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Peste 100 de misiuni în minivacanța
de Crăciun
În minivacanța de
Crăciun, echipajele
de salvatori din cadrul
Inspectoratului
pentru Situații de
Urgență „A.D. Ghica”
a l j u d e ț u l u i
Te l e o r m a n , c u
mijloacele tehnice
destinate stingerii
i n c e n d i i l o r,
recuperării și salvării
persoanelor din medii
ostile vieții, precum și
pentru acordarea
primului ajutor
calificat, au participat
la un număr de 101
evenimente.
77 de cazuri
SMURD, pentru
acordarea primului
a j u t o r
ș i
transportarea la spital
a persoanelor rănite
ori cu probleme
medicale grave. 6
accidente rutiere,
pentru descarcerarea
persoanelor rănite,
acordarea primului
ajutor calificat și
transportarea la
spital, precum și
pentru asigurarea
măsurilor de
prevenire și stingere
a incendiilor.

7
Tradiția călușului în județul Teleorman

De la ritual la spectacol

7
Recunoașterea
diplomei de studii
obținută post-Brexit
la o universitate din
Marea Britanie

(Continuare în
pagina 2)

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția „Cercetări arheologice în județul
Teleorman- decada 2011-2020”
Muzeul Județean
Teleorman ne invită să
vizităm expoziția
„Cercetări arheologice în
județul Teleorman- decada
2011-2020”.
Aceasta reunește
rezultatele obținute în cea
mai mare parte a
cercetărilor arheologice
derulate în ultimii 10 ani pe
teritoriul județului
Teleorman, atât de către
specialiști ai Muzeului Județean Teleorman, cât și de către cercetători de la alte
muzee, universități sau institute de cercetare.
(Continuare în pagina 4)

(€) 1 EUR
4.8735 lei

($) 1 USD
3.9904 lei

Peste 1100 de kilograme de articole
pirotehnice, ridicate de polițiști
Peste 1120 de kilograme de
articole pirotehnice, deținute fără
drept, au fost ridicate de polițiști, în
urma acțiunilor efectuate pentru
verificarea legalității operațiunilor
cu obiecte pirotehnice, în ultimele
săptămâni.
Inspectoratul de Poliţie
Judeţean Teleorman, prin Serviciul
Arme Explozivi și Substanțe
Periculoase, cu sprijinul Serviciului
de Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și
Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, a declanșat, la data de
23 noiembrie 2020, acțiunea națională desfăşurată la nivelul Poliţiei Române
„FOC DE ARTIFICII”.
(Continuare în pagina 2)

(£) 1 GBP
5.3833 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
241.0851 lei

EVENIMENT - ACTUALITATE
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Peste 100 de misiuni în minivacanța
Peste 1100 de kilograme
de Crăciun
de articole pirotehnice,
(urmare din pagina 1)
2 incendii, izbucnite în
locuințele unor cetățeni din
municipiul Turnu Măgurele,
unul din cauza unei lumânări
uitate aprinse, iar celălalt de la
un aparat de gătit lăsat în
funcțiune nesupravegheat.
Cele două incendii au
fost stinse rapid de
salvatorii turneni cu
a j u t o r u l
autospecialelor de
lucru cu apă și spumă,
fără a fi înregistrate
victime. 3 misiuni în
sprijinul echipajelor
medicale ale SAJ
Teleorman, pentru
preluarea unor
p e r s o a n e
supraponderale, cu
probleme de sănătate,
în vederea transportării
la unitățile spitalicești.
4 transporturi de
persoane confirmate
ori suspecte COVID 19
către unitățile
spitalicești din județ. 4
misiuni de transport și
prelevare probe
COVID-19 împreună cu
personalul SAJ Teleorman. 5
decontaminări ale
autospecialelor de intervenție
folosite la transportul
persoanelor confirmate cu
noul coronavirus.

Pe linia prevenirii și
combaterii răspândirii infecției
COVID-19, pompierii militari
teleormăneni și reprezentanții
instituțiilor cu atribuții de
control au efectuat 40 de
verificări cu privire la modul de
respectare a măsurilor de

prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV 2 în
locurile cu aglomerări de
persoane din localitățile
Alexandria, Roșiorii de Vede,
Troianul, Turnu Măgurele,
Smârdioasa, Viișoara, Piatra

și Zimnicea, aplicând pentru
nerespectarea măsurilor de
protecție individuală 21 de
sancțiuni contravenționale.
Voluntarii Inspectoratului
pentru Situații de Urgență
Teleorman și personalul
structurilor de intervenție au
continuat în perioada
sărbătorilor de Crăciun
acțiunile de informare a
cetățenilor, efectuând
34 de misiuni în zonele
cu aflux de persoane
(piețe, târguri, zone
comerciale, stații ale
mijloacelor de
transport în comun),
a t â t p e n t r u
d i s e m i n a r e a
materialelor de
informare preventivă,
cât și pentru
transmiterea mesajelor
audio.
Având în vedere
s i t u a ț i a
epidemiologică,
cetățenii trebuie să
conștientizeze faptul
că numai prin
respectarea cu
strictețe a regulilor de
protecție sanitară putem
aduce normalitatea mai
aproape și continua
activitățile de zi cu zi.
C.D.

După liniște, furtună
După o perioadă de liniște în care în
Comuna Plopii Slăvitești nu s-au mai
întâmplat tâlhării sau spargeri, în dimineața
zilei de Crăciun, Polițiștii Secției de Poliție din
Comuna Plopii Slăvitești au fost sesizați că în
incinta numitei I.D. din Comuna Plopii
Slăvitești, sat Dudu, s-a intrat prin efracție de
unde s-au sustras băuturi și alimente. Autorul
acestei fapte a fost identificat de organele legii
în persoana „recidivistului” T. N. din Comuna
Plopii Slăvitești, sat Dudu, care se ascunsese
în podul unei anexe pentru a nu fi găsit de
Poliție. Paradoxal acesta este vecin cu
păgubita I.D.
CV-ul acestui individ aflat la senectute este

impresionant în ceea ce privește infracțiunile
pe care le-a comis: și-a petrecut viața în
pușcărie de la paisprezece ani când a fost dus
de „Miliția” de atunci la Școala de Corecție
pentru furtul unei biciclete. Au urmat furturi de
cai, spargeri de magazine, intrări prin efracție
în locuințe, tâlhării, tentative de viol. Anii au
trecut, legile s-au schimbat și în urmă cu
câteva luni acest individ a fost eliberat la fel ca
sute de criminali ca să săvârșească alte fapte.
Recidivistului T. N. i s-a întocmit dosar
penal și a fost reținut pentru cercetări de Poliția
Comunei Plopii Slăvitești.

