Comisia ”îndeamnă” România, Grecia și Malta să-și adopte 
primele programe naționale de control al poluării atmosferice și 
să le comunice Comisiei, potrivit unui comunicat de presă al 
executivului european. Toate statele membre sunt obligate să 
adopte asemenea programe, în conformitate cu Directiva UE 
2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți 
poluanți atmosferici.

Statele membre trebuie să elaboreze, să adopte și să pună 
în aplicare programele lor respective, pentru a-și limita emisiile 
anuale de emisii poluante.

Termenul – limită pentru adoptarea acestor planuri era 1 
aprilie 2019, iar Grecia, Malta și România sunt singurele state 
membre care nu și-au îndeplinit obligațiile, ”în pofida 
atenționărilor anterioare”, potrivit Comisiei Europene.

Prin urmare, Comisia a decis să emită o scrisoare de punere 
în întârziere, acordând acestor țări două luni pentru a răspunde 
și pentru a-și adopta și comunica planurile până la acest termen 
limită. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită 
autorităților române, elene și malteze un aviz motivat.

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

Peste 50 de persoane evacuate în urma unui 
incendiu izbucnit în Alexandria

De la începutul acestui an și 
până în prezent, polițiștii 
Serviciului de Investigare a 
Cr iminal i tă ț i i  Economice 
Te l e o r m a n  a u  f i n a l i z a t  
cercetările, procurorul de caz  
d i s p u n â n d  e m i t e r e a  
rechizitoriilor și trimiterea în 
judecată a inculpaților în patru 
dosare penale aflate sub 
supravegherea Parchetului de 
p e  l â n g ă  J u d e c ă t o r i a  
Alexandria, în care 
reprezentanții unor 
agenți economici și nu 
numai sunt cercetați 
pen t ru  in f rac ț iun i  
economice.

Astfel, primul dosar 
penal îi privește pe 
cinci inculpați cercetați 
cu privire la comiterea 
i n f r a c ț i u n i l o r  d e  
producere de produse 
accizabile care intră 
s u b  i n c i d e n ț a  
r e g i m u l u i  d e  
a n t r e d e p o z i t a r e  
prevăzut în prezentul 
titlu în afara unui 
a n t r e p o z i t  f i s c a l  
autorizat de către 
a u t o r i t a t e a  
c o m p e t e n t ă  ș i  
deţinerea de către 
orice persoană în 
afara antrepozitului 
f i s c a l  s a u  
comercializarea pe 
teritoriul României a 
produselor accizabile 
supuse marcării, fără a 
fi marcate sau marcate 
necorespunzător ori 
cu marcaje false peste limita a 1 
kg tutun de fumat, constând în 
aceea  că ,  î n  pe r i oada  
01.10.2018 – 15.03.2019, la 
diferite intervale de timp şi în 
baza ace le iaş i  rezo lu ț i i  
infracționale, au produs, în 
afara unui antrepozit fiscal, 5,3 
tone tutun de fumat, nemarcat 
fiscal, echivalentul a 8.000.000 
de țigarete, pe care l-au 
comerc ia l izat  la  d i fer i te  
intervale de timp şi în baza 
aceleiaşi rezoluții infracționale, 
în afara unui antrepozit fiscal 
a u t o r i z a t ,  p e  t e r i t o r i u l  
României, cauzând bugetului 
general consolidat al statului un 
prejudiciu în valoare de 
aproximativ 2.130.000 lei. În 
această cauză, în cursul anului 
2019 au fost efectuate 5 
percheziții domiciliare pe raza 
județelor Călărași și Ilfov, au 
fost ridicate pentru cercetări 
2,23 tone tutun deținut fără 
drept în afara unui antrepozit 
fiscal autorizat, iar față de 
inculpați au fost dispuse cinci 

măsuri preventive.
Într-un alt dosar penal, 

înregistrat în anul 2019, 
procurorul de caz a dispus 
emiterea rechizitoriului și 
tr imiterea în judecată a 
inculpatului, cercetat cu privire 
la comiterea infracțiunii de 
c o n t r a b a n d ă  a s i m i l a t ă ,  
constând în aceea că în data de 
11.09.2019 a deț inut  ș i  
transportat 45.200 de țigarete 

provenite din contrabandă, 
cauzând bugetului general 
consolidat al statului un 
prejudiciu de peste 28.000 lei.

Se poate evidenția faptul că 
în această cauză au fost 
efectuate două percheziții 
domiciliare, a fost aplicat 
sechestrul asigurator în privința 
unui autoturism folosit la 

transportul țigaretelor de 
contrabandă și a fost dispusă o 
măsură preventivă față de 
inculpat (reținerea).

În cel de al treilea dosar 
penal, înregistrat în anul 2020, 

procurorul de caz a dispus 
emiterea rechizitoriului și 
tr imiterea în judecată a 
inculpaților: - femeie, cercetată 
cu pr iv i re la săvârșirea 
infracțiunii delapidare în formă 
continuată, și bărbat, cercetat 
cu pr iv i re la săvârșirea 
infracțiunii de instigare la 
delapidare în formă continuată, 
constând în aceea că, în ziua 
de 05.12.2019, inculpatul a 

d e t e r m i n a t - o  p e  
inculpată (în calitate 
de casier și gestionar 
la punctul de lucru din 
municipiul Alexandria 
al unei societăți cu 
profil jocuri de noroc) 
să-și însușească din 
gestiunea  firmei, la 
diferite intervale de 
timp, peste 15.400 lei, 
pe care ulterior i-a 
înmânat (la diferite 
intervale de timp) 
pentru a-i juca la 
aparate de joc tip slot 
machine. În această 
cauză au fost dispuse 
d o u ă  m ă s u r i  
preventive.

L a  d a t a  d e  
15.01.2020, într-un 
dosar penal înregistrat 
î n  a n u l  2 0 1 8 ,  
procurorul de caz a 
d i s p u s  e m i t e r e a  
r e c h i z i t o r i u l u i  ș i  
trimiterea în judecată 
a inculpatei cu privire 
l a  c o m i t e r e a  
infracțiunii de punere 
în circulaţie a unui 

produs purtând o marcă 
identică sau similară cu o 
marcă înregistrată pentru 
produse identice sau similare, 
constând în aceea că, în data 
de 24.10.2018, în calitate de 
administrator al unei societăți 
comerciale, a expus spre 
comercializare, fără drept, la 

punctul de lucru din municipiul 
Alexandria, 80 de produse ce 
purtau mărcile înregistrate ale 
unor diferite firme.

Claudiu DUMITRACHE

Trimiși în judecată 
pentru infracțiuni economice

Veteranii de război 
teleormăneni, cărora li 
se alătură și rezerviștii 
militari teleormăneni 
uniți, deplâng și ne 
manifestăm profundul 
regret, pentru trecerea 
î n  n e f i i n ț ă  a  
venerabilului veteran de 
război teleormănean -  
General  de armată 
( r e t r a g e r e )  M A R I N  
D R A G N E A ,  
Președintele Asociației 
Naționale a Veteranilor 
de Război din MApN.

Un OM de o aleasă prețuire și un MILITAR desăvârșit, 
plecat de mic, copil de trupă, parcurgând toate etapele 
ierarhiei militare și ajungând la gradul de general de 
armată (patru stele)...

Un patriot desăvârșit, cu o impresionantă (și rar de 
egalat) carieră profesională!

