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Mecanicul trenului IR 1822, Arad – 
București Nord care a provocat 
accidentul feroviar de la începutul 
săptămânii a fost reținut pentru 24 de 

ore. Acesta a fost prezentat 
Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Roșiori de Vede, cu propunere de 
punere în mișcare a acțiunii penale, 

procurorul dispunând măsura 
preventivă a controlului judiciar, 
pentru 60 zile.

12 persoane rănite, dintre care 4 
transportate la spital și 8 nu au 
necesitat acest lucru, însă au fost 
asistate medical la fața locului. Dintre 
cele 4 victime, un bărbat de circa 46 
de ani și o femeie de aproximativ 30 
de ani au fost transportate la UPU 
Alexandria, cu traumatisme la nivelul 
membrelor și capului, conștiente și 
cooperante, iar alte două persoane, 
un bărbat de circa 59 de ani și o 
femeie de aproximativ 61 de ani au 
fost transportate la Spitalul Municipal 
din Roșiorii de Vede, cu traumatisme 
la nivelul membrelor.

Acestea au fos t  urmăr i le  
accidentului feroviar produs în 
județul Teleorman, între localitățile 
Măldăeni și Roșiori de Vede. Trenul 
care circula pe ruta Arad – București 
a frânat brusc pentru a evita o 
ciocnire cu un marfar. 

C F R  a  t r a n s m i s ,  î n t r - u n  
comunicat, că „din cauza deraierii la 
intrare în stația Roșiori Nord a unui 
vagon din compunerea unui tren de 
marfă, ciculația trenuri lor se 
desfășoară cu dificultate”.

Ceilalți pasageri din tren au fost 
preluați de trenul IR 79, Budapesta – 
București Nord. Până la restabilierea 
circulației în condiții normale, sunt 
posibile și alte întârzieri în circulația 
trenurilor de călători, a mai anunțat 
compania feroviară.

Claudiu DUMITRACHE

În această perioadă se 
înregistrează tot mai 
m u l t e  i n c e n d i i  d e  
vegetație uscată și resturi 
menajere, în cea mai 
mare parte acestea fiind 
generate de cei care nu 
conștientizează pericolul 
la care îi expun pe semeni 
prin posibil i tatea de 
producere a unor pagube 
m a t e r i a l e  o r i  p r i n  
distrugerea mediului 
înconjurător.

(Continuare  în  
pagina  2)

C e n t r u l  M i l i t a r  
Județean Teleorman, prin 
structura de specialitate, 
B i r o u l  i n f o r m a r e -
recrutare,  aduce la  
cunoștința celor interesați 
faptul că în această 
perioadă se fac înscrieri 
pentru învățământul  
l i cea l ,  post l i cea l  ș i  
universitar militar, anul de 
învățământ 2023-2024.

Înscrierile și perioada 
de selecție are următorul 
program:

(Continuare  în  
pagina  7)
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(€) 1 EUR 
4.9200 lei

($) 1 USD
4.6271 lei

1 XAU 
287.2080 lei

(£) 1 GBP 
5.6132 lei

(Gramul
de aur)

Firea anunță
 un pachet legislativ

 pentru creșterea
 natalității

Muzeul Judeţean Teleorman:

„Atelierul 
de arheologie 

experimentală”

Au început înscrierile pentru învățământul 
liceal, postliceal și universitar militar

Mecanicul de tren care a provocat
 accidentul de luni a fost reținut de poliție

Șase incendii de vegetație, în 
mai puțin de 48 de ore



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

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.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 0766.279.773.

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

0766.279.773.
***

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

Anunţuri

Biblioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman, 
i ns t i t u ț i e  subordona tă  
C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  
Teleorman, în parteneriat cu 
I n s p e c t o r a t u l  Ș c o l a r  
Județean Teleorman, Casa 
Corpului Didactic Teleorman, 
Şcoala Gimnazială „I. Gh. 
Duca” Ţigăneşti, Școala 
Gimnazială nr. 1 Mârzănești 
și Școala Gimnazială „Vasile 
Racottă” Ștorobăneasa a 
organ iza t  S impoz ionu l   
interjudețean „Mărțișoare 
literare”- ediția a II-a.

Scopul simpozionului a 
fost creşterea calităţii şi a 
caracterului inovator în 
învăţământul preuniversitar, prin cultivarea tradiţiilor româneşti 
şi prin stimularea gustului pentru lectură, pornind de la cele 
două evenimente ale culturii româneşti: mărţişorul și 
sărbătorirea nașterii scriitorului Ion Creangă (1 martie 1837, 
Humuleşti).

Programul simpozionului a cuprins comunicarea „Mărţişoare 
literare- Lumea lui Ion Creangă și lumea noastră”, susținută de 
Valentina Pașa și „Mărţişoare literare”, constând în referate, 
eseuri și lucrări ştiinţifice prezentate de inspector general 
adjunct, Luminița Flori Vilae- Inspectoratul Școlar Județean 
Teleorman; profesor metodist Corina Ștefan- Casa Corpului 
Didactic Teleorman; director Aurelia Alexuc, profesor Mariana 
Nistor- Şcoala Gimnazială „I.Gh. Duca” Ţigăneşti; profesor 
Claudia Vătui- Școala Gimnazială „Vasile Racottă” 
Ștorobăneasa.

 A urmat un moment artistic susținut de elevii Școlii 
Gimnaziale  „I. Gh. Duca” Țigănești și elevii Școlii Gimnaziale 
nr.1 Mârzănești.

Cornelia RĂDULESCU

Angajații din Educație vor protesta și săptămâna viitoare în 
mai multe județe din țară, la prefecturi, dar și la în fața 
Guvernului, potrivit unui comunicat de presă primit de 
Edupedu.ro. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ 
(FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație (FSE) „Spiru 
Haret” ”condamnă ferm atitudinea membrilor Guvernului 
României care nu au venit nici până la această oră cu o soluţie în 
faţa salariaţilor din educaţie, în ciuda protestelor în lanţ 
organizate în această perioadă”, conform comunicatului comun 
al organizațiilor.

”Considerăm că lipsa dialogului social, care ar fi trebuit să fie 
iniţiat de partea guvernamentală, demască nu doar 
incapacitatea Executivului de a avea grijă de salariaţii acestui 
sistem de învăţământ, dar şi o rea voinţă (sic!) a guvernanţilor 
care nu fac nici măcar un efort să identifice căi prin care 
problemele acestui sistem să fie rezolvate! Dispreţul şi 
dezintersul faţă de educaţia din România sunt rostogolite de la o 
guvernare la alta”, scrie în informarea organizațiilor sindicale.

(urmare  din  pagina  1)
Solicităm autorităților locale și cetățenilor 

să manifeste maximă responsabilitate în 
acțiunile pe care le întreprind pentru 
prevenirea unor astfel de evenimente, să ia 
măsurile necesare pentru împiedicarea 
izbucnirii incendiilor de vegetație uscată, să 
realizeze acele fâșii arate în apropierea 
drumurilor de acces astfel încât țigările 
nestinse aruncate la întâmplare să nu mai fie 
surse de aprindere și să nu aprindă cu intenție 
vegetația uscată și resturile menajere 
deoarece acest lucru este INTERZIS, potrivit 
prevederilor legale.

În conformitate cu legislația privind 
protecția mediului, este interzisă arderea 
miriștilor, a turbăriilor, a litierei pădurii, a 
stufului, a tufărișurilor sau a vegetației 
ierboase. Astfel, cetățenii trebuie să respecte 
prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 195 din 
2005 privind protecţia mediului, cu modificările 
şi completările ulterioare. Conform acestui act 

normativ, proprietarii și deținătorii de terenuri 
cu titlu sau fără titlu au obligația de a nu arde și 
de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, 
litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau 
vegetației ierboase. 

