
 În unitățile de învățământ din 
județul Teleorman, în data de 14 
februarie 2020, au fost confirmate 
10 cazuri de gripă.

Pe zone,  s i tua ț ia  es te  
următoarea:

Pe zona Videle nu au fost 
înregistrate asemenea cazuri, pe 
zona Alexandria au fost declarate 
3 cazuri, la Colegiul Național 
Pedagogic „Mircea Scarlat”, la 
Colegiul Național „Al. I. Cuza”, 
respectiv la Grădinița cu P.P „Ion 
Creangă”.

(Continuare  în  pagina  2)

În templul cărților din 
Alexandria, ieri, a fost 
lansată cartea “O viaţă de 
o m  î n t r - o  v i z i u n e  
economică”, a regretatului 
profesor universitar doctor 
e c o n o m i s t   F l o r e a  
Dumitrescu, fost ministru 
de finanţe al României 
timp de 9 ani şi jumătate, 
ambasador al ţării noastre 
în China şi apoi, 5 ani, 
guvernator al  Bănci i  
Naţionale.

(Continuare  în  
pagina  4)

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a 
publicat variantele consultative ale Ghidului solicitantului 
pentru submăsura 5.1 Sprijin pentru investiţii în acțiuni 

preventive menite să reducă consecințele dezastrelor 
naturale, evenimentelor adverse și catastrofale și pentru 
submăsura 5.2 Sprijin pentru investiții privind refacerea 
terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate 
de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de 

evenimente catastrofale, finanțate prin Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020. Ghidurile pot 
fi consultate pe pagina oficială de internet a Agenției, 

www.afir.info, la secțiunea Transparență decizională. 
Fermierii interesați pot să transmită propuneri sau 
observații pe adresa de e-mail consultare@afir.info, până 
la data de 20 februarie 2020.

(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

Anul XIX, serie nouă, nr. 3376, Sâmbătă 15 Februarie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7694 lei

($) 1 USD
4.4000 lei

1 XAU 
222.8755 lei

(£) 1 GBP 
5.7297 lei

(Gramul
de aur)
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2Sprijin nerambursabil de la UE

Fermierii pot accesa maxim 250.000 euro, pentru 
modernizarea fermelor și achiziția de animale

La Alexandria, a fost lansată cartea 
“O viaţă de om într-o viziune economică”, a 
ministrului de finanțe Florea Dumitrescu

Distribuirea 
ajutoarelor europene

IȘJ Teleorman:

Zece cazuri de gripă în școlile 
teleormănene

Accident rutier! 
Două autoturisme

 s-au cionit



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Pe zona Turnu Măgurele a fost înregistrat 

un caz, pe zona Roșiorii de Vede au fost 
înregistrate 3 cazuri, 2 cazuri la Școala 
Gimnazială „M. Eminescu” și unul la Liceul 
Tehnologic „V. Madgearu”,  iar pe zona 
Zimnicea 3 cazuri, la următoarele unități de 
învățământ: Școala Gimnazială nr. 2 
Zimnicea, la Școala Gimnazială nr. 3 Zimnicea 

ș i  l a  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă  „ M .  R .  
Paraschivescu”.

Referitor la suspendarea cursurilor, IȘJ 
Teleorman precizează că la Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de 
Vede, cursurile la clasa a II-a B sunt 
suspendate în continuare, fiind afectați 23 de 
elevi.

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură aflată în 
subordinea Consiliului Județean Teleorman, organizează în 
colaborare cu Episcopia Alexandriei și Teleormanului expoziția 
temporară „Odoare bisericești între neantizare și renaștere”.

Expoziţia prezintă, prin intermediul unor panouri, importanţa 
procesului de restaurare a obiectelor de patrimoniu, în general, 
și, în mod particular, a unei anumite categorii, respectiv a 
obiectelor bisericeşti.

Prin restaurare, obiectele sunt „resuscitate”, devenind 
obiecte apte de a fi expuse sau prin care li se redă funcţia 
iniţială, în cazul obiectelor de cult. Pe lângă panourile 
explicative, sunt prezentate şi câteva obiecte bisericeşti care au 
ca suport metalul (candele, cruci, potire, ferecături de icoane) 
sau hârtia (cărţi liturgice).

Conceptul expoziţional aparţine expertului restaurator Dan 
Iliescu din Bucureşti, specializat în restaurarea obiectelor de 
metal. Restauratoarea Simonia Tironeac de la Muzeul Judeţean 
Teleorman, specializată în restaurare hârtie, carte veche şi 
documente, completează cu segmentul dedicat cărţilor 
liturgice.

Deschiderea expoziţiei a avut loc vineri, 14 februarie 2020, 
începând cu ora 11.00, în „Sala Auditoriu” a Muzeului Judeţean 
Teleorman şi va rămâne la dispoziţia vizitatorilor până la data de 
25 februarie 2020.

Cornelia RĂDULESCU

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

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

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

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

0766.279773.
***

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

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

Anunţuri

IȘJ Teleorman:

Zece cazuri de gripă în școlile 
teleormănene

O persoană a ajuns la 
spital după ce autoturismul în 
care se afla s-ai izbit frontal 
de un a l t  auto tur ism.  
Nefericitul eveniment s-a 
produs pe Drumul European 
70, în afara local i tăț i i  
Vitănești.

Po l i ț i ș t i i  d in  cadru l  
Serviciului Rutier Teleorman 
au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de vătămare corporală din 
culpă în cazul unui accident 
rutier produs pe DN 6, în 
afara localității Vitănești.

Din primele cercetări se 

pare că, în timp ce un bărbat 
în vârstă de 28 de ani din 
m u n i c i p i u l  B u c u r e ș t i  
conducea un autoturism pe 
DN 6, din direcția București 
către Alexandria, pe fondul 
u n e i  d e p ă ș i r i  
neregulamentare, a intrat în 
coliziune cu un autoturism 
condus regulamentardin 
sens opus de către un bărbat 
în vârstă de 31 de ani, 
domiciliat în municipiul 
București.

În urma impactului a 
r e z u l t a t  r ă n i r e a  
conducătorului celui de al 

doilea autoturism, bărbatul în 
vârstă de 31 de ani fiind 
transportat la spital în 
vederea acordării de îngrijiri 
medicale.

Ambii conducători auto au 
fost testați cu aparatul 
alcooltest, rezultatul indicând  
faptul că niciunul nu se afla 
sub influența alcoolului la 
m o m e n t u l  p r o d u c e r i i  
evenimentului rutier.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal, urmând ca la 
finalizarea cercetărilor să fie 
propusă soluție prin Parchet.

Claudiu DUMITRACHE

Un tânăr de doar 18 ani riscă să-și petreacă 
toată tinerețea în închisoare. Acesta este 
bănuit de comiterea mai multor infracțiuni de 
furt califical.

Polițiștii din Teleorman cercetează un tânăr 
în vârstă de 18 ani din orașul Pantelimon, 
județul Ilfov, bănuit de comiterea infracțiunii de 
furt calificat.

În luna decembrie 2019 (18, respectiv 20 
decembrie), polițiștii au fost sesizați cu privire 
la două furturi comise pe raza localităților 
Tătărăștii de Jos și Scurtu-Mare, din incinta 
unor societăți comerciale.

Fiind în continuarea cercetărilor în vederea 
identificării autorilor și recuperării prejudiciului 
cauzat, la data de 13 februarie 2020, polițiștii 

au efectuat patru percheziții domiciliare pe 
raza județului Ilfov, fiind ridicate mai multe 
bunuri care fac obiectul cauzei, precum și 
autoturismul folosit la comiterea faptelor.

În urma probatoriului administrat a fost 
dispusă măsura reținerii față de un suspect și 
continuarea urmăririi penale față de alți trei, 
toți domiciliați în județul Ilfov, trei dintre ei 
sustrăgându-se cercetărilor.

Tânărul a fost reținut și încarcerat în 
Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din 
cadrul I.P.J. Teleorman, cercetările fiind 
continuate sub supravegherea Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Videle.

Claudiu DUMITRACHE

Accident rutier! 
Două autoturisme s-au cionit

A spart mai multe magazine, iar 
acum este arestat

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția „Odoare bisericești 
între neantizare și renaștere”
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Vicepremierul interimar 
Raluca Turcan a declarat joi 
că, potrivit Constituţiei, în 
momentul de faţă, termenul 
limită pentru data alegerilor 
anticipate ar fi 28 iunie, 
menţionând că este posibilă 
orice variantă, fie ca aceste 
alegeri să aibă loc în acelaşi 
timp cu cele locale, fie la o 
diferenţă de o zi sau o 
săptămână.