,,Fii binecuvântat, BRAV cetățean al României cu 
înaltul TITLU DE VETERAN DE RĂZBOI, suflet din sufletul 
neamului românesc!".

Un om, un militar, un simbol, semnificând pentru noi 
forța demnității și onoarei militare, puterea sacrificiului și 
dragostea de țară.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Condoleanțe familiei îndurerate!
Președintele ANVR - Fil.Jud.Teleorman, C-dor(r) Marin 

ȘTEFAN
Președintele ANCMRR (MApN) - Fil.Jud.Teleorman, 

Lt.col(r) Ioan BRÎNCOVEANU
Președintele ANCMRR (MAI) - Fil.Jud.Teleorman, 

Col.(r) Liviu-Sorinel SANDU

Comisia Europeană, mai 
îngrijorată de poluarea din 

România decât statul
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Curtea Constituțională a respins miercuri 
sesizarea depusă de președinții Parlamentului, 
Marcel Ciolacu și Teodor Melșcanu (între timp 
demisionat), privind adoptarea bugetului de 
stat pe anul în curs prin angajarea răspunderii 
Guvernului Orban. Potrivit acestora, decizia a 
fost luată cu majoritate de voturi. Au fost șase 
judecători care au votat pentru respingerea 
conflictului constituțional și doar trei care s-au 
opus (Valer Dorneanu, Gheorghe Stan și Attila 
Varga).

Ciolacu și Meleșcanu au reclamat, pe 23 
decembrie, în ziua în care premierul Orban și-a 
angajat răspunderea pe cele două acte 
normativ, un conflict constituțional între 
Parrlament și Guvern, susținând că bugetul de 
stat și cel al asigurărilor sociale nu pot fi 
adoptate fără dezbatere parlamentară.

Liderul PSD declarase anterior sesizării 
CCR că este fără precedent în Europa ca un 
buget să fie adoptat fără dezbatere 
parlamentară, menționând că de la Ceaușescu 
nu și-a permis nimeni în România așa ceva.

„Bugetul de stat, deoarece a fost asumare a 
răspunderii de către Guvernul României şi de 
către Orban, va fi atacat astăzi de către mine şi 

de către preşedintele Senatului ca şi conflict 
constituţional, la CCR (…). Nu există precedent 
în Europa ca un guvern democratic să vină cu 
un buget fără să fie dezbateri în Parlament. De 
la Ceauşescu, România nu a mai cunoscut aşa 
ceva, de 30 de ani. Chiar dacă nu vom reuşi să 
stopăm acest buget, cu certitudine, dacă 
decizia ne va fi favorabilă, vom stopa ca 
altcineva în viitor să facă acest lucru. Cu alte 
cuvinte, Ludovic Orban va intra în istorie ca 
primul prim ministru care şi-a permis acest 
lucru, nu numai din România, ci din Europa 
democratică”, a spus Ciolacu pe 23 decembrie.

Partidul Social Democrat se pregătește de alegerile 
anticipate. Vicepreședintele social-democraților, Gabriel 
Zetea a afirmatcă social-democrații nu vor tergiversa 
calendarul de învestire a Guvernului Orban 2, iar partidul 
se va pregăti de alegeri anticipate, cu toate că un astfel de 
scrutin electoral nu ar rezolva situația conflictuală de pe 
scena politică. Astfel social-democratul a declarat că nu 
un singur partid politic poate hotărî soarta alegerilor 
parlamentare anticipate. PSD-ul nu se va opune însă 
alegerilor anticipate, și se va pregăti pentru un atare tur 
de scrutin. 

În ce privește votul pentru Guvernul Orban 2, social-
democrații au anunțat deja că vor vota împotrivă, cu toate 
că au ca armă și alternativa neasigurării cvorumului la 
votarea din Parlament. 

Despre alegerile anticipate, sunt analiști politici care 
consideră că acestea sunt o aberație, un tremor 
generalizat. În aceste condiții sunt greu de înțeles 
necesitățile alegerilor anticipate. Se amintește și faptul 
că nu este necesară doar dorința președintelui Klaus 
Werner Iohannis. Se mai vorbește și despre un blat între 
PNL și PSD, astfel încât social-democrații să accepte 
alegerile anticipate, în schimbul alegerilor locale într-un 
singur tur de scrutin. 

Despre alegerile anticipate, deputatul social-democrat 
Petre Cioabă crede că nu sunt binevenite. Cu toate acestea 
deputatul Petre Cioabă afirmă că PSD-ul nu se va opune 
unui asemenea demers. Dacă vor fi alegeri anticipate, 
eventual simultan cu alegerile locale, deputatul Petre 
Cioabă afirmă că PSD-ul este pregătit. Mai mult decât 
atât, deputatul Petre Cioabă mai susține că PSD-ul va 
câștiga aceste alegeri.

În altă ordine de idei, deputatul Cioabă afirmă că nu are 
cunoștință când va avea loc congresul PSD-ului, ci doar că, 
în principiu era programat la sfârșitul lunii februarie. 
Întrebat dacă social-democrații teleormăneni îl vor 
susține pe Sorin Grindeanu, care deja a primit susținerea 
câtorva organizații județene, deputatul Petre Cioabă a 
spus că în nici un caz. Dacă îl vor susține pe Mihai Tudose la 
conducerea PSD, deputatul Petre Cioabă a ocolit 
răspunsul, drept pentru care se pare că pesediștii 
teleormăneni îl vor susține tot pe actualul președinte 
interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

Ioan DUMITRESCU

Premierul desemnat Ludovic Orban le-a transmis 
miniștrilor ca săptămâna viitoare să fie la "înălțime" în 
Comisiile de specialitate din Parlament și să nu le pese de 
votul efectiv.

"Săptămâna viitoare, luni marți și miercuri sunt 
programate audierile din Comisii. Aici vreau să fiți la înălțime. 
Avem trei luni de mandat în care am reparat ulte din 
stricăciunile provocate de guvernările habarniste și rău 
intenționate de PSD timp de trei ani de zile. Avem cu ce ne 
prezenta în fața Comisiilor, nu trebuie să vă pese de votul 
efectiv, că nu ne judecă pe noi parlamentarii născuți din pixul 
lui Dragnea", le-a transmis Ludovic Orban miniștrilor, la 
începutul ședinței de Guvern.

Orban le-a mai spus membrilor Cabinetului că are 
așteptări mari de la ei, în cele trei luni de guvernare având 
toate motivele să fie mândri de ce au făcut.

Pesedist despre anticipate

Orban, despre audierea miniștrilor:

 Nu ne judecă pe noi 
parlamentarii născuți din 

pixul lui Dragnea

Europarlamentarul USR-
PLUS Dragoș Tudorache a 
declarat, marți seară, la 

Realitatea Plus că alianța este 
pregătită să susțină pentru 

alegerile locale un candidat al 
dreptei, chiar dacă nu e de la 
USR-PLUS.

"Suntem pregăt i ț i  să 
susținem un candidat al 

dreptei la Capitală, chiar dacă 
nu e de la USR-PLUS. Noi ne 
dorim să ne întoarcem către 
b u c u r e ș t e n i .  A l e g e r e a  
p r i m a r i l o r  s u n t  o  
precampanie", a spus Dragoș 
Tudorache la Realitatea 
PLUS.

De altfel eurodeputatul a 
precizat că PNL a dezamăgit 
prin modul cum s-a poziționat 
p â n ă  a c u m  f a ț ă  d e  
angajamentele luate din 
toamnă.