”Atragem atenția asupra faptului că 
folosirea focului deschis pentru igienizarea 
terenurilor, arderea gunoaielor, a deșeurilor și 
a altor materiale combustibile pot avea 
consecințe grave, atât asupra mediului 
înconjurător și a solului, cât și asupra 
proprietății sau chiar vieții oamenilor. În astfel 
de cazuri, flăcările se pot întinde cu 
repeziciune pe o suprafață mare, iar în condiții 
de vânt, incendiile de vegetație uscată sau de 
deșeuri menajere pot deveni și mai 
periculoase dacă se manifestă aproape de 
case, de rețele de electricitate sau de locuri cu 
pericol de explozie”, este mesajul pompierilor 
din Teleorman.

Claudiu DUMITRACHE

Șase incendii 
de vegetație, în mai puțin de 48 de ore

Guvernul a precizat, 
vineri, într-un comunicat de 
presă, că va susține „toate 
măsurile necesare” pentru a 
p r o t e j a  i n t e r e s e l e  
asiguraților, în urma retragerii 
autorizației Euroins.

„Guvernul României va 
susț ine toate măsuri le 
necesare pentru a proteja 
in te rese le  as igura ț i l o r  

afectați de evoluțiile de pe 
piața Răspunderii Civile 
Auto.

În urma analizei efectuate 
d e  A u t o r i t a t e a  d e  
Supraveghere Financiară, ca 
inst i tut ie responsabi lă,  
a c e a s t a  u r m e a z ă  s ă  
transmită propunerile de 
soluționare către Ministerul 
de Finanțe, pentru înaintarea 

la nivelul Guvernului”, se 
a r a t ă  î n  c o m u n i c a t u l  
Guvernului.

A u t o r i t a t e a  d e  
Supraveghere Financiară a 
retras vineri autorizația 
soc ietăț i i  de as igurăr i  
Euroins, a anunțat instituția 
într-un comunicat de presă. 
Inițial, falimentul a fost 
anunțat pe surse.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Simpozionul  interjudețean 
„Mărțișoare literare” 

ediția a II-a

Sindicatele din Educație anunță 
noi proteste săptămâna viitoare

 la prefecturi, dar și în fața
 Guvernului

Guvernul precizează că va susține „toate 
măsurile necesare” pentru a proteja interesele

 asiguraților, în urma retragerii autorizației Euroins
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„Comisaru l  european 
pentru agricultură a anunțat 
compensațiile care vor fi 
acordate fermieri lor din 
statele membre afectate de 
importurile din Ucraina, adică 
a fermierilor din Polonia, 
Bulgaria și România. Bugetul 
pentru aceste țări este de 56 
de milioane de euro, însă cei 
mai puțini bani îi vor primi 
chiar fermierii români. Astfel, 
din cei 56 de milioane de euro, 
30 vor merge în Polonia, 16 
vor merge în Bulgaria și doar 
10 milioane vor merge către 
fermierii români”, arată Emil 
Dumitru, vice-președintele 
Comisiei de Agricultură din 
Camera Deputaților.

Liderul liberal arată că 
experț i i  de la Comisia 
Europeană au lucrat cu datele 
t r im i se  de  m in i s te re le  
agriculturii din aceste țări și că 
vina este exclusiv a ministrului 
și a echipei sale.

„Comisaru l  european 
pentru agricultură a decis 
aceste sume pe baza unor 
a n a l i z e  p r i m i t e  d e  l a  
ministerele din resort din 

Polonia, Bulgaria și România. 
România primește cei mai 
puțini bani deșii chiar șefa 
Comisiei Europene, Ursula 
von Der Leyen a anunțat 
public că 60% din cerealele 
din Ucraina au tranzitat sau au 
rămas pe teritoriul României. 
Or, asta ne arată că România 
trebuia să acceseze 60% din 
suma totală de 56 de milioane 
de euro și nu doar puțin peste 
20%”, arată Dumitru.

Liderul liberal explică de ce 
pierderile fermierilor români 
sunt mult mai mari decât 
compensațiile preconizate la 
Ministerul Agriculturii.

„Prețul unei tone de grâu la 
recoltă a fost de aproximativ 
1600 de lei, iar acum este de 
doar 1.000 de lei. Asta ne 
arată o pierdere de cel puțin 
100 de euro pentru fiecare 
tonă de grâu, pierdere 
suportată de fermierii români. 
România exporta în mod 
tradițional între 3.8 și 4.2 tone 
pe an, însă ca urmare a 
produselor agricole din 
Ucraina, de la ultima recoltă 
am exportat doar 2.5 milioane 

de tone. Fermierii mai au deci 
pe stoc cel puțin 1.5 milioane 
de tone de grâu, ceea ce 
înseamnă că astăzi pierderile 
lor sunt de cel puțin 150 de 
milioane de euro. În concluzie, 
cele 10 milioane nu pot 
acoperi nici măcar parțial 
p ierder i le .  Î i  recomand 
ministrului Agriculturii să 
rezolve problemele fermierilor 
și să înceteze să pună 
p res iune  pe  ju rna l i ș t i i  
specializați pe agricultură și 
să nu le mai ceară acestora să 
ascundă adevărul. În final, 
oricât de mult ar reuși ministrul 
Agriculturii să controleze 
narativul, ceea ce rămâne 
este faptul că fermierii români 
au fost reprezentați încă o 
dată prost  de această 
administrație incompetentă”, 
mai spune liberalul.

Liderul liberal mai spune că 
România este solidară cu 
poporul ucrainean și că 
problemele fermierilor români 
au fost generate exclusiv de 
proasta gestionare a situației 
de către Ministerul Agriculturii 
de la București.

Curtea de Apel București a decis obligarea Guvernului 
Ciucă de a organiza alegeri locale parțiale, decizia fiind luată 
într-un proces deschis de Forța Dreptei. În cel puțin 51 de 
localități din România, oamenii nu-și pot alege primarii pentru 
că Executivul nu dă drumul procedurii, deși posturile sunt 
vacante și de doi ani. Deși prevederile legale sunt destul de 
clare, se invocă „vidul legislativ” pentru ca alegerile parțiale 
să fie declașate în localitățile în care primarii, din diverse 
motive, și-au pierdut mandatul.

Conform unui comunicat al Forței Dreptei, Ludovic Orban 
a câștigat procesul împotriva Guvernului Ciucă, pentru 
refuzul de a organiza alegerile locale parțiale în cazul 
localităților în care mandatele de primar au fost declarate 
vacante sau a celor în care consiliul local a fost dizolvat.

Astfel, Curtea de Apel București a decis joi obligarea 
Executivului la organizarea alegerilor locale parțiale.

„Refuzul Guvernului Ciucă de a organiza alegerile locale 
parțiale, în acord cu obligațiile legale, reprezintă un act de 
sfidare la adresa comunităților locale în cauză, precum și 
dovada acțiunii anti-democratice a actualei puteri politice 
pentru blocarea exercitării unor drepturi fundamentale, cum 
sunt dreptul de a alege și dreptul de a fi ales”, spune Ludovic 
Orban.

Conform unei adrese a Autorității Electorale Permanente, 
înaintată Guvernului în octombrie 2022, În România sunt cel 
puțin 51 de localități în cazul cărora sunt îndeplinite condițiile 
pentru organizarea alegerilor locale parțiale. Este vorba 
despre comune și orașe în care edilii care au câștigat 
alegerile nu-și mai pot exercita mandatul fie că au fost 
condamnați definitiv, fie au fost declarați incompatibili și 
forțați să demisioneze sau fie au decedat.

Astfel, în aceste localități mandatul de primar este 
exercitat interimar de viceprimarii care ajung în această 
funcție în urma înțelegerilor politice și care au fost aleși pe 
listele partidelor pentru consiliile locale, nu uninominal.

Potrivit reglementărilor legale în vigoare în materie 
electorală, Guvernul este obligat la organizarea alegerilor 
locale parțiale în termen de 90 de zile de la momentul 
vacantării mandatului de primar ori de la dizolvarea consiliului 
local. Instituția care constată este prefectura județului, iar 
Autoritatea Electorală Permanentă este cea care informeză 
Executivul că se întrunesc condițiile legale pentru 
declanșarea alegerilor.

Etapele sunt bine delimitate în lege, însă Guvernul și 
Autoritatea Electorală Permanentă nu se grăbesc să le pună 
în practică. 

