
Astăzi, 14 mai 2022, se 

împlinesc 581 de ani de la 

p r i m a  a t e s t a r e  

documentară a județului 

Teleorman, prin actul 

numit „Hrisovul lui Vlad 

D r a c u l  V o i e v o d ” ,  

d o m n i t o r u l  Ț ă r i i  

Românești.

Este ziua județului în 

care locuim, în care ne-am 

născut și de care suntem 

legați sufletește.

Z i  de  sărbătoare  

p e n t r u  n o i  t o ț i ,  

teleormăneni prin naștere 

sau prin adopție, este un 

motiv de bucurie și de 

mândrie.

Es te  s ă rbătoarea  

acestui pământ roditor, a 

oamenilor muncitori și 

primitori de pe aceste 

m e l e a g u r i ,  a  c ă r o r  

prezență s-a făcut simțită 

din vremuri străvechi.

L a  M u l ț i  A n i ,  

Teleorman!

La Mulți Ani, dragi 

teleormăneni, oriunde vă 

aflați!

Redacția ziarului 

MARA

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”, 
etapa județeană, şi-a aflat câştigătorii. 
Nouă echipaje s-au aflat la linia de start a 
concursului cu tematică de protecţie civilă 
„Cu viaţa mea apăr viaţa” - faza judeţeană, 
organizat de Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Teleorman. 

Concursul, cu tematică de protecţie 
civilă, are caracter educativ, tehnico 
aplicativ şi sportiv şi se organizează anual 
până la faza judeţeană, precum şi din 2 în 
2 ani, începând cu anul 2011, până la 
etapa naţională, distinct pe următoarele 
niveluri: a) ciclul gimnazial (cls. V – VIII) şi 
b) ciclul liceal (cls. IX – XII).

(Continuare  în  pagina  2)

Pentru că timpul n-
a mai avut răbdare, 
acum 42 de ani, în 
ziua de 16 mai, Marin 
Preda a plecat în 
nemurire.

De 42 de ani, 
spunem „mon cher, 
n e  e s t e  d o r  d e  
dumneata”...

Ne alinăm doar cu 
paginile pe care le-a 
scris și pe care le 
(re)citim, le (re)citim, 
le (re)citim...

Frumoasă alinare ne-a lăsat, fabuloase pagini a scris! În ele a pus talent 
dumnezeiesc și dragoste de oameni (fără măsură!), iar ele, adunate într-o operă 
fabuloasă, i-au dat nemurirea...

(Continuare  în  pagina  7)
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Marin Preda, 42 de ani de nemurire...

14 mai 1441: 
Prima atestare 
documentară a 

județului Teleorman

La Mulți Ani, Teleorman!

La Mulți Ani, dragi teleormăneni!

Elevii din Teleorman 
au fost ”salvatori” pentru o zi

Sancțiuni de peste 
10000 lei și un 

permis suspendat



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Polițiștii au aplicat  33 de 
sancțiuni contravenționale în 
valoare de peste 10730  lei, 
au reținut 1 permis de 
conducere  în  vederea 
suspendării dreptului de a 
conduce pe  drumur i le  
publice.,Dintre acestea, 15 
sancțiuni au fost aplicate 
p e n t r u  n e r e s p e c t a r e a  
regimului legal de viteză, 6 
sancțiuni pentru nepurtarea 
centurii de siguranță, o 
sancțiune pentru alte abateri 
și 11  pentru bicicliști.

Astfel, polițiștii din cadrul 
P o l i ț i e i  m u n i c i p i u l u i  
Alexandria, au depistat un 
tânăr în vârstă de 22 de ani, 
din municipiul Alexandria, 
județul Teleorman în timp ce 
conducea un autoturism în 
municipiul Alexandria, deși 
se  a f l a  sub  i n f l uen ța  
substanțelor psihoactive.

Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul drugtest, 
rezultând faptul că acesta se 
a f l a  s u b  i n f l u e n ț a  
substanțelor psihoactive, fapt 
pentru care a fost condus la o 
unitate medicală pentru a i se 
recolta o mostră biologică. 

În cauză a fost întocmit 

d o s a r  p e n a l  p e n t r u  
săvârșirea infractiunii de 
“conducerea  unui vehicul 
sub influența substanțelor 
psihoactive ”,  urmând a se 
propune soluție legală prin 
Parchetul competent . 

Și nu e sngurul. Polițiștii 
din cadrul Poliției municipiului 
Turnu Măgurele, au depistat 
un bărbat în vârstă de 45 ani, 
d i n  m u n i c i p i u l  Tu r n u  
Măgurele, județul Teleorman, 
în timp ce conducea un 
autoturism în municipiul 
Turnu Măgurele, deși se afla 
sub influența băuturilor 
alcoolice. Conducătorul auto 
a fost testat cu aparatul 
alcootest, rezultatul indicând 
o valoare     de 1,08 mg/l 
alcool pur în aerul  expirat, 
fapt pentru care a fost condus 
la o unitate medicală pentru 
r e c o l t a r e a  d e  m o s t r e  
biologice în vederea stabilirii 
cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit 
d o s a r  p e n a l  p e n t r u  
săvârșirea infractiunii de 
“conducerea  unui vehicul 
sub influența alcoolului ”,  
urmând a se propune soluție 
l e g a l ă  p r i n  P a r c h e t u l  

competent . 
De asemenea, polițiștii din 

cadrul Secției nr. 13 Poliție 
Rurală Smârdioasa, au 
depistat un bărbat în vârstă 
de 29 ani, din comuna 
B r a g a d i r u ,  j u d e ț u l  
Teleorman, în t imp ce 
conducea un autoturism în 
localitatea Bragadiru, deși se 
afla sub influența băuturilor 
alcoolice și fără a poseda 
permis de conducere pentru 
nicio categorie de vehicule.

Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul alcootest, 
rezultatul indicând o valoare 
de 0,52 mg/l alcool pur în 
aerul  expirat, fapt pentru 
care a fost condus la o unitate 
medicală pentru recoltarea 
de mostre biologice în 
v e d e r e a  s t a b i l i r i i  c u  
exactitate a alcoolemiei. În 
cauză a fost întocmit dosar 
penal pentru săvârșirea 
infractiunilor de “ conducerea 
unui vehicul fără permis de 
conducere” și “conducerea  
unui vehicul sub influența 
alcoolului ”,  urmând a se 
propune soluție legală prin 
Parchetul competent.

Claudiu D.

Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață utilă de 201 mp, situat în Alexandria, str. 
Libertății, zona Burnas-Profi. Spațiul este amenajat pentru supermarket. Pentru detalii 
suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel: 024312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 500 mp, situat în Alexandria, str 

Libertatii - magazin Venus etaj (deasupra magazinului Profi). Pentru detalii suplimentare ne 
puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 120 mp, situat în Alexandria, str 

Libertății - magazin Venus parter (lângă Clinica Sante). Pentru detalii suplimentare ne puteti 
contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre inchiriere spațiu comercial în suprafață de 195 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății - magazin Adonis Parter (lângă magazinul DM). Oferim facilitati la plata chiriei pentru 
eventualele îmbunătățiri aduse spațiului. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial, recent renovat, în suprafață de 405 mp, ideal 

birouri, situat în Alexandria, str. Libertății (fostul sediu al facultății Spiru Haret). Pentru detalii 
suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 220 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății (clădirea Poșta Română - etaj). Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 82 mp, situat în Alexandria, str. 

București, bl. 703D. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel: 0247312854 sau 
0758565933.

***
Complex turistic Mara angajează personal feminin pentru următoarele servicii: spălătorie, 

cameriste motel și bucătărie – vase. Relații la telefon 0723.148.613.
***

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

(urmare  din  pagina  1)
Anul acesta, interesul a fost foarte ridicat pentru elevii ciclului 

gimnazial, unde s-au înscris cinci echipaje, din cadrul unităţilor 
de învățământ din Zimnicea, Alexandria, Turnu Măgurele, 
Roșiorii de Vede și Smârdioasa, în timp ce la ciclul liceal s-au 
înscris patru echipaje de la Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat” Alexandria, Colegiul Național „Unirea” Turnu Măgurele, 
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Roșiorii de Vede și de la 
Liceul Teoretic Zimnicea.