"PNL nu ne poate privi 
decât ca pe niște adversari. 
PNL-ul ne-a dezamăgit față de 
angajamentele pe care și le-a 
luat din toamnă", a mai spus 
europarlamentarul.

Comisia Europeană a 
îmbunătățit estimarea privind 
creșterea economică în 
România în 2020 de la 3,6% 
din PIB (cât estimase în 
toamna trecută) la 3,8%, 
potrivit prognozei de iarnă 
publicate joi.

Executivul european a 
ameliorat și prognoza privind 
creșterea economică din 2021 
de la 3,3 la 3,5% din PIB.

Comisia Europeană arată 
în prognoza de iarnă că 
eliminarea taxelor din energie 
și sistemul bancar (prevăzute 
în OUG 114 / 2018 și eliminate 
de guvernul Orban prin OUG 
1/2020) vor favoriza investițiile 
private.

Î n  s c h i m b ,  C o m i s i a  
avertizează că o continuare a 
politicilor fiscale expansioniste 
(creșterile prognozate de 
pensii și salarii în domeniul 

bugetar, scăderi de taxe și 
impozite – n.red.) ”care 
agravează dezechilibrele 
bugetare ar putea afecta 
încrederea investitorilor și ar 

duce la costuri mai mari de 
finanțare” (a deficitelor – 
n.red.).

În același timp, notează 

C o m i s i a  E u r o p e a n ă ,  
”începerea consolidării fiscale 
atât de necesare ar putea 
con t r ibu i  la  e l im inarea  
dezechilibrelor acumulate, dar 

ar putea avea ca efect și o 
creștere economică ceva mai 
mică”.

CCR a respins sesizarea lui Ciolacu și
 Meleșcanu privind adoptarea bugetului de stat prin

 angajarea răspunderii guvernului

Europarlamentarul Dragoș Tudorache: 

Suntem pregătiți să susținem un candidat al dreptei 
la Capitală, chiar dacă nu e de la USR-PLUS

Comisia Europeană îmbunătățește prognoza 
de creștere economică a României
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Con fo rm  dec la ra ț i e i  

m i n i s t r u l u i  r o m â n  a l  
Agriculturii, există presiuni 
din partea autorităților de la 
Bruxelles pentru unificarea 
APIA și a AFIR, astfel încât să 
devină o singură entitate. 
“Presiunea Bruxelles-ului 
este să fie o singură Agenție, 
dar vom vedea cum le vom 
reforma. În primul rând să fie 
mult mai eficiente, iar absorția 
de fonduri europene să fie 

mult mai bună, mai ales în 
cazul AFIR. Legat de unirea 
celor două agenții, dacă vom 
fi nevoiți să o facem, o să 
decidem astfel încât să nu 
afectăm plățile. Pentru ca 
aceasta este foarte important 
: să nu sufere beneficiarii 
pentru că, vedem, cel puțin 
anul 2021 va fi o perioadă de 
tranziție. Cel puțin 2021. 
Deocamdată, la nivelul 
Uniunii Europene acum se 
creionează marile linii, nu 

știm exact ce se va întâmpla, 
dar ne pregătim să ne facem 
temele cu Planul Strategic, 
astfel încât atunci când 
Comisia Europeană ne 
solicită să avem un draft pe 
care să putem discuta”, a 
precizat  ministrul Oros.        

Unificarea APIA și AFIR 
este cuprinsă în programul de 
g u v e r n a r e  p r o p u s  d e  
Guvernul Ludovic Orban II. 

George ZAVERA 
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Bruxelles-ul impune României unificarea 
AFIR și APIA!

Doar 12 locuri de muncă oferite de primăriile
 și instituțiile publice teleormănene

Urmând pilda înaintaşilor, strădania acestora de a mai 
pune o cărămidă ,,la temelia casei noastre'' am păşit deja sub 
bune auspicii în a doua parte a trimestrului I din 2020. An de 
an asociaţia noastră, prin rezultatele pozitive obţinute pentru 
întrajutorarea oamenilor, a trecut cu bine proba timpului. O 
dovadă concludentă este faptul că pensionarii au păşit cu 
încredere în această mare familie, că rândurile CARP 
Alexandria, fondată la 27 mai 1952, au tot crescut iar la ora 
actuală numără peste 12.000 de membrii. Pentru a face faţă 
volumului de muncă tot mai ridicat, cerinţelor şi exigenţelor 
anului 2020, asociaţia a făcut o importantă investiţie: a 
implementat în reţeaua de calculatoare un nou program 
XSOFT, s-a dotat cu 5 imprimate noi, calculator server, 
program antivirus cu licenţă, plus consumabilele necesare.

Î n  
continuare, la 
n i v e l u l  
asociaţiei, se 
f a c  p a ş i  
i m p o r t a n ţ i  
p o t r i v i t  
s c o p u l u i  
social. În baza 
,,Programului 
de ratificare a 
m ă s u r i l o r  
l u a t e  d e  

Consiliul Director'', Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Alexandria îşi desfăşoară activitatea şi în anul 2020 conform 
prevederilor statutare, de ajutor reciproc şi de protecţie 
socială a membrilor săi. Omenii beneficiază de facilităţi la 
acordarea de împrumuturi, în funcţie de mărimea acestora, 
acelaşi lucru şi în cazul dobânzilor la împrumut.  Membrii 
care au împrumuturi beneficiază, în cazul depunerii în avans 
a ratelor, de recalcularea dobânzii achitate conform 
contractului semnat la acordarea împrumutului. 

Ca asociaţie de ajutor reciproc şi în anul 2020 vom fi 
alături de membrii cu grave probleme de sănătate care au 
probleme locomotorii. Pe baza actelor medicale celor 
îndreptăţiţi vor fi repartizate fotolii rulante pe perioada vieţii, în 
baza anchetei sociale. Ajutorul bănesc pentru deces se 
acordă în funcţie de vechime şi de contribuţie conform grilei, 
începând cu 3 luni la 6 luni de la intrarea în asociaţie. 
Persoanele cu pensii mici, până în 820 lei  primesc odată pe 
an ajutoare nerambursabile în valoare de 80 de lei.

Un capitol important este acela  legat de acordarea de 
compensații. Membrii C.A.R.P care merg la tratament în 
staţiuni balneare primesc o compensaţie de 70 lei de 
persoană, o dată pe an. S-au stabilit compensaţii şi celor care 
merg în excursii. Se acordă 50 la sută din costul total al 
transportului  pentru excursii de o zi, iar pentru excursii de 
mai multe zile se  acorda tot 50 la sută din transport. Pentru 
membrii cu pensii până la 800 lei se organizează, odată pe 
an, excursie de o zi gratuit. În cazul deplasărilor de mai multe 
zile cazarea şi masa vor fi suportate de fiecare excursionist. 
La Târgul de Carte Gaudeamus – Bucureşti, ce are loc anual, 
se organizează o excursie gratuită pentru seniorii care vor să 
fie prezenţi la acest ,,festival al noutăţilor literare''. De 
consemnat este şi faptul că membrii C.A.R.P. Alexandria care 
doresc să vizioneze gratuit filme la cinematograf, Consiliul 
Director aprobă 20 de bilete lunar. 

Nu se poate cuprinde în câteva rânduri obiectivele 
programului din 2020, un lucru este sigur: Consiliul Director 
va fi permanent ancorat în realitatea de fiecare zi, pentru a 
putea să-şi  îndeplinească exemplar obligaţiile asumate spre 
binele membrilor săi.

