
* În fața organelor de control, 
agricultorii care se deplasează în 
câmp și în fermele de animale, dar și  
producătorii care comercializează 
produse agroalimentare  trebuie să 
prezinte : cartea de identitate, o 
legitimație sau o adeverință emisă 
de angajator.   

Noua Ordonanță Militară, nr. 
3/24.03.2020, intrată în vigoare de ieri, 
25 martie, de la ora 12.00,  care 
cuprinde noi măsuri aplicabile pe perioada stării de urgență,  pentru prevenirea 
răspândirii coronavirusului,  interzice  circulația tuturor persoanelor în afara 
gospodăriei/locuinței, cu unele excepții.

(Continuare  în  pagina  4)

Ești în șomaj tehnic? 
Află cum poți beneficia de 
indemnizație

La nivelul Agenției 
Județene pentru Ocuparea 
F o r ț e i  d e  M u n c ă  
Teleorman sunt puse la 
dispoziţia persoanelor 
interesate mai multe 
metode de comunicare şi 
informare cu privire la 
modalitățile de acordare a 

măsurile prevăzute de OUG 30/2020- şomaj tehnic şi Legea 19/2020- zile libere 
acordate părinţilor, respectiv de plata a indemnizațiilor acordate salariaților în 
valoare de 75% din salariile brute din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

(Continuare  în  pagina  4)

A explodat numărul persoanelor aflate în izolare la 
domiciliu, în județul Teleorman. De la mai puțin de 1000 
câte erau luni, la informarea dată publicității marți 
numărul a ajuns la aproximativ 2500.

Pentru limitarea şi prevenirea răspândirii infecţiilor cu 
noul coronavirus, Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman monitorizează în prezent 2454 de persoane 
aflate în izolare la domiciliu și supraveghere 
epidemiologică pasivă.

La nivelul județului Teleorman, 15 persoane se află în 
momentul de față în carantină instituționalizată.

În ziua de 24 martie, primele 7 persoane carantinate în 
centrele din județ au încheiat perioada de 14 zile și au fost 
transportate la domiciliu. Printre ele se află și 

parlamentarii de Teleorman.
În prezent, două persoane sunt internate la Spitalul 

Municipal Turnu Măgurele în zona de sub izolare.
Situația prezentată este corespunzătoare datei de 24 

martie, ora 14:00.
Oamenii legii au verificat persoanele care erau pe 

stradă după ora 22.00
În noaptea de 23 spre 24 martie, la nivelul județului 

Teleorman, forțele de ordine și siguranță publică au 
aplicat 55 de sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor 
art. 5 alin. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020, referitoare 
la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în 
intervalul orar 22:00-06:00.

Claudiu DUMITRACHE

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Ești în șomaj tehnic? Află 
cum poți beneficia de indemnizație

Noua ordonanță militară 
permite deplasarea fermierilor, pentru

 realizarea activităților agricole

Nicio persoană 
contaminată cu 

COVID-19 în 
Zimnicea

Peste 2500 de teleormăneni se află
 în izolare la domiciliu

Jandarmii sunt 
la datorie
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Jandarmii teleormăneni, alături de 
efectivele Inspectoratului de Poliție 
Județean Teleorman au fost prezente pe 
raza întregului județ pentru a verifica dacă 
sunt respectate măsurile de prevenire a 
răspândirii COVID-19.

În acest sens, jandarmii ne reamintesc 
faptul că a intrat în vigoare art. 5, alin. 1 din 
Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri 
de prevenire a răspândirii COVID-19.

Astfel, în intervalul orar 22:00-06:00, 
c i r c u l a ț i a  p e r s o a n e l o r  î n  a f a r a  
locuinței/gospodăriei este permisă numai 
pentru:

- deplasarea în interes profesional, 
inclusiv între locuință/gospodărie și 
locul/locurile de desfășurare a activității 
profesionale și înapoi;

- deplasarea pentru asigurarea de bunuri 
care acoperă necesitățile de bază ale 
p e r s o a n e l o r  ș i  a n i m a l e l o r  d e  
companie/domestice, precum și bunuri 
n e c e s a r e  d e s f ă ș u r ă r i i  a c t i v i t ă ț i i  
profesionale;

- deplasarea pentru asistență medicală 
care nu poate fi amânată și nici realizată de 
la distanță;

- deplasarea din motive justificate, 
precum îngrijirea/însoțirea copilului, 
asistența persoanelor vârstnice, bolnave 
sau cu dizabilități ori deces al unui membru 
de familie;

- deplasări scurte, în apropierea 
locuinței/gospodăriei, legate de activitatea 
fizică individuală a oamenilor și nevoile 
animalelor de companie/domestice.