„ P e  C o n s t i t u ţ i e ,  î n  
momentul de faţă, termenul 
limită până la care am putea 
suprapune alegerile anticipate 
cu alegerile locale ar fi 28 
iunie, pentru că în 28 iunie, 
practic, ieşim din cadrul de 
existenţă a mandatului aleşilor 
locali. (…) Până la urmă data 
se stabileşte prin hotărâre de 
guvern şi, de asemenea, în 
funcţie de calendarul care iese 
din Parlament. În acelaşi timp, 
vreau să vă asigur de un lucru: 
noi dorim o prezenţă mare la 
vot, noi dorim o reprezentare 
bună a românilor, nu fugim de 
votul românilor, deci, vom găsi 
acea dată şi vom alege acea 
dată astfel încât să permitem 
românilor să voteze în număr 

cât mai mare”, a afirmat 
Turcan la Digi24, potrivit 
Agerpres.

Ea a explicat că între 14 
mai şi 28 iunie va fi găsită cea 
mai bună dată pentru alegerile 
anticipate: „Este foarte posibil 
între 14 mai şi 28 iunie, este un 
calendar în care vom găsi cea 
mai bună dată pentru alegeri 
anticipate”, a adăugat Turcan.

Întrebată dacă există deja o 
opţiune ca alegerile locale şi 
c e l e  a n t i c i p a t e  s ă  f i r  
organizate în aceeaşi zi sau în 
zile diferite, Turcan a spus: 
„Este posibilă orice variantă. 
Este posibil legal şi să ai votul 

în aceeaşi zi, pentru că nu 
există nicio reglementare care 
să îţi interzică votul în aceeaşi 
zi. Este posibil să ai votul şi la 
interval de o zi, maxim de o 
săptămână. Vom vedea ce 
rezultă din Parlament şi care 
sunt opţiunile care ne mai 
rămân după toată această 
procedură, pe care eu sper că 
PSD nu o va bloca în 
Parlament. Există acest risc. 
Avem şi planul B, dar PSD este 
t o t a l  r e s p o n s a b i l  d e  
îndeplinirea sau nu a unui 
proiect pe care românii îl 
aşteaptă”.

D u p ă  p i e r d e r e a  r u ș i n o a s ă  a  a l e g e r i l o r  

europarlamentare de anul trecut, la care Alianța 

Liberalilor și Democraților nu a reușit să ocupe nici măcar 

un fotoliu de eurodeputat, acum ALDE se pregătește de 

alegerile locale și parlamentare. Președintele ALDE, Călin 

Popescu Tăriceanu, ”inimă zburdalnică” poreclit de fostul 

președinte al României Traian Băsescu, apreciază că astăzi 

se sacrifică alegerea primarilor în două tururi de scrutin, 

pentru forțarea alegerilor anticipate, dorința actualului 

președinte Klaus Werner Iohannis.

ALDE critică decizia Guvernului Orban de a-și angaja 

răspunderea pe proiectul de lege privind organizarea 

alegerilor locale în două tururi de scrutin, motivând că 

astfel se sacrifică alegerea primarilor în două tururi 

pentru forțarea alegerilor anticipate.

La rândul său, deputatul de Teleorman, Calotă Ică 

Florică, președintele Organizației Județene a Alianței 

Liberalilor și Democraților, declară că nu este de acord cu 

cumularea alegerilor locale cu cele anticipat parlamentare, 

motivându-și punctul de vedere prin faptul că alegătorii 

vor fi puși într-o grea postură, de a primi prea multe 

buletine de vot, pentru primar, pentru Consiliul local și 

Consiliul Județean, dar și pentru Senat și Camera 

deputaților. Deputatul ALDE Calotă Ică Florică susține că 

astfel alegătorul va fi pus în postura de a primi cinci 

buletine de vot și va trebui să decidă în scurt timp pentru 

cine optează, existând riscul ca astfel votul să fie viciat.

Deputatul Calotă își mai dorește un mandat de 

parlamentar, drept pentru care anunță că va mai candida o 

dată pentru Parlamentul României. În ce privește 

candidatura unui liberal-democrat pentru Primăria 

Alexandriei, reședință de județ, Calotă Ică Florică declară 

că acesta va fi Florin Dănilă, fost inginer la Rulmentul. Ce 

va reuși ALDE să facă la alegerile locale și la cele 

parlamentare, anticipate sau la termen, rămâne de văzut. 

Dacă va mai prinde un mandat de parlamentar deputatul 

Calotă Ică Florică, rămâne iar de văzut. Dacă ALDE va 

repeta  performanța  negat i v ă  a  a l eger i l o r  

europarlamentare de anul trecut, este posibil ca 

formațiunea politică respectivă să intre în disoluție, să 

dispară definitiv de pe eșicherul politic românesc. Până 

atunci ALDE supraviețuiește.

Ioan DUMITRESCU

Mai mulți miniștri și parlamentari PNL ar putea părăsi 
funcțiile deținute pentru alegerile locale, asta pentru că ar 
urmă să candideze fie pentru posturi de primari sau șefi de 
consilii județene. Mai mulți miniștri și-ar fi făcut deja planuri 
pentru locale.

Potrivit unor surse liberale, Costel Alexe vrea la Primăria 
Iași, Ionuț Ștefan, la Primăria Focșani, Marcel Vela, la 
Consiliul Județean Caraș Severin.

Virgil Popescu ar putea candida la șefia CJ Mehedinți, 
dacă nu găsesc candidat, pentru că există o decizie a Biroului 
Executiv PNL care stipulează că, unde dacă nu se găsește 
candidat, intră în cursă șeful de filială. Asta inseamnă că 
guvernul Orban 3 va avea altă componentă.

Dintre parlamentari, Iulian Dumitrescu vrea la șefia CJ 
Prahova, iar Cătălin Toma la Vrancea.

ALDE supraviețuiește

Ce miniștri părăsesc
 Palatul Victoria pentru locale

Vicepremierul interimar Raluca Turcan a 
declarat, joi, că din cele 25 de ordonanţe de 
urgenţă adoptate în ultima şedinţă înainte de 
demiterea Guvernului, 18 au fost publicate în 
Monitorul Oficial şi mai sunt încă două care 
aşteaptă publ icarea, menţ ionând că 
ordonanţele care se referă la fondurile 
europene au fost retrase pentru a nu lăsa 
Comisiei Europene nici cea mai mică 
suspiciune că acestea ar avea „ceva 
slăbiciuni”.

„Din cele 25 de ordonanţe de urgenţă, dacă 
nu mă înşel, mai există două care trebuie 
publicate. Deci, au fost publicate 18 şi încă 
două aşteaptă”, a 
precizat Turcan la 
Digi24.

Potrivit acesteia, 
au existat două 
m o t i v e  p e n t r u  
retragerea de la 
p u b l i c a r e  a  
ordonanţelor  de 
urgenţă referitoare 
l a  f o n d u r i l e  
europene.

„Două au fost 
motivele care au stat 
la baza deciziei 
premierului de a nu 
mai publica aceste ordonanţe în Monitorul 
Oficial. (…) Pe fonduri europene au fost nişte 
ordonanţe extrem de importante, care creau 
arhitectura instituţională pentru folosirea 
fondurilor europene în următorul exerciţiu 
financiar, astfel încât la 1 ianuarie 2021 să 
putem intra deja cu proiecte pregătite pentru a 
valorifica fiecare euro pus la dispoziţie de 
Comisia Europeană. Aceste ordonanţe au fost 
adoptate (…) cu rezerva însuşirii tuturor 
avizelor de la Comisia juridică şi de la Ministerul 
Justiţiei şi Ministerul Finanţelor. La avizul de la 
Ministerul Justiţiei existau nişte prevederi 
pentru aceste ordonanţe care ar fi trebuit să 

conducă la alte ordonanţe de urgenţă, ceea ce 
un guvern demis nu mai poate face şi atunci, 
soluţia ca să nu ajungem la un blocaj în 
aplicarea acestor ordonanţe de urgenţă va fi 
ceea ce se poate face prin hotărâre de guvern 
sau ordin de ministru, să mergem în continuare 
cu Guvernul interimar şi să intrăm în Parlament 
cu un proiect de lege iniţiat de către Partidul 
Naţional Liberal care să reglementeze toate 
aspectele”, a explicat Turcan.

Ea a adăugat că Guvernul Orban nu a dorit 
să lase Comisiei Europene „nici cea mai mică 
suspiciune” că ordonanţele ar avea „ceva 
slăbiciuni”.