ridicate de polițiști
(urmare din pagina 1)
Aceasta are ca scop creșterea siguranței cetățenilor, prin
activitățile de prevenire, identificare și combatere a
evenimentelor negative generate de nerespectarea
prevederilor legale privind deținerea, comercializarea, importul,
depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către
persoanele fizice și juridice, în perioada sărbătorilor de iarnă
2020/2021.
Acţiunile au în vedere modul în care sunt respectate
prevederile legislației în vigoare de către societăţile comerciale
autorizate care desfăşoară operaţiuni cu articole pirotehnice,
precum şi identificarea persoanelor fizice și juridice
neautorizate, care comercializează ambulant articole
pirotehnice.
În urma activităților desfășurate, echipele de control au
verificat 30 de persoane fizice și 5 persoane juridice și au fost
efectuate 6 percheziţii domiciliare şi 15 controale în pieţe şi
târguri.
De asemenea, au fost întocmite 8 dosare penale şi au fost
aplicate 2 sancțiuni contravenționale .
Totodată, au fost indisponibilizate, în vederea confiscării,
1120 de kilograme de articole pirotehnice din diferite tipuri şi
clase.
Poliţiştii teleormăneni fac precizarea ca multe dintre
obiectele pirotehnice sunt periculoase şi vă pot răni sau chiar
lăsa invalizi, pot provoca incendii şi distrugeri de bunuri. Astfel
de accidente au loc an de an, în special în perioada sărbătorilor
de iarnă.
Pentru a preveni incidentele neplăcute şi pentru menţinerea
unui climat de siguranţă publică în preajma sărbătorilor de iarnă,
poliţiştii teleormăneni recomandă cetăţenilor să achiziţioneze
doar obiectele pirotehnice permise de lege, doar de la societăţi
autorizate şi să le utilizeze în condiții de siguranță.
Verificaţi dacă aceste produse au inscripţionate în limba
română denumirea, clasa/categoria din care fac parte,
instrucţiuni de folosire, termenul de garanţie şi, foarte important,
pericolele care pot apărea odată cu păstrarea sau manipularea
lor necorespunzătoare.
Articole pirotehnice permise publicului larg sunt doar cele din
categoriile F1 – articole pirotehnice de divertisment cu nivel de
risc foarte scăzut şi nivel de zgomot neglijabil gen artificii
(steluţe; lumânari scânteietoare; jerbe cu scântei; minifacle;
minisori; inele de foc; sateliţi) şi P1 - articole pirotehnice, altele
decât articole pirotehnice de divertisment şi articole de scenă,
care prezintă un risc scăzut.
C.D.

Anul Nou aduce
prețuri mai mari la carburanți

Anunţuri

Vești proaste pentru șoferi. Carburanții se scumpesc din nou
de la 1 ianuarie, ca urmare a modificării accizei.
De la 1 ianuarie, acciza pentru benzina fără plumb crește cu
5,4 bani pe litru, iar cea pentru motorină cu 4,9 bani pe litru.
Aplcând și TVA, majorarea finală, la pompă, este de 6,4
bani/litru în cazul benzinei și 5,8 bani/litru în cazul motorinei.

SC RECOND COM IMPEX SRL angajează inginer agronom. Se oferă salariu
motivant. Relații la telefon 0766.279.773 sau 0247.314.575.
***
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.

Pe perioada de vârf a crizei covid, vânzările de carburanți și
cotațiile bursiere ale petrolului s-au prăbușit, însă de la jumătate
celui de-al treilea trimestru au reînceput să crească, odată cu
relaxarea intervenită după primul val COVID. În România, la
sfârșitul lunii septembrie, un litru de benzină costa 4,30 lei, dar
acum a ajuns chiar și la 5 lei.

M. T.
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Noul ministru al Muncii a anunțat înființarea
Bugetul de stat
de urgență a unei comisii pentru recalcularea pensiilor
Bugetul de stat al României, sau bugetul public, este
pe bază de contributivitate
un document, un plan sau o balanță în care se prevăd
Raluca Turcan a anunțat
după preluarea mandatului că
recalcularea pensiilor pe bază
de contributivitate va fi făcută
de o comisie interministerială.
Comisia va fi înființată de
urgență, pe 28 decembrie, a
precizat noul ministru al
Muncii şi Protecţiei Sociale.
”Aş sublinia subiectul
pensiilor, care deja face parte
dintr-o măsură pe termen lung
pe care o vom urmări ca
impact social extrem de
important, şi anume că am
solicitat echipei ministerului să
îmi prezinte structura unei
comisii pe care să o înfiinţăm
de urgenţă, începând cu 28
decembrie, astfel încât să
chemăm reprezentanţii mai

multor ministere la masă şi să
putem pune pe masa opiniei
publice o soluţie care să
asigure recalcularea pensiilor
pe bază de contributivitate.
Vreau să facem un pas mare
înainte pe acest subiect, care
a fost pronunţat în diferite
momente, din nefericire doar
în cheie electorală”, a declarat
Turcan.
Întrebat despre majorarea
pensiilor, ministrul Muncii a
răspuns că în cei patru ani de
mandat va evita speculațiile
privind regimul de calcul sau
momentul creșterii lor pentru
că acest lucru poate dezamăgi
beneficiarii, și că va anunţa
deciziile atunci când vor fi
luate.

”Cât timp voi fi ministrul
Muncii, nu voi intra în niciun fel
de speculaţii privind regimul
d e c a l c u l a l p e n s i i l o r,
momentul majorărilor şi aşa
mai departe, pentru că ele
creează o aşteptare uriaşă în
rândul beneficiarilor, şi nu
vreau să îi dezamăgim.
Aşadar pot să le spun că din
această zi, practic prima zi de
preluare a mandatului, m-am
preocupat să creez acel
mecanism instituţional care să
ne permită tuturor să ajungem
în România la pensii calculate
pe bază pe contributivitate şi
echitate în sistemul public de
pensii. De aici încolo vom
anunţa doar deciziile pe care
le luăm”, a adăugat Turcan.

sumele de bani strânse la dispoziția statului, surse de
proveniență a acestora, precum și direcțiile lor de
utilizare. Bugetul de stat este o componentă de bază a
bugetului general consolidat și a finanțelor publice, în
general. Termenul de buget își are originea în limba
latină, desemnând un sac cu bani, fiind regăsit cu același
sens în limba franceză, semnificând sac sau cufăr în care
se păstrau obiecte personale sau banii, atunci când se
întreprindea o călătorie.
Definirea juridică a bugetului este în România, pentru
prima dată, în anul 1929, odată cu adoptarea legii asupra
contabilității publice și asupra controlului bugetului și
patrimoniului public.
Bugetul pe anul viitor va fi definitivat de noul Guvern,
a spus ministrul Finanțelor, cât mai curând. El a precizat

Președintele Klaus Iohannis
face astăzi o vizită oficială în Moldova
Președintele Klaus Iohannis se întâlnește
astăzi, la Chișinău, cu omologul său
moldovean, Maia Sandu. Este prima vizită la
nivel înalt primită de noul Președinte al
Republicii Moldova după preluarea mandatului.
Potrivit programului anunțat de Administrația
Prezidențială, vizita oficială va începe la ora
11:30. Cei doi șefi de stat vor susține declarații
comune de presă la 13:05.
”Vizita Președintelui României la Chișinău
va oferi cadrul pentru transmiterea unui puternic
mesaj de susținere pentru noul Președinte al
Republicii Moldova, într-un moment istoric
pentru parcursul european al Republicii
Moldova, precum și un mesaj de sprijin pentru
cetățenii Republicii Moldova, în efortul de
democratizare, de implementare ireversibilă a
principiilor statului de drept și de consolidare
atât a parcursului european, cât și a relațiilor
privilegiate cu România.
Din această perspectivă, în cadrul vizitei vor
fi abordate aspecte concrete referitoare la
sprijinul României pentru cetățenii Republicii
Moldova, inclusiv în contextul pandemiei de