Ing. DRĂGUŞIN Gherghina, 
Preşedinte al C.A.R.P. Alexandria

(urmare  din  pagina  1)
Primăria comunei Dobroteşti a anunțat 

organizarea concursului de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a 
funcțiilor contractuale, vacante, din cadrul 
Centrului de îngrijire pentru copii aflați în situații 
de risc, și anume: șef serviciu social; instructor 
educativ; asistent medical comunitar; muncitor 
întreținere calificat; îngrijitor centru, bucătar și 
asistent social.

Primăria Țigănești angajează, prin concurs, 
un muncitor calificat. 

Primăria Smârdioasa a scos la concurs un 
post de muncitor calificat în meseria de 
tractorist. 

Primăria Scrioaștea recrutează, prin 
concurs, un muncitor necalificat. 

Consiliul de Administrație al Spitalului 
orășenesc Videle a scos la concurs postul de 
manager persoană fizică al acestei instituții 
spitalicești.

Clubul Sportiv Municipal Alexandria 
organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant de consilier juridic. Cei ce doresc să se 
înscrie la concurs pentru ocuparea postului de 
consilier juridic trebuie să fi urmat studii 
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 
respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă 
în domeniul ştiinţelor juridice – specializarea 
drept. Vechimea în specialitatea studiilor 
solicitată este de minimum 4 ani.

Teleormănenii interesați de astfel de locuri 
muncă trebuie să se adreseze în cel mai scurt 
timp primăriilor şi instituţiilor publice care au 
scos posturile la concurs, pentru obţinerea 
tuturor informaţiilor legate de susţinerea 
concursurilor. Relații suplimentare se pot 
obține și de pe site-urile respectivelor primării și 
instituții publice.   

George ZAVERA

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria

O mare familie, 
cu 12.000 de membri

„Zeița” de la Vitănești este o 
s t a t u e t ă  a n t r o p o m o r f ă  
feminină, care poate fi datată 
la începutul mileniului 4 î.Hr.

A fost descoperită într-una 
dintre campaniile de cercetări 
arheologice desfăşurată pe 
tell-ul eneolitic gumelniţean 
„Măgurice”, de la Vităneşti, 
jud. Teleorman. Se afla în zona 
unei locuinţe incendiate, a 
cărei cercetare a fost începută 
încă de anul 2008 şi care a 
furnizat alte două piese 
deosebite, un pandantiv de 
aur şi un vas antropomorf.

Piesa, a cărei prezenţă 
este destul de rară în aria 
culturii Gumelniţa, este un 
ansamblu compus dintr-o 
statuetă aflată în poziţie 
aşezată şi un scaun-tron, cu 
patru picioare şi spătar curbat, 
cu care aceasta face corp 

comun. Este modelată dintr-o 
pastă de bună calitate şi este 
relativ îngrijit lucrată. Capul 
statuetei este redat simplu, 

fără detaliile anatomice ale 
feţei, cu lobii urechilor cu câte 
două perforaţi i. Braţele, 
îndoite din cot şi aşezate pe 
abdomen,  sugerează o 
atitudine de relaxare.

Piese asemănătoare au 

mai fost descoperite şi în alte 
aşezări gumelniţene precum 
cele de la Căscioarele, 
Gumelniţa, Sultana (jud. 
Călăraşi) şi Drăgăneşti-Olt 
(jud. Olt). Acest tip este 
prezent şi în cadrul altor arii 
culturale vecine (Cucuteni-
Tripolie, Sălcuţa, Vinča).

Această descoperire nu 
este singulară la Vităneşti, de 
aici fiind cunoscută o altă 
statuetă aşezată, păstrată 
fragmentar.

În  ceea  ce  p r i veş te  
semnificaţia acestor piese, 
unii cercetătorii consideră că 
ar reprezenta imaginea „Marii 
Zeiţe” sau a „Zeiţei Mame”, 
specifică comunităţilor neo-
eneolitice.

Sursa: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Curtea Constituțională a 
admis miercuri sesizarea PSD 
împotriva interzicerii cumulului 
pensiei cu salariul la stat, 
măsură luată de Guvernul 
Orban la finalul anului trecut.

Decizia a fost luată cu 5 
votur i  pent ru  admi terea 
o b i e c ț i e i  d e  
neconstituționalitate și 4 voturi 
împotrivă.

Judecătorii nu au intrat pe 
fondul legii, adică nu au 

dezbătut dacă interzicerea 
cumulului pensiei cu salariul 
este sau nu constituțională, ci 
decizia a fost luată pe aspecte 
care au ținut de formă, de 
modalitatea de legiferare.

”Guvernul a introdus în 
acest proiect de lege pe care și-
a  a n g a j a t  r ă s p u n d e r e a  
prevederi din mai multe legi, din 
domenii diferite, nu a urmărit o 
reglementare unitară. Dacă faci 
un simplu inventar de modificări 

într-un singur act normativ, 
acest lucru nu poate f i  

admisibil, încalcă jurisprudența 
Curții Constituționale”, au 

explicat surse din cadrul CCR.
Ulterior, Curtea a confirmat 

p r i n t r - o  c o m p l e t a r e  l a  
c o m u n i c a t u l  d e  p r e s ă  
informațiile.

”I ̂n urma delibera ̆r i lor, 
Curtea Constituțională, cu 
majoritate de voturi, a admis 
o b i e c t ̧ i a  d e  
neconstitut ̧ ionalitate s ̧ i a 
constatat că Legea privind 
unele măsuri fiscal- bugetare și 
p e n t r u  m o d i f i c a r e a  s ̦ i  

c o m p l e t a r e a  u n o r  a c t e  
n o r m a t i v e  e s t e  
n e c o n s t i t u t ̧ i o n a l a ̆ .  I ̂ n  
argumentarea soluţiei, Curtea 
a ret ̧ inut că nu au fost 
r e s p e c t a t e  c o n d i t ̧ i i l e  
constitituţionale referitoare la 
procedura angajării răspunderii 
Guvernului şi, în consecinţă, a 
a d m i s  c r i t i c i l e  d e  
neconstituţionalitate extrinsecă 
formulate”, a precizat CCR.

Repere teleormănene: „Zeița” de la Vitănești

Pensiile pot fi cumulate cu salariul la stat, a decis Curtea Constituțională
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Prescrierea tratamentelor fără interferon 
pentru pacienții cu hepatita virală cronică C a fost 
reluată în data de 5 februarie 2020, în baza noilor 
contracte cost-volum-rezultat încheiate de CNAS.

În baza acestor contracte, vor beneficia de 
tratament un număr de 17.500 de pacienți adulți 
cu hepatita C, indiferent de stadiul de fibroză și 
ciroză compensată, pentru genotipul 1b, cel mai 
des întâlnit în România, dar și pentru genotipurile 
1a și 4, care înregistrează o incidență mai scăzută 
în țara noastră.

De asemenea, pentru prima oară se acordă 
tratament fără interferon și pentru 100 de copii și 
adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani.

Odată cu derularea actualelor contracte, 
tratamentul fără interferon va fi acordat și în trei 
noi județe. Astfel, tratamentul va fi asigurat 
adu l ț i lo r  de  med ic i  d in  spec ia l i tă ț i le  
gastroenterologie și boli infecțioase aflați în relație 

contractuală cu casele de asigurări de sănătate 
din Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, 
Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Bihor, Argeș, Vâlcea, 
Sibiu, Suceava, Mureş, Timiş, precum și cu CAS 
AOPSNAJ.