Președintele Camerei Deputaților, 
Marcel Ciolacu, a spus miercuri seara, 
la Digi24, că un nou minister, al 
Afacerilor Europene, va face parte din 
noul guvern și va avea ca prioritate 
procesul aderării la Schengen.

Marcel Ciolacu nu a negat că o mare 
parte din vina privind eșecul respingerii 
aderării României la Schengen 
aparține Ministerului de Externe, 
condus de Bogdan Aurescu, și 
Ministerului de Interne, condus de 
Lucian Bode.  „Toate negocierile 
pentru Schengen s-au dus în jurul MAE 
și MAI, trebuie să analizăm, să vedem 
ce nu a funcționat ”, a spus Ciolacu.

El spune că poate aceasta a fost 
greșeala României, că n-a avut un alt 
minister care să trateze expres 
demersul aderării la spațiul Uniunii 
Europene fără controale la frontiere, 
respectiv un Minister al Afacerilor 
Europene. „Cred că mai important este 
să nu repetăm greşelile. Am avut un 
insucces cu aderarea la spaţiul 
Schengen, indiferent cum vrem noi să 
o prezentăm sau să o coafăm şi trebuie 
să vedem de ce am avut acest 
insucces şi ce nu a funcţionat. Eu 
astăzi am avut privilegiul să stau de 
vorbă cu domnul profesor Vasile 
Puşcaş, este un specialist recunoscut, 

omul care de fapt a împins lucrurile 
către Uniunea Europeană. Mi-a zis că a 
fost o greşeală majoră când în guvernul 
României nu a mai existat Ministerul 
Afacerilor Europene. Peste tot, în toate 
guvernele din Europa, în statele mai 
dezvoltate economic decât România 
se găseşte acest minister. Poate 
atributul nu ar fi trebuit să fie al 
Ministerului de Externe de negociere 
de aderare la spaţiul Schengen, poate 
acest atribut ar fi trebuit să fie al 
Ministerului Afacerilor Europene”, a 
spus Ciolacu.

Șeful social-democraților a spus că 
vor exista discuții în cadrul Coaliției, 

urmând să fie reduse alte ministere, 
pentru crearea Ministerului Afacerilor 
Europene. „Din punctul meu de vedere 
Ministerul Afacerilor Europene ar trebui 
s ă  e x i s t e  î n  c o m p o n e n ţ a  
guvernamentală scoţând sau făcând o 
reducere a unuia sau două ministere”, 
spune liderul PSD. 

Întrebat dacă actualul ministru de 
Externe, Bogdan Aurescu, mai are sau 
nu loc în guvern după rotaţia 
premierilor, Ciolacu a spus: „Înainte de 
rotaţie, în luna mai, mai mult ca sigur că 
în interiorul coaliţiei prim-ministrul va 
prezenta o evaluare a miniştrilor, de 
unde vom pleca cu aceste discuţii".

Guvernul Ciucă, obligat
 de instanță să organizeze 

alegeri locale parțiale

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat 
joi, într-o conferinţă de presă la Alba Iulia, că 
sunt discuţii cu Forţa Dreptei şi PMP pentru a fi 
construit „în jurul USR” polul de dreapta ca 
alternativă pentru alegerile din 2024, însă 

acestea se desfăşoară fără grabă pentru că „e 
bine ca lucrurile să fie aşezate”, relatează 
Agerpres.

El a fost întrebat de jurnalişti care este 

stadiul discuţiilor cu Forţa Dreptei şi PMP 
privind o posibilă alianţă politică, liderul USR a 
răspuns că acestea sunt „în curs” şi că lucrurile 
nu trebuie grăbite.

„Lucrăm să construim în jurul USR un pol de 
dreapta pentru o alternativă pentru alegerile din 
2024. Nu grăbim lucrurile, au ritmul lor, e bine 
ca lucrurile să fie aşezate. Acesta este stadiul în 
momentul de faţă”, a afirmat liderul USR.

El s-a arătat convins că „se va ridica un val în 
2024 împotriva acestui tip de guvernare PSD-
PNL, un val în sprijinul unei alternative oneste 
construite în jurul USR”.

„Pentru 2024, construim acea alternativă în 
care românii să îşi pună speranţa, pentru că 
alegerea va fi simplă. De o parte, este PSD, cu 
o anexă PNL (…), într-un colţ este o opţiune 
extremistă, iar opţiunea reală, modernizatoare, 
de oameni cu capul pe umăr, oameni oneşti, 
este la USR”, a subliniat Cătălin Drulă.

Potrivit acestuia, USR propune pentru 2024 
un model de guvernare în interesul comunităţii.

Ciolacu vrea să se înființeze 
un nou minister care să se ocupe de aderarea la Schengen

Emil Dumitru (PNL): 

Ministrul Agriculturii a negociat prost compensațiile 
pentru fermierii români la Bruxelles și acum

 încearcă să ascundă eșecul

Drulă: Lucrăm să construim în jurul USR polul 
de dreapta cu Forţa Dreptei şi PMP



Dosarele de finanţare în 
cadrul Programului vizând 
educarea şi conştientizarea 
publicului privind protecţia 
mediului vor putea fi depuse în 
perioada 3 aprilie – 3 mai 
2023, bugetul alocat pentru 
această sesiune fiind de 150 
de milioane de lei, a anunţat 

marţi Administraţia Fondului 
pentru Mediu.

Depunerea dosarelor de 
finanţare se realizează prin 
i n t e r m e d i u l  a p l i c a ţ i e i  
informatice puse la dispoziţie 
de către AFM.

Solicitanţii eligibili în cadrul 
a c e s t u i  p r o g r a m  s u n t  
o r g a n i z a ţ i i l e  
n e g u v e r n a m e n t a l e ,  i a r  
accesul acestora în aplicaţia 

informatică se realizează 
începând cu data de 27 martie 
2023, doar pentru crearea 
conturilor de utilizator.

Conturile create şi utilizate 
pentru înscrierea în cadrul 
programelor derulate de AFM 
rămân valabile şi pot fi 
accesate pentru depunerea 

cererilor de finanţare în cadrul 
Programului vizând educaţia 
şi conştientizarea publicului 
privind protecţia mediului.

În cadrul Programului, 
b e n e f i c i a r u l  d e r u l e a z ă  
proiectul numai în parteneriat 
cu autorităţile deliberative ale 
un i tă ţ i lo r  admin is t ra t iv -
te r i to r ia le ,  inc lus iv  a le  
subdiviziunilor administrativ-
teritoriale ale acestora, şi/sau 

cu unităţi şi instituţii de 
învăţământ de stat. În cadrul 
a c e s t o r  a c o r d u r i  d e  
parteneriat pot fi adăugate, 
numai în calitate de parteneri, 
a l t e  o r g a n i z a ţ i i  
neguvernamentale, precum şi 
instituţii/autorităţi publice din 
domeniul protecţiei mediului. 
Modalitatea de participare la 
d e r u l a r e a  p r o i e c t u l u i ,  
d reptur i le  ş i  ob l iga ţ i i le  
par tener i lo r,  precum ş i  
responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor 
proiectului se stabilesc prin 
a c o r d  d e  p a r t e n e r i a t ,  
beneficiarul având calitate de 
lider de proiect.

În cadrul unei sesiuni de 
finanţare, un solicitant ONG 
poate depune două proiecte în 
calitate de lider de parteneriat. 
De asemenea, în cadrul unei 
sesiuni de finanţare, un ONG 
poate avea calitatea de 
partener în cel mult două 
proiecte.

Potrivit AFM, finanţarea în 
cadrul programului se acordă 
în cuantum de maximum 
100% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, iar suma 
maximă care poate fi acordată 
de AFM pentru finanţarea unui 
proiect este de 500.000 lei.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministrul Familiei, Gabriela Firea, a anunțat, joi, un nou 
pachet legislativ cu reduceri și vouchere, între care TVA de 
5% la scutece, lapte și mâncare pentru bebeluși, vouchere 
lunare de 1.500 de lei pentru creșe, grădinițe, after-school 
private pentru familiile cu venituri maxime de aproximativ 
8.000 de lei, card de reduceri și dobânzi mai mici la creditele 
imobiliare pentru familii numeroase, potrivit G4Media.ro.