COVID-19, și respectiv pentru susținerea
dezvoltării economice și sociale a Republicii
Moldova.
Totodată, cei doi Președinți urmează să
adopte o Declarație comună prin care se
urmărește consolidarea parteneriatului
strategic bilateral, reafirmând relația specială
dintre București și Chișinău la aniversarea, în
2020, a zece ani de la semnarea Parteneriatului
Strategic pentru Integrarea Europeană a
Republicii Moldova, precum și angajamentul
Republicii Moldova de a urma parcursul
european și de a implementa reformele
democratice necesare în acest sens”, se arată
în comunicatul Administrației Prezidențiale.
Proeuropeana Maia Sandu a fost învestită în
funcția de Președinte al Republicii Moldova pe
24 decembrie.
În vârstă de 48 de ani, Sandu este prima
femeie care va conduce țara pentru cel puțin
patru ani. Proeuropeana a câștigat alegerile
prezidențiale cu 57,75% din voturi, în timp ce
socialistul Igor Dodon a obținut 42,25% din
sufragii.

că în privința salariului minim pe economie a trebuit să
mai existe discuții tripartite.
”Am văzut câteva estimări; încă nu am agreat toți pe
aceeași formulă. În noua calitate de guvernare vom avea
o variantă pe care o vom prezenta, sper, cât mai curând.
Trebuie să terminăm negocierile cât mai repede”, a spus
Florin Cîțu înaintea învestirii noului Guvern.
”Binențeles că știm exact necesitățile pentru fiecare
minister, de ce este nevoie, ce proiecte trebuie
finanțate. După ce vor fi finalizate negocierile, vom avea
și proiectele noi care apar”, a mai precizat Cîțu.
Este foarte greu să împarți două paie la trei măgari,
mai ales în an de pandemie. Trebuie acordate două
procente din buget pentru armată, conform acordurilor
cu NATO, dar și pentru învățământ trebuie bani, și
pentru agricultură, pentru industrie, pentru investiții,
dar mai ales trebuie acordați bani pentru sănătate,
pentru a nu fi o țară ucisă de coronavirus, ci una care
învinge pandemia.
Ioan DUMITRESCU

Sorin Cîmpeanu, despre redeschiderea școlilor: ”O estimare corectă,
dacă vrem să fim responsabilli, nu putem da”
Sorin Cîmpeanu a declarat
duminică seară, la Realitatea
Plus, că nu poate estima o dată
la care vor putea fi redeschise
grădinițele și școlile, acest
lucru depinzând de situația
epidemiologică. În schimb,
ministrul Educației a precizat
că prioritate ar trebui să aibă
grădinițele și învățământul
primar, fiind necesară o analiză
și în ceea ce privește numărul
cadrelor didactice care mai
sunt în activitate.
”Este un lucru excepțional
faptul că a început campania
d e v a c c i n a r e . Tr e b u i e
menținută campania de
informare pentru a prezenta
toate avantajele vaccinării,
pentru a fi prezentată
necesitatea vaccinării.
Din perspectiva ministerului
Educației, ne dorim ca școala
să înceapă cât mai repede cu
putință, în momentul în care
situația epidemiologică,

reflectată ca atare de către
specialiști, ne va permite acest
lucru.
Trebuie, de asemenea, să
vedem ce fac și alte state.
Știind că toate formele de
educație sunt importante pe
toate palierele, totuși urgența
maximă ar fi în primul rând
grădinița și învățământul
primar, în al doilea rând - elevii
claselor a VIII-a și a XII-a, cei
care vor susține examenele
naționale, în al treilea, dar nu în
ultimul rând - școlile din medii
dezavantajate, care au avut
dificultăți, care au avut acces
deficitar la echipamente și
internet.
Prioritizarea aceasta
vizează nu numai deschiderea
școlilor, ci vizează și activitățile
remediale care sunt absolut
obligatorii pentru a compensa
pierderile de până acum.
Prioritizarea ar trebui să fie
aceasta, fără a dezavantaja

alte paliere de educație. Totuși,
cel mai important este să
deschidem în primul rând ciclul
primar și grădinițele.

ianuarie, un lucru concret pe
care aș vrea să îl transmit este
acela al necesității unei
radiografii corecte și complete

8 februarie ar trebui să fie
data de începere a semestrului
doi. 11 ianuarie ar trebui să fie
data, conform calendarului
inițial, pentru reluarea
cursurilor. Până pe data de 11

cu privire la toți cei care au avut
acces parțial în raport cu cei
care au avut acces deficitar la
educație.
(...) Decizia (de
redeschidere a școlilor - n.red)

va fi luată împreună cu
ministerul Sănătății. O
estimare în acest moment,
corectă dacă vrem să fim
responsabili, nu putem da. Ne
dorim cât mai devreme, sigur,
ne-am dori 8 februarie, spre
exemplu, dar totul depinde de
evoluția situației
epidemiologice”, a răspuns
ministrul, întrebat când ar
putea fi deschise școlile.
Cîmpeanu a precizat că
analiza trebuie făcută și la
nivelul cadrelor didactice,
întrucât mulți profesori au ieșit
la pensie.
”Sunt 10.000 de pensionari
în sistemul de educație. În
acest moment, nu știm câți mai
continuă, deci este și un deficit
de cadre didactice într-un
moment în care avem nevoie
de mai multe cadre didactice
tocmai pentru a compensa
pierderile din această
perioadă”, a adăugat ministrul.
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SOCIAL - ECONOMIC

Alocaţiile cresc cu 20%
din ianuarie
Există decizia de a majora Indicele Social de Referinţă,
dar acest lucru va avea loc în urma unei dezbateri, a declarat,
joi, ministrul Muncii şi al Protecţiei Sociale, Raluca Turcan,
într-o conferinţă de presă organizată după preluarea
mandatului.

"În privinţa Indicelui Social de Referinţă, care nu a mai
crescut din anul 2015, putem să afirmăm că există decizia de
a creşte acest Indice Social de Referinţă, dar creşterea
aceasta trebuie să se facă nu într-o cheie electorală, aşa cum
a fost votată legea în Parlament, ci în urma unei dezbateri
reale şi voi propune acest lucru membrilor Cabinetului în
momentul în care trebuie să ne pronunţăm pe acest subiect",
a afirmat Raluca Turcan.
Pe de altă parte, ministrul Muncii a menţionat că alocaţiile
pentru copii vor creşte cu 20% din 1 ianuarie.
"În privinţa alocaţiilor, răspunsul este că suntem în cadrul
ordonanţei de urgenţă adoptate de Guvernul Orban, deci
Guvernul precedent, şi de la 1 ianuarie cu siguranţă alocaţiile
vor creşte cu 20% şi, de asemenea, în momentul în care
legea se va reîntoarce la Parlament vom definitiva cadrul
legal cu privire la majorarea alocaţiilor pentru copii", a
precizat Raluca Turcan.