Echipajele participante şi-au stabilit ierarhia în urma 
parcurgerii a trei probe, dintre care una teoretică, un chestionar 
cu 15 întrebări din domeniul protecţiei civile şi două practice, 
respectiv transportul asistat al unui accidentat aşezat pe targă, 
pe o distanţă de 50 de metri şi deplasarea cu masca pe figură 
într-un raion cu obstacole, contaminat.

Clasamentul final al acestei competiţii se prezintă astfel: la 
ciclul gimnazial: locul I - Școala Gimnazială „Zaharia Stancu” din 
Roșiorii de Vede; locul II - Școala Gimnazială Smârdioasa; locul 
III - Școala Gimnazială nr. 4 Turnu Măgurele. La ciclul liceal: 
locul I - Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele; locul II - 
Liceul Teoretic Zimnicea; locul III - Colegiul Național Pedagogic 
„Mircea Scarlat” din Alexandria. 

Concursul, cu tematică de protecţie civilă, are ca obiective 
dezvoltarea capacităţii de percepţie a protecţiei civile ca 
ansamblu de activităţi cu caracter exclusiv umanitar, 
cunoaşterea şi aprecierea factorilor de risc potenţial generatori 
de situaţii de urgenţă sau dezastre la care este expusă 
comunitatea din care fac parte, adoptarea comportamentului 
adecvat şi cunoaşterea modului de acţiune în cazul iminenţei 
producerii sau al apariţiei unei situaţii de urgenţă ori dezastru şi 
dezvoltarea atitudinii de solidaritate şi de implicare voluntară în 
acţiunile de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă sau 
dezastre.

Diplomele şi premiile în bani, puse la dispoziţie de Consiliul 
Judeţean Teleorman pentru câştigătorii acestui concurs, au fost 
oferite într-un cadru festiv.

Claudiu DUMITRACHE

SC Recond Com Impex SRL vinde grâu de 
sămânţă C2 Avenue, netratat la preţ de 1,5 
lei/kg şi tratat la 1,75 lei/kg. 

Relaţii la ing. Tudor, tel. 0728.251.202.

Anunţ

Elevii din Teleorman 
au fost ”salvatori” pentru o zi

Sancțiuni de peste 
10000 lei și un permis suspendat
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Biroul Politic Național al Partidului Național 
Liberal a decis, miercuri, să convoace Consiliul 
Național al PNL pentru 27 mai, la Poiana 
Brașov, unde ar uma să participe 1000 de 
delegați, potrivit unui comunicat de presă. 

"Biroul Politic Național al Partidului Național 
Liberal a decis azi convocarea Ligii Aleșilor 
Locali pentru data de 26 mai, care va avea loc 
în Poiana Brașov, cu participarea celor 1200 de 
primari liberali. De asemenea, Consiliul 
Național al PNL a fost convocat pentru data de 
27 mai, la Poiana Brașov, cu participarea a 
1000 de delegați", transmit liberalii.

Cu ocazia Consiliului Național al PNL vor 
avea loc alegeri pentru funcțiile de secretar 
general al PNL, prim-vicepreședinte în 
domeniul strategiilor politice și vicepreședinte 
în domeniul apărării și siguranței naționale. 
Candidaturile pentru aceste funcții se pot 
depune până pe data de 20 mai, se mai arată în 
comunicatul citat.

De asemenea, discuțiile din cadrul Biroului 

Politic Național al PNL au vizat implementarea 
PNRR, mai exact stadiul îndeplinirii jaloanelor 
și țintelor asumate de România, precum și 
creșterea ratei de absorbție a fondurilor 
europene. PNL consideră că implementarea 
investițiilor și reformelor din PNRR este 
prioritară și este nevoie de implicarea și 
mobilizarea tuturor pentru a accesa fondurile 
europene necesare dezvoltării României și 
depășirii situației economice dificile prin care 
trece întregul continent, potrivit sursei citate.

În sfârșit, după câteva săptămâni de tăcere 

asurzitoare, președintele nostru a ieșit la rampă și a 

vorbit, rar și apăsat, așa cum ne-a obișnuit de-a lungul 

anilor. Se pare că în noaptea premergătoare declarației, 

Klaus Iohannis s-a visat economist și a analizat situația 

cel puțin îngrijorătoare în care se află România, 

reformată și educată, pe care în urmă cu câteva luni o 

considera “stat eșuat”.

Noul Roubini mioritic a susținut mai alaltăieri că noul 

“său” Guvern a luat toate măsurile necesare pentru a 

ameliora efectele scumpirilor și inflației. Și a găsit și 

principalul vinovat de dezastrul în care ne scăldăm de 

vreo doi ani: “Această inflație și situația economică 

dificilă, prețurile la energie, toate acestea nu au apărut 

pentru că cineva în România a lucrat sau nu și-a făcut 

treaba… Nu este cazul să încercăm să aruncăm vina 

asupra Guvernului sau a Parlamentului sau asupra clasei 

politice, vinovat este Putin, care a declanșat acest război 

împotriva Ucrainei”, a anunțat grav, ca un președinte de 

instanță britanică.

Se pare că președintele tuturor românilor a întrerupt 

cura de lecitină sau era cu gândul la următoarea partidă 

de golf, altfel n-ar fi trebuit să uite că “guvernele sale” 

(Orban și Cîțu) au pregătit și implementat liberalizarea 

sălbatică a prețurilor cu vreo 2 ani înainte ca Putin să 

atace mișelește Ucraina. Prin urmare, nu din cauza lui 

Putin ne aflăm azi în plină criză energetică, după ce abia 

am ieșit, cu chiu cu vai, din criza medicală și se pare că ne 

așteaptă la colț o gravă criză alimentară. Și ar trebui să 

ne rugăm lui Dumnezeu, și-n culcare și-n sculare, să nu ne 

lovească și cu o criză de siguranță națională cu Iohannis 

comandant suprem și Dâncu ministrul Apărării.

Lăudând în bloc clasa politică, Guvernul și Parlamentul, 

Klaus Iohannis îi mângâie pe creștet și pe Orban și pe 

Cîțu, cele două catastrofe din istoria liberalismului, și pe 

ministrul cu mutră de frizer de la Energie, și pe godăcelul 

rotofei de la Finanțe, și pe toți ceilalți tăietori de frunză 

aduși de el însuși la putere.

Eram obișnuiți până acum ca, de la pupitrul de la 

Cotroceni, președintele să ne spună că de toate relele 

care ni se întâmplau de vină erau Dragnea și PSD. Dar 

după o reevaluare înțeleaptă, Iohannis a ajuns la 

concluzia că “ciuma roșie” e numai bună de guvernare, 

alături de copiii săi de suflet. Așa că prestidigitatorul de 

la Cotroceni a căutat un țap ispășitor dincolo de granița 

NATO și UE.

Statul român nu mai este pentru președintele său un 

stat eșuat, odată cu cununia liberalilor cu socialiștii. Dar 

nici statul modern care este, sau ar trebui să fie, un 

mediator și regulator de piață, care să asigure o 

concurență loială între agenții economici și o colaborare 

corectă între stat și cetățeni, să sesizeze oportunitățile 

și să realizeze politici publice pe care să le fructifice.

Dar în realitate statul român este în această perioadă 

grea un stat debil și incompetent și chiar hoț, după cum 

se vorbește de ani de zile prin oraș. Iar un astfel de stat 

a creat în peste 30 de ani un popor dependent de mila lui, 

un stat “paternalist” cum este denumit în politologie, 

care în loc să ne învețe cum să evităm crizele sau să fim 

mai rezistenți la ele, ne ajută, prin bugetul de stat, să ne 

târâm mai departe spre un viitor la fel de incert ca 

prezentul.

Carmen ROBESCU

N-avem gaz și motorină? 

Numai Putin e 

de vină!

Pamfletul din nou

Judecătorul Marian Budă a 
fost ales joi, 12 mai, în funcția 
de președinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii 
(CSM) cu 10 voturi pentru, 5 
împotrivă și 2 voturi nule.

La începutul acestui an, 
Budă era validat de 
p lenul  Senatulu i  în  
cal i tate de membru 
interimar al CSM până la 
a l ege rea  unu i  nou  
m e m b r u ,  d u p ă  
p e n s i o n a r e a  
judecătorului Marian 
Ghena.