„Creșterea natalității este o prioritate pentru mine și toți 
colegii coaliției de guvernare, deoarece România se 
confruntă cu o masivă scădere demografică”, a precizat 
Gabriela Firea, într-o postare pe Facebook.

Măsurile legislative anunțate de Gabriela Firea pentru 
creșterea natalității și susținerea familiilor:

– TVA redus la 5% pentru produsele destinate copiilor
– Vouchere de 1.500 de lei pentru plata after-school, creșă 

și grădiniță
– Cardul familiilor numeroase + cardul pentru tineri
– Voucher Materna pentru consultații și analize gratuite 

pentru viitoarele mame
– Reducerea dobânzilor pentru creditele imobiliare 

acordate familiilor numeroase
– Protecția mamelor care se întorc în câmpul muncii
– Program flexibil de muncă pentru părinți
– Voucher pentru tratamente stomatologice
– Sprijin financiar pentru copiii cu părinți plecați la muncă 

în străinătate
– Concurs Național de Proiecte Pentru Familie

Deși cu o suprafață agricolă mult peste cea a Bulgariei și cu 
3 milioane de tone de cereale pe stoc, României i-ar reveni o 
despăgubire în bătaie de joc: doar 10 milioane de euro. Cu 
toate acestea, Comisia Europeană propune, pe banda 
rulantă, legislații care ar putea îngreuna și mai mult producția 
agricolă din România și restul statelor membre, spune 
europarlamentarul Carmen Avram, în comunicatul transmis 
Agroinfo. 

„Salut această inițiativă cetățenească și pe cei peste 1 
milion de semnatari, alarmați de dispariția polenizatorilor. Și 
cred că e momentul perfect să vorbim de incoerența 
executivului european.

De exemplu, ne propune o legislație privind restaurarea 
naturii, care să combată declinul polenizatorilor, chiar în timp 
ce pregătește ratificarea, cu orice preț, a celui mai mare acord 
comercial din istoria UE cu America de Sud. Știe Comisia că 
Argentina e în topul statelor cu cele mai mari rate de distrugere 
a populației de albine?

Sau, negociem legislația privind reducerea pesticidelor, 
fără substanțe alternative pentru fermieri. Știe Comisia că, în 
Brazilia, s-a dublat cantitatea de pesticide din agricultură?

Fermierii români știu că fără albine, nu există agricultură. 
De aceea, folosesc cel mai puțin pesticid la hectar din UE. 
Între timp, au printre cele mai mici subvenții, 3 milioane de tone 
de cereale nevândute în ultimul an, pentru care, se pare, vor 
primi, în batjocură, niște mărunțiș sub formă de despăgubiri.

Întreb, deci, Comisia: mai avem nevoie de fermieri, de 
hrană sănătoasă și accesibilă? Dacă da, puțină coerență ar fi 
foarte bună, să salvăm și albinele, și sectorul agricol”, a spus 
Carmen Avram în Plenul Parlamentului European.

Firea anunță 
un pachet legislativ

 pentru creșterea natalității

Despăgubiri în batjocură
 pentru fermierii 

români!

Aproximativ 7 miliarde de 
sticle vor intra anual în 
Sistemul de Garanție – 
R e t u r n a r e ,  c i f r a  f i i n d  
a c t u a l i z a t ă  p e  b a z a  
raportărilor făcute de agenții 
e c o n o m i c i  c a r e  s - a u  
înregistrat în RetuRo, a 
precizat directorul general al 
Asociaţiei Berarii României, 
Julia Leferman, în cadrul 
Conferinţei „Managementul 
deşeurilor: Sistemul Garanţie 
– Depozit şi taxa pe plasticul 
nereciclat”, organizată de 
Green Report. 

Numărul ambalajelor care 
va trebui astfel gestionat va fi 
unul mai mare decât se 
anticipa.

Leferman a subliniat că 
R e t u R o  e s t e  p r i m u l  
parteneriat – public privat din 
România și că vor exista și 
provocări în acest sistem 
deosebit de complex.

„Pe zona de retail, am văzut 
și în procesul de înregistrare în 
platformă că sunt dificultăți 
identificate de către operatorii 
economici. (…) Deopotrivă, 
astfel de provocări sunt și pe 
zona  p roducă to r i l o r  ș i  
importatorilor. Vorbim aici în 
principal de schimbările pe 
care sistemul le aduce, odată 
ce int răm în etapa de 
implementare – schimbări ale 

procese lor  in terne,  a le  
m o d u l u i  î n  c a r e  e s t e  
înregistrată din punct de 
vedere contabil garanția care 
înso țeș te  p roduse le ,  a  
informați i lor care vor f i  
raportate lunar către RetuRo și 
apoi de gestionare a stocurilor 
de produse în perioada de 

tranziție când se vor găsi în 
piață simultan produse cu 
ambalaje SGR și produse fără 
acest marcaj ”, a spus ea.

Fiecare producător va 
trebui însă să își gestioneze 
problema stocurilor deoarece, 
pentru a beneficia de garanție, 
sticlele vor trebui marcate cu 
sigla SGR. Astfel, odată cu 
intrarea în funcț iune a 
sistemului, producătorii vor 

începe să pună pe piață 
produse al căror ambalaj va 
purta marcajul SGR, dar pe de 
altă parte este important să nu 
rămână cu stocuri de băuturi 
care nu au acest marcaj și a 
căror comercializare va fi mai 
dificilă, în măsura în care este 
posibil să nu mai fie cerute de 

consumatori.
La rândul său, Alice Nichita, 

p reşed in te le  Asoc ia ţ i e i  
Producătorilor de Băuturi 
Răcoritoare (ANBR), a spus 
că este nevoie de date 
corecte, precise şi defalcate 
p e n t r u  a  d i m e n s i o n a  
capac i ta tea log is t ică  a  
Sistemului de Garanţie-
Returnare (SGR).

Asociațiile vor putea cere finanțare pentru 
educarea și conștientizarea publicului 

privind protecția mediului

Aproximativ 7 miliarde de sticle vor ajunge 
anual în Sistemul de Garanție

 Returnare
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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)
- Învățământul liceal militar: termenul limită de 

înscriere: 24 martie 2023; înscrierea se face de 
către unul din părinți (sau tutore); perioada 
desfășurării selecției: 6.02-11.04.2023; perioada 
examinării medicale: 20.02-13.04.2023; se pot 
înscrie elevii aflați în clasa a VIIIa cu vârsta 
cuprinsă între 14 și 16 ani.

- Învățământul postliceal militar: termenul 
limită de înscriere este 2 iunie 2023; perioada 
desfășurării selecției: 20.02-9.06.2023; se pot 
înscrie elevii aflați în ultimul an de liceu și 
absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat și 
vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în cursul 
anului 2023; nu se mai susține examenul de 
admitere; media de admitere va fi calculată pe 
baza rezultatelor obținute la examenul de 
bacalaureat; ierarhizarea candidaților se 
realizează strict în ordinea descrescătoare a 
mediei de admitere și a obțiunilor acestora 

exprimate în cererea de înscriere.
- Învățământul universitar de licență: termenul 

limită de înscriere: 31 mai 2023; perioada 
desfășurării selecției: 20.02-09.06.2023;  se pot 
înscrie elevii aflați în ultimul an de liceu și 
absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat și 
vârsta de cel mult 26 de ani (24 pentru aviație-
naviganți) împliniți în cursul anului 2023.

Nu se fac înscrieri, deocamdată, pentru 
cursurile de formare a ofițerilor/subofițerilor în 
activitate, pentru posturile de soldat gradat 
profesionist și pentru rezerviștii voluntari.

Cei  interesaţ i  pot  obţ ine informaţ i i  
suplimentare la Biroul informare-recrutare, 
structura de specialitate a Centrului Militar 
Judeţean Teleorman, care funcţionează în 
munic ip iu l  Alexandr ia,  s t r.  Constant in 
Brâncoveanu, nr. 45, tel. 0247.317.450.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

   ACCIDENT
Sufeream,
îmbrăţişaţi în umbra
c a i s u l u i  n e ş t i u ţ i  d e  
nimeni…
De după zări,
cu lacrimi  de soare,
Dumnezeu privea scaunul
cu rotile răsturnat în
durere…
Inima mea
suferea neputinţa
ta tăcută,
iubeam ninsorile
gândului tău,
te iubeam pustiu….