Românii cheltuie pentru
mâncare și băuturi non-alcoolice
dublu față de media UE
Țara noastră a ocupat, în
2019, primul loc în Uniunea
Europeană în ceea ce privește
cheltuielile pentru alimente şi
băuturi non-alcoolice. În timp
ce în UE gospodăriile au
alocat, în medie, 13% din
totalul cheltuielilor de consum
pentru alimente și băuturi nonalcoolice, cele din România au
reprezentat 26%, potrivit
datelor publicate luni de
Eurostat.
România a fost urmată de Lituania (20,2%) şi Estonia
(19,3%).
La polul opus, ponderea cheltuielilor pentru alimente şi
băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum a fost
sub 10% în trei state membre, respectiv Austria (9,7%),
Luxemburg (8,9%) şi Irlanda (8,6%).
Pe ansamblu, gospodăriile din UE au cheltuit anul trecut
peste 956 de miliarde de euro pentru alimente şi băuturi nonalcoolice, echivalentul a 6,8% din Produsul Intern Brut. Suma
reprezintă 13% din totalul cheltuielilor de consum, fiind a treia
mare categorie de cheltuieli ale gospodăriilor după cele
pentru locuinţă, apă, electricitate, gaze naturale şi alţi
combustibili, care au reprezentat 23,5% din total, şi cele
pentru transport, care au reprezentat 13,1%.
Din datele Eurostat mai reiese că, între anii 2009 și 2019,
ponderea cheltuielilor pentru alimente şi băuturi nonalcoolice în totalul cheltuielilor de consum a scăzut sau a
rămas stabilă în majoritatea statelor membre UE, inclusiv în
România. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în
Lituania (-5,2%), Malta (- 3,5%) şi Polonia (-3%).
În țara noastră, ponderea cheltuielilor pentru alimente şi
băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum a
scăzut cu 1,3 puncte procentuale în perioada mențtionată, de
la 27,3% în 2009 până la 26% în 2019.
Pe de altă parte, ponderea cheltuielilor pentru alimente şi
băuturi non-alcoolice în totalul cheltuielilor de consum a
crescut în şapte state membre UE. Cele mai mari creşteri sau înregistrat în Cehia (+1,3%), Slovacia (+1,1%) şi Ungaria
(+0,5%).

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția „Cercetări arheologice în județul
Teleorman- decada 2011-2020”
(urmare din pagina 1)
Vernisajul a avut loc în data de 23 decembrie
2020, iar expoziția va rămâne la dispoziția
publicului vizitator până la sfârșitul lunii iunie
2021.
Partea introductivă cuprinde date generale
despre cercetarea arheologică în Teleorman
din ultimii 10 ani și o listă a tuturor cercetărilor
efectuate: proiecte de cercetare, cercetarea
arheologică sistematică și cercetarea
arheologică preventivă.
Cea mai mare parte a expoziției este
dedicată săpăturilor de la Vitănești, care au
debutat în urmă cu 27 de ani, în cadrul unui
proiect de cercetare pluridisciplinară a așezării
gumelnițene de tip tell din punctul „Măgurice”,
desfășurat în colaborare cu Muzeul Național de
Istorie a României.
Un panou prezintă tot o cercetare a epocii
eneolitice la Vitănești, o cercetare de salvare
din punctul numit convențional „Vitănești 004”
(2019).
O altă săpătură arheologică de salvare a
avut în vedere complexe din eneolitic, dar și din
sec. V-VII d.Hr., în punctul numit „Limonagiul”,
aflat în vecinătatea municipiului Alexandria
(2019, 2020).
În perioada 2016-2019, împreună cu
Universitățile din Cardiff și Lincoln din Marea
Britanie, s-a derulat un proiect de cercetare
privind „Interacțiunile om-fluviu în preistorie
(cca. 9000-5000 î.Hr.) la Dunărea de Jos”, care
a vizat și posibile situri mezolitice în zona
Ciuperceni-Poiana, în sudul județului
Teleorman.
La începutul acestei decade o importantă
cercetare arheologică preventivă a abordat

siturile arheologice identificate de-a lungul
traseului „Variantei ocolitoare a municipiului
A l e x a n d r i a ” ( 2 0 11 , 2 0 1 2 ) , c e r c e t a r e
coordonată de Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan” București.
O cercetare arheologică preventivă s-a
desfășurat la Turnu Măgurele, fiind prilejuită de
cel mai important proiect de restaurare al unui
monument istoric medieval din Teleorman–
„Cetatea Turnu” (proiectant Credo Design SRL)
și a fost realizată de o echipă de arheologi de la
Muzeul Județean Satu Mare și Vanderlay Arheo
SRL Hunedoara (2018, 2019).
Tot o cercetare arheologică preventivă a
avut loc în incinta unui alt monument medieval,
Mănăstirea „Sf. Dumitru” de la Coșoteni, pentru
eliberarea de sarcină arheologică a terenului
pe care urmau a fi edificate două construcții
monastice (2017, 2018).
Un segment important al cercetărilor
arheologice a fost dat de cele de suprafață, a
evaluărilor de teren și diagnosticelor
arheologice, a căror amploare și acoperire a
teritoriului județului Teleorman sunt ilustrate
prin câteva planșe.
În partea finală a expoziției sunt expuse
descoperiri deosebite, unele făcute
întâmplător, altele reprezentând donații.
Circuitul expozițional se încheie cu
ilustrarea unui subiect foarte sensibil, acela al
siturilor arheologice în pericol și evidențiază,
prin câteva exemple, acțiunea umană
distructivă.
Sursa și sursa foto: Muzeul Județean
Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

România a înregistrat un deficit în creştere cu
21% în comerţul cu produse agroalimentare,
în primele nouă luni
România a înregistrat un
deficit în comerţul cu produse
agroalimentare de 1,24
miliarde de euro în primele
nouă luni ale anului 2020, în
creştere cu 21% faţă de
aceeaşi perioadă din 2019,
potrivit datelor centralizate de
Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR),
potrivit Agerpres.
Exporturile s-au majorat cu
aproape 3%, însumând 5,21
miliarde de euro,
însă avansul
importurilor a fost de
6%, până la 6,46
miliarde de euro.
Potrivit datelor
MADR, cantitatea
totală de produse
agroalimentare
exportate în
perioada ianuarieseptembrie 2020 în
ţările intra şi extra
comunitare a fost cu
peste 4 milioane de tone mai
mare faţă de cea importată,
însă România a continuat să
exporte materii prime şi să
aducă din import produse
procesate cu valoare
adăugată mare.
Astfel, în primele nouă luni
din acest, an s-au exportat
12,41 milioane de tone de
produse agroalimentare şi sau importat 7,91 milioane de
tone.