Originar din Dolj, 
comuna Leu, Marian 
Budă deține, conform 
declarației de avere, o 
vilă și mai multe terenuri. 
Acesta este și membru al 
Asociației Magistraților din 
România, o asociație anti-
reformistă care a fost vocală 
împotriva DNA în trecut.

Din declarația de interese 
mai aflăm că Budă este și 

membru al asociației L.R. 
Constantin Brâncoveanu 
Craiova, iar în 2016 era 
membru L.R. Cetatea Băniei 
Craiova. Inițialele L.R. provin 
de la Loja regulară. Loja 
Regulară Cetatea Băniei se 

află pe lista lojelor masonice 
din România. Potrivit unei 
dec iz i i  CSM d in  2013,  
magistrații au dreptul să facă 
parte din masonerie, dar 
trebuie să declare acest lucru.

Judecătorul Marian Budă a 
fost numit șef al Secției a II-a 

Civile de la ÎCCJ în ianuarie 
2020 pentru un mandat de 3 
ani de către Secția de 
judecători a CSM controlată 
de judecătoarea Lia Savonea, 
conform G4Media.

Potrivit gsp.ro, în octombrie 
anul trecut, patronul FC U 
Craiova 1948, Adrian 
Mititelu, l-a acuzat pe 
judecătorul Marian Budă 
de la Înalta Curte de 
legături cu afaceristul 
Mihai Rotaru, patronul 
rivalei CS Universitatea 
Craiova. Magistratul a 
judecat un litigiu privind 
palmaresul Universității 
Craiova. Rotaru este unul 
d i n t re  samsar i i  de  

drepturi litigioase anchetați de 
DNA. El a primit însă clasare în 
două dosare legate de 
retrocedări  f rauduloase. 
C o n t a c t a t  d e  G a z e t a  
Sporturilor, judecătorul Marian 
Budă a refuzat să facă orice fel 
de comentarii.

Preşedintele interimar al USR, Cătălin 
Drulă, a declarat joi că îşi doreşte, în 
perspectiva alegerilor din 2024, crearea unui 
pol liberal democratic, din care să facă parte 
oamenii politici cu o viziune modernizatoare.

„Eu sper să facem un pol liberal democratic, 
opus acestui stat militaro-socialist, pentru că 
ştiu că, de exemplu, şi în PNL sunt oameni care 
sunt nemulţumiţi, oameni cu reflexe civile, 
oameni cu reflexe de a face treabă şi unii dintre 
ei sunt celebri cu urbele pe care le gestionează 
– oameni de acţiune. Eu îi aştept să îşi 
găsească curajul”, a spus el, pentru Radio 
Guerilla.

Întrebat dacă UDMR ar putea face parte 
dintr-o astfel de coaliţie de guvernare, Cătălin 
Drulă a răspuns că da. Pe de altă parte, el a 
exclus o coaliţie cu AUR, declarând că nu vede 
„scenariul acesta întâmplându-se vreodată”.

„Şi acolo (în UDMR – n.r.) sunt oameni care 
au viziune mai modernizatoare, pentru că până 
la urmă asta e lupta mare în România: status 
quo versus modernizare. Sunt băieţii care 

spun: 'Statul e bun aşa cum e, să îl facem şi mai 
mare un pic, să ne mai angajăm şi să rămânem 
numai noi şefi pe resurse şi să drenăm prin 
contracte' şi, pe de altă parte, noi, care 
propunem o viziune modernizatoare, cu 
adevărat liberală. Asta va fi lupta în 2024 şi 
construim de acum pentru ea”, a explicat 
preşedintele interimar al USR.

În opinia sa, actuala guvernare este 
„complet ineptă”, iar pentru a diminua inflaţia de 
14% Executivul ar trebui să reducă deficitul 
bugetar.

„Suntem într-o frenezie a împrumuturilor pe 
dobânzi mari, pentru a pompa bani în inflaţie. 
Asta e ce se întâmplă în momentul de faţă în 
România şi asta nu poate să se sfârşească 
decât prost. Dar guvernarea din România e de 
tip 'După mine potopul', pentru că şi guvernarea 
lor e cu termen de expirare. În mai, la anul, se 
schimbă toţi, deci nu îi mai interesează. Pe 
Grindeanu nu îl mai interesează ce lasă la 
transporturi, pentru că pleacă şi vine altul de la 
PNL”, a spus Drulă.

Consiliul Național al PNL se va reuni pe 27 mai. 
Liberalii își vor alege secretarul general

Cine este 
Marian Budă, noul președinte al CSM

Cătălin Drulă vrea un ”pol liberal democratic” 
la alegerile din 2024



P r e ş e d i n t e l e  C a s e i  
Naţionale de Asigurări de 
Sănătate (CNAS), Adela 
Cojan, a declarat joi că, 
începând cu noul contract-
cadru din 2023, cei care nu se 
prezintă la medicul de familie 

pentru serviciile medicale de 
p r e v e n ţ i e  a r  p u t e a  f i  
sancţionaţi.

"De la 1 aprilie, programul-
cadru şi normele de aplicare 
vor fi modificate. Bugetul 

alocat asistenţei medicale 
p r i m a r e  a  c u n o s c u t  o  
suplimentare consistentă, 
aproape fără precedent, cu 
22%. Interesul CNAS este de 
a lărgi pachetul de servicii de 
bază şi de a mai diminua din 

ceea ce înseamnă 'plata per 
capita'.

Începând cu noul contract-
cadru, din anul 2023, vrem să 
implementăm, în special, 
pachetele de prevenţie, care 

vor deveni obligatorii şi ne 
gândim inclusiv la elemente 
sancţionatorii (...) pentru cei 
care nu vin să îşi efectueze 
serv ic i i le  de prevenţ ie .  
Încercăm să responsabilizăm 
populaţia în legătură cu 
propria sănătate. Se practică 
în multe ţări, asociaţiile de 
pacienţi ne cer acest lucru, să 
începem să-i sancţionăm pe 
cei care nu se prezintă la 
serviciile de prevenţie. Va intra 
în atenţia noastră odată cu 
noul contract-cadru din 2023", 
a spus Cojan la Senat, la 
dezbaterea "Hepatitele virale 
post-pandemie - drumul spre 
eliminare, o provocare".

L a  m a s a  r o t u n d ă  
organizată de Comisia de 
sănă ta te  d in  Sena t  în  
parteneriat cu Asociaţia 
Pacienţ i lor  cu Afecţ iuni  
Hepatice, medici, pacienţi şi 
reprezentanţi ai instituţiilor 
statului au explicat, joi, paşii 
care trebuie urmaţi pentru 
eradicarea hepatitelor virale.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Actul numit „Hrisovul lui Vlad Dracul Voievod”, prin care 
domnitorul întărea Mănăstirii Glavacioc o ocină pe Neajlov și 
altele în Butești și „Mircești ot Teleorman” (localizată în 
actualul sat Comoara, din comuna teleormăneană 
Drăgănești Vlașca) reprezintă prima atestare documentară a 
județului Teleorman.

Astfel, putem afirma că județul nostru face parte din 
districtele vechi ale Țării Românești, la baza acestei afirmații 
stând documente istorice, printe care și „Hrisovului lui Vlad 
Dracul”.

„Hrisovul lui Vlad Dracul” se află în patrimoniul Arhivelor 
Naționale, fiind expus, în premieră, în județul Teleorman, în 
anul 2016, în holul Instituției Prefectului Județului Teleorman. 
Documentul, redactat în slavonă, a mai fost expus, cu ocazia 
primei ediții a Zilei Județului Teleorman, în data 10 mai 2019, 
în holul de la intrarea în Consiliul Județean Teleorman.

Vlad Dracul, cunoscut și ca Vlad al II-lea (cca 1393/1397-7 
dec. 1447), a fost domnul Țării Românești între 1436 și 1442 
și între 1443 și 1447. Membru al familiei Basarabilor și fiu al 
lui Mircea cel Bătrân, este tatăl lui Vlad Țepeș și al lui Radu 
cel Frumos.