Pentru copii, tratamentul va fi asigurat de 
medicii cu specialitățile gastroenterologie 
pediatrică și boli infecțioase aflați în relație 
contractuală cu casele de asigurări de sănătate 
din Bucureşti, Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, 
Galaţi, Iaşi, Mureş, Sibiu, Timiş, precum și cu CAS 
AOPSNAJ.

Pe măsură ce unități sanitare din alte județe 
vor îndeplini condițiile necesare, acestea vor fi 
introduse în lista centrelor care acordă tratament 
fără interferon pentru pacienții cu hepatita virală 
C.

Cornelia RĂDULESCU
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De-a lungul deceniilor, pătlagina a fost un leac sigur 
pentru tămăduirea bolilor de plămâni și a rănilor grave, 
care creau probleme bolnavilor și se vindecau foarte 
greu.

Remediile preparate din această plantă tratează și 
vindecă  o varietate de afecțiuni precum: tusea 
convulsivă, tuberculoza, astmul, bronșita, ulcerul, 
afecțiunile vezicii biliare, infecțiile pielii, furunculele, rănile 
severe.  Nu în ultimu rând, remediile cu  pătlagină 
normalizează valorile colesterolului și trigliceridelor.     

Pentru că este o plantă care se adaptează ușor la 
diferite condiții de sol, de umiditate, lumină și 
temperatură, pătlagina rezistă în zone cu climat diferit-la 
șes, la munte și chiar în zonele alpine. Fitoterapeuții 
susțin că există mai multe specii de pătlagină și fiecare 
are propriile principii active. ”De la pătlagină se folosesc în 
special frunzele, datorită conținutului bogat al acestora: 
mucilagii, zaharuri, ulei volatil, subsatnțe proteice, 
carotenoizi, minerale (calciu, potasiu, magneziu, fosfor, 
fier, molibden, cupru),  substanțe antibiotice, dar și 
vitamine valoroase pentru vigoarea organismului: A, C, 
K”, precizează Eugen Giurgiu, doctor în biochimie, cu 
competențe în fitoterapie și nutriție, în studiul:  ”Pătlagina 
alungă bolile din viața noastră”.

Vicepremierul Raluca Turcan 
anunţă că Guvernul va aloca 20 
de milioane de euro pentru un 
nou program-pilot "Şcoală după 
Ş c o a l ă " ,  î n c e p â n d  d i n  
septembrie 2020. Programul 
este destinat elevilor care provin 
din zone defavorizate şi din 
familii dezavantajate, care vor 
beneficia de de o finanţare de 
200 de lei pentru programe de 
tipul "After-School".

"Guvernul Orban va lansa în 
dezbatere publică un nou APEL 
pentru un proiect-pilot de tipul 
"A f te r -Schoo l " ,  d in  ban i  
europeni. Beneficiarii vor fi elevi 
c a r e  p r o v i n  d i n  z o n e  
d e f a v o r i z a t e  ş i  f a m i l i i  
dezavantajate, copii care sunt 
expuşi riscului de abandon 
şcolar. Prin acest proiect fiecare 
elev va beneficia de o finanţare 
de 200 de lei pentru programe 
de tipul "After-School", anunţă 
Turcan.

E a  e x p l i c ă  f a p t u l  c ă  
obiectivele acestui program 
sunt: îmbunătăţirea calităţii vieţii 
copiilor aflaţi în situaţii de risc de 
abandon şcolar, reducerea 
dificultăţilor şi discrepanţelor în 
însuşirea abilităţilor de scris, citit 
ş i  socot i t ,  îmbunătăţ i rea 

rezultatelor şcolare şi crearea 
oportunităţilor de dezvoltarea a 
u n o r  a b i l i t ă ţ i  d e  v i a ţ ă  
independentă, precum şi  
prevenirea neglijării copiilor, 
întoarcerea părinţilor la lucru.

"Proiectul va simplifica vieţile 
a mii de familii active. Ne 
propunem să asigurăm toate 
condiţiile pentru a reduce spre 
zero fenomenul părăsirii timpurii 
a şcolii în zonele vizate de 
proiect. Dorim ca toţi copiii să 
f i n a l i z e z e  î n v ă ţ ă m â n t u l  
obligatoriu şi să aibă mai multe 
şanse în viaţă. Programul 
adaugă ani de şcoală, iar orice 
an în plus la educaţia unui copil 
înseamnă scăderea cu 8,2% a 
inves t i ţ i i l o r  în  sănăta te ,  

scăderea cu 8% a şomajului şi 
creşterea cu 9,8% a veniturilor la 
înaintarea în vârstă", explică 
vicepremierul, care consideră 
că "acest demers este o 
investiţie în viitorul copiilor".

Ea argumentează că, potrivit 
tuturor studiilor internaţionale, 
un astfel de program poate 
reduce simţitor rata abandonului 
şcolar şi poate stimula copiii 
care nu sunt şcolarizaţi în acest 
moment să se întoarcă la 
şcoală.

După etapa de testare, 
Guvernul va propune un 
calendar de măsuri pentru 
generalizarea acestui program 
finanţat din bani de la bugetul de 
stat şi fonduri europene.

CAS Teleorman:

Tratamentele fără interferon pentru pacienții 
cu hepatita C au fost reluate

Aproximativ 85% dintre români amână vizita la medic, 
chiar dacă se află într-o situaţie care impune o opinie 
medicală, potrivit unui studiu făcut de Telios. Studiul a 
avut ca obiect accesul românilor la asistenţa medicală şi 
s-a desfăşurat pe un eşantion de 10.000 de persoane, din 
cele mai mari 8 oraşe din România, pe durata unui an, 
între 1 septembrie 2018 şi 31 august 2019.

De ce nu merg românii la medic, deşi se simt rău? 
Cei mai mulţi dintre românii care au nevoie de un 

consult medical de specialitate, 36%, speră că problema 
se va rezolva de la sine, 23% consideră că vizita la medic 
costă prea mult, alţi 23% sunt de părere că petrec un timp 
prea mare în sălile de aşteptare, motiv pentru care 
renunţă să mai meargă la medic, iar 13% dau vina pe 
programul prea încărcat.

Profesorii vor 
p u t e a  s ă - ş i  
c o n s t r u i a s c ă  
jumătate din norma 
didactică, de 18 ore 
pe săptămână, din 
activităţi care până 
acum nu puteau fi 
incluse în aceasta, 
potrivit legii votate 
de Senat luni şi 
a f la tă acum la 
p romu lga re ,  l a  
preşedintele Klaus 
Iohannis. Noile activităţi care pot face parte din 
“nu mai mult de o jumătate de normă” sunt “ore de 
pregătire pentru evaluări/examene naționale 

ș i / s a u  p e n t r u  
o b ț i n e r e a  
p e r f o r m a n ț e i  
e d u c a ț i o n a l e ,  
precum și ore de 
î n v ă ț a r e  
remedială”.

O modif icare 
făcută la Articolul 
263, alineatul 2, din 
Legea Educaţiei 
N a ţ i o n a l e  n r .  
1 / 2 0 1 1  d ă  
p o s i b i l i t a t e a  

oricărui profesor să-şi completeze sau chiar să-şi 
formeze norma didactică de 18 ore pe săptămână 
din/cu maximum 9 ore de pregătire cu elevii.