Carnea de porc ocupă
acceaşi primă poziţie ca şi în
anii trecuţi în topul produselor
importate de ţara noastră,
astfel că în perioada 1 ianuarie
- 30 septembrie 2020 au fost
aduse aproape 192.000 de
tone de carne de porc din
statele UE şi din ţări terţe,
pentru care s-au cheltuit
433,17 milioane de euro. Locul
al doilea a fost ocupat de
produsele de brutărie,

patiserie şi biscuiţi, cu 120.330
de tone în valoare de 262,17
milioane de euro, iar pe poziţia
a treia, preparatele folosite
pentru hrana animalelor:
398.501 tone pentru care s-au
cheltuit 236,5 milioane de
euro.
A l t e
p r o d u s e
agroalimentare importate de
România în primele nouă luni
din acest an au fost: brânză,
caş, ciocolată, porumb, cafea

etc.
În ceea ce priveşte
exporturile, cele mai mari
încasări au fost obţinute din
livrarea cerealelor în spaţiul
intra şi extra comunitar, pe
primul loc situându-se în acest
an, la nouă luni, porumbul, cu
o valoare de 747,26 milioane
de euro şi o cantitate de peste
3,89 de milioane de tone.
Grâul şi meslinul ocupă locul al
doilea în topul exporturilor, cu
3,75 milioane de
tone şi încasări
723,36 milioane de
euro, iar ţigările de
foi, trabucurile şi
ţigaretele au fost
exportate în primele
nouă luni într-o
cantitate de 32.453
tone pentru o sumă
de 558,27 milioane
de euro.
În top 10 exporturi
se mai află seminţele
de floarea soarelui, orzul,
animalele vii din specia
ovine/caprine, produsele de
brutărie, uleiurile din seminţe
de floarea soarelui.
România a înregistrat în
2019 un deficit de 1,225
miliarde de euro în comerţul cu
produse agroalimentare, în
creştere cu peste 8% faţă de
2018, când s-a cifrat la 1,133
miliarde de euro.
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S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA
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PREPARATE
DIN
CARNE
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com
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Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii
Cazare: În camere double sau single room
Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308

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

EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Recunoașterea diplomei de studii obținută
post-Brexit la o universitate din Marea Britanie
Diplomele obținute în Marea Britanie postBrexit se vor recunoaște, din punct de vedere
academic, în România, în conformitate cu
Convenția cu privire la recunoașterea atestatelor
obținute în învățământul superior în statele din
regiunea Europei, Lisabona, 1997, semnată și de
Marea Britanie, având statutul unui tratat
internațional și nu al unui act încheiat la nivelul
Uniunii Europene.
Calificările profesionale obținute în Marea
Britanie post-Brexit vor fi recunoscute în
România, în vederea accesului pe piața muncii,
potrivit legislației naționale, raportat la aceeași
Convenție, precum și la bunele practici și
recomandări internaționale în materie, în
condițiile în care acordul de retragere nu prevede
dispoziții în acest sens.
Centrul Național pentru Recunoașterea și
Echivalarea Diplomelor (CNRED) recunoaște
automat, fără a dispune susținerea de examene
de diferenţă sau alte măsuri compensatorii, actele
de studii obținute la universități din UE și
universități de prestigiu din alte state, inclusiv din
state non-UE.
Cetățenii britanici înregistrați pe teritoriul

României până la data de 31 decembrie 2020 vor
fi tratați în continuare ca cetățeni UE, iar cei care
se vor înregistra pe teritoriul României după 31
decembrie 2020 vor fi asimilați cetățenilor terți.
În vederea continuării studiilor, vor trebui să
achitate taxele de școlarizare aplicate cetățenilor
terți.
În cazul în care cetățeanul britanic este
membru de familie al unui cetățean UE, Spațiul
Economic European sau Confederația Elvețiană,
acesta beneficiază de aceleași drepturi aplicabile
cetățenilor UE.
Cetățenii români care sosesc în Marea Britanie
înainte de 31 decembrie 2020 sunt eligibili să
aplice la Programul de Înregistrare a Cetățenilor
UE până la data de 30 iunie 2021. De asemenea,
aceștia sunt eligibili pentru taxe de școlarizare și
sprijin pentru taxe, pe durata programului de
studii, precum cetățenilor britanici, cu condiția
înregistrării în sistemul EU Settlement Scheme.
Aceste prevederi se aplică studenților români care
încep programe de studii înainte de sfârșitul lui
iulie 2021.
Cornelia RĂDULESCU

Sfatul medicului Valeriu Gheorghiță
pentru românii care refuză să se vaccineze
Coordonatorul campaniei de
vaccinare împotriva Covid-19
din România le transmite
românilor care nu vor să se
vaccineze că „fiecare ezitare,
întrebare sau reticență este

personalul medical și să se
informeze din sursele potrivite
pentru a lua decizia cea mai
bună cu privire la sănătatea lor.
„Fiecare ezitare, fiecare
întrebare, fiecare reticență este

absolut legitimă” și că
autoritățile sanitare vor face tot
posibilul să ofere răspunsurile
necesare. Valeriu Gheorghiță a
reiterat că sunt puține
contraindicații legate de
vaccinare și i-a îndemnat pe
oameni să aibă încredere în

absolut legitimă, important este
să fim suficient de capabili, noi,
să oferim răspunsurile necesare
fiecărei persoane. Aș spune că
trebuie să avem încredere în
personalul medical, să discutăm
cu medicii de familie, să
discutăm cu medicii care cunosc

istoricul nostru medical pentru a
putea lua cea mai bună decizie
vizavi de indicația de vaccinare.
Din punctul nostru de vedere,
în momentul de față sunt foarte
puține contraindicații legate de
vaccinare. Din acest punct de
vedere cred că doar
comunicarea și informarea sunt
cele potrivite, sunt căile potrivite
prin care fiecare persoană poate
să ia decizia cea mai bună care
să-i asigure protejarea sănătății
a lui, a familiei, a celor dragi și a
comunității în general”, a spus
D r. Va l e r i u G h e o r g h i ț ă ,
coordonatorul campaniei de
vaccinare împotriva Covid-19
din România.
Prima tranșă de vaccinuri
Pfizer/BioNTech a ajuns în
România vineri și conține
10.000 de doze care urmează
să fie folosite pentru vaccinarea
personalului medical. Urmează
ca în zilele următoare și în
ianuarie să ajungă și alte tranșe
pentru vaccinarea persoanelor
aflate în categoriile cu risc
crescut la Covid-19.

Platforma pentru raportarea reacţiilor
adverse post-imunizare anti-COVID este funcţională
Comitetul naţional de
coordonare a activităţilor privind
vaccinarea împotriva COVID-19
anunţă că platforma pentru
raportarea reacţiilor adverse
suspectate post-imunizare este
funcţională.
"Agenţia Naţională a
Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale din
România pune la dispoziţia
pacienţilor şi a profesioniştilor
din domeniul sănătăţii noile fişe
de raportare a reacţiilor adverse
suspectate post-imunizare la
vaccinurile împotriva COVID19", informează luni Comitetul
naţional de coordonare a
activităţilor privind vaccinarea

împotriva COVID-19.
Fişa de raportare poate fi
accesată pe site-ul anm.ro, în
s e c ţ i u n e a - VA C C I N A R E
C O V I D - 1 9
(https://www.anm.ro/medicame
n t e - d e - u z uman/farmacovigilenta/raportar
ea-reactiilor-adverse-in-contextcovid-19/).
Modalitatea de raportare
poate fi făcută atât online, cât şi
prin modalităţile clasice de
raportare - completarea fişei de
reacţii adverse şi transmiterea
acesteia către Direcţia
Farmacovigilenţă şi
Managementul Riscului,
precizează sursa citată.
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Semnal editorial
Tradiția călușului în județul Teleorman