Prima atestare cartografică a județului Teleorman datează 
de la 1700, stolnicul Constantin Cantacuzino alcătuind o 
hartă care a fost tipărită la Padova.

Denumirea județului Teleorman este identică cu aceea a 
râului care îl străbate, desemnând „marea pădure cumană” și 
având originea în „Deleorman” (în limba turcă „deli orman”) și 
însemnând „pădurea cumană” sau „pădurea nebună”. O 
pădure întinsă, care acoperea acest teritoriu, în ea 
ascunzându-se haiduci, precum și populația care fugea din 
calea năvălitorilor...

Cornelia RĂDULESCU

Noile ținte de 
mediu ale Uniunii 
Europene prevăd o 
t ransformare a  
modului în care se 
face agricultură pe 
bătrânul continent 
în  u rmătoare le  
decenii. Unul dintre 
obiectivele pe care 
C o m i s i a  
Europeană vrea să 
l e  i m p u n ă  î n  
perioada următoare este reducerea cantității de substanțe 
chimice utilizate în agricultură.

Luna viitoare, Comisia Europeană va prezenta noul 
regulament privind utilizarea durabilă a pesticidelor, iar 
potrivit variantelor neoficiale vehiculate până acum la 
Bruxelles, condițiile impuse fermierilor români par să fie 
destul de dure.

În emisiunea ”Agricultura la Raport”, europarlamentarul 
Carmen Avram, membră a Comisiei de Agricultură din 
Parlamentul European, a explicat că fermierii din țara noastră 
ar putea să fie forțați să reducă semnificativ cantitățile de 
pesticide pe care le utilizează.

”Există deja, în paralel, două versiuni diferite ale 
regulamentului privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Sunt 
documente neoficiale, adică nu au fost prezentate. Din câte 
știu, una dintre variante propune reducerea cu 50% a 
pesticidelor în fiecare stat în parte, deci dacă intră în vigoare 
această variantă, și noi va trebui să reducem consumul cu 
50%. E o versiune care nu ține cont de specificul fiecărui stat.

A doua versiune este un pic îndulcită, în sensul că 
procentul e redus la minim 40%, adică statul va trebui să 
decidă cu cât reduce substanțele chimice, dar oricum nu pot 
reduce cu mai puțin de 40%. Propunerea va fi prezentată 
oficial în iunie, dar nu este exclus să se adopte o a treia 
versiune, pentru că există o nervozitate la nivel de Comisie 
din cauza presiunilor care se fac la nivel de Consiliu”, a 
precizat Carmen Avram pentru AGRO TV.

România este printre țările din UE cu cele mai mari vânzări 
de pesticide.

14 mai 1441: 
Prima atestare documentară 

a județului Teleorman

Fermierii români ar putea fi 
nevoiți să reducă semnificativ

 cantitățile de pesticide pe 
care le utilizează

Consumul de energie electrică al populaţiei 
a fost mai mic cu 4,4% în perioada ianuarie-
martie 2022, comparativ cu intervalul similar al 
anului trecut, arată datele publicate vineri de 
Institutul Naţional de Statistică (INS).

În acelaşi timp, consumul industriei a scăzut 
cu 1,1%, iluminatul public a crescut cu 1,3%, 
iar, pe total, consumul de electricitate la nivel 
naţional a fost mai mic cu 2% în primul 
trimestru.

Producţia a fost şi ea redusă cu 5,7%, 
ajungând la 14,8 TWh. Cel mai mult a scăzut 
producţia în hidrocentrale, cu 25%.

În schimb, cantitatea generată din surse 
regenerabile a crescut cu 24% în cazul 
turbinelor eoliene şi 18% la panourile 
fotovoltaice.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi 

staţii a fost mai mic cu 1,2%.
Exporturile de electricitate au scăzut cu 

9,2%, până la 1,460 TWh, iar importurile au 
crescut cu 13,1%, până la 2,122 TWh.

În România, asigurările 
facultative de locuințe se pot 
încheia pentru locuințele care 
sunt protejate de o poliță 
obligatorie PAD. Polița PAD 
acoperă 3 riscuri catastrofale 
( cu t remur,  i nunda ț i i  ș i  
alunecări de teren) până la 
l imi ta  de 20.000 EUR, 
respectiv 10.000 EUR, în 
funcție de tipul construcției, 
indiferent dacă valoarea 
acesteia este mai mare, 
însă doar 44% dintre români 
cunosc această informație, 
potrivit unui comunicat de 
presă transmis de Uniunea 
Națională a Societăților de 
Asigurare (UNSAR).

Conform celui mai recent 
studiu sociologic privind 
percepția față de asigurările 

de locuințe real izat  de 
UNSAR, doar 44% dintre 
români știu că daunele pe care 
le-ar putea provoca vecinilor, 
inclusiv ca urmare a avarierii 
i ns ta la ț i i l o r  de  apă  ș i  
canalizare, pot fi acoperite pe 
polița de asigurare facultativă 
pentru locuință.

“În România, mai puțin de 
20% d in  locu in țe  sun t  
asigurate printr-o poliță de 
asigurare facultativă – ceea ce 

ne motivează să accelerăm și 
mai mult demersurile de 
informare a populației în 
această direcție”, a declarat 
Alexandru Ciuncan, Director 
General UNSAR.

Cele mai multe daune 
provocate locuințelor din 
România anul trecut (54%) au 

fost cauzate de avarierea 
accidentală a conductelor 
de apă, a instalațiilor 
s a n i t a r e  d e  a p ă  ș i  
canalizare ale imobilelor, 
precum și de inundațiile 
provocate de vecini, se mai 
arată în comunicat.

Pe locul secund se 
plasează inundația din 

cauze naturale, furtuna, 
răspunderea civilă față de terți 
și incendiul.

Cei care nu se prezintă la medicul de familie
 pentru serviciile medicale de prevenţie

 ar putea fi sancţionaţi

Românii au început să facă economii în
 privința electricității

Doar 44% dintre români știu că daunele provocate 
de inundații, cutremure sau alunecări de teren 

asupra locuințelor pot fi acoperite de polița PAD
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



(urmare  din  pagina  1)
 „Salcâmul nostru genial din 

Sud”, Marin Preda, este 
exponentul cel mai de seamă 
al acestor meleaguri. 

Și este „cel mai iubit dintre 
pământeni” pentru noi.

Teleormănean prin naștere, 
a purtat în suflet oamenii 
acestor locuri, pe care i-a 
transpus cu cea mai aleasă 
măiestrie în romane, făcându-i 
cunoscuți lumii cum nimeni 
altul nu a făcut-o.

Perfecționist prin excelență, 
el a redat cu obiectivitate trăirile 
Moromeților, adică ale noastre, 
ale românilor din sudul țării.

A trăit celebritatea, l-a durut 
această celebritate, pe care, 
din nefericire, a plătit-o cum nu 

se putea mai scump...
Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Muzeul Judeţean Teleorman, instituție de cultură 
aflată sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, a 
organizat expoziția foto-documentară „1 Mai 1952-1 Mai 
2022- Muzeul Județean Teleorman la a LXX-a 
aniversare”, care își așteaptă vizitatorii în perioada 10-27 
mai 2022, în Holul de Onoare al muzeului.

Prin intermediul fotografiilor este prezentată o scurtă 
istorie a muzeului, de la primele încercări de constituire a 
unei colecții de istorie privind orașul Alexandria, la 
jumătatea anilor '30 ai secolului trecut, la înființarea 
propriu-zisă a instituției muzeale, cu 70 de ani în urmă și 
până în prezent.

Pe patru panouri sunt prezentate cele trei sedii pe care 
muzeul le-a avut anterior, imagini din expozițiile 
permanente organizate, imagini cu grupuri de elevi și 
profesori veniți în vizită la muzeu, imagini cu etapele de 
construire și reconfigurare a sediului actual.

Un al cincilea panou ilustrează aspecte din cele trei 
expoziții permanente ale muzeului- arheologie și 
numismatică, etnografie, istorie recente, precum și 
participările Muzeului Județean Teleorman la o serie de 
proiecte expoziționale în țară și peste hotare.

Cel de-al șaselea panou cuprinde, pe lângă imagini de 
la diverse expoziții temporare, vizite, simpozioane, 
evenimente culturale, proiecte educaționale și o listă de 
cuvinte cheie prin care este exprimat rolul și activitatea 
muzeului în prezent.