Guvernul va aloca 20 de milioane de euro pentru 
un nou program-pilot pentru elevi

Profesorii vor putea să îşi facă 
norma didactică cu 9 ore pe săptămână de pregătiri 

pentru examene sau olimpiade, ori remediale

Pătlagina, planta care
 vindecă tusea convulsivă,
bronșita și infecțiile pielii

85% dintre români 
îşi amână vizita la medic
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Fericirea este o alegere. Din nefericire oamenii isi complica 
singuri existenta pana acolo incat nu mai recunosc fericirea nici 
atunci cand acesta se afla in fata ochilor lor. Vrei sa stii cum sa 
iti „cureti” lentilele? Iata 10 lucruri la care sa renunti ca sa fii 
fericit.

Renunta sa-ti mai pese ce cred altii despre tine. Sa-ti petreci 
timpul ingrijorat in legatura cu ce cred ceilalti este o pierdere de 
energie. Nu vei putea niciodata sa multumesti pe toata lumea 
si, in plus, nu-i treaba ta ce cred altii despre tine.

Renunta sa incerci sa multumesti pe toata lumea. Fii cea 
mai buna varianta a ta si, in mod natural, vei atrage oamenii 
care vor fi pe aceeasi lungime de unda.

Renunta sa participi la barfe. 100% din timp persoanele 
care iti impartasesc barfele, vor vorbi si pe seama ta. Sa crezi in 
barfe este ca si cum ai paria de fiecare data pe un cal orb. Este 
o miscare cel putin naiva.

Renunta sa te mai ingrijorezi. Unde sunt gandurile merge 
energia. Grija inseamna sa investesti timp in energie intr-un 
lkucru care nu vrei sa se intample. Invata sa scapi de ele si sa ai 
incredere.

Renunta la insecuritate. Cand oamenii se iau mult prea in 
serios, cred ca toti ceilalti procedeaza la fel. Exista o singura 
varianta a ta pe aceasta planeta. Fii tu insuti si inceteaza sa te 
ingrijorezi. Nimeni nu te urmareste atat de aproape.

Renunta sa iei totul personal. Adevarul este ca cei mai multi 
dintre oameni sunt prea ocupati cu propria viata ca sa le mai 
pese de ceea ce faci tu. Fii constient de faptul ca lumea nu se 
invarte in jurul tau. Asa ca reactiile oamenilor nu au legatura cu 
tine, prin urmare nu le baga in seama.

Renunta la trecut. Toti oamenii au fost raniti, toti au avut 
parinti care au facut greseli, toti au trecut prin iad. Nu ti-ai 
ascultat cand ai fost tanar, asa ca de ce continui acum sa 
asculti vocile lor din capul tau? Fiecare experienta de viata te-a 
invatat ceva, te-a facut mai puternic.

Renunta sa arunci banii pe lucruri de care nu ai nevoie in 
incercarea de a cumpara fericirea. Daca traiesti simplu lasi loc 
pentru fluxul vietii. Oamenii isi complica viata prin cheltuirea 
banilor pentru a-si umple casa cu „lucruri”. Mai putin inseamna, 
de fapt, mai mult.

Renunta la suparare. „Furia este ca un carbune aprins pe 
care il tii strans in pumn pentru a-l arunca catre altcineva: TU 
esti acela care se va arde”. Asa ca cel mai bine este sa treci mai 
departe si sa scapi de ea.

Renunta la control. Controlul este o iluzie. Traim intr-o lume 
necontrolabila. Invata sa imbratisezi noul si sa intampini cu 
bucurie schimbarea; in caz contrar vei imbatrani in propria 
rigiditate. Invata sa renunti la control.

Un moldovean, pieton în Cluj, se plimba împreună cu un 

prieten când trece o maşină şi-l stropeşte de sus până jos. 

Bineînţeles, maşina demarează în trombă.

Moldoveanul, supărat foc: D-apăi la noi nu se-ntâmplă aşa 

ceva. Dacă te stropeşte o maşină pe stradă, apăi şoferul se 

dă jos, îşi cere scuze, te invită la el acasă, îţi usucă hainele, 

îţi dă ceva de băut...

Clujeanul: Ţi s-a întâmplat ţie aşa ceva?

Moldoveanul: Mie nu, nevesti-mii.

*** 

Un cioban ardelean stătea pe iarbă, în apropierea unei 

fântâni. Un om se duce la fântână cu intenţia de a bea.

- Nu bea, omule, e otrăvită!

- Nem to dom.

- Apăi bea, dar încet, că-i rece.

Pastila de râs

Sam Rowley a castigat 
premiul pentru cel mai bun 
fotograf al anului, la concursul 
anual organizat de Muzeul de 
Istorie Naturala din Londra.

El a fost premiat pentru 
fotografia care surprinde doi 
soareci in timp ce se bat, la 
metroul din Londra. Imaginea 
a fost numita "Incaierare la 
metrou", scrie BBC.

Muzeul de Istorie Naturala 
din Londra organizeaza, in 
fiecare an, o competitie cu 
fotografii care surprind viata 
animalelor.

Anul acesta, publicul a avut 
de ales cea mai buna imagine 
din 48.000 de ilustratii despre 
viata animalelor salbatice.

Astfel, fotografia realizata 
d e  S a m  R o w l e y  c u  
rozatoarele a primit 28.000 de 
voturi, iar artistul a fost 
premiat.

Rowley a povestit anterior 
cum a ajuns sa faca aceasta 
poza. Fiind fascinat de micile 
rozatoare, el si-a petrecut o 
s a p t a m a n a  l a  m e t r o u l  
londonez, in incercarea de a 
surprinde un moment aparte. 
Intr-o noapte, i-a prins pe cei 

doi soareci batandu-se pe o 
bucatica de mancare scapata 
de un calator.

Tanarul fotograf - in varsta 
de 25 de ani - nu a ratat 
momentul si l-a surprins intr-o 
imagine.

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

SC ISLAZ SA, cu sediul în Alexandria, str. Fabricii nr. 3, angajează personal calificat pentru 
următoarele meserii: strungar, frezor, rectificator, sudor cu arc electric sau flacără de gaz, 
lăcătuș confecții metalice. Se asigură salariu peste media din oraș, în funcție de nivelul de 
calificare.

Relații la telefon: 0247/312755 sau la sediul societății. CV-urile pot fi trimise pe adresa de e-
mail: contabilitateislaz@gmail.com.

Anunţ

SC Pompe Funebre Turcu SRL, CUI 35657667, J34/95/2016, cu sediul în Turnu Măgurele, 
str. Pompierilor bl. M1, sc. 1, ap. 2, pierdut Certificat constatator de autorizare pentru sediu nr. 
3477/15.02.2016. îl declar nul.

Anunţ

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu organizează licitație publică cu 
strigare pentru atribuirea contractului de închiriere a unui spațiu în suprafață de câte 9,83 mp, 
situat la sediul STPF Teleorman, strada Portului nr. 3, loc. Turnu Măgurele, jud. Teleorman - 
pavilion administrativ - parter;

Informații privind condițiile și documentația aferentă procedurii de achiziție se pot obține la 
sediul ITPF Giurgiu, în perioada 26.02.2020 - 02.03.2020, unde pot solicita în scris fișa de date 
a achiziției, care se obține contra sumei de 5,00 lei.

Relații la telefon 0246-213.640, int. 26075.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA CONȚEȘTI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare 
menajeră, comuna Conțești, județul Teleorman”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, în zilele de luni-joi 
între orele -8:00-16:30 și vineri între 08:00-14:00 și la sediul titularului.