De la ritual la spectacol
S
u
b
s e m n ă t u r a
binecunoscutului
publicist, poet și
critic literar Stan
V. Cristea, autor al
unor ample
monografii privind
viața spirituală a
teleormănenilor
de-a lungul
s e c o l e l o r, l a
editura AIUS, din
Craiova, a văzut
lumina tiparului
cea de-a doua
ediție a volumului
“Tradiția călușului
î n j u d e ț u l
Teleorman. De la
r i t u a l
l a
spectacol”. Un
studiu monografic de referință pentru ceea ce a
reprezentat călușul în Teleorman, lucrare a cărei apariție,
ca și în cazul primei ediții, din anul 2008, a fost susținută
din punct de vedere financiar de conducerea Centrului
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Teleorman.
Călușul sau călușarii, cum spune autorul acestei
lucrări, Stan V. Cristea, este un obicei proclamat de
UNESCO, în anul 2005, drept capodoperă a
Patrimoniului oral și imaterial al umanității, având o
vechime ancestrală. În Teleorman, unul dintre județele în
care acest obicei popular s-a perpetuat timp de câteva
sute de ani, călușul include unele rituri străvechi, pline de
semnificații, și se remarcă în mod cu totul aparte în ceea
ce privește spectacolul în sine și virtuozitatea în joc a
tinerilor și mai vârstnicilor călușari. Călușul din Teleorman
are un ceremonial specific de constituire, de desfășurare
și un joc bărbătesc de mare virtuozitate, neîntâlnite în alte
zone ale țării.
Actuala ediție a cărții completează prima apariție
editorială cu noi date și aspecte legate de existența și
semnificația călușului în diferite zone ale județului
Teleorman, culese direct de la sursă, în urma cercetărilor
efectuate în teritoriu, în anii 2010-2016, de către Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Teleorman. La care, Stan V. Cristea, autorul
acestui studiu monografic de excepție, a adăugat
aspectele esențiale rezultate în urma propriilor cercetări
legate de acest fenomen socio-cultural în Teleorman, dar
și din alte județe ale țării.Totodată, cartea, conținând 424
de pagini, are la bază o amplă bibliografie de specialitate,
cercetări de arhivă, informații din teren preluate de la foști
călușari, coregrafi și animatori culturali.
Studiul monografic dedicat călușului cuprinde 2.384
de note bibliografice, totodată autorul citând 585 de
lucrări, respectiv de dicționare și enciclopedii, opere
etnografice și etnologice, publicistică și coregrafie, studii
în volume colective, studii și articole în publicațiile
periodice, articole în presa centrală și locală. Cartea
cuprinde un amplu documentar fotografic privind Călușul
în Teleorman, în anii 1929-2020, în 54 de pagini fiind
redate 123 de fotografii cu aspecte din evoluția artistică a
celor mai cunoscute formații de călușari teleormăneni în
propriile comunități locale, la concursurile județene,
regionale și internaționale,unde călușul teleormănean și
virtuoșii săi interpreți s-au bucurat de înalte aprecieri, de
binemeritate diplome și premii.
Dincolo de radiografierea exactă a existenței călușului
în Teleorman și a diferitelor sale forme de manifestare
artistică, autorul studiului atrage atenția asupta faptului
că îndeosebi în ultimii ani numărul formațiilor artistice de
călușari din județ s-a restrîns, ceea ce ar trebui să dea de
gândit autorităților locale și județene, în sensul că
acestea au datoria de suflet și de conștiință românească
să revigoreze fostele formații de călușari, pentru a duce
pe mai departe tradiția acestui fenomen cultural.
Studiul monografic dedicat tradiției călușului în
Teleorman este o carte de referință care, în opinia
noastră, ar trebui să se regăsească în colecțiile tuturor
bibliotecilor școlare și de la nivelul localităților, ca sursă
autentică de informare pentru generațiile prezente și
viitoare.
George ZAVERA
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„Fast-food” antic,
descoperit în stare
excepțională la Pompeii
Cercetătorii au anunțat că au descoperit un
„thermopolium” sau un „fast-food” în stare excepțională în
vechiul oraș roman Pompeii.
„Snack-barul” antic, decorat cu tipare policrome și
„înghețat în timp” de cenușa vulcanică, a fost excavat parțial
anul trecut, însă arheologii au extins lucrările la sit pentru a-i
dezvălui adevărata splendoare.
Orașul Pompeii a fost îngropat de cenușă după erupția
vulcanului Vezuviu din 79 e.n. Între 2.000 și 15.000 de
oameni au murit în urma erupției, iar arheologii continuă să
facă descoperiri importante aici.
„Thermopolium” înseamnă, de fapt, „un loc unde ceva
fierbinte este comercializat”, iar acest „fast-food” din era
romanilor se afla în intersecția aglomerată dintre Strada
Nunții de Argint și Aleea Balcoanelor.
Anterior, arheologii au dezgropat o frescă ce reprezintă o
nereidă, o nimfă a mării, călare pe un cal-de-mare, precum și
gladiatori surprinși în timpul luptei.

Ultima etapă a săpăturilor a dezvăluit mai multe scene cu
natură moartă, inclusiv animale care ar fi fost pe meniul „fastfoodului”, notabile fiind mai multe rațe sălbatice și un cocoș,
animalele fiind servite alături de vin sau băuturi calde.
Totodată, oamenii de știință au reușit să culeagă și noi
informații prețioase despre obiceiurile gastronomice ale
locuitorilor vechiului oraș. Arheologii au descoperit
fragmente de oase de rață precum și rămășițe de la porci,
capre, pește și melci în vase de lut, unele dintre ingrediente
fiind gătite împreună.
De asemenea, boabe de fasole fava zdrobite, folosite
pentru a schimba gustul vinului, au fost găsite pe fundul unui
borcan, potrivit The Guardian.

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

Pastila de râs
Într-un bar, intră disperat un poliţist:
- Dom'le, ajutaţi-mă că mi-am încuiat cheile în maşină şi
nu ştiu ce să fac!
- Păi, ai lăsat un pic geamu' deschis?
- Da.
- Bine, uite, ia sîrma asta, îndoaie-o la vîrf, ca un cîrlig, şi
prin geamul întredeschis încearcă să le-agăţi.
- Mulţumesc, dom'le, m-ai salvat!
După un timp, intră un alt tip în bar ţinîndu-se cu mîinile
de burtă, de rîs.
- Ce rîzi, nene, ce-ai păţit?
- E un poliţist afară care încearcă să-şi scoată cheile din
maşină cu o sîrmă... ha, ha, haaaa...
- Şi ce-i aşa amuzant, noi i-am spus cum să facă.
- Da, dar mai e un poliţist înăuntru care-l ghidează!

Anunţ
Comuna Bragadiru, jud. Teleorman, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă
determinată a postului contractual vacant muncitor calificat IV în cadrul Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările
ulterioare:
a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice
potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității,
contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.
Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției
contractuale sunt:
- Studii generale
- Vechime minim 1 an
- Să dețină permis de conducere categoriile A, B, C, D și Certificat de pregătire
profesională a conducătorului auto
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
15 ianuarie 2021, ora 16:00 – termen limită de depunere a dosarelor
22 ianuarie 2021, ora 10:00 – proba scrisă
26 ianuarie 2021, ora 10:00 – proba practică
Conform art. 6 al Regulemantului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a
criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs
candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor
specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau
de către unitățile sanitare abilitate;
6. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actuluide identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după
caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
Relații suplimentare se pot obține la Primăria comunei Bragadiru, telefon: 0247335203,
e-mai: primariabragadirutr@yahoo.com. Persoană de contact: BUZATU VASILICĂ.