O serie de coduri QR fac legătura virtuală cu website-
ul și blogul muzeului, cu contul de Facebook, canalul de 
Youtube sau cu diferite secțiuni ale website-ului: istoricul 
muzeului, colecții, expoziții, proiecte de cercetare, 
șantiere arheologice, publicațiile muzeului etc.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Marin Preda, 42 de ani de nemurire...

Selecția școlilor care vor participa la 
evaluarea standardizată ce va fi introdusă din 
acest final de an școlar pentru clasele I-VII și IX-
XI, conform unui document transmis de 
Ministerul Educației partenerilor de dialog social 
și prezentat aici, urmează o grilă ce ține cont de 
diferențele urban-rural, potrivit surselor 
Edupedu.ro. Documentul prevede că aceste 
evaluări urmează să aibă loc în perioada 30 mai-
10 iunie.

Potrivit proiectului de ordin:
“La nivelul f iecărui județ/sector al 

municipiului București, pilotarea evaluării 
standardizate se va organiza în câte 7 unități de 
învățământ, incluzând unități de învățământ cu 
profil pedagogic”.

Potrivit surselor Edupedu.ro, cu excepția 
capitalei București, selecția va fi făcută de către 
Minister împreună cu inspectoratele școlare 
județene, pe baza următoarelor criterii, 
urmărindu-se să fie alese “unități de învățământ 
de nivele valorice diferite”:

1. Un colegiu/liceu cu profil pedagogic.
2. O unitate de învățământ gimnazial din 

mediul urban mare (municipiu).
3. O unitate de învățământ gimnazial din 

mediul urban mic.
4. O unitate de învățământ liceal din mediul 

urban mic.
5. O unitate de învățământ gimnazial din 

mediul rural mic.
6. O unitate de învățământ gimnazial din 

mediul rural mare.
7. O unitate de învățământ liceal din mediul 

rural.

Adeverința școlară și situația școlară au fost abrogate 
din ordinul care prevedea ce documente școlare emit 
universitățile din România, potrivit unui ordin de ministru 
publicat în Monitorul Oficial joi. Actul normativ prevede că 
modificarea are loc în Ordinul nr. 6.551 din 13 decembrie 

2011 privind documentele şcolare şi universitare oficiale 
care se întocmesc numai în limba română. În schimb, 
documentul „adeverință de școlarizare” apare într-un 
ordin din 2020, pe care ministerul în modifică astfel încât 
să poată fi eliberat documentul și în una sau mai multe 
limbi de circulație internațională.

Muzeul Județean Teleorman: 

Expoziție foto-documentară

Universitățile vor emite 
„adeverința de școlarizare” și

 „situația școlară” în una sau mai
 multe limbi de circulație

 internațională

Condiment special, folosit 
îndeosebi la fripturi, tarhonul 
poate fi utilizat și pentru a trata o 
serie de boli. Stimulează apetitul, 
îmbunătățește metabolismul, are 
efect l iniștitor, diuretic și 
analgezic. Iată în ce afecțiuni 
e s t e  r e c o m a n d a t  a c e s t  
condiment puternic aromat, sub 
formă de ceai, tinctură sau ulei 
esențial! 

Dureri de cap. 2 mâini de 
frunze proaspete de tarhon se 
pun într-un borcan și se acoperă 
cu spirt îndoit cu apă. Se astupă 
și se lasă la macerat 10 zile. Se 
filtrează și se pun în sticluțe. Cu 
preparatul obținut se masează 
ceafa, fruntea și tâmplele.

Clesterol. Tarhonul este 

recomandat în cazul valorilor 
crescute ale colesterolului. Se 
consumă câte 3-4 frunzulițe de 
tarhon, mestecandu-le bine 
înainte de a le înghiți, cu 15 
minute înainte de fiecare masă.

Gastrită. Când apar dureri de 
s t o m a c  d u p ă  m a s ă ,  s e  
recomandă consumul unei cești 
cu ceai de tarhon. Ceaiul se 
prepară din  1-2 lingurițe de 

tarhon la o cană cu apă clocotită. 
Se lasă la infuzat 15 minute, 
după care se bea cu înghițituri 
mici. 

Colecistită. Peste 1-2 lingurițe 
de frunze uscate și mărunțite se 
toarnă o cană de apă fierbinte și 
se lasă la infuzat 15-20 minute. 
Se bea cald, pe stomacul gol. În 

caz de colecistită cronică, 
specialiștii recomandă maceratul 
de tarhon: în loc de apă fierbinte 
se pune apă rece, lăsându-se la 
macerat mai multe ore.

Anorexie. Contra lipsei poftei 
de mâncare, se mestecă 2-3 
frunze, crude sau uscate, pe 
stomacul gol, cu câteva minute 
înainte de masă. Totodată, 
această plantă medicinală este 
recomandată ș i  în  cazul  
tulburărilor de creștere la copii. 
Se ține o cură timp de 1 lună, în 
care se beau înainte de fiecare 
masă 3 lingurițe de suc sau 
macerat din tarhon uscat în oțet 
de mere: peste 10 linguri de 
tarhon bine mărunțit se pun 40 de 
linguri de oțet de mere și miere. 
Se lasă la macerat 2 săptămâni, 
după care se filtrează. Se iau 3-6 
lingurițe din acest oțet medicinal 
înainte de fiecare masă.

Reumatism . Peste 3 mâini de 
tarhon mărunțit se pune 1 litru de 
rachiu de drojdie. Se astupă, se 
lasă la macerat 1 lună, după care 
se filtrează. Se iau în fiecare zi 5 
linguri din acest preparat diluate 
în apă și se fac și frecții pe 
locurile dureroase.

Tarhonul mai are puterea de a 
elimina toxinele din corp și de a 
calma migrenele.

Cum vor fi selectate școlile din țară în care 
va avea loc testarea standardizată a elevilor 

Tratamente naturiste cu tarhon
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La data de 14 mai 1981, Dumitru Prunariu devenea primul 
român care zbura vreodată în spațiul cosmic. În cadrul 
misiunii Soiuz 40, Prunariu avea să petreacă 7 zile, 20 de 
ore, 41 de minute și 52 de secunde pe orbita joasă a 
Pământului, alături de comandantul de origine ucraineană 
Leonid Popov.

 „Lecturile lui Jules Verne, în mod indiscutabil, m-au 
influențat în ceea ce am făcut. Mi-a plăcut să visez. În 
momentul în care am citit De la Pământ la Lună am început 
să visez cum se poate zbura pe Lună, ce-o fi pe acolo”, a 
amintit Prunariu la podcastul ALTCEVA.

Cosmonautul român a povestit cum au decurs 
antrenamentele timp de trei ani pentru zborul istoric în spațiu, 
de la momentul în care a fost selecționat, învățarea limbii 
ruse și pâna la viața din „Orășelul stelar” de lângă Moscova. 
În tot acest timp, Prunariu a fost mereu conștient de faptul că 
zborul spațial implică și riscuri, explicând că „4,5% din cei 
care au zburat în spațiul cosmic au dispărut în misiuni, fie la 
lansare, fie la aterizare”.

Cu toate acestea, Prunariu a recunoscut că a fost atras 
„din pură curiozitate”. „Nici nu mă gândeam că voi ajunge 
într-adevăr cosmonaut. Am zis Ce-ar fi să fac și altceva?”, a 
povestit cosmonautul.

În cadrul pregătirii pentru zborul cosmic, Prunariu a 
amintit că au existat mai multe scenarii prin care a trebuit să 
treacă, însă unul singur era „de groază”.

 „Scenariul de groază era dacă se întâmpla un incendiu în 
nava cosmică sau în stația orbitală. Este cel mai dificil 
scenariu pentru că focul consumă imediat oxigenul din 
atmosferă, atmosfera e închisă, ermetică, nu se 
regenerează imediat, și în condițiile acestea trebuie să faci 
tot posibilul să stingi incendiul, dar, dacă nu reușești, îmbraci 
costumul de scafandru cosmic, te retragi în nava ta cosmică, 
și dezermitizezi stația orbitală sau nava ta cosmică. Prin 
dezermiterzare, aerul iese, s-a terminat oxigenul, s-a stins 
incendiul, iar în condițiile astea trebuie să aterizezi cât mai 
repede pe Pământ cu nava ta, pentru că rezervele de oxigen 
care sunt strict pentru respirație, butelii speciale pe care le 
cuplezi la costumul de scafandru cosmic, care te protejează 
de vidul din exteriorul tău, ajung cam o oră și jumătate”, a 
explicat Prunariu.