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

Anunţ public

Lucruri la care să renunți
 ca să fii fericit

Imaginea anului cu animale salbatice:
 Doi șoareci se lupta la metroul din Londra



1779: A murit James Cook, navigator englez (n. 1728).

1821: A murit Petru Maior, 

cărturar iluminist, filolog și 

istoric român, unul dintre corifeii 

Școlii Ardelene (n. 1761).

1876: Alexander Graham Bell a 

aplicat pentru un brevet pentru 

inventarea telefonului cu două ore 

înainte ca Elisha Gray să facă 

același lucru.

1888: A fost inaugurat Ateneul 

Român. Clădirea a fost construită 

între anii 1886 și 1888, prin 

stăruința lui Constantin Esarcu, 

după planurile arhitectului 

francez A. Galleron, pe bază de subscripție publică, sub 

lozinca „Dați un leu pentru Ateneu".

1931: S-a născut Octavian Cotescu, actor român de teatru 

și film (d. 1985).

1946: A început să funcționeze primul calculator 

electronic ENIAC, conceput în 1943, la Universitatea din 

Pennsylvania.

1946: S-a născut Gil Dobrică, interpret român de muzică 

ușoară (d. 2007).

1970: S-a născut Grigore Vasiliu Birlic, actor român de 

teatru și film (n. 1905).

9

Vineri 14 Februarie 2020

07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30 Tărâmul dintre vânturi 12:45 
Par lamentu l  Românie i  13:10 
Dispăruţi fără urmă 14:00 Telejurnal 
14:55 Opre Roma 15:50 EURO polis 
16:45 Lumea azi 17:15 Tărâmul dintre 
vânturi 18:35 Nadine 20:00 Telejurnal 
20:50 Destinaţia Eurovision 21:10 Din 
prea multa dragoste 23:00 Banii tăi 
23:30 Dosarele extratereştrilor 00:00 
Telejurnal 00:30 Conexiuni pe harta 
timpului

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 Februarie

Va  s f a t u i m  s a  
amanat i  a facer i le  
programate pentru azi, 
pentru ca s-ar putea sa 
nu va reuseasca. Aveti 
sanse de reusita in 
activitatile de rutina din 
camin sau in interesul 
familiei.

N u  s u n t e t i  
comun ica t i v,  mo t i v  
pentru care relatiile 
sociale pot avea de 
s u f e r i t .  N u  e s t e  
r e c o m a n d a b i l  s a  
incepeti activitati sau 
colaborari noi, chiar 
daca pr imi t i  o fer te 
tentante. 

S-ar putea sa simtiti 
nevoia sa discutati 
despre problemele 
sentimentale. Vi se 
pare ca sunteti neglijat 
si aveti nevoie de 
s fa tu r i .  Nu  ave t i  
motive sa vedeti totul 
in negru!

Dimineata s-ar 
putea sa fiti indispus 
si sa nu aveti chef de 
vorba. Aveti grija, 
riscati sa va izolati! 
Persoana iubita va 
intelege problemele 
si va ajuta sa le 
rezolvati. 

Se pare ca nu 
sunteti prea sociabil 
si aveti tendinta sa va 
izolati. S-ar putea sa 
va confruntati cu 
probleme care s-au 
acumulat in ultima 
perioada. Va sfatuim 
sa cautati solutii. 

Aveti senzatia ca 
persoana iubita va 
neglijeaza si simtiti 
nevoia sa primiti 
sfaturi si incurajari. Va 
recomandam sa fiti 
mai sociabil, riscati sa 
deteriorati relatiile cu 
anturajul.

Incepeti ziua cu o 
senzatie de oboseala. 
Va sfatuim sa evitati 
activitatile in care 
t r e b u i e  s a  v a  
concentrati intens. 
Dupa-amiaza, este 
posibil sa va viziteze 
un prieten.

Aveti sanse sa 
p r i m i t i  o  s u m a  
importanta. Nu este 
momentul sa investiti, 
pentru ca s-ar putea 
sa iesiti in pierdere. Ar 
fi bine sa stati mai 
mult acasa, impreuna 
cu familia. 

S u n t e t i  f o a r t e  
ocupat, dar aveti 
d e s t u l a  e n e r g i e  
pentru a rezolva toate 
problemele.  Plan 
financiar se pare ca 
nu stati tocmai bine, 
dar perspectivele 
sunt bune. 

BERBEC

Sunteti hotarat sa 
obtineti bani prin orice 
mijloace. Nu merita 
sa va sacrificati tot 
timpul pentru interese 
financiare. Acordati 
mai multa atentie 
r e l a t i i l o r  
sentimentale!

Sunteti hotarat sa 
rezolvati probleme 
familiale. Este posibil 
sa p lecat i  in t r -o  
calatorie si sa faceti 
investitii pentru casa. 
Dupa-amiaza, s-ar 
putea sa intampinati 
mici dificultati. 

Astazi s-ar putea 
sa nu va iasa totul asa 
cum ati sperat. Se 
pare ca un partener de 
afaceri nu isi onoreaza 
p r o m i s i u n i l e .  N u  
i n c e r c a t i  s a  v a  
impuneti punctul de 
vedere!

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 Poveste de iarnă 02:00 
Condamnat să ucidă 04:00 
Vorbeşte lumea 06:00 Ce se 
întâmplă doctore? 06:30 Arena 
bucătarilor

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 Taken 2: Teroare în 
Istanbul 22:00 John Wick 2 
00:30 Taken 2: Teroare în 
Istanbul 02:30 Acces direct 
04:30 Dragoste de tată 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 Capri 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Camera de râs 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Capri 18:00 
Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Păcală 23:00 
Eu cu cine mă mărit? 01:15 
Păcală 03:30 Eu cu cine mă 
mărit? 05:00 Nimeni nu-i 
perfect 05:30 Focus

08:15 Aventuri în parcul de 
distracții 10:15 La bloc 12:45 
Spionul Dandana 14:15 
Jumanji 16:15 Afurisitul de 
telefon! 18:15La bloc 20:30 
10 lucruri nu-mi plac la tine 
22:30 Puicuțe bune 00:15 10 
lucruri nu-mi plac la tine 
02:15 Puicuțe bune 03:45 La 
bloc 06:30 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 În direct cu viaţa 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 
00:00 Femei de 10, bărbați de 10

07:45 Regele Leu 09:10 O 
logodnă foarte lungă 11:20 
Jumanji: Aventură în junglă  
13:10 Personal si confidential 
1 5 : 1 5  T r a n s f o r m e r s :  
Răzbunarea celor învinși 17:35 
Destinația 18:20 Suspiciunea 
20:00 Vrei să te însori cu mine? 
21:50 Iubindu-l pe Pablo, 
urându-l pe Escobar 23:55 
Elicopter la pământ! 02:10 
Homefront: Orașul fără legi

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 

14 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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Uite transferul,  nu e 
transferul! Dragoș Nedelcu a 
refuzat în ultimul moment să 
plece de la FCSB la Fehervar 
(MOL Vidi). Mijlocașul român 
era dat ca și transferat la 
echipa din Ungaria, dar s-a 
răzgândit, deși ajunsese la un 
acord cu maghiarii. Gigi Becali 

a dezvăluit cine l-a convins pe 
tânărul internațional să se 
răzgândească.