„Al doilea motiv 
care a stat la baza 
acestei decizii de a 
nu le publica a fost 
acela că s-a creat 
a c e s t  c o n t e x t  
n e g a t i v  c a r e  
dăunează foarte 
mult credibilităţii 
României în raport 
c u  C o m i s i a  
E u r o p e a n ă ,  i a r  
Guvernul Orban a 
fost mult prea serios 
în toate negocierile 
pe care le-a avut cu 

Comisia Europeană pentru a lăsa şi cea mai 
mică suspiciune cum că aceste ordonanţe de 
urgenţă ar avea ceva slăbiciuni. În consecinţă, 
am transmis Comisiei Europene faptul că vom 
intra cu un proiect de lege pentru a nu exista nici 
cea mai mică suspiciune şi care să fie finalizat 
în dezbatere parlamentară, sper eu în 
procedură de urgenţă, făcând apel la 
responsabilitatea în faţa partenerilor externi, 
finanţatori, în momentul de faţă, ai României 
prin fondurile europene şi ce putem să facem 
să intrăm cu măsuri directe de execuţie prin 
hotărâre de guvern sau ordin de ministru”, a 
mai spus Raluca Turcan.

Alegerile anticipate pot avea loc între 
14 mai și 28 iunie

Raluca Turcan

Ordonanțele despre fondurile europene au fost 
retrase ca să nu existe nici cea mai mică suspiciune 

la Comisia Europeană că au slăbiciuni



Datele INS arată că biletele 
de avion au înregistrat 
scumpiri de 50%, serviciile 
poștale au avut creșteri de 
7,4% și energia termică a fost 
mai scumpă în ianuarie cu 
a p r o a p e  3 % ,  a c e s t e a  
r e p r e z e n t â n d  t o p u l  
scumpirilor.

Potrivit Mediafax, BNR a 
redus uşor prognoza de 
inflaţie pentru acest an, la 3%, 

în scădere cu 0,1 puncte 
procentuale. Guvernatorul 
B N R ,  M u g u r  I s ă r e s c u  

anticipează o scădere a 
prețurilor „până la Paște”, iar la 
sfârșitul primului trimestru al 
anului, inflaţia ar urma să 
ajungă la 2,8%.

De asemenea, Isărescu a 
spus că preţurile carburanţilor 
ar urma să scadă pe fondul 
epidemiei de coronavirus, 
care a redus cererea de petrol 
şi a condus la o scădere a 
preţului ţiţeiului.

(urmare  din  pagina  1)
Prin submăsura 5.1 – 

privați, sprijinul financiar 
nerambursabil este de 80% 
din totalul cheltuielilor eligibile 
pentru fermierii individuali și 
de 100% din cheltuielile 
eligibile pentru grupurile de 
f e r m i e r i  ( s o c i e t ă ț i ,  
cooperat ive, grupuri  de 
p r o d u c ă t o r i ) .  Va l o a r e a  
ajutorului pe care îl pot obține 
fermierii este de la 30.000 euro 
la maximum 250.000 de euro/ 
proiect pentru investiții în 
instalații, echipamente pentru 
asigurarea biosecurității și 
infrastructură sanitară în 
cadrul fermelor (de exemplu: 
construcția și dotarea filtrului 
cu grup sanitar și dușuri, 
v e s t i a r e  e t c . ) .  P e n t r u  

submăsura 5.1 – publici, 
sprijinul nerambursabil este de 
80% din totalul cheltuielilor 
eligibile și poate ajunge la 
100% dacă sunt îndeplinite 
cumulativ o serie de condiții 
m e n ț i o n a t e  î n  G h i d u l  
so l i c i tan tu lu i .  Va loa rea  
finanțării nerambursabile este 
de maximum 30.000 de euro 
pentru investiții în instalații de 
dezinfectare şi dezinsecţie, 
100.000 de euro pentru 
i n v e s t i ț i i  î n  c r e ș t e r e a  
capacității operaționale a 
laboratoarelor, prin dotarea 
acestora şi achiziția de 
mijloace de transport a 
probelor și cel mult 20.000 de 
euro pentru achiziții de camere 
frigorifice pentru depozitarea 
temporară a animalelor 

sălbatice ucise.
Investițiile eligibile în cadrul 

submăsurii 5.2 sunt: achiziția 
animalelor de reproducție 
dest inate repopulăr i i  în 
vederea restabilirii producției 
agricole, achiziția animalelor 
de reproducție destinate 
reprofilării fermelor afectate, 
prin popularea cu alte specii 
de animale și extinderea 
ș i / s a u  m o d e r n i z a r e a  
adăposturilor de animale. 
Valoarea maximă a fondurilor 
nerambursabile care se pot 
obț ine  pr in  in termediu l  
submăsuri i  5.2 este de 
200.000 de euro/ proiect, 
s p r i j i n u l  f i i n d  1 0 0 %  
nerambursabil. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Despre carte și personalitatea teleormăneanului Florea 

Dumitrescu, dintre cei prezenți în sala de lectură a Bibliotecii 
județene  ”Marin Preda” au vorbit profesorul Gheorghe 
Olteanu, economiștii Paul C. Șchiopu și Viorel Păuleanu, 
avocatul Ilie Gongone, Gheorghiță Dumitrescu - nepot al 
fostului ministru de finanțe Florea Dumitrescu, Dumitru 
Tulpan - directorul Tipografiei “”Velox”, din Alexandria, 
moderator al acestui eveniment cultural de excepție fiind 
bibliotecara Geanina Burcea.  

În volumul autobiografic “O viaţă de om într-o viziune 
economică”, doctorul economist Florea Dumitrescu, fiu al 
Teleormanului, născut în satul Gârdești - comuna Necșești, 
eminent om de stat care a slujit cu onoare şi credinţă poporul 
român timp de peste 60 de ani, îşi dezvăluie în faţa cititorilor 
propria-i viaţă, aşa cum a fost, activitatea desfăşurată în 
funcţiile de mare răspundere pe care le-a deţinut. După 
absolvirea școlii gimanziale din localitatea natală, Florea 
Dumitrescu a urmat cursurile liceale cu profil economic la 
Roșiorii de Vede și Turnu Măgurele, după care a absolvit cu 
rezultate de excepție Academia de Studii Economice 
Bucureşti. Profesionalismul dovedit încă din primii ani de la 
absolvirea studiilor universitare l-a propulsat rapid în diferite 
funcţii de conducere, în anul 1969, la vârsta de 42 de ani, fiind 
desemnat să conducă Ministerul Finanţelor Publice. A 
condus acest minister timp de 9 ani şi jumătate, respectiv 
până la data de 7 martie 1978. Din 1978 şi până în anul 1983 
inclusiv a fost ambasador al României în China, iar de la 16 
martie 1984 până pe 17 martie 1989 a fost Guvernatorul 
Băncii Naţionale a României.  Cu o minte sclipitoare, 
Dumitrescu a reuşit să ţină timp de aproape 15 ani în echilibru 
finanţele publice, într-o perioadă când în România s-au făcut 
eforturi uriaşe pentru industrializarea ţării. A  fost omul de stat 
român care, grație relațiilor pe care le avea la nivel 
internațional, a reușit să semneze acordul de aderare a 
României la Fondul Monetar Internațional. 

În toţi anii când s-a aflat la conducerea Ministerului 
Finanţelor Publice, Florea Dumitrescu a luptat cât a putut ca 
banii să fie bine chivernisiţi şi să se facă investiţii masive 
pentru dezvoltarea tuturor zonelor ţării. Şi azi teleormănenii 
îşi aduc aminte şi îl apreciază ca atare pentru insistenţa sa în 
a fi suplimentate fondurile pentru realizarea de investiţii în 
judeţul nostru, de numele său fiind legate construcţia 
Întreprinderii de Rulmenţi la Alexandria, pentru extinderea 
fabricilor din cadrul Combinatului Chimic Turnu Măgurele, 
construcția Fabricii de ţevi sudate Zimnicea, a Filaturii din 
Alexandria, a unor fabrici din Roşiorii de Vede, a multor 
obiective în sistemul agricol de stat şi cooperatist.