- Tati, dacă îmi cumperi o păpușă, îți spun cine doarme cu 

mami în pat când tu nu ești acasă!

- Îti cumpăr două păpuși! Cine?

- Eu.

***

Un indian lipit de pamant pe o autostrada. Turisti curiosi 

in jurul lui. Indianul:

- Chevrolet... de sapte ani... cu numere de Florida... 

culoare alba... aripa dreapta lovita... patru fețe palide...

- Dumneata auzi atatea lucruri?

- Pe naiba. Acu' cinci minute a trecut peste mine.

Pastila de râs

Roverul Curiosity tocmai a 
trimis înapoi pe Pământ 
imagini cu ceea ce pare a fi 
„ușa  de  pe  Mar te ” :  o  
formațiune stâncoasă cu o 
formă la care nu ne-am fi 
așteptat să existe pe Planeta 
Roșie.

Formațiunea seamănă atât 
de mult cu o ușă încât am 
putea crede că duce către o 
ascunzătoare marțiană sau 
chiar către centrul planetei.

În orice caz, imaginea și 
caracteristica geologică pe 
care ne-o prezintă aceasta 
sunt suficiente pentru a inspira 
un film științifico-fantastic.

Cu toate acestea, oamenii 
mai raționali de pe platforma 
Reddit au subliniat că ușa de 
pe Marte ar putea fi o fractură 
stâncoasă, adică rezultatul 

unui fel de tensiuni care a 
acționat asupra stâncii ,  
făcând ca o bucată să se 
desprindă; este posibil ca și 
cutremurele de pe Marte să fi 
ajutat.

De fapt, cel mai mare 
cutremur înregistrat până 
acum pe Planeta Roșie s-a 
petrecut pe 4 mai 2022, iar 

oamenii de ști ință încă 
efectuează cercetări pentru a 
stabili cu exactitate locul în 
care s-a întâmplat și ce anume 
l-a cauzat, notează Science 
Alert.

În plus, deși formațiunea 
pe care am putea-o numi „ușa 
de pe Marte” poate părea a fi 
în  măr ime natura lă  în  
imaginația noastră, este 
posibil ca gaura din imagine 
să aibă doar câțiva centimetri 
înălțime în realitate, deși este 
dificil de stabilit cu exactitate 
pe baza imaginii.

Imaginea a fost făcută la o 
caracter ist ică geologică 
cunoscută sub numele de 
Pedimentul Greenheugh, de 
către Mast Camera de la 
bordul roverului Curiosity, pe 7 
mai 2022.

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

Anunţ

Grup de firme cu sediul în Alexandria angajează consilier juridic. 
Detalii la telefon 0247.312.854.

Anunţ

41 de ani de la zborul
 istoric al lui Dumitru Prunariu

 în spațiu

Papa Francisc „nu are de gând să se 
oprească”, în ciuda problemelor de sănătate 
recente care l-au obligat să folosească un 
scaun cu rotile, a declarat un cardinal.

Cardinalul Kevin Farrell, un oficial 
irlandezo-american de la Vatican, a făcut acest 
comentariu în timp ce prezenta mesajul Papei 
la Ziua Mondială a Bisericii Romano-Catolice 
pentru bunici și bătrâni, sărbătorită anul acesta 
pe 24 iunie.

 „Își acceptă limitele în acest moment cu un 
spirit și o inimă mare. Cred că este un exemplu 
pentru noi toți. Nu ar trebui să ascundem faptul 
că odată cu vârsta vine o diminuare a 
capacității noastre de a juca un rol activ în viața 
lumii de astăzi”, a declarat Farrell, citat de 
Mediafax.

 „Dar el ne arată, de asemenea, că, deși cu 
limitări fizice, nu are de gând să se oprească”, a 
mai spus el, potrivit Reuters.

Farrell a declarat că Papa Francisc este un 
exemplu pentru persoanele în vârstă, 

deoarece a decis să își continue îndatoririle cât 
mai bine posibil, în ciuda „limitării de a fi în 
aceste zile într-un scaun cu rotile din cauza 
genunchiului său”.

În mesajul său, papa a spus că persoanele 
în vârstă nu sunt înțelese și că prea des 
generațiile tinere vor să le scape de ele.

„Mulți oameni se tem de bătrânețe. Ei o 
consideră un fel de boală cu care este mai bine 
să se evite orice contact”, a spus papa.

Papa, în vârstă de 85 de ani, a suferit o 
acutizare a durerii la genunchiul drept, pe 
lângă problemele de sciatică. Săptămâna 
trecută, el a folosit pentru prima dată un scaun 
cu rotile în public și de atunci a folosit unul în 
timpul audiențelor private și publice.

Starea de sănătate a Suveranului Pontif a 
dus și la amânarea unei călătorii în Liban luna 
viitoare, dar el urmează să mai facă două 
călătorii în iulie, una în Sudanul de Sud și 
Republica Democratică Congo, iar cealaltă în 
Canada.

Bhutanul, care și-a câștigat titlul de 
„Tărâmul Fulgerelor” datorită furtunilor masive 
și spectaculoase ce au loc în valea Munților 
Himalaya, este un ținut închis înconjurat de 
India și China.

Cele mai mari atracții turistice ale acestei 
regiuni cunoscute și drept „Tărâmul 
Fulgerelor”, se găsesc în vestul Bhutanului, în 
special în districtele Thimphu, Punakha și 
Paro.

O astfel de călătorie durează șase zile și 
cinci nopți, iar cea mai bună perioadă pentru a 
o face este dată de lunile februarie și martie.

Regatul Bhutanului este un stat din sudul, 
respectiv centrul Asiei. Ocupă o suprafață de 
14.824 kilometri pătrați și are o populație de 
756.100 de locuitori, conform Britannica.

Partea de nord a țării se întinde la poalele 
Munților Himalaya, cu vârfuri care depășesc 
7300 de metri și văi care se întind pe 3700, 

respectiv 5500 metri. Există mai multe alte văi 
fertile care sunt populate și cultivate.

La sud de acești munți se află Câmpia 
Durata, loc cheie în controlul strategic al 
trecerilor spre munți. Spațiul este canicular și 
acoperit cu păduri dese. Economia statului 
este susținută de activitățile agricole, iar 
aproape toate exporturile sunt direcționate 
spre India.

Cine sau ce a făcut „ușa de pe Marte”, recent 
descoperită de NASA?

Papa Francisc „nu are de gând să se oprească”, 
în ciuda problemelor de sănătate

Bhutanul, „Tărâmul fulgerelor”



1812: S-a născut Costache 

Negri, scriitor şi politician român 

(d. 1876).

1832: S-a născut Rudolf 

Lipschitz, matematician german 

(d. 1903). 

1881: S-a născut Marius 

B u n e s c u ,  p i c t o r  r o m â n ,  

organizator al Muzeului Naţional 

de Artă (d. 1971).

1912: A murit Johan August 

Strindberg, dramaturg suedez (n. 

1849).

1948: S-a înfiinţat clubul sportiv FC Dinamo Bucureşti.

1957: A murit Camil Petrescu, romancier, dramaturg, poet, 

român (n. 1894).

1973: Prima staţie spaţială sub pavilion SUA, „Skylab", a 

fost lansată pe orbita Pământului.

1981: Primul zbor al unui român în spaţiul cosmic, Dumitru 

Prunariu, cu nava Soiuz–40. Zborul a durat 7 zile, 20 de ore şi 

42 de minute.

1998: A murit Frank Sinatra, cântăreţ şi actor american (n. 

1915).