Dat ca și plecat la MOL Vidi, 
Nedelcu a fost întors din drum 
de tatăl său. Totuși, perioada 
de transferuri în Ungaria se 
încheie pe 14 februarie, iar 
jucătorul mai are timp să se 

răzgândească.
”L-a sunat Vali Argăseală 

să-l întrebe: "Ăştia de la MOL 
Vidi sunt curioşi ce s-a 
întâmplat!" El a zis: "Nea Vali, 
am vorbit cu tata şi m-am 
răzgândit! Oricum, m-am pus 
de acord, dar mai e valabilă 
înţelegerea şi mai sunt două 

zile la dispoziţie". ”, a dezvăluit 
Gigi Becali.

Dragoș Nedelcu ar fi fost 
împrumutat un an la MOL Vidi

Nedelcu urma să f ie 
împrumutat pentru un an de 
zile, iar FCSB să încaseze 
500.000 de euro. Dacă ungurii 
vor decide să-l cumpere 

definitiv vor trebui să mai 
achite încă 1,5 milioane de 
euro.

”M-am înțeles cu ei.  
500.000 împrumut și 1.5 
milioane de euro în iarnă. 
Oamenii au trimis azi oferta. 
Am zis ”da” și pleacă să facă 
vizita medicală. Îl împrumut 
pentru un an, iar după vor da 
1,5 milioane de euro. Dacă nu 
le convine de el, se întoarce 
înapoi”, spunea Becali în urmă 
cu două zile.

Nedelcu a mai fost dorit de 
MOL Vidi

Dragoș Nedelcu a fost dorit 
de MOL Vidi și spre finalul lunii 
trecute, dar Becali nu a ajuns 
la un acord cu ungurii și totul a 
picat. Două milioane de euro a 
fost suma oferită de echipa din 
Ungaria, dar patronul roș-
albaștrilor a cerut 2,5 milioane 
de euro.

Î n  c e l e  d i n  u r m ă ,  
finanțatorul FCSB a acceptat 
500.000 de euro pentru un 
împrumut, iar dacă cei de la 
MOL Vidi vor fi mulțumiți să 
mai primească 1,5 milioane de 
euro.

SPORT

Steven Gerrard a avut o serie de declarații tari după 
eșecul cu Kilmarnock (1-2). Acesta i-a criticat pe fundașii 
centrali și a pus la îndoială și omogenitatea lui Rangers.

"Voi rezolva toate problemele pe care le avem. Nu am 
putut gestiona presiunea în repriza a doua. În prima repriză 
am jucat bine, am controlat jocul, dar în partea a doua nu am 
mai fost o echipă. Nu am mai făcut presiune. Liderii din 
echipa mea n-au putut degaja o minge din propriul careu.

Poate fi o problemă de mentalitate, voi face o analiză 
serioasă. În pauză de iarnă am mai adus un jucător, doi și am 
crezut că avem mentalitatea necesară, dar ultimele 
săptămâni îmi arată că m-am înșelat. Eu sunt responsabil 
totuși", a spus Gerrard, în presa din Scoția.

Ianis Hagi, evoluție apreciată, chiar dacă Rangers a 
pierdut

În ciuda eșecului cu Kilmarnock, presa din Scoția l-a 
lăudat pe Ianis Hagi. Acesta a fost înlocuit în minutul 82.

"Hagi a provocat aplauze după câteva atingeri de maestru 
şi combinaţii precise cu coechipierii săi. Păcat că şuturile sale 
nu şi-au atins ţinta," a scris The Scotsman în cronica 
meciului.

Ioan Andone a vorbit, în direct la Fotbal Club, despre 
viitorul lui Dinamo. Fostul antrenor al "câinilor" crede că 
formația din Ștefan cel Mare va avea și în continuare 
probleme mari.

"E cu adevărat un dezastru că este, pentru al treilea an la 
rând, doar în play-out. E un dezastru. Oricum, momentan nu 
văd viitorul lui Dinamo, dar nu cred că Negoiță va lăsa echipa 
să se ducă spre faliment. Nu știu dacă se va ajunge chiar 
acolo.

Problema este cu vânzarea asta a lui Dinamo care are loc 
de vreo doi ani de zile. Nu face bine echipei deloc, asta e clar. 
Mai bine întârzii două luni cu salariile decât să vorbești 
despre astfel de lucruri", a explicat Andone.

Ioan Andone, nemulțumit de situația de la Dinamo
Oficialul celor de la FC Voluntari a mărturisit că oamenilor 

le este teamă să investească la Dinamo:
"Oamenilor le e frică să se bage în așa ceva. Și eu am bani 

să țin o echipă din B, dar la ce e la Dinamo... E puțin ciudată 
situația, cu stadionul, Rapid va avea stadion, spre exemplu. 
Ce deții tu? O bază la Săftica, o parte din baza aia. Nu ești un 
grup, viitorul e foarte sumbru", a mai precizat fostul jucător al 
dinamoviștilor.

Nici Ianis Hagi nu i-a mai salvat! 
Declarații tari ale lui Steven Gerrard

 după eșecul din campionat

Ioan Andone, verdict sumbru
 pentru Dinamo: "Oamenilor le

 este frică să se bage! 
Ce deții tu?"

FCSB a făcut un egal rușinos cu Clinceni, 
scor 0-0, și a ratat șansa de a se apropia de 
liderul CFR. Degringolada din jocul roș-
albaștrilor s-a observat și în momentul intrării 
pe teren a lui Adi Popa. Acesta l-a înlocuit în 
minutul 79 pe Florinel Coman.

După ce a intrat pe teren, Popa a avut 
tendința să se ducă în 
banda dreaptă, poziția lui 
obișnuită, dar a fost oprit de 
Planic, care i-a transmis că 
trebuie să joace pe stânga, 
în locul lui Coman, semn că 
”Motoreta” a intrăat pe teren 
fără să primească indicațiile 
necesare.

Ulterior Popa a strigat 
către Vintilă pentru a-l întreba unde să joace, iar 
acesta i-a transmis să rămână în banda stângă. 
Experimentatul mijlocaș a evoluat acolo până 
la final, deși poziția sa obișnuită este cea de 
mijlocaș dreapta.

După ce a fost înlocuit cu Adi Popa, Florinel 
Coman a salutat rapid staff-ul și pe cei care se 

aflau pe banca de rezerve și a plecat direct la 
vestiare, nu a rămas alături de colegii săi. 
Acesta și-a explicat apoi decizia.

”Am ieșit, i-am salutat și m-am dus să fac 
duș, pentru a nu rămâne doar în tricou”, a spus 
Coman după meci.

Atitudinea sa a fost criticată ce Gabi Balint. 
Acesta a rămas total 
dezamăgit de decizia pe 
care a luat-o Coman. ”S-a 
dus să dea mâna cu toți de 
pe bancă, pentru a arăta că 
nu e supărat. Acum, fiecare 
face ce vrea, era frig, într-
adevăr. Dar, totuși, un 
jucător, atunci când este o 
echipă, o familie, un grup, 

nu procedează așa.
Nu a ieșit la 3-0 pentru FCSB ca să zici 'du-te 

la duș, nu mai sta'. Dar, totuși la situația de 
acum, îți pui un trening pe tine, o geacă, ceva, 
stai și mai țipi de pe margine: 'Hai! Hai!' îi 
îmbărbătezi, arăți că faci parte din familie”, a 
spus Balint.

Omul din spatele deciziei lui Nedelcu! 
Cine l-a convins să refuze Fehervar

Degringoladă la FCSB! A intrat pe teren, 
dar nu a știut pe ce poziție va juca
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