Ca ambasador, timp de cinci ani, în China, a reuşit ca 
relaţiile româno-chineze să se dezvolte rapid, pentru 
contribuţia pe care a avut-o Florea Dumitrescu bucurându-se 
de respectul conducerii statului chinez. După anul 1990, ani 
de-a rândul profesorul universitar dr. Florea Dumitrescu  a 
deţinut preşedinţia Asociaţiei de Prietenie România – China. 
A fost membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din 
România. Un om de o modestie rar întâlnită, cu rezultate de 
excepţie în întreaga-i activitate, vizionar în tot ceea ce a 
întreprins pe tărâm economic şi social, un om legat sufleteşte 
de locurile copilăriei sale, de teleormănenii pe care i-a iubit şi 
stimat. 

George ZAVERA

Sprijin nerambursabil de la UE

Fermierii pot accesa maxim 
250.000 euro, pentru modernizarea fermelor

 și achiziția de animale

La Alexandria, a fost 
lansată cartea “O viaţă de om
 într-o viziune economică”, a 

ministrului de finanțe 
Florea Dumitrescu

Distribuirea ajutoarelor europene se apropie 
de final, Primăria Zimnicea începând această 
acțiune pe data de 8 ianuarie.

Față de anii trecuți, anul acesta a adus 
câteva noutăți, atât în privința conținutului, cât 
și a beneficiarilor.

Dacă anii trecuți ajutoarele conțineau 
alimente, anul acesta este vorba despre 
articole de igienă (periuțe și pastă de dinți, 
detergent, șampon, săpun lichid).

Beneficiază de aceste produse persoanele 

asistate social (cu venitul minim garantat), 
cărora li se adaugă cei care primesc alocație 
complementară.

Listele cu beneficiari au fost alcătuite de 
Prefectura Teleorman, prin Programul 
Operaț ional  „Ajutorarea Persoanelor  
Defavorizate”, 2019-2020.

În cazul în care beneficiarii incluși în liste nu-
și vor ridica ajutoarele, primăria le va redistribui 
către persoanele cu handicap.

Cornelia RĂDULESCU

Distribuirea ajutoarelor europene

Situație halucinantă. România este 
campioană europeană la producţia de porumb 
şi floarea soarelui, dar nu ştie să le valorifice. 
Țara noastră vinde ieftin propria producție și 
mai apoi importă la prețuri mult mai mari 
cereale sau derivate.

Valoarea importurilor a depăşit-o cu un 
miliard de euro pe cea a exporturilor, iar 65% 
din valoarea subvenţiilor date de stat fermierilor 
ajunge în deficitul comercial cu produse 
agroalimentare.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, spune că 

deficitul a apărut începând din 2015, iar în 2018 
a depăşit un miliard de euro. La sfârșitul lunii 
noiembrie a anul trecut deficitul era de 998 
milioane de euro.

 „În aprilie cei de la INS ne vor furniza datele 
primare. Practic, avem un trend nu prea pozitiv 
pentru agricultura românească, exportăm 
materiale prime, importăm materie procesată 
cu valoare adăugată, practic exportăm 
subvenţii. De aceea, în acest plan naţional 
strategic, încercăm să schimbăm trendul”, a 
spus Oros.

Practic, România vinde cereale şi legume 
subvenționate ci mai mult de 600 de milioane 
de euro pe an, conform ministrului Agriculturii.

Micii fermieri nu se asociază pentru a livra 
marfă fabricilor de conservare din țară, astfel că 
le cumpără străinii şi le revând după procesare, 
la preţuri de câteva ori mai mari. Anul acesta, 
România va importa şi mai mult, deoarece din 
cauza secetei şi a temperaturilor nefireşti de 
mari s-au înmulţit dăunătorii, iar recoltele se 
anunţă slabe.

România, campioană la cereale, vinde ieftin
 şi cumpără scump

Prețurile au urcat în ianuarie cu 3,6%
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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



Volumul de poezii ,,Îngerii Soarelui” 
invită cititorul să descopere iubirea 
ascunsă într-un labirint de trăiri în care 
stă misterul transformării omului 
comun în ființă superioară. Din chiar 
ADN-ul, prin iubirea ,,zidită în inimă cu 
pagini de carte”, poezie cu poezie, 
cărămidă cu cărămidă, răsărit după 
răsărit se înalță Castelul Poeziei care 
înalță un destin: „...bine, nu sunt eu 
Meșterul Manole, / dar acum pot să 
zbor prin inima ta, / poate pentru 
totdeauna.”

Tema volumului o reprezintă 
condiț ia omului  superior care 
descoperă prin iubire o cale de 
cunoaștere, își află locul în univers. 
,,Aici trebuie să trec anumite probe, / ca 
în povești, / până dincolo de tărâmul 
morții.”

Tit lul volumului constituie o 
metaforă pentru portretul iubitei: ,,Te-ai 
născut din sărutul luminii, / înger 
femeie, / din soare întregită.” // ,,Te 
priveam umil / ca un înger întrupat din 
femeie”, precum și o metaforă pentru 
sistemul filosofic al poetului care 
sugerează aspirația de împlinire a 
iubirii, atingerea perfecțiunii prin 
creație, împlinirea în plan cosmic a 
dorinței exprimate prin motto-ul 
volumului: ,,Am dorit să fii tu îngerul 
meu de lumină”.

Parcurgerea labirintului de trăiri 
parcurs de volumul de poezii oferă 
c i t i to ru lu i  exper ien ța  a  două 
dimensiuni: terestră și cosmică. ,,Scriu 
pagini de suflet, / pentru tine, / una 
după alta,  uneori cele două lumi se 
împart în / poeme fără sens, / unde ca 
în orice carte, / finalul să fie lăsat în 
ceață”.

Monologul liric – confesiv adresat 
iubitei individualizează ideea poetică 
cu ajutorul mijloacelor artistice și 
identifică mărcile subiectivității eului 
liric: ,,Povestea mea e simplă:, / începe 
cu tine, iubito”; ,,De-ai fi ploaie, iubito”; 
,,Iubito, îți spun noapte bună”; ,,Parcă 
te-aș ști de mic, iubito”.

Femeia este plasată în centrul 
universului poetului și reprezintă: 
,,poezia inimii”; ,,tornadă a metaforei”; 
,,vis frumos”; ,,nimic cunoscut”; ,,o 
Julietă la balcon”; ,,Zâna iernii”; 
,,Crăiasa Zăpezii”; ,,Goliciunea 
sufletului”; ,,Un rol dulceag”; ,,Leacul 
spre vindecare”; etc.

Portretul fizic al femeii este descris 
sumar. ,,Acum sărut stropii de ploaie / 
din părul tău arămiu”; ,,Amurgul / este 
zâmbetul tău / cu ochi de smarald”.

Iubirea și natura se unesc într-o 
forță cosmică ce urmărește, hotărăște 
și împlinește destinul ființei umane: 

,,Toamna mă cunoaște, iubito/suntem 
prieteni de la început”; ,,Aseară 
pluteam în acordurile iernii, iubito / 
focul din sobă ne mistuia inimile”.

,,Nașterea volumului” are loc 
toamna, conform notei de autor: ,,Mai 
știu că era la începutul toamnei / și i-am 
spus: / dă-mi o frunză și din ea / am să-ți 
zidesc Castel / numit Poezie”.

Toamna simbolizează o perioadă 
dificilă, un moment de veștejire a inimii, 
o trecere neîmplinită și singurătatea. 
Procesiunea, anotimpurile, în poezii, 

cuprinde doar toamna și iarna, cea din 
urmă aducând prin albul atât de 
prezent o perioadă de introspecție, de 
navigare către eul interior, gânduri pure 
și creatoare.

La temelia construcției se află 
,,răsăritul iubirii” din zâmbet și-un sărut 
inocent, luminos, întâmplător și 
tulburător:  ,,M-am îndrăgostit  cum se 
spune / la prima vedere / și ne vedeam 
zilnic prin cartier”; ,,M-am născut ca 
orice om / cu mii de întrebări / în note 
flămânde – /  totul până la acel sărut 
innocent.”; ,,Până acum nici nu am 
existat”; ,,Tu mi-ai dăruit un val de 
Dunăre / cu menirea să mă tulbure”.

Dragostea poate fi văzută ca o 
poveste fantastică. Trăirile sunt intense 
și transformă realitatea dând puteri 
supranaturale îndrăgostitului:

,,De când te cunosc / sunt ca unul 
venit din altă lume, / ca aceea cu Zmei 
și Cosânzene”; ,,Iubirea ta risipește 
depărtarea / de aripile păsărilor /  
călătoare”; ,,Știi bine că / nebunia mea 
ești tu”; ,,Femeia în galben / mă 
conduce în noapte,/  în urma unui 
felinar, / cu descântecul iubirii la prima 
vedere.”