2000: A murit Gheorghe Marinescu, regizor român de 

teatru (n. 1947).
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07:00 Cu capu-n zori 10:00 
Strop şi balonaş 10:35 Ferma lui 
Jimmy 11:30 #Creativ 12:00 
Rugby: CS Dinamo - CS 
Navodari 14:00 Telejurnal 14:30 
Ora regelui 15:30 Handbal 
masculin: HC Dobrogea Sud - 
CSA Steaua 17:00 Vedeta 
populară 18:50 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:00 Eurovision 
2022 01:55 Vorbeşte corect! 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 Mai

Nu este momentul 
sa incepeti activitati 
noi, pentru ca riscati 
sa nu le duceti la 
capat. Limitati-va la 
s t r i c t u l  n e c e s a r !  
Concentrati-va asupra 
problemelor sociale si 
sentimentale.

Sunteti indispus 
din cauza problemelor 
f i n a n c i a r e  s i  
sentimentale. Dupa-
amiaza sunteti invitat 
la prieteni. Nu ezitati, 
pentru ca s-ar putea 
s a  c u n o a s t e t i  o  
persoana importanta!

Reusiti sa rezolvati 
p r o b l e m e l e  
sentimentale. Pe plan 
financiar nu prea aveti 
motive de satisfactie. 
Totusi, o ruda mai in 
varsta va daruieste o 
suma importanta de 
bani.

R e l a t i i l e  
sentimentale pot avea 
de suferit, din cauza 
confuziei  care va 
m a r c h e a z a .  V a  
recomandam sa nu 
exagerati importanta 
problemelor sociale. 
Nu va certati cu colegii! 

Nu va ambitionati 
sa rezolvati singur 
problemele casei! S-ar 
putea sa intampinati 
dificultati serioase. Un 
barbat va da sfaturi 
pentru a clarifica o 
n e i n t e l e g e r e  c u  
persoana iubita.

Începeti ziua cu un 
sentiment de profunda 
nemultumire. Incercati 
sa va controlati! Va 
r e c o m a n d a m  s a  
acordati mai multa 
i m p o r t a n t a  
problemelor sociale si 
sentimentale.

O  f e m e i e  d i n  
anturaj va poate ajuta 
s a  v a  c l a r i f i c a t i  
s e n t i m e n t e l e  
contradictorii. Pastrati-
va optimismul, pentru 
ca perioada dificila pe 
care o traversati este 
trecatoare! 

Aveti tendinta de a 
exagera ,  a ta t  in  
pr iv in ta  re la t i i lo r  
sentimentale, cat si in 
ceea ce priveste 
afacerile. Ar fi bine sa 
va temperati, pentru 
ca r iscat i  sa va 
indepartati prietenii.  

Este posibil sa 
t r e c e t i  p r i n t r - o  
perioada mai dificila 
pe plan sentimental. 
Din fericire, aveti o 
mare capacitate de 
comunicare. Fiti mai 
atent la ce afirmatii 
faceti in public!

Dimineata s-ar putea 
sa suferiti o dezamagire 
in dragoste. Va sfatuim 
sa amanati intalnirile de 
afacer i ,  pent ru ca 
sunteti prea tulburat. 
Exprimati-va cat mai 
clar, ca sa nu fiti inteles 
gresit! 

T r a v e r s a t i  o  
perioada favorabila, 
in care se pare ca va 
r e u s e s t e  o r i c e .  
Totusi, va sfatuim sa 
vorbiti clar. Aveti 
putina rabdare! Banii 
pe care ii asteptati vor 
veni in curand.

Dimineata aveti 
tendinta sa criticati pe 
toata lumea. S-ar 
putea sa va enervati 
pe un partener de 
afaceri sau pe seful 
direct. Evitati discutiile 
in contradictoriu cu 
colegii!

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I 
Like IT 10:30 Superspeed 11:00 
O fetiţă americană: Povestea lui 
Lea 13:00 Corky – Nătărăul 
clanului 14:45 Românii au talent 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:00 
Curierul 3 22:00 Motivat să ucidă 
00:15 Caută şi distruge 02:00 
Las fierbinți 03:45 I Like IT 04:15 
O fetiţă americană: Povestea lui 
Lea

0 7 : 0 0  O b s e r v a t o r  -  
Sport/Meteo 09:00 Adela 
1 2 : 0 0  M e d i c o o l  1 3 : 0 0  
Observator 13:30 Mireasa 
15:30 România are roast 
19:00 Observator 20:00 Te 
cunosc de undeva 00:00 
Insula iubirii 03:00 Observator 
04:00 Esce Plan: Testul 
suprem

07:30 Apel la consilier 08:00 
Mireasa din Istanbul 10:00 Asta-i 
România! 11:30 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 13:00 
În căutarea adevărului 15:00 
Roventura 16:00 Casa iubirii 
18:00 Știrile Kanal D 19:00 Casa 
iubirii 20:00 Strada speranţei 
21:15 Recurs la răzbunare 23:00 
Răzbunarea mercenarului 01:00 
Știrile Kanal D

07:00 Exclusiv VIP 10:00 
Starea naţiei - Best of 11:00 
Sănătate cu stil 11:30 Flash 
monden 12:00 Coloana de 
directie 13:00 Oportuniștii 14:00 
Buletin de București 16:00 
Aventurierii gustului 18:00 Focus 
18 19:30 Flash monden 20:00 
Fotbal Liga 1: FC Voluntari – 
FCSB 23:00 Soldatul universal: 
Ziua răzbunării 01:00 Între chin și 
amin

08:00 Bobby Jones: O 
sclipire de geniu 10:30 La 
bloc 12:45 O mireasă 
momeală 14:30 Liceenii 
16:30 Tipul perfect 18:15 La 
bloc 20:30 Tolkien: Dincolo 
de poveste 22:45 Cum să fii 
singur și fericit 01:00 Tolkien: 
Dincolo de poveste 03:15 
Apropo Tv 04:15 La bloc 
06:00 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Euromaxx 08:30 MotorVlog 09:00 
Generaţia Fit 09:30 Fără prejudecăţi 
10:00 Mic dejun cu un campion 11:00 
Handbal masculin: CS Minaur Baia 
Mare - CS Dinamo 12:30 Cap compas 
13:00 Gala Umorului 15:00 Femei de 
10, bărbați de 10 17:00 Levintza 
prezintă 17:30 Prietenii neobişnuite 
18:00 Ora de ştiri 19:10 Comisarul 
Rex 20:10 Cântec de iubire 22:20 
Hotel imperial 23:25 Hotel imperial 
00:35 Drag de Romania mea!

08:00 Barry Seal: Trafic în stil 
American 09:45 The Boss Baby: 
Cine-i şef acasă? 11:20 Un tataie 
de coșmar 12:55 Mumia revine 
14:55 Cealaltă moștenitoare 
Boleyn 16:45 Diavolul se 
îmbracă de la Prada 18:30 
Răpirea 20:00 Apă pentru 
elefanți 22:00 Moonfall 00:15 Let 
Him Go 02:05 Dragon 03:55 
Stăpânii străzilor 05:40 Mickey, 
Ochi Albaștri

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT
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Universitatea Craiova a ratat calificarea în 
finala Cupei României, după eșecul de pe teren 
propriu cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 0-1, în 
returul semifinalei.

Universitatea Craiova a ratat mai multe 
ocazii importante de gol, iar oaspeții au înscris 
în minutul 66, prin Marius Ștefănescu, după o 
neatenție în apărarea gazdelor, după un aut.

Sepsi a câștigat și prima manșă cu 
Universitatea Craiova, scor 2-1, și va juca finala 
Cupei României, cu FC Voluntari, pe 19 mai, de 
la ora 20:30, pe stadionul Rapid - Giulești.

Andrei Ivan (25 de ani), atacantul 
Universității Craiova, a declarat că se simte 
vinovat pentru ocaziile irosite. 

"Sunt supărat. Nu am avut nici noroc, nu am 
fost inspirați în fața porții și s-a văzut în această 
seară. Nu am fost inspirați, probabil am fost și 
obosiți după meciul cu FCSB, dar nu trebuie să 
căutăm scuze.

Chiar mă simt vinovat și îmi asum acest 
lucru. Nu am fost inspirat, a luat și mingea o 
traiectorie ciudată. Nu poți să îți dai seama, eu 
m-am dus în față și mi-a venit mingea în spate, 
de aia m-am și aruncat.