   ATUNCI CÂND DORM
Timpul grăbeşte
neiertător lacrima
nopţii ignorându-mă.
Răgazul prefacerii în
ninsoare, în stele, nu-l simt
îl văd cum aleargă furiş prin
visele mele hărţuindu-le.
Nemişcarea tăcută
prăbuşeşte sub el visul…

   ÎNTREBĂRI
Am ieşit în noapte
sǎ pot privi
liniştit spre apus
unde s-au scurs
nestinsele răni
de albe petale…

   RENAŞTERE
Întâlnisem speranţa.
Trăgeam nădejde
lacrimile-mi se prefăceau
în stele.
Căutam lumina
dar  înotam în
vaporii singurătăţii
până ce clipa s-a
prefăcut în Îngeri…

   CAFENEAUA
Mă caut în umbre
negre, decolorate.
Tăceri de jar se plimbă
în jurul meu
privindu-mă prin prisma
unui  destin efemer…

Mihail TĂNASE

Au început înscrierile pentru învățământul 
liceal, postliceal și universitar militar

Muzeul Judeţean Teleorman, instituţie de cultură 
aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Teleorman, în 
colaborare cu Școala Gimnazială Măgura a organizat 
„Atelierul de arheologie experimentală”.

Evenimentul a avut loc la Muzeul Judeţean Teleorman 
şi a reunit elevii clasei a III-a B de la Școala Gimnazială 
„Mihai Eminescu” Alexandria, îndrumați de învățătoarea 
Florentina Dumitrașcu.

„Atelierul de arheologie experimentală” urmărește 
aprofundarea cunoștințelor elevilor despre preistorie prin 
alte mijloace decât cele clasice.

Astfel, copiii au fost întâi familiarizați cu materiile prime 
folosite de oamenii din preistorie: silexul, variate tipuri de 
roci, oasele de animale domestice, cornul sau fibrele 
vegetale.

Apoi le-au fost exemplificate tehnici și metode de 
cioplire a silexului și de prelucrare a osului și cornului, 
putând observa cum se făceau uneltele din piatră și 
materii dure animale.

Pentru o implicare activă în acest atelier, elevii au 
folosit așchii și lame din silex pentru a prelucra lemn și au 
confecționat din piele diverse obiecte.

Cornelia RĂDULESCU

Constelaţia Lirei

P r o i e c t u l  „ C u r r i c u l u m  
Relevant, Educație Deschisă 
pentru toți” - CRED continuă 
promovarea modelelor de bune 
pract ic i  în educaț ie,  pr in 
organizarea unei seri i  de 
evenimente dedicate importanței 
educaț ie i  non-formale,  în 
contextul unui curriculum centrat 
pe competențe-cheie. 

Astfel, 43 de noi ateliere se 
desfășoară, în perioada martie - 
mai 2023, la nivel național, sub 
titulatura „Educația non-formală: 
actori, practici, perspective”.

P r o i e c t u l  „ C u r r i c u l u m  
Relevant, Educație Deschisă 
pentru toți” - CRED armonizează, 
în acest mod, cele două serii 
anterioare de workshop-uri 
na ț i ona le  CRED,  anume  
„Atelierele CRED - Bune practici 
în educație”, organizate în anii 
2021 și 2022 și dedicate cu 
precădere educației formale, cu 
o nouă serie de workshop-uri, 
„Educația non-formală: actori, 
practici, perspective”. Acestea 
sunt dedicate unui tip de educație 
complementar celui formal, care 
pune accent pe promovarea unei 
învățări ca experiență trăită, în 
care activitățile de învățare 
urmăresc în egală măsură 
dimensiunea cognitivă, socială și 
emoțională. 

W o r k s h o p - u r i l e  s u n t  
organizate în colaborare cu 

fiecare Casă a Corpului Didactic 
(CCD) din România. 

Astfel, workshopul CRED 
dedicat educației non-formale și 
bunelor practici în acest domeniu 
ajunge la Alexandria,în județul 
Teleorman, în 23.03.2023, în 
intervalul orar 10.00-14.00, la 
Centrul multifuncțional pentru 
tineri Alexandria.

Proiectul CRED organizează 
câte un atelier în fiecare județ din 
țara noastră și două în municipiul 
Bucureșt i ,  f i ind așteptată 
participarea a peste 1.500 de 
persoane. Durata f iecărui 
eveniment este de maxim 4 ore. 

Atelierele au un format 
interactiv, continuând astfel 
c o n c e p t u l  d e  s u c c e s  a l  
Atelierelor CRED organizate în 
anii anteriori. Fiecare persoană 
prezentă la eveniment contribuie 
deci la dezbaterea subiectelor 
abordate, fie în calitate de 
vorbitor, fie în calitate de 
participant activ în sesiunile de 
întrebări și răspunsuri sau în 
activitățile de grup.

La fiecare eveniment sunt 
așteptate cadre didactice din 
învățământul preuniversitar, care 
au o experiență relevantă în 
promovarea programelor de 
educație non-formală în școli, din 
palatele și cluburile copiilor, cât și 
reprezentanți ai societății civile 
activi în domeniul educației, cum 

ar fi asociații, fundații, organizații 
sindicale, asociații ale părinților 
etc.

Fiecare atelier va aborda una 
dintre cele trei categorii de 
practici non-formale:

- Activități promovate de școli, 
cu accent pe programele „Școala 
Altfel” și „Săptămâna Verde”;

- Practici din cadrul Palatelor 
și ale Cluburilor Copiilor, cu 
accent pe activități relevante din 
perspectiva competențelor 
urmărite în curriculumul național, 
la diferite discipline;

- Activități promovate de 
d i f e r i t e  o r g a n i z a ț i i  n o n -
guvernamentale.

Experienţele de învăţare non-
formală sunt  considerate 
modalități complementare de 
formare a competenţelor cheie, 
iar proiectul CRED are o 
e x p e r i e n ț ă  p o z i t i v ă  î n  
implementarea acestui tip de 
activități în școli din medii 
defavorizate. 

Astfel, în anul 2023, proiectul 
CRED a încheiat cu succes 
pilotarea unor intervenții de 
sprijin în 25 de școli din zone 
vulnerabile din județele Bihor și 
Iași și din zona periurbană a 
Bucureștiului. Activitățile au vizat 
elevi din nivelurile primar și 
gimnaziu și au avut rolul de a 
crește atractivitatea școlii pentru 
elevi. La încheierea activităților 
pilot, un număr semnificativ de 
elevi ce erau expuși, inițial, 
riscului de abandon școlar, și 
care au fost implicați în activitățile 
CRED, au reușit să finalizeze 
cursurile ciclului gimnazial și au 
promovat examenul de Evaluare 
Națională.

În spiritul împărtășirii bunelor 
practici din educație, aceste 
modele vor fi diseminate și prin 
intermediul workshop-urilor 
naționale CRED „Educația non-
fo rma lă :  ac to r i ,  p rac t i c i ,  
perspective”.

Mai multe detalii despre 
proiectul CRED și activitățile 
desfășurate sunt disponibile pe 
www.educred.ro sau pe pagina 
Facebook „Proiectul CRED”.   

Proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă
 pentru toți” - CRED prezintă seria workshop-urilor 

naționale „Educația non-formală: actori, 
practici, perspective”

Muzeul Judeţean Teleorman:

„Atelierul de arheologie 
experimentală”
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Mâncarea este esențială pentru funcționarea organismului 
uman. Aceasta asigură necesarul de energie pentru ca omul să 
poată fi activ într-o zi. În lume, există tot felul de preparate 
culinare unele mai ciudate ca altele. Shtiu.ro prezintă o serie de 
lucruri mai puțin cunoscute despre mâncare.