C h e m a r e a  i u b i r i i  i m p l i c ă  
participarea universului: ,,Iubește-mă / 
cum nimeni nu a putut vreodată, / 
cuprinde-mă în tăcerile toamnei,/  
cuprinde-mă în pasiunea de ieri”; ,,Hai 
să ne întâlnim / la jumătatea Căii 
Lactee”.

Așteptarea este apăsătoare și 
răbdătoare: ,,Am aprins un foc de 
veghe / să lumineze iubirea de tine.”; 
,,Și-n praful bocancilor, / eu singur, / pe 
zidul cerului, / așteptându-te la / 
marginea unui gând”.

Poetul adoptă o atitudine lucidă, 
sbiectivă asupra realității: ,,Am hotărât 
să / pășesc labirintul spre tine”; ,,Știam 
că ne vom vedea rar, / mă amăgeam în 
cuvinte”.

Jocul iubirii este ademenitor: ,,Tu 
încercai din răsputeri / să prinzi în 
palme fulgii de zăpadă, / eu te iubeam 
amuzat”; ,,Hai afară la zăpadă!”

Caracterul de iubire imposibilă  - 

,,Îmi șopteam în fiecare minut că te 
iubesc ,/ deși eram prizonier scaunului 
cu rotile”  - transferă acțiunea din 
spațiul terestru al ,,orașului uitat”; din 
, , ga ra  Peco” ;  de  pe  , , s t răz i  
aglomerate”; de la ,,cinema”; din 
mediul virtual – facebook și chat – în 
lumea meditației și visului. ,,Copacul 
înalță alt cer de toamnă, / mai aproape 
de lună. / Aici e spațiul nostru, iubito”.

Comunicarea dintre personaje are 
loc  ind i rec t ,  p r in  in te rmediu l  
monologului liric-confesiv și reprezintă 
aspirațiile poetului:

,,Îmi place să cred / că ești a mea, 
iubito, / că vei fi numai a mea, / apropo, / 
pe această temă ne contrazicem / în 
fiecare zi”.

Întâlnirile sunt aproape inexistente, 
sau dacă se întâmplă, sunt întâlniri a 
doi străini, poate cândva prieteni de 
joacă: ,,Întâlnirile sunt trase la indigo”; 
,,Doar ploaia / poate să facă diferența / 
dintre întâlnirile inoportune la semafor / 
când îmi acorzi prioritate”.

Lupta dintre lumea reală și cea 
imaginară demarează cu mărturisirea 
iubirii către sine: ,,Aveai încredere în 
mine, iubito, / până în seara aceea 
blestenată, / când inocent ți-am 
mărturisit iubirea”;

Prezența femeii se face simțită 
print-o paletă vastă de trăiri:

- Iubirea: ,,ce efect aveai tu asupra 
mea? / Iubire”.

- Mândria: ,,Îmi cresc coarne de 
cerb / când mă bagi în seamă”.

- Dorința: ,,Ai aprins, / încet, încet / 
focul pasiunilor mele”.

-Neputința:,,Dar tot nu pot să opresc 
iubirea, / dă peste răscoale”.

- Posesia: ,,Am visat că erai numai a 
mea”.

- Dorul: ,,Tu îmi țineai de dor, / fără 
apă, fără somn”.

- Gelozia: ,,Să te urăsc de gelozie și 
/ apoi să te iubesc cu patimă”.

- Nevoia de unitate: ,,Aveam nevoie 
de tine / Te căutam pentru  a te regăsi în 
mine”.

- Speranța: ,,Speranța revendică 
fiecare lacrimă”.

- Agonia: ,,Fără să știu, / fără să pot 
încerca / să smulg din rădăcini / 
suspinul”.

- Durerea: ,,Așa am descoperit că / 
tristețea nu este atât de tristă /  precum 
lacrima”.

- Înverșunarea: ,,Tu mă aduci 
dureros cu picioarele pe pământ, / eu 
visez mai departe”.

- Disperarea: ,,Și te-aș iubi pustiu / 
când stoluri înserează / peste plecări 
târzii, / prin rănile-mi adânci”.

-Teama: ,,Apoi am fost fericit / până 
când a plouat cu / teama unor zile 
ucise”.

- Abandonul: ,,Sunt lacrimă la / 
picioarele tale, / iubito”.

- Ironia: ,,Aștept un semn / de la tine, 
iubito, / dar mai bine vine / sfârșitul 
lumii”.

- Regretul: ,,Mai bine nu te 
întâlneam, iubito”.

- Reproșul: ,,Mă știi între patru pereți 
și / parcă nu-ți pasă, iubito, / tocmai ție, / 
făuritoarea viselor mele”.

-Trădarea: ,,Tu m-ai trădat în 
tăcerea de Frunze”.

- Moartea: ,,Mi-am pus inima / pe o 
fâșie lungă de mătase neagră / le-am 
combinat / să supraviețuiască / până 
când voi fi cenușă”.

- Vina: ,,Recunosc numai vina unei 
iubiri trecătoare”.

- Iertarea: ,,Iartă-mă că am îndrăznit 
/ să cred că e posibil / să mutăm munții 
din loc”.

- Uitarea: ,,Eu te iubesc cu arderea 

uitării”.
- Amintirea: ,,Voi călca cu amintirea / 

sicriul iubirii ce-a fost”.
- Resemnarea: ,,Apoi am închis 

curajul / între coperțile unui vis”.
- Tăcerea: ,,Îngropat în tăcere / 

până la genunchi / mă voi pierde în 
timp”. 

- Acceptarea destinului: ,,Mi-a fost 
ursit / să te iubesc pustiu”.

- Depășirea condiției umane: 
,,Atunci ai rămas numele meu / cuvânt 
ce va dăinui în timp”. 

- Iubirea necondiționată: ,,Mereu și 
mereu te-aș alege pe tine”.

- Transformarea interioară: ,,Nu m-
am schimbat mult, iubito / Sunt același 
innocent din copilăria îndepărtată”.

Evadarea romantică, formă de refuz 
a realități i  care dezamăgește, 
reprezintă experiența prin care trece 
poetul care se simte ca orice creator: 
puternic și slab, nemuritor și muritor, 
învingător și învins, înger de lumină și 
om.

În căutarea iubirii poetul își 
descoperă limitele și locul în univers:

,,Locul poetului nu e aici / e printre 
îngeri / ce plouă peste el / cu lacrimi de 
înger”.

Lupta interioară îl salvează, la 
rândul său devenind salvator:

,,ca apoi să fiu salvatorul tău / să te 
eliberez în sărutul dimineții”.

Timpul depășește granițele timpului 
istoric, iubirea conduce în veșnicie: 
,,Este aceeși toamnă, / aceleași 
chipuri, / aceleași străzi, / nimic nou, / 
poate doar soarele / ne îmbrățișează 
altfel”.

Spațiul terestru se extinde în infinit 
prin cuvânt: ,,Eu sunt cronicarul fără 
rang //Ce visează la cai verzi pe pereți / 
ce sculptează în piatră pentru tine / 
povești pe vecie”.

Poezia este scrisă la persoana I și a 
III-a reprezentând opinia din prisma 
condiției umane dar și a ființei 
superioare: ,,Așa cum stăteam 
rezemat pe o lacrimă / s-a întâmplat că 
m-am îndrăgostit de o himeră” , 

,,Rezemat de o lacrimă, în arderea 
uitării, geme tremurul toamnei 
luminând adevărul: Poetul s-a 
îndrăgostit de o himeră.” 

Deosebirile dintre cei doi: ,,Tu 
fantomă albă / Eu liliac negru” și 
asemănările dintre ei: ,,Aveam un 
hobby comun: /Amândoi cu capul în 
nori”, au ca numitor comun indiferența 
femeii față de iubire: ,,Dincolo de 
poveste / îmi dai de înțeles că nu îți 
pasă”.

Lupta cu singurătatea este 
câștigată pentru scurt timp, în plan 
terestru, de extazul iubirii, revenind ca 
o infirmitate a sufletului: ,,Astăzi sunt 
diform fără tine / parte din mine” și 
definitiv de ființa transformată, 
superioară, în plan cosmic. Timpul este 
învins prin ctitoria Castelul Poeziei.

Grafica ce însoțește volumul de 
poezii este  expresie a curajului de a 
prezenta și prin imagini vizuale, alături 
de cuvânt,  simplu și expresiv, 
imaginea copilului din interior, uitat de 
adultul cuprins de vâltoarea vieții.  

Cititorul experimentează trăiri 
adânci ce-l conduc în lumea adevărului 
și frumosului uman, fiind invitat să-l 
recunoască, să-l urmeze și să-l 
împărtășească.