Vom vedea cu cine vom juca barajul, trebuie 
să câștigăm și să mergem în Conference 
League. Am avut meciuri bune, cu FCSB, cu 
CFR. A venit perioada aceasta. Nu am fost 
inspirați în fața porții. Parcă nu vedem colegul 
mai bine plasat, să îi dăm lui. Așa gândim pe 
moment", a spus Andrei Ivan.

Universitatea Craiova riscă să rateze 
calificarea în preliminariile Conference League. 
Ocupanta locului trei în play-off-ul Ligii 1 trebuie 
să dispute un baraj împotriva echipei care vine 
din play-out (Rapid, Sepsi sau FC Botoșani).

FCSB se va duela contra celor de la FC Voluntari în 
următoarea etapă din play-off-ul Ligii 1, un meci crucial pentru 
roș-albaștri pentru că dacă vor câștiga, vor juca împotriva 
celor de la CFR Cluj cu titlul pe masă.

După o perioadă lungă de incertitudine în care nu s-a știut 
unde se va disputa ”finala”, Mihai Stoica, managerul general al 
celor de la FCSB, a anunțat că partida se va disputa la Buzău.

Ioan Andone consideră că FCSB are șanse mari să devină 
campioană la finalul acestui sezon, iar avantajul roș-
albaștrilor este, în opinia tehnicianului, lotul de care dispune 
Toni Petrea, format din jucători tineri.

De cealaltă parte, Andone consideră că lotul ardelenilor 
este unul îmbătrânit, însă aceștia dispun de avantajul 
experienței, dar și de prezența pe banca tehnică a lui Dan 
Petrescu.

”În teorie, FCSB are mai multe șanse. Dacă câștigă tot, e 
campioană, e clar. Au prins încredere, au moral extraordinar, 
nu mai fac greșeli în apărare. Nu ai cum să joci perfect, că 
echipa adversă să n-aibă o ocazie. Dar, cu puțină șansă cum 
au avut, eu spun că ei pot să câștige toate meciurile, să știi. 
Joacă de mult timp împreună, nu câștigă campionatul de 5 ani, 
de mai mulți ani, 7 ani.

Pentru CFR e oboseală de sfârșit de campionat, au avut 
avansul ăla în care erai foarte liniștit. Doua înfrângeri te-au 
adus să îți iei bătaie și acum lucrurile nu-ți mai merg la fel. E 
presiunea foarte mare. Politica lor e performanță în Europa, că 
să aducă banii. Ei nu au un lot făcut cum e FCSB-ul sau 
Craiova în care să zici au jucători de vânzare.

CFR-ul îl are are pe Petrila care e un jucător extraordinar și 
poate să ajungă o certitudine. E presiunea mare pe CFR să 
câștige. În istoria fotbalului românesc nu știu dacă au mai fost 
echipe care să câștige cinci campionate consecutive. E un lot 
mai îmbătrânit. Au un antrenor cu mare experiență, Dan, ăsta 
e un atuu al lor. Au jucători cu mare experiență care se pot 
mobiliza la meciurile cheie să scoată tot”, a declarat Ioan 
Andone.

În cadrul aceluiași mesaj, Mihai Stoica i-a atenționat pe cei 
care au luat decizia, cu referire în principal la ministrul Vasile 
Dîncu, vor avea de pierdut la alegeri.

”Eforturile tuturor celor care ne-au alungat din nou, probabil 
zâmbind, din București au fost încununate de succes. Prin 
urmare, meciul în care sperăm să jucăm pentru titlu se va 
disputa la Buzău, acolo unde mereu am fost primiți cu brațele 
deschise.

Ce nu înțeleg factorii ăștia de decizie este faptul că românii 
empatizează enorm cu cei nedreptățiți. Ei vor pierde la alegeri, 
noi vom câștiga suporteri.

P.S. Până atunci trebuie să căștigăm sâmbătă la 
despărțirea temporară de stadionul unde 55.000 locuri ar fi 
fost insuficiente pentru steliști. În anumite condiții”, a scris 
Mihai Stoica, pe Facebook.

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 2022 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.

Dezavantajul celor de la 
CFR Cluj de care poate profita 

FCSB în lupta la titlu

Suporterii dinamoviști au 
ales joi noua siglă a clubului, 
prin vot online. Au fost cinci 
variante ajunse în faza a doua 
a procesului de rebranding.

Inițial, fanii lui Dinamo au 
trimis peste 1.000 de 
propuneri pentru noua 
siglă a clubului, dar numai 
cinci au fost selectate 
pentru vot.

Noul logo al “roș-
albilor” este ales prin vot 
de către fani, foşti şi 
a c t u a l i  j u c ă t o r i  ş i  
antrenori ai echipei.

“Perioada de votare a 
luat sfârșit în această 
seară, la ora 20:00, iar 
suporterii au decis ca 
varianta numărul 5 de 
l o g o  s ă  r e p r e z i n t e  
Dinamo București in sezonul 
următor. Vă mulțumim tuturor 
celor care ați contribuit la acest 
proces de rebranding”, a 

anunțat Dinamo pe Facebook.
Vineri, Dinamo va publica 

votul legendelor, cei care au 
scris istoria clubului Dinamo, 
precum Ioan Andone, Mircea 
Lucescu, Dorin Mateuț, Marius 

Niculae, Giani Kiriță, Ionel 
Dănciulescu sau Claudiu 
Niculescu.

Dinamo a precizat că vor 
exista cinci comisii de vot 

pentru alegerea finală a siglei 
clubului: 1) a suporterilor; 2) 
d i n  cad ru l  DDB;  3 )  a  
legendelor clubului; 4) a celor 
mai importanți jucători din 
e c h i p a  a c t u a l ă ;  5 )  a  

r ep rezen tan ţ i l o r  de  
marketing ai clubului.

Cea mai votată siglă 
va fi anunţată pe 14 mai, 
urmând a fi stilizată şi 
pregătită pentru noul 
sezon.

Pe 20 aprilie, clubul 
Dinamo a anunţat că îşi 
va schimba sigla şi 
aşteaptă propuneri din 
partea fanilor. Acesta va 
deveni oficial începând cu 
sezonu l  2022-2023,  
urmând a fi prezent pe 
toate echipamentele de 

joc, dar şi pe produsele oficiale 
în magazinul online şi în 
magazinul de prezentare al 
clubului.

Ștefan Baiaram (19 ani) ar putea fi următorul 
transfer important reușit de Universitatea 
Craiova la un club din Europa.

Silviu Bogdan, impresarul lui Ștefan 
Baiaram, a declarat pentru Digi Sport că 
jucătorul este urmărit de mai multe echipe din 
Italia, inclusiv de Fiorentina, ocupanta locului 7 
în Serie A.

"Ștefan Baiaram este copilul meu de suflet, 
de când avea șapte ani suntem împreună. Din 
câte știu, sunt discuții, dar nimic oficial în acest 
moment. De un an de zile, el este urmărit de 
câteva echipa din Italia.

Ne bucurăm că Fiorentina se interesează de 
el. Azi am invitați din Spania, să sperăm că va 
face un meci foarte bun, să atragă atenția și în 
Spania", a spus Silviu Bogdan, impresarul lui 
Ștefan Baiaram.

Președintele Universității Craiova, Sorin 
Cârțu, a declarat că nu există nicio ofertă pentru 
Ștefan Baiaram, iar clubul nu este interesat să-l 
vândă în acest moment.

"Nu ne interesează să vindem jucători în 

momentul ăsta. Nu avem targetul ăsta, mai ales 
că este vorba despre jucători tineri, care mai au 
multe de spus pentru Universitatea Craiova.

Treaba cu Fiorentina, cu Baiaram... este o 
aiureală. Nu există nicio ofertă scrisă, de niciun 
fel, pe nicio sumă, la club", a spus Sorin Cârțu.

750.000 de euro este cota de piață a lui 
Ștefan Baiaram, potrivit Transfermarkt. Ștefan 
Baiaram a reușit 7 goluri și o pasă decisivă în 
acest sezon.

Andrei Ivan are remușcări după eliminarea 
din Cupa României

Ștefan Baiaram, 
urmărit de mai multe echipe din Europa

Suporterii au votat noua siglă a clubului Dinamo
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