Cea mai scumpă pizza din lume costă 12.000 de dolari. 
Gătirea acesteia se face în 72 de ore de către trei bucătari 
italieni. Pizza este acoperită cu trei tipuri de caviar, mozzarella, 
homar din Norvegia și din Cilento și sare de mare roz 
australiană.

Gustările cu aromă de fructe strălucesc fiindcă sunt date cu 
ceară auto. Da, aceeași ceară care este utilizată la mașini, ceara 
de carnauba, este folosită pentru a conferi bomboanelor gumate 
un aspect lucios.

Nucșoara este un halucinogen. Dacă ingerați nucșoară în 
doze mari, acesta funcționează ca un halucinogen din cauza 
unui compus natural numit miristicină.

Biscuiții au găuri în ei dintr-un motiv specific. Aceste orificii 
permit eliminarea aburului în timpul coacerii. Micile găuri permit 
biscuiților să rămână plați, în loc să crească cu acea “burtă”, așa 
cum o face un aluat normal.

Ketchup-ul a fost vândut, inițial, ca medicament. Prin anii 
1830 lucrurile au stat diferit în ceea ce privește faimosul sos de 
roșii. Medicul John Cook, din Ohio, Statele Unite ale Americii, 
recomanda consumul de ketchup pentru a trata problemele de 
indigestie. Abia spre sfârșitul secolului al XIX-lea, sosul a început 
să fie consumat ca garnitură pentru diferite feluri de mâncare.

Ciocolată albă nu este ciocolată. Aceasta este un amestec de 
zahăr, lapte, vanilie, lecitină și unt de cacao.

Somonul crescut este vopsit în roz. Somonul sălbatic este roz 
în mod natural datorită creveților pe care îi mănâncă. Între timp, 
somonul crescut în fermă are o dietă diferită și ajunge să fie alb. 
Cu toate acestea, ei sunt hrăniți cu pigmenți vegetali specifici 
pentru a obține aceeași nuanță ca somonul sălbatic.

Colorantul roșu pentru alimente este fabricat din gândaci 
fierți. Un colorant alimentar roșu obișnuit, acidul carminic, este 
fabricat din corpurile zdrobite ale unui gândac numit Dactylopius 
coccus. Acest acid este utilizat la colorarea cireșelor 
maraschino, bomboanelor cu aromă de căpșuni sau zmeură și 
rujurilor.

Pentru mult timp Rusia a considerat că berea nu este o 
băutură alcoolică. Până în 2013, berea și alte tipuri de alcool sub 
10% alcoolemie erau clasificate ca băuturi răcoritoare.

Cașcavalul este cel mai furat aliment din lume.
Ciocolata a fost folosită ca monedă de schimb în civilizațiile 

antice din Mexic și America de Sud.
McDonald's vinde 2,5 miliarde de hamburgeri în fiecare an.
Mierea nu este altceva decât vomă de la albine. Când 

albinele colectează nectar, îl beau și îl țin în „stomac”. După ce se 
întorc acasă, îl regurgitează în stup.

În Japonia, bucătarii trebuie să se antreneze peste doi ani 
pentru putea găti peștii puffer. Acești pești sunt o delicatesă, iar 
dacă nu sunt preparați cum trebuie pot ucide o persoană.

Cartofii prăjiți franțuzești sunt originari din Belgia.
Pizza Margherita a fost numită așa după numele unei regine. 

Când regele Umberto I și regina Margherita au vizitat Napoli, au 
dorit o schimbare față de mâncarea lor elegantă și au cerut 
pizza, care era destinată persoanelor sărace. Regina a iubit 
pizza atât de mult încât a ajuns să fie numită după ea.

Băuturile dulci pot provoca demență. Studiile au arătat că 
persoanele care consumă una sau mai multe băuturi îndulcite 
artificial pe zi au avut de trei ori mai multe șanse să dezvolte 
demență.

Doi prieteni se refugiaza din cauza ploii intr-un bar. Isi 

beau ei berile in liniste, in timp ce privesc pe geam.

- E binevenita ploaia asta pentru pamant, spuse unul 

dintre ei.Totul va renaste acum din nou.

- Nu ma speria! spune celalalt. Tocmai mi-am inmormantat 

soacra...

Pastila de râs

„ L i m b a  n o a s t r ă - i  o  
comoară” era unul dintre 
versurile poeziei „Limba 
noastră”, semnată de Alexei 
Mateevici. Asemeni oricărei 
limbi de pe Glob, și limba 
română conține o multitudine 
de curiozităț i  ș i  lucruri  
neobișnuite. Site-ul shtiu.ro 
prezintă cele mai interesante 
curiozități ale limbii române:

Singurul  cuvânt care 
începe şi se termină cu litera 
„H ”  es te  „hemis t i h ”  ș i  
înseamnă fiecare dintre cele 
două jumătăț i  de vers, 
despărțite prin cezură;

Singurul cuvânt din limba 
română care începe şi se 
termină cu litera „Î” este 
„înzăvorî” și înseamnă a 
î m p i e d i c a  i n t e n ț i o n a t  
mișcarea unei piese față de 
a l t a  c u  a j u t o r u l  u n o r  
mecanisme de închidere;

”Abces” este singurul 
cuvânt care conţine grupul de 
litere ABC;

Cel mai lung cuvânt din 

limba română are 44 de litere 
şi îl găsim în dicţionarele 
medicale, nu şi în DEX. Acesta 
e s t e  
„Pneumonoultramicroscopicsi
licovolcaniconioza” și este 
denumirea completă a unei 
boli pulmonare cronice care 
apare mai ales la muncitorii din 
mine în  urma inhalăr i i  
prelungite a pulberilor de 
bioxid de siliciu;

„Elenofonele” este cel mai 
lung cuvânt palindrom (se 
citește la fel din ambele 
capete) din limba română (11 

l i t e r e )  ș i  s e m n i f i c ă  
„vorbitoarele de limbă elenă”;

Cea mai mare diferenţă de 
litere între forma de plural şi 
singular o are substantivul 
”om”. La plural este ”oameni” 
și diferența este de patru litere;

Limba română este singura 
limbă europeană în care se 
poate face o propoziție 
completă, formată din cinci 
cuvinte ce conțin doar vocale: 
de exemplu „Oaia aia e a ei”;

Cele mai multe cuvinte din 
limba română încep cu litera 
C. 19.750 de cuvinte din 
dicționar încep cu această 
literă;

Cuvintele „Dor” şi „Doină” 
nu pot fi traduse cu exactitate 
în nicio altă limbă de pe 
Pământ;

Cele mai folosite cuvinte 
din l imba noastră sunt 
prepozițiile precum „pe”, „de” 
s a u  „ l a ” ,  c o n j u n c ț i i l e  
coordonatoare precum „și”, 
„sau”, ori verbele auxiliare „a 
avea” și „a fi”.

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

Vând apartament 2 camere, cu îmbunătățiri, suprafață 44 mp, în centru, Alexandria.
 Tel. 0720.070.914

Anunţ

Ivan Nicolae, fiul lui Tudor și Ioana, născut la data de 12 iulie 1946, în comuna Olteni, județul 
Teleorman, domiciliat în aceeași localitate, posesor al BI seria G.A. nr. 202016, eliberat de 
Poliția orașului Videle la data de 02.05.1991, declar că mi-a fost furat Carnetul de muncă.

 Îl declar nul.

Anunţ

 DISPOZIŢIE
Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară
 
Primarul municipiului Alexandria având in vedere: 
-prevederile art. 134, alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, 

cu modificările și completările ulterioare ,
-prevederile art. 149, alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României 

cu modificările și completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1), lit. b) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ al României cu modificările și completările ulterioare, Primarul 
municipiului Alexandria

DISPUNE:

Art. 1 - Se convoacă consiliul local al municipiului Alexandria în ședință extraordinară, 
pentru data de 20.03.2023, ora 14.00, în sala de ședințe a Primăriei municipiului Alexandria.

Art. 2 - Proiectul ordinii de zi al ședintei este cuprins în anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție.

Art. 3 - Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul Primăriei municipiului 
Alexandria, Biroului Cancelarie, Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul 
Primăriei municipiului Alexandria (www.alexandria.ro ) la rubrica ,,proiecte de hotărâri' în 
format electronic.