Anunţ
Vând mașină Hyundai I20 din 2012, recent adusă din Germania. ITP valabil până în iulie
2022. Accept și schimb cu Golf Seat. Preț 3.100 euro, negociabil. Tel. 0756.715.171.

Anunţ
SC OLTSTAR SRL, cu sediul în com. Olteni, jud. Teleorman, J34/68/2001, CUI 13815260,
pierdut Certificate constatatoare de autorizare nr. 16114/22.08.2013 pentru puncte de lucru și
nr. 12356/19.04.2007 pentru sediu social. Le declar nule.

Anunţuri
Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon
0766.227.674.
***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ casă 60.000 Euro/Negociabil.
Telefon: 0762/660.254.
***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de
Alexandria). 0762/660.254
***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Nu este o zi buna
pentru semnarea
documentelor oficiale.
Se pare ca ideile dv.
nu sunt apreciate la
adevarata lor valoare.
Este o perioada
favorabila relatiilor
sentimentale.

Dimineata, va face
placere sa va intalniti
c u o v e c h e
cunostinta. Este o zi
buna pentru a rezolva
probleme mai vechi
ale familiei. Aveti grija
sa tineti seama si de
dorintele celorlalti!

LEU

FECIOARĂ

La locul de munca,
intampinati dificultati
care va indispun. Nu
este cazul sa va
ingrijorati. Totul se
rezolva repede, cu
ajutorul colegilor.
Dupa-amiaza faceti
schimbari in camin.

Aveti mari sanse
de reusita in toate
activitatile legate de
camin si de afaceri.
Nu va angajati in mai
multe activitati in
acelasi timp! Riscati
sa nu duceti nimic la
bun sfarsit.

CAPRICORN

R e l a t i i l e
parteneriale sunt
foarte bune. Pe plan
profesional starea de
confuzie si atmosfera
tensionata va
predispun la greseli.
Va sfatuim sa acordati
mai mult timp odihnei.

Treceti printr-o
perioada favorabila
pe plan sentimental,
dar si al castigurilor
materiale. Astazi
aveti succes in tot ce
faceti. Relatiile cu
partenerul de viata
sunt foarte bune.

BALANŢA

Va bucurati de
Sunteti nevoit sa va Vi se ofera noi
armonie in famile si schimbati programul perspective pe plan
a v e t i s u c c e s i n de mai multe ori. social si sentimental.
activitatile legate de Puteti rezova mai usor La o petrecere, faceti
camin. Capacitatea p r o b l e m e l e c u n o s t i n t a c u o
de comunicare este financiare. Pentru persoana care va
excelenta si va ajuta l u a r e a d e c i z i i l o r farmeca. Nu este
sa rezolvati mai usor importante, puteti sa exclus sa legati o
problemele.
va bazati pe intuitie. prietenie de durata.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

Ar fi bine sa
amanati intalnirile de
afaceri. S-ar putea sa
aveti dificultati de
comunicare. Dupaamiaza va pregatiti
pentru o calatorie,
impreuna cu
partenerul de viata.

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Intentionati sa
Va sfatuim sa va
faceti o vizita la rude. odihniti. Dimineata
Va s f a t u i m s a o sunteti tentat sa
amanati. In partea a cheltuiti o suma mare.
doua a zilei, vi se S-ar putea sa faceti
propune o colaborare. schimbari majore in
Nu va pripiti! S-ar camin, care se pot
putea sa fie ceea ce dovedi benefice pe
pare la prima vedere. plan sentimental.

Semnificaţii istorice pentru
29 Decembrie
1743: A murit
Hyacinthe Rigaud,
pictor francez (n.
1659).
1825: A murit
Jacques-Louis
David, pictor
francez (n. 1748).
1837: Palatul de
Iarnă din Sankt
Petersburg, o
reşedinţă a ţarilor,
arde complet. Focul
durează 30 de ore.
1843: S-a născut
Carmen Sylva,
poetă şi regina
E l i s a b e t a a
României, soţia
regelui Carol I al României (d.1916).
1845: Republica Texas s-a unit cu Statele Unite ale
Americii, devenind al 28-lea stat al acestei federaţii.
1873: S-a născut Ovid Densuşianu, poet, lingvist,
folclorist şi istoric literar (d. 1938).
1907: S-a născut Ion Luican, cântăreţ de muzică
populară român (d. 1992).
1916: A murit Grigori Rasputin, călugăr rus (n. 1869).
1926: A murit Rainer Maria Rilke, poet german (n.
1875).
1937: A murit Constantin Miculescu, fizician român (n.
1863).
1959: S-a deschis prima linie a metroului din Lisabona.
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07:55 Politică şi delicateţuri
08:55 Exclusiv în România 10:00
Telejurnal regional 10:45 Furtună la
palat
12:30 Port valoare şi
splendoare 13:00 Ediţie specială
13:30 Guşti! Şi apoi mănnci 14:00
Telejurnal 15:10 Maghiara de pe
unu 17:10 Furtună la palat 18:30
Comisarul Rex 20:00 Telejurnal
21:00 România 9 22:10 Pistoale
însângerate 00:00 Telejurnal 00:45
Comisarul Rex

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 - ● Sport ● Vremea 20:30 Al
șaptelea fiu 22:15 Expresul
zăpezii 00:30 Child 44. Crime
trecute sub tăcere 03:15 Asta-i
povestea! 05:00 Ce spun
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00
Observator 14:00 Mireasa 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator - Sport/Meteo
20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la
circ - sezon nou 22:30 Jack
Reacher. Un glonț la țintă 01:00
Anotimpul Vrăjitoarei 03:00
Observator 04:00 Poftiți pe la
noi: Poftiți la circ

08:15 Pastila de râs 09:15
Dragoste infinită 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 Prizoniera destinului
22:30 40 de intrebari cu Denise
Rifai 00:30 Știrile Kanal D 01:30
Dragoste infinită 06:00 Pastila
de râs

07:00 Starea naţiei - Best of
08:00 Mama mea gătește mai
bine 11:30 Chef Dezbrăcatu'
14:00 Flash monden 15:05
Focus 16:00 Mama mea
gătește mai bine 18:00 Focus
18 - Darul cărții – pastila de
carte 19:30 Trăsniți 20:00 Dans
murdar 22:00 Starea naţiei
23:00 Focus 23:30 Trăsniți
00:00 Dans murdar

07:30 Vânătorii de
fantome 09:45 La bloc
12:15 Bebeluși geniali
14:15 Castele de gheață
16:15 În libertate 18:15 La
bloc 20:30 Dragoste si un
glont 22:15 Omul invizibil 2
00:15 Fără rușine 02:15 Ei
și noi 03:45 Şoricelul
familiei

07:30 România…în bucate 08:00
Glasul inimii 09:00 Festivalul de Circ de
la Monte-Carlo 10:00 Documentar 360°
Geo 11:00 Câştigă România! 12:00
Telejurnal 13:00 Cultura minorităţilor
13:30 Cap compas 14:00 Documentar
360° Geo 15:00 Festivalul Mondial al
circului de mine 16:00 Glasul inimii
17:00 România…în bucate 17:30 Fraţi
de viţă 17:58 #NuExistaNuSePoate!
19:00 Telejurnal 20:00 Câştigă
România! 21:00 Destine ca-n filme
21:58 Pescar hoinar 22:00 D'ale lu'
Mitică 23:00 #NuExistaNuSePoate!