Cartea este un dar ce conduce spre 
Lumină pe oricine pășește în Castelul 
Poeziei, este o artă a sufletului unui 
învingător. ,,Arta nu este ceea ce se 
vede, ci ceea ce îi faci pe ceilalți să 
vadă”.

Geanina Burcea

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

„Îngerii soarelui” sau atingerea perfecțiunii prin creație
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Cercetătorii au ajuns 
la concluzia că 45% 
d i n t r e  s p e c i i l e  d e  
nevertebrate ale lumii au 
dispărut în ultimii 35 de 
ani.

Bondarii sunt o specie 
din ordinul Hymenoptera, 
a s e m ă n ă t o a r e  c u  
albinele, dar faţă de care 
sunt mai mari şi au corpul acoperit de păr. Asemănător rudelor 
lor mai mici şi mai cunoscute, bondarii joacă un rol important în 
polenizarea planetelor din care fac parte. Un studiu recent a 
stabilit că bondarii sunt în pericol din cauza noxelor şi, mai 
important, din cauza temperaturilor în creştere, notează 
Science Alert.

La nivel global, atunci când vorbim despre insecte, oamenii 
de ştiinţă explică faptul că situaţia acestora este una destul de 
precară, în doar 35 de ani diversitatea speciilor a scăzut cu 
45%. Atunci când ne uităm la aceste cifre este uşor să stabilim 
faptul că activităţile umane ar putea aduce sfârşitul a mai multe 
specii de animale totuşi, în unele cazuri, un factor precum 
creşterea temperaturilor ar putea reprezenta o oportunitate 
pentru o creştere a efectivelor şi asta deoarece speciile 
concurente sau prădătorii ar putea fi afectaţi.

Doi amici ies din saună. În timp ce se îmbracă, unul dintre 

ei îl observă pe celălalt cum îşi trage pe picior o jartieră.

- Ce-i cu chestia asta? Porţi jartiere de damă?

- O să-ţi explic. Nevastă-mea a găsit-o la mine în maşină şi 

mi-a spus: “Sunt sigură că o să mă faci să cred că e a ta!”.

***

La doctor:

- Luaţi loc. Ce vă supără?

- Nu e vorba de mine.

- Dar de cine?

- De soacră-mea. Şi-a dislocat ieri falca şi nu poate să 

vorbească. Vreau sa aflu dacă situaţia e de moment sau sunt 

şanse să dureze.

Pastila de râs

La 14 februarie 1888 a fost inaugurat 
Ateneul Român.

Clădirea, care este realizată într-o 
combinaţie de stil neoclasic cu stil eclectic, a 
fost construită între anii 1886–1888, prin 
stăruinţa lui Constantin Esarcu, după 
planurile arhitectului francez A. Galleron, pe 
bază de subscripţie publică, sub lozinca “Daţi 
un leu pentru Ateneu”.

Ateneul Român a fost ridicat în Grădina 
Episcopiei, teren ce aparţinea familiei 
Văcăreştilor. Mulţi contemporani au criticat 
amplasamentul ... căci locul ales era socotit 
ca fiind prea departe de centrul oraşului şi 
foarte greu de ajuns, mai cu seamă iarna. Nu 
avea statul destule terenuri centrale, trebuia 
oare neapărat ales acest loc "la marginea 
oraşului", era critica lor principală. În 1886 a 
început construcţia actualului edificiu; o parte 
din fonduri au fost adunate prin subscripţie 
publică, la îndemnul Daţi un leu pentru 
Ateneu.

 La recomandarea arhitectului francez 
Charles Garnier, autorul Opéra Garnier din 
Paris, planurile clădirii au fost concepute de 
arhitectul francez Albert Galleron, în aşa fel 
încât să se poată folosi fundaţia deja turnată a 
manejului început de „Societatea Equestra 
Română”. 

 Ateneul a fost consolidat, restaurat şi 
modernizat în perioada 1994-2004 de 
arhitectele Ana Branişte, Raluca Nicoară şi 
Gabriela Mindu împreună cu inginerii Dragoş 
Badea şi Silvia Caraman. A fost redeschis în 
2005, cu ocazia ediţiei a XVII-a a Festivalului 
Internaţional George Enescu.

Circular, dominat de o mare cupolă, cu 
faţada principală în stil neoclasic, Ateneul are 
aspectul unui templu ionic, cu şase coloane 
frontale şi două laterale. La intrarea 
principală, cele opt coloane ionice au proporţii 
similare coloanelor templului Erechteion de 
pe Acropole.

 Faţada este un peristil cu lăţimea de 48 m. 
Sub peristil se află cinci medalioane în 
mozaic care îi reprezintă pe cinci mari 
domnitori ai ţării: Neagoe Basarab, Alexandru 
cel Bun, regele Carol I al României, Vasile 
Lupu şi Matei Basarab. Înălţimea totală a 
clădirii până în vârful cupolei este de 41 m.

 În interior, sala de concerte, cu un 
diametru de 28,50 m, şi o înălţime de 16 m, 
are 600 de locuri la partere şi 52 de loji (în total 
aproximativ 794 de locuri).

 În conferinţa ţinută la 14/26 februarie 
1888, Alexandru Odobescu declara: „N-ar fi o 

adevărată minune a artei picturale feeria de 
scene din istoria naţională cu care dorim a 
vedea acoperită friza ce înconjoară sala 
circulară a viitorului nostru ateneu?”

 Câţiva ani după aceea, pe peretele 
circular al ateneului a fost scris cu literele 
aurite: „Loc rezervat marei fresce ce va 
reprezenta fazele principale ale istoriei 
românilor”.

În anul 1901, pictorul Ştefan Popescu a 
prezentat prima ofertă pentru înfăptuirea 
acestei opere de artă. Oferta i-a fost refuzată 
deoarece suma necesară, cel puţin 80.000 
de lei, a părut enormă.

În 1933, după 32 de ani, a început 
ornamentarea frizei, acceptându-se proiectul 
elaborat de pictorul Costin Petrescu (1872-
1954) din Piteşti. Fresca, începută în 1933 şi 
inaugurată în seara zilei de 26 mai 1939, lată 
de 3 metri şi lungă de 70 de metri, se întinde 
deasupra lojilor, de jur împrejurul tamburului 
cupolei, cu excepţia locului unde se află 
scena. Este alcătuită din 25 de scene 
reprezentative din istoria României.

În timpul regimului comunist din România, 
fresca de la Ateneu, pictată de Costin 
Petrescu, a fost acoperită cu catifea roşie, cu 
scopul de a ascunde rolul monarhiei în istoria 
României[5]. A stat ascunsă privirilor aproape 
două decenii (1948-1966).

Ateneul Român este înscris în Lista 
Monumentelor Istorice din anul 2004, 
monument de arhitectură de grupă valorică A, 
de valoare naţională şi universală.

Templu al artei şi culturii româneşti, 
Ateneul Român rămâne, nu doar o clădire de 
patrimoniu universal, reprezentativă ca 
arhitectură pentru România şi Balcani (cu 
trimitere la antichitatea grecească), ci şi un 
simbol de tradiţie spirituală a unui popor.

 A concerta pe podiumul Ateneului Roman 
din Bucureşti echivalează astăzi în arta lirică 
cu apariţia pe scena Teatrului Scala din 
Milano. Templul din inima capitalei s-a 
transformat în "cartea de vizita" nepieritoare a 
României contemporane.

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

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

Diogene SRL, CUI 3233752, J34/207/2010, pierdut Certificat constatator nr. 
17272/20.12.2005 pentru punct de lucru în Alexandria, str. Dunării nr. 314 și nr. 
15054/13.05.2010 pentru punct de lucru în Alexandria, str. Dunării nr. 223 și sediu social din 
Alexandria, str. Dunării nr. 223, et 1. Le declar nule.

Anunţ

Templu al artei şi culturii româneşti, 
ATENEUL ROMÂN 

O misiune arheologică egipteană a descoperit 83 de 
morminte faraonice în urma unor excavaţii în delta Om al-
Khilgan din guvernoratul Dakahlia.

Mostafa Waziri, secretar general al Consiliului Suprem 
pentru Antichităţi din Egipt, a afirmat că 80 dintre cele 83 de 
morminte datează din prima jumătate a mileniului IV înainte de 
Hristos, cunoscută drept civilizaţia Egiptului de Jos.

P o t r i v i t  
a c e s t u i a ,  
mormintele cu 
f o r m ă  o v a l ă  
c o n ţ i n e a u  
mobilier funerar şi 
sarcofage din lut, 
î n  c a r e  c e i  
îngropaţi fuseseră 
aşezaţi în poziţia 
ghemuit.