Art. 4 - Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris și se vor 
depune la Secretarul General al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 20.03.2023.

Art. 5 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi 
transmisă Instituției Prefectului – Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului 
General al Municipiului Alexandria pentru cunoaștere și punere în aplicare.

Proiectul ordinii de zi:

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a 
indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică 
clădire Liceul Teoretic Constantin Noica” in Municipiul  Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a 
indicatorilor tehnico-economici, faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare termică 
clădire Gradinița nr. 8” în Municipiul Alexandria.

-Petiții și interpelări;

Curiozități despre limba românăCuriozități despre mâncare



1866: Este adoptată Legea învoielilor agricole (legea 

pentru tocmeli de lucrări agricole ţi pentru executarea lor).

1895: S-a născut Ion 

Barbu, poet şi matematician 

român (d. 1961).

1899:  S-a născut Ion 

Finteşteanu, actor român de 

teatru şi film (d. 1984).

1 9 0 6 :  T r a i a n  V u i a  

realizează, la Paris, primul 

zbor din Europa cu un aparat 

mai greu decât aerul, condus 

exclusiv prin mijloace proprii 

de bord.

1933: A murit Luigi Amedeo, Duce de Abruzzi, prinţ italian, 

alpinist şi explorator (n. 1873).

1956: A murit Louis Bromfield, scriitor american (n. 1896).

1964: A murit Norbert Wiener, matematician american, 

considerat fondator al ciberneticii ca o nouă ştiinţă (n. 1894).

1965: Un cosmonaut sovietic – lt. Alexei Leonov – păşeşte 

pentru prima dată în afara unei nave spaţiale (pentru 12 

minute).

1973: A murit Demostene Botez, scriitor şi publicist român 

(n. 1893).

1994: A murit Gina Patrichi, actriţă româncă (n. 1936).
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07:00 3 ceasuri bune 09:30 
Vedeta familiei 11:00 Ferma lui 
Jimmy 13:00 Ţară, ţară, cine 
eşti? 14:00 Telejurnal 14:30 Ora 
regelui 15:30 Unora le place 
opera 16:30 Izolaţi în România 
17:00 O dată'n viaţă 19:00 
Te l e e n c i c l o p e d i a  2 0 : 0 0  
Telejurnal 21:00 O fată de 
milioane 23:20 Deadwood 00:20 
Deadwood 01:20 Profesioniştii...

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Martie

La locul de munca 
ar fi bine sa va ocupati 
d e  c h e s t i u n i l e  
ramase. Azi sunteti in 
forma si puteti gasi 
solutii ingenioase. 
Aveti sanse de reusita 
in tot ce faceti, mai 
ales la examene.

O zi  favorabi la  
studiului si comunicarii. 
Simtul practic va ajuta 
sa gasiti o solutie la o 
problema de natura 
financiara.Relatiile cu 
partenerul de viata se 
pot schimba mult in 
bine.

Daca ati primit 
recent o propunere de 
colaborare sau o 
oferta de job, astăzi 
aveti capacitatea de a 
lua o decizie inspirata. 
Simtiti dorinta sa 
faceti o schimbare in 
camin. 

Sunteti in forma si 
va simtiti in stare sa 
incepeti un proiect 
nou. S-ar putea sa va 
tenteze o noua afacere 
p e  c o n t  p r o p r i u .  
Relatiile sentimentale 
v - a r  p u t e a  o f e r i  
satisfactii deosebite.

O zi buna pentru a 
face planuri de viitor 
cu  ba ta ie  lunga.  
C o m u n i c a r e a  c u  
colegii si superiorii 
este favorizata azi. 
Daca prietenii va invita 
sa iesiti impreuna, nu 
ratati ocazia!

Simtiti nevoia sa va 
reorganizati prioritatile. 
Puteti sa va bazati pe 
intuitie. Parcurgeti o 
perioada dificila in plan 
profesional, dar relatia 
cu partenerul de viata 
d e c u r g e  f a r a  
probleme.

Nu va multumeste 
situatia financiara si 
avet i  cateva idei  
indraznete. Discutati 
cu partenerul de viata. 
La locul de munca 
aveti tendinta sa va 
asumati prea multe 
responsabilitati.

Este o zi buna 
pentru negocieri si 
planuri de afaceri pe 
termen lung. Doriti 
anumite schimbari in 
locuinta si sunteti 
dispus sa va implicati. 
Partenerul de viata va 
impartaseste ideile.

Aveti capacitatea 
de a aborda orice 
chestiune intr-un mod 
realist. Este o zi buna 
pentru a gasi solutii 
eficiente la probleme 
delicate. Capacitatea 
de comunicare este 
excelenta!

Aveti sanse sa gasiti 
s o l u t i i  p e n t r u  
echilibrarea bugetului. 
O  p r o p u n e r e  d e  
colaborare s-ar putea ivi 
chiar azi. Este o zi buna 
pentru a va consolida 
relatiile profesionale si 
personale. 

La locul de munca 
s e  a n u n t a  o  z i  
incarcata. Suneti in 
forma si aveti mintea 
limpede.S-ar putea sa 
va  ne l i n i s t easca  
situatia financiara, dar 
pare sa fie doar o 
dificultate de moment.

Nu se intrevad 
probleme deosebite in 
p lan  p ro fes iona l .  
Contextul astral de 
astăzi este favorabil 
s c h i m b a r i l o r  i n  
locuinta. Familia poate 
fi convinsa destul de 
usor sa va ajute.

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 
Câini și pisici 13:00 Vânătorii de 
fantome 15:15 Românii au talent 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:00 
Bloodshot 22:00 Operaţiunea 
Hunter Killer 00:15 Hoața de 
ident i ta te 02:30 O luptă 
personală 2 04:00 Superspeed 
04:30 Câini și pisici 06:00 Lecţii 
de viaţă

09:00 Lia – soţia soţului meu 
1 2 : 0 0  M e d i c o o l  1 3 : 0 0  
Observator 13:30 Patru prietene 
și încă o pereche de blugi 15:30 
America Express – Drumul 
Aurului 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:00 iUmor 23:15 
America Express – Drumul 
Aurului 02:30 Observator 03:15 
Medicool 04:00 Terminator: 
Genisys

07:30 Apel la consilier 08:00 
Asta-i România! 09:30 Sport, 
dietă şi o vedetă 10:00 Teo Show 
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 Destăinuiri 00:00 
Fără egal 01:45 Știrile Kanal D 
02:45 Casa iubirii 05:00 Teo 
Show

07:00 Exclusiv VIP 09:00 
Poezie și delicatețuri 11:00 
Sănătate cu stil 11:30 Flash 
monden 12:00 Insider politic 
14:00 Starea naţiei - Best of 
15:00 Secretele presedintelui 
16:00 Totu-i fain 18:00 Focus 18 
19:15 Secretele presedintelui 
20:00 Supernanny 21:45 Praf si 
pulbere: Razbunarea 00:00 
Razboiul traficantilor

08:15 Oaia neagra 09:45 
La bloc 11:45 Premiile 
Oscar 2023 13:45 Un 
bărbat multiplicat 16:15 
Strălucire 18:15 La bloc 
20:30 Tonul perfect 22:45 
Lecții de viață 00:45 Tonul 
perfect 03:00 Apropo Tv 
04:00 La bloc 05:30 Ce 
spun românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Opera comică pentru copii 09:00 
Generaţia Fit 09:30 Fără prejudecăţi 
10:00 Mic dejun cu un campion 11:00 
D'ale lu' Mitică 12:00 Cum vă merge? 
12:30 Cap compas 13:00 Gala 
Umorului 15:00 Rivalii... cu Marina 
Almăşan 17:00 Levintza prezintă 
17:30 Prietenii neobişnuite 18:00 
Ora de ştiri 19:05 Dr. Quinn 20:00 
Pentru regină și țară 22:00 Imma 
tataranni 00:00 Drag de Romania 
mea!