08:00 Regele Leu 09:25 Ready
Player One: Să înceapă jocul
11:35 S-a furat un tren 123 13:15
Anul nunților 14:40 Alice în Țara
Minunilor 16:20 Necunoscutul
18:10 Mereu împreună 20:00
Polițist meseriaș 21:55 Scufița
Roșie 23:30 Serena 01:20 Bal cu
scandal 02:50 Polițist meseriaș
04:45 300: Ascensiunea unui
imperiu 06:20 Alice în Țara
Minunilor

Redacţia

ISSN: 1843-4037

Secretar de redacţie: Dana PĂUNE
Redactori: Claudiu DUMITRACHE,
Cornelia RĂDULESCU, Gheorghe PIETREANU,
Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ
Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman
Telefon: 0347.804.447 Fax: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com
www.ziarul-mara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele T şi P reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.

Cotidianul MARA vine la tine acasă
Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl.
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.
Talon de abonament
Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna

SPORT
10
Constantin Budescu, următoarea lovitură
pregătită de Gigi Becali
FCSB a terminat anul pe primul loc în Liga 1,
dar a pierdut meciul cu CFR Cluj, scor 0-2,
astfel că Gigi Becali (62 de ani) a simțit că lotul
nu este suficient de puternic.

De fapt, finanțatorul roș-albaștrilor a realizat
că are un lot cu foarte mulți jucători de foarte
bună calitate, numai că sunt foarte tineri, lipsiți
de experiență. Becali ar vrea să-l readucă pe
Constantin Budescu la FCSB, tocmai pentru a
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aduce acel plus de la mijlocul terenului.
În cazul în care nu va reuși să-l transfere pe
Budescu, Gigi Becali are un plan de rezervă.
Celelalt jucător din Liga 1 pe care și l-ar dori la
echipa este Dumitru Cardoso, care se află pe
locul 4 în topul marcatorilor din Liga 1.
Cum s-a decis Gigi Becali să-l readucă pe
Budescu la FCSB
Milionarul din Pipera a fost mereu încântat
de evoluțiile lui Budescu și de aceea se pare că
ar vrea să-i mai acorde o șansă.
Becali avea de mai demult acest gând, dar
după partida UTA - Astra scor 0-6, în care
Budescu a sclipt literalmente, se pare că a
decis să stea de vorbă cu prietenul său Ioan
Nicolae.
Omul cu banii de la FCSB nu mai vrea să
rateze titlul și în al șaselea sezon și de aceea ar
vrea ca Budescu să fie omul care să-i asigure și
liniștea, dar și spectacolul de la mijlocul
terenului.

Calvarul lui Fabbrini la Dinamo.
De ce a rămas cu un gust sălciu,
ce-și dorește și până când
mai are contract
Diego Fabbrini, unul dintre cei mai valoroși jucători de la
Dinamo, și-a spus nemulțumirile după o toamnă
surprinzătoare în tricoul alb-roșu.
Mijlocașul cu o selecție în naționala Italiei a avut așteptări
mari de la conducătorii spanioli care au preluat clubul de la
Ionuț Negoiță, dar șefii l-au dezamăgit. Mulți dintre colegii
alături de care a început campionatul au plecat deja din
Ștefan cel Mare, Cosmin Contra l-a lăsat pe Ionel Gane să
conducă echipa, iar situația e una dificilă la gruparea care a
încheiat anul pe locul 11, cu 16 puncte.

Șahtior nu poate trece peste "trădarea"
lui Mircea Lucescu
Mircea Lucescu (75 de ani)
a luat o decizie surprinzătoare
în această vară și a semnat cu
Dinamo Kiev, după ce a
pregătit-o timp de 12 ani pe
rivala Șahtior Donețk.
Decizia nu le-a picat
deloc bine fanilor lui
Dinamo Kiev, care au
trecut la amenințări
imediat după numirea lui
"Il Luce", dar nici celor de
la Șahtior, care s-au arătat
dezamăgiți de hotărârea
românului.
Șahtior nu poate trece
peste "trădarea" lui Mircea
Lucescu: "S-a dus la
marea noastră rivală!"
Sergiy Palkin, directorul
executiv al formației din
Donețk, care a lucrat alături de
Lucescu, a trecut la capitolul
"dezamăgiri" decizia luată de
tehnician în acest an.

"De când sunt aici, am
trecut prin două momente
foarte dificile. În 2014, când
am fost nevoiți să ne părăsim
casa, și în 2020, un an greu
pentru toată lumea. A fost și un

an în care am pierdut oameni
importanți. Scouterul nostru
Sergiy Atelkin a murit, un om
foarte bun.
A fost și un an plin de
dezamăgiri. În ceea ce

privește relațiile interumane.
Mă refer la Lucescu, care a
decis să meargă la marea
noastră rivală", a spus Palkin,
citat de sport.ua.
Cu Lucescu la conducere
în acest sezon, Dinamo
Kiev a câștigat Supercupa
Ucrainei în fața lui Șahtior,
scor 3-1, și s-a calificat în
grupele Ligii Campionilor,
unde a încheiat pe locul 3
o grupă din care au mai
făcut partea Barcelona,
Juventus și Ferencvaros.
1 este locul ocupat de
Dinamo Kiev în Ucraina,
cu 30 de puncte, la o
lungime în fața rivalei
Șahtior.
Club Brugge este echipa pe
care Dinamo Kiev o va întâlni
în 16-imile Europa League, la
data de 18 și 25 februarie
2021.

Diego Fabbrini: "Problema noastră este diferită!"
Fost jucător la FC Botoșani, Fabbrini nu a avut probleme
cu banii la trupa condusă de Valeriu Iftime, însă mai are o
pojghiță de speranță la Dinamo. Crede în dorința și
seriozitatea fanilor care n-au lăsat echipa la greu și spune că
respectă înțelegerea pe doi pe care o mai are cu Dinamo.
„Sperăm să terminăm anul acesta, iar anul viitor să fie mai
bun. Din punct de vedere profesional a fost ca pandemia. Am
avut foarte multe probleme pe timpul acestui an, iar acum
probleme în special financiare. Să încheiem anul acesta și
sper să primim veștile bune în noul an.
Cred că în acest moment, numai fanii pot rezolva această
problemă. Nu suntem singurul club care este în urmă cu
banii, dar problema noastră este diferită.
Eu am contract cu Dinamo pe încă 2 ani. Trebuie să
respect contractul și Dinamo trebuie să facă același lucru.
Poate se întâmplă mâine și întră banii pentru toată lumea, eu
voi fi primul care se va bucură. Poate într-un an vom reveni la
normal. Sper să se întâmple așa.
Anul ăsta, dacă nu mergem în play-off, va fi ciudat. Am
avut probleme în prima parte a campionatului, dar acum este
mai bine și dacă vom continua așa, putem ajunge în play-off",
a declarat fotbalistul italian.

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.