Mostafa Waziri a punctat că descoperirea este 
„semnificativă din punct de vedere istoric deoarece indică 
faptul că această regiune a fost foarte populară, iar situl include 
totodată sarcofage rare din lut'', potrivit Xinhua.

Acesta estimează că şi alte morminte vor fi descoperite în 
aceeaşi zonă.

Ayman Ashmawy, director în cadrul Ministerului Egiptean 
pentru Turism şi Antichităţi, a precizat că printre obiectele 
funerare găsite se numără vase mici din lut de diferite forme şi 
câteva scoici.

Totodată, au fost descoperite o serie de instrumente pentru 
machiaj, precum vase cu dermatograf, dar şi bijuterii.

Anul trecut, Egiptul a fost martor la o serie de descoperiri 
arheologice majore, realizate în diferite regiuni ale ţării, precum 
morminte faraonice, statui, sarcofage şi mumii.

Bondarii sunt în pericol
 de extincţie precum albinele

O nouă descoperire 
importantă în Egipt: 83 de 

morminte faraonice



1564: S-a născut 

Galileo Galilei, fizician 

ș i  a s t r o n o m  

renascentist (d. 1642).

1834:  S-a născut 

Vasile Alexandrescu-

U r e c h i a ,  i s t o r i c ,  

prozator și dramaturg 

român (d. 1901).

1840: S-a născut Titu 

Maiorescu, întemeietor 

al criticii românești 

moderne, fondatorul 

J u n i m i i ,  m e m b r u  

fondator al Societății Academice Române (d. 1917).

1851: S-a născut Spiru Haret, matematician, sociolog și om 

politic liberal, organizatorul învățământului românesc de 

după 1864, membru al Academiei Române (d. 1912).

1933: S-a născut Iosif Sava, om de cultură, muzicolog, 

realizator de emisiuni TV (d. 1998).

1944: S-a născut Alexandru Bocăneț, regizor și realizator 

român de televiziune (d. 1977).

1965: A murit Nat King Cole, pianist, interpret de jazz și 

cantautor american (n. 1919).
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07:30 Politică şi delicateţuri 08:30 
Aventura urbană 09:30 Constructorii 
de visuri 10:00 Vreau să fiu sănătos 
11:00 Observatori la Parlamentul 
European 11:30 Romania veritabilă 
12:00 Replay 13:00 Down the Road. 
Aventura 14:00 Telejurnal 14:30 Ora 
regelui 15:20 Momente, schiţe de 
I.L.Caragiale 17:10 Festivalul Ioan 
Macrea 19:00 Teleenciclopedia 20:00 
Telejurnal 21:00 1989-Decembrie 
Roşu 22:00 Ecaterina  22:50 
Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 15 Februarie

O ruda din alta 
localitate va da o veste 
care va indispune. S-
ar putea sa fiti nevoit 
sa  p leca t i  i n t r - o  
calatorie lunga. Daca 
va urcati la volan, 
respectati cu strictete 
regulile de circulatie. 

Dimineata este 
posibil sa primiti vesti 
bune de la o ruda. Va 
recomandam sa va 
t e m p e r a t i  
nervozitatea si sa 
evitati discutiile in 
cont rad ic tor iu  cu  
partenerul de viata. 

Aveti de rezolvat o 
multime de probleme 
si s-ar putea sa nu fiti 
prea bine dispus. Nu 
va asumati riscuri! Va 
sfatuim sa evitati 
d i s c u t i i l e  i n  
contrad ic tor iu  cu 
persoana iubita.

Va  s c h i m b a t i  
programul din cauza 
u n o r  p r o b l e m e  
personale. Un prieten 
v-ar putea propune sa 
va asociati cu el intr-o 
afacere promitatoare. 
Nu luati hotarari in 
graba.

S-ar putea sa 
plecati intr-o calatorie 
in interes profesional. 
Se pare ca nu sunteti 
prea bine dispus si 
aveti tendinta sa 
exagerati. Situatia 
financiara va cam 
nemultumeste. 

S-ar putea sa fiti 
nervos din cauza 
neintelegerilor cu o 
femeie mai in varsta. 
Va recomandam sa 
evitati intalnirile cu 
prietenii si cu rudele. 
Nu incercati nici o 
speculatie! 

Nu sunteti multumit 
de nimic. S-ar putea 
sa nu reusi t i  sa 
obtineti un imprumut 
dupa care ati alergat. 
Pastrati-va calmul! 
Riscati sa declansati 
o cearta de proportii.

Este posibil sa fiti 
nervos din cauza ca 
nu va ajung banii. Nu 
va pierdeti rabdarea! 
Nu este momentul sa 
va ocupati de afaceri. 
Nu prea aveti sanse 
sa iesiti in castig. 

Daca dor i t i  sa 
faceti o investitie, va 
sfatuim sa nu va 
grabiti. Ar fi bine sa nu 
riscati daca vreti sa nu 
ies i t i  in  paguba.  
Starea de nervozitate 
v-ar putea afecta 
relatiile parteneriale. 

BERBEC

Dimineata s-ar 
putea sa fiti indispus 
d i n  c a u z a  u n o r  
incurcaturi pe plan 
financiar. Vă sfătuim 
ca astăzi sa nu luati 
decizii importante si 
s a  n u  s e m n a t i  
documente oficiale.

F i t i  a t e n t  l a  
cheltuieli, ca sa nu 
ajungeti la discutii 
aprinse cu partenerul 
de viata. Aveti un simt 
critic mai pronuntat 
decat de obicei, care 
va  poa te  a fec ta  
relatiile parteneriale. 

Se pare ca sunteti 
nervos din cauza 
unor mici probleme 
financiare. Ar fi bine 
sa tineti cont de 
sfaturile unei rude 
mai in varsta. Este 
recomandat sa evitati 
speculatiile. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Duminica, la Tiffany 12:00 Ce 
spun românii - Ştirile PRO TV 
13:00 Cavalerii mesei rotunde 
15:45 Românii au talent 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:00 Războinicul 
Vânător și Crăiasa Zăpezii 22:15 
Goosebumps: Îți facem părul 
măciucă 00:15 Pe bune?! 02:15 
Lumea de dincolo: Trezirea la 
viață

07:00 Observator 09:30 
Pocahontas 10:45 Lara Croft: 
Tomb Raider 13:00 Observator 
13:45 Sacrificiul – Alegerea 
16:00 Scena misterelor 19:00 
Observator 20:00 Asia Express 
- Drumul comorilor 23:45 John 
Wick 2 02:15 Observator 03:00 
În puii mei 03:30 Scena 
misterelor 06:00 Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 11:00 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Survivor Romania 23:00 Bravo, 
ai stil! 01:00 Știrile Kanal D 02:00 
Roventura 03:00 Puterea 
dragostei

07:20 Capri 10:30 Flash 
monden 11:00 Secrete de stil 
11:30 Cu lumea-n cap 14:00 
Săptămâna nebunilor 15:30 
Secretul lui Bachus 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 Secretul unei crime 
22:00 Artista, dolarii și ardelenii 
23:00 Pruncul, petrolul și 
ardelenii 01:00 Secretul unei 
crime 

08:30 Ce femeie! 10:30 La 
bloc 12:45 Jumanji 14:45 
Chior să fii, noroc să ai! 16:30 
Dl. Peabody și Sherman 
18:15 La bloc 20:30 Trenul cu 
bani 22:45 Fantomele de pe 
Marte 00:45 Trenul cu bani 
02:45 Fantomele de pe 
Marte 04:15 La bloc 06:15 Ce 
spun românii

08:00 România…în bucate 
08:30 Generaţia Fit 09:00 Noile 
aventuri ale fiicei oceanului 10:00 
Mic dejun cu un campion 11:00 
D'ale lu' Mitică 12:00 Vibe By Ioana 
Voicu 12:30 Cap compas 13:00 
Gala Umorului 15:00 Femei de 10, 
bărbați  de 10 17:00 Zile cu stil 
17:30 MotorVlog 18:00 Memorialul 
Durerii 19:00 Telejurnal 20:10 
Rapsodie în roz 22:10 Păcatul şi 
ruşinea 00:00 Zile cu stil

07:45 Lego Ninjago: Filmul 
09:20 Vrei să te însori cu mine? 
11:10 Un negru pentru Casa 
Alba 12:40 Collateral Beauty: A 
doua șansă 14:15 Începutul 
16:35 Jaf cu st i l  18:05 
Terminator: Genisys 20:00 Dog 
Days 21:55 Liga Dreptății 
23:45 Proud Mary – Asasina 
01:15 Profesorul Marston și 
femeile fantastice
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

15 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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CFR Cluj a solicitat şi obţinut la Lausanne 
suspendarea punerii în aplicare a deciziei 
privind interdicția la transferuri, până când 
cazul va fi judecat pe fond de TAS. Acum, FRF a 
venit cu câteva precizări în acest sens.