08:15 Tradiţii de la bunica 
10:00 Din viata romilor 12:00 
Stan si Bran  12:30 Specialişti 
în sănătate 13:15 Tradiţii de la 
bunica 14:30 Destine rătăcite 2 
16:30 Sam Whiskey 18:30 Ştiri 
Naţional TV 19:00 Destine 
rătăcite 2 20:00 Iubire interzisă 
21:45 Comoara din Moscova 
23:45 Fosta mea iubire 01:30 
Albumul Naţional 03:30 Baronii

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

18 Martie

Secretar de redacţie: Dana PĂUNE
Redactori: 

Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Mihail TĂNASE

Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, 
jud. Teleorman Telefon: 0347.804.447

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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FCSB s-ar putea despărți de doi jucători în 
vară dacă nu câștigă titlul în acest sezon.

Sorescu și Omrani nu rămân la FCSB, dacă 
Becali nu ia titlul sau nu-i vinde pe Olaru și 
Compagno. Pe Olaru îl vrea Mourinho la Roma.

Becali trebuie să plătească 850 de mii de 
euro pentru Sorescu dacă vrea ca fostul 
dinamovist să râmână și din vară la FCSB.

Cu un salariu de 25 de mii de euro pe lună, 
Omrani are șanse mici să continue la FCSB, 
după ce a fost tras pe linie moartă de Becali, la 
fel și Tamm.

Fără titlul din 2015, FCSB începe playoff-ul 

pe locul trei, după Farul și CFR. În primul duel, 
roș-albaștrii dau peste Universitatea Craiova, 
pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 20:00.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea a fost 
învinsă în minimum de seturi de liderul mondial, poloneza 
Iga Swiatek, în sferturile de finală ale turneului WTA 1.000 
de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8,8 
milioane de dolari.

Cîrstea (32 ani, 83 WTA), calificată pentru prima dată în 
carieră în sferturi de finală la turneul de la Indian Wells și 
pentru prima dată în sferturi la un turneu  WTA 1.000 după 
2017, a fost învinsă după o oră şi 22 minute, scor cu 6-2, 6-
3.

Swiatek, campioană en titre la Indian Wells, a avut mai 
multe mingi direct câştigătoare, 19-12, şi mai puţine erori 
neforţate, 13-15.

Singurul duel anterior dintre cele două s-a desfăşurat în 
ianuarie 2022, la Australian Open, când Swiatek a câştigat 
în trei seturi în optimile de finală, 5-7, 6-3, 6-3.

Sorana Cîrstea, care rămâne cu cea mai bună 
performanță la Indian Wells, a fost recompensată cu un cec 
de 184.465 de dolari şi 215 puncte WTA. Sorana Cîrstea s-
a calificat pentru prima dată în carieră în sferturi la Indian 
Wells, după o victorie surpriză în fața lui Caroline Garcia, 
numărul 5 mondial.

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 2023 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.

Sorana Cîrstea, 
învinsă de Iga Swiatek, 

locul 1 mondial, în sferturi
 la Indian Wells

Selecţionata României a surclasat echipa 
Irlandei cu scorul de 25-1 (7-1, 4-0, 7-0, 7-0), 
joi, în primul său meci din Grupa C a 
preliminariilor Campionatului European de polo 
pe apă masculin Under-17 din 2023, mini-
turneu găzduit de Bazinul Olimpic Mureşul din 
Târgu Mureş.

Golurile tricolorilor au fost înscrise de Mark-
Laszlo Tokar (4), Şerban-Iulian Burda (4), 
Răzvan Andrei Alistar (3), Ianis-George 
Soponar (3), Andrei Ionescu (2), Alexandru-
Cătălin Mihai (2), Vlad-Andrei Ristea (2), Mihai-
Nicolae Fitero (2), Raul Şandru, Luca-Mihnea 
Istrate, Tudor-Ştefan Belu.

Golul de onoare al irlandezilor a fost reuşit 
de Charlie O'Kane.

În alt meci din grupă, Republica Moldova a 
dispus de Elveţia cu 13-4.

Primele două clasate se califică la turneul 
final care va avea loc la Manisa (Turcia), în 
perioada 8-15 august.

Sportivele române au 
cucerit o medalie de argint, 
prin Andreea Beatrice Ana 
(cat. 55 kg), şi două de bronz, 
prin Ana Maria Pîrvu (cat. 50 
kg) şi Ana Maria Puiu (cat. 59 
kg), joi, la Campionatele 
Europene de lupte Under-23 
de la Bucureşti.

La cat. 55 kg, campioana 
en titre, Andreea Ana, a fost 
învinsă dramatic în finală de 
suedeza Emma Jonna Denise 
Malmgren şi a rămas 
cu medalia de argint. 
Miercuri, Ana trecuse 
în prel iminari i  de 
franţuzoaica Laurie 
A u r e l i e  C e l i n e  
Lesaffre, în sferturi a 
învins-o pe italianca 
Immacolata Danise, 
iar în semifinală a 
dispus de ucraineanca 
Maria Vinik.

Ana Maria Pîrvu a 
cucerit o medalie de bronz la 
cat. 50 kg, după ce a întrecut-o 
în meciul decisiv pe Gabija 
Dilyte (Lituania). Miercuri, 
Pîrvu pierduse în sferturi în 
faşa italiencei Emanuela 
Liuzzi, dar a reuşit să câştige 
meciul de joi, din calificări, cu 
Khrystyna Basych (Slovacia), 
iar apoi s-a impus în faţa 
luptătoarei baltice.

În limitele cat. 59 kg, Ana 
Maria Puiu a obţinut bronzul 
după un meci pasionant cu 

bulgăroaica Fatme Tahir 
Şaban. Puiu pierduse miercuri 
în sferturi în faţa franţuzoaicei 
Amel Rebiha, dar a câştigat joi 
în recalificări, în faţa italiencei 
Asia Craparott, iar apoi a 
învins-o pe Şaban.

Tot joi, la cat. 76 kg, Elena 
Irina Margaş a pierdut meciul 
pentru bronz cu turcoaica 
Mehtap Gultekin. Românca 
pierduse şi primul său meci, 
miercuri, în sferturi, cu Kamile 

Gaucaite (Lituania).
La cat. 53 kg, Beatrice 

Ionela Ferenţ a învins-o în 
s f e r t u r i  p e  V e s t i n a  
Daniseviciute (Lituania), a 
p i e r d u t  s e m i f i n a l a  c u  
ucraineanca Lilia Malanciuk, 
dar va lupta, vineri, pentru 
bronz, cu bulgăroaica Mihaela 
Jivkova Mihova sau cu 
germanca Anastasia Blayvas.

În cadrul cat. 57 kg, 
Georgiana Carla Lircă a fost 
învinsă în sferturi de italianca 

Aurora Russo.
Gabriela Cuc a trecut în 

sferturile cat. 62 kg de 
poloneza Paulina Malgorzata 
Danisz, a pierdut semifinala cu 
ucraineanca Irina Bondar, dar 
o va înfrunta vineri pe 
estoniana Viktoria Vesso în 
meci pentru medalia de bronz.

La cat. 65 kg, Amina 
Roxana Capezan şi-a asigurat 
o medalie prin calificarea în 
finala de vineri. Românca a 

dispus în preliminarii 
de suedeza Nora Elin 
Cecilia Svensson, în 
sferturi a întrecut-o pe 
turcoaica Busra Efe, în 
semifinale a câştigat 
duelul cu letona Elma 
Zeidlere, iar în finală o 
va înfrunta pe azera 
Birgul Soltanova.

La cat. 72 kg, Paula 
Aurelia Izabela Rotaru 
a pierdut în sferturi 

meciul cu poloneza Wiktoria 
Choluj, dar va lupta pentru 
bronz, vineri, cu maghiara 
Noemi Szabados.

România mai câştigase 
până acum o medalie la 
Europenele  U23 de la  
Bucureşti, aur prin Denis 
Florin Mihai (cat. 55 kg), la 
greco-romane.

România participă cu 30 de 
luptători la competiţie, câte 
zece la fiecare stil. 

FCSB pierde doi jucători! 

Polo masculin: Victorie categorică a 
României în primul meci din preliminariile 

Campionatului European U17

O medalie de argint şi două de bronz pentru
 românce la Europenele Under-23
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