Forul condus de Răzvan Burleanu spune că 
nu a intenționat să îngreuneze activitatea CFR-
ului: "Cu privire la litigiul aflat pe rolul TAS între 
CFR 1907 Cluj și FRF vă aducem la cunoștință 
următoarele.

În urma dezbaterilor care au avut loc în fața 
TAS în data de 11 februarie 2020, părțile și-au 
prezentat susținerile, ambele acceptând faptul 
că scopul principal al monitorizării financiare în 
general, și al respectării pragului de 
rentabilitate, în special, este de a determina 
îmbunătățirea situației financiare a cluburilor în 
sensul acoperirii costurilor acestora din 
veniturile realizate.

De asemenea părțile au arătat că:
CFR 1907 Cluj a încălcat pragul de 

r e n t a b i l i t a t e  c o n f o r m  c o n s t a t ă r i l o r  

administrației de monitorizare;
Interesul FRF nu a fost acela de a împiedica 

CFR 1907 Cluj de a-și desfășura activitatea.
Astfel, luând în considerare faptul că, pentru 

aceleași argumente de mai sus, UEFA 
consideră benef ică încheierea unor 
angajamente cu cluburile aflate în aceeași 
situație (exclusiv în ceea ce privește pragul de 
rentabilitate), în scopul unei monitorizări mai 
drastice a activității acestora, hotărârea TAS va 
consfinți clarificarea modalității în care CFR 
1907 Cluj va avea dreptul de a efectua 
transferuri în perioada monitorizată, cu 
mențiunea că, în conformitate cu politica FRF, 
legitimarea jucătorilor U21 va fi prioritară", se 
arată în comunicatul emis de FRF.

Cazul CFR-ului nu s-a judecat încă la TAS, 
astfel că Dan Petrescu a putut face transferuri

CFR Cluj a găsit cea mai bună cale pentru a 
putea să facă transferuri, drept suspendat prin 
decizia luată luna trecută de Comisia deApel a 
FRF. Campioana a obținut suspendarea punerii 
în aplicare a deciziei până când cazul va fi 
judecat pe fond la TAS.

Înainte de Crăciun, CFR Cluj  a primit 
interdicţie la transferuri "până la următoarea 
evaluare, la care se constată îndeplinirea 
cerinței, pentru încălcarea articolului 59 privind 
pragul de rentabilitate".

Pentru că nu putea fi analizat atât de repede, 
iar CFR risca să nu poată face transferuri în 
timp util pentru startul părţii a doua a Ligii 1 şi, 
mai ales pentru dubla cu FC Sevilla, TAS a fost 
de acord cu solicitarea românilor, anume de  
suspendarea a sentinţei.

SPORT

Antrenorul gazdelor, Dusan Uhrin, s-a resemnat după 
ratarea play-off-ului și acum vrea să se revanșeze cu un 
succes împotriva FCSB-ului.

Dusan Uhrin Jr spune că nu are cum să-i motiveze în plus 
pe jucătorii săi înaintea unui asemenea meci, pentru că în 
tribune vor fi 30.000 de oameni: "FCSB are jucători foarte 
buni în atac, dar în același timp are probleme în apărare, la fel 
ca noi. Trebuie să luptăm și să dăm tot ce avem mai bun. 
Niciodată nu va exista o favorită într-un asemenea meci. Nu 
știu dacă e un avantaj pentru noi faptul că FCSB nu are un 
număr 9. Ăsta e stilul lor acum.

În mod normal avem 2.000 - 3.000 de suporteri la 
meciurile de acasă, acum vor fi 30.000. Jucătorii știu că este 
un meci mare. Nu cred că au nevoie de motivație în plus. 
Mereu vreau să câștig, de asta am ales această meserie. 
Știm de la ce să ne așteptăm din partea FCSB-ului, cred că va 
fi un meci bun. Avem cei mai buni suporteri din țară. Ei sunt în 
același timp și prietenii noștri. Aștept cu nerăbdare meciul cu 
FCSB", a spus Dusan Uhrin Jr, înaintea derby-ului cu FCSB.

PCH a mutat meciul pe Arena Națională
Programat inițial pe stadionul Dinamo, derby-ul cu FCSB 

a fost mutat pe cel mai mare stadion al țării, la inițiativa 
suporterilor înscriși în programul ”DDB”.

Înaintea derby-ului, FCSB se află pe locul 3, cu 43 de 
puncte. Dinamo ocupă poziția 9, cu 31 de puncte, fără vreo 
șansă de a mai prinde play-off-ul.

Patricia Ţig e în formă de zile mari la turneul de la Hua Hin. 
Românca s-a calificat entuziasmant în semifinale, după ce a 
trecut de Saisai Zheng, scor 6-4, 6-4. Meciul a durat o oră și 
39 de minute, pe o temperatură de 37 de grade și un vânt 
puternic.

La competiția din Thailanda, dotată cu premii totale de 
275.000 de dolari, Țig a început mai slab meciul, după ce 
chinezoaica a făcut break. Nu a ținut prea mult bucuria lui 
Zheng, pentru că românca a făcut și ea break și a luat primul 
set după ce a câștigat 4 game-uri la rând.

În al doilea set, Țig a mers ceas, chiar dacă a fost condusă 
cu 2-0, a câștigat din nou 4 game-uri la rând și s-a calificat în 
semifinale, după ce a eliminat numai jucătoare din China 
până acum. În semifinale, Țig va întâlni câștigătoarea 
meciului Magda Linette - Xiy Wang.

Patricia Ţig şi-a asigurat un cec de 11.600 dolari şi 110 
puncte WTA.

Uhrin, încrezător înaintea derby-ului:

 "Normal avem 2.000 
de suporteri la meciuri, 

acum vin 30.000"

Superb! Patricia Ţig e în 
semifinale la Hua Hin, după un
 duel fantastic cu Saisai Zheng

Mirel Rădoi, 38 de ani, a 
dezvăluit ce surprize ar putea 
apărea la barajul cu Islanda-
România, din 26 martie. 
Selecționerul se gândește să 
convoace nume care 
până acum nu au 
cochetat cu echipa 
națională.

”Au intrat și alți 
jucător i  în vizorul  
n o s t r u .  P o a t e  f i  
Alexandru Crețu, care 
a fost la Iași și acum e 
în Slovenia, la Maribor. 
Poate fi Alexandru 
Băluță, împrumutat de 
Slavia Praga. Mai 
poate veni și Dorin Rotariu, de 
la Astana. Alexandru Maxim 
nu este un jucător de bază 
acum, dar poate apărea în 
echipă.

Sunt jucători care sunt 

obișnuiți cu selecțiile, iar la noi 
s-ar putea să nu mai vină! Nu 
pot da nume, s-ar crea o 
polemică pe care nu o doresc 
înainte de acest meci. Trebuie 

să înțeleagă că nu vin la 
națională pentru Rădoi, vin 
pentru România”, a declarat 
Mirel Rădoi, la ”Marius Tucă 
Show”.

Rădoi: ”Stanciu nu poate 
lipsi de la echipa națională!”

Selecționerul a vorbit și 
despre fotbaliștii consacrați, în 
j u r u l  c ă r o r a  v r e a  s ă  
construiască echipa națională.

”Cred că în momentul de 
față pot da câteva 
nume, începând cu cei 
doi portari, Tătărușanu 
și Ionuț Radu. După 
aceea Chiricheș. Mai 
departe, Stanciu nu 
poate lipsi de la echipa 
națională, pentru că 
arată o formă foarte 
bună, chiar dacă are 
momente de rătăcire la 
declarații publice.

D u p ă  a c e e a ,  
Răzvan Marin, Cicâldău și 
Nistor. Chiar aseară mă uitam 
la Ianis Hagi. Liderul naționalei 
este Chiricheș, în spatele lui 
poate veni Tătărușanu”, a mai 
spus Rădoi.

CFR Cluj a fentat interdicția la transferuri, 
FRF vine cu precizări

Surprize uriașe anunțate de Rădoi pentru meciul cu
 Islanda! Cine ”împrospătează” echipa națională
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