Pentru verificarea motivului deplasării în 
interes profesional, persoanele sunt obligate 
să prezinte, la cererea personalului 
autorităților abilitate, legitimația de serviciu, 
adeverința eliberată de angajator sau o 
declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în 
interes personal, persoanele sunt obligate 
să prezinte, la cererea personalului 
autorităților abilitate, o declarație pe propria 
răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie 
să cuprindă numele și prenumele, data 
nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului 
activității profesionale, motivul deplasării, 
data completării și semnătura.

Cornelia RĂDULESCU

Virusul SARS-CoV-2, care provoacă COVID-19, poate trăi 
pe suprafeţe mai bine de două săptămâni, arată un raport al 
Centrelor pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) din 
SUA.

Specialiştii din cadrul CDC au prelevat probe de pe o serie 
de suprafaţe din cabinele pasagerilor navei de lux Diamond 
Princess, infectaţi cu COVID-19, simptomatici şi 
asimptomatici. Probele au fost recoltate la 17 zile după ce 
ultimii pasageri au părăsit cabinele care nu fuseseră încă 
dezinfectate, potrivit USA Today.

În timp ce datele nu arată dacă transmiterea 
coronavirusului a avut loc de pe suprafeţe, raportul CDC 
recomandă în continuare investigarea acestei posibilităţi.

În momentul în care Diamond Princess a fost plasată în 
carantină, la începutul lunii februarie, în largul coastelor 
Japoniei, la bordul ei se aflau 3.711 de pasageri şi membri ai 
echipajului. Dintre aceştia, peste 800 s-au infectat cu virusul 
SARS-CoV-2, printre care şi doi români. 10 dintre ei au murit 
după ce au dezvoltat COVID-19 în formă gravă. 

Raportul specialiştilor americani a arătat că pasagerii 
Diamond Princess au transmis boala înainte de carantină, iar 
infectarea echipajului a atins apogeul după punerea în 
aplicare a carantinei. Totodată, 17,9% dintre cei depistaţi 
pozitiv la testarea pentru coronavirus nu au dezvoltat 
niciodată simptome, situaţie care ar putea explica parţial rata 
mare de infectare în rândul pasagerilor şi echipajului navei, 
mai precizează CDC.

Un studiu anterior a arătat că virusul SARS-CoV-2 rămâne 
activ până la patru ore pe obiectele din cupru, în timp ce pe 
carton a rezistat maximum 24 de ore, iar pe suprafeţele din 
plastic sau oţel inoxidabil până la două-trei zile. În aer a 
rezistat timp de trei ore.

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

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

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

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

0766.279773.
***

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

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

Anunţuri

Coronavirusul a rămas 
pe suprafeţe până la 17 zile, 

pe nava de lux Diamond
 Princess

Deoarece trecem printr-o 
perioada dificila, Asociatia Un 
pas spre educatie face un 
apel disperat catre toti 
oamenii de bine( persoane 
fizice, juridice sau alte ONG-
uri) in a oferii sprijin.

Strigatul de disperare vine 
de la mai multi copii si batrani 
din comunele Ciuperceni si 
Poiana, care , din cauza starii 
de urgenta trebuie sa stea in 
casa, insa acestia mor de 
foame la propriu.

Precizez faptul ca parintii 
copiilor lucrau ca zilieri, iar 
batranii in cauza sunt singuri, 
cei mai multi bolnavi iar altii cu 
un usor handicap.

Este nevoie URGENT de 
alimente pentru 60 de suflete( 
batrani si copii).

Toti cei care ne pot ajuta, 
cu orice suma oricat de mica 
(contravaloarea unei pungi de 
orez, zahar, etc) o pot face  in 
contul Asociatie Un pas spre 
e d u c a t i e ,  
RO75BTRLRONCRT048570
6601, iar voluntarii nostri vor 
respecta toate masurile de 
s i g u r a n t a  i m p u s e  i n  
cumpararea si distribuirea 
pachetelor de alimente.

Puteti lua legatura cu noi la 
nr de tel: 0769653045- Violeta 
Zaharia- Presedinte Asociatia 
Un pas spre educatie .

Înmatriculările de mașini 
noi au scăzut în Olanda cu 
3 0 %  î n  p r i m e l e  t r e i  
săptămâni ale lunii martie, ca 
urmare a pandemiei de 
coronavirus SARS-CoV-2.

Piața auto europeană va 
înregistra în declin puternic 
în următoarea perioadă ca 
urmare a pandemiei de 
coronavirus SARS-CoV-2, 
care a determinat cele mai 
multe țări de pe Bătrânul 
C o n t i n e n t  s ă  i m p u n ă  
restricții de circulație și să 
închidă aproape or ice 
afacere neesențială.

O primă imagine despre 
impactul real al pandemiei 
asupra pieței auto vine din 
Olanda, pe baza unor date 
o f i c i a l e  r a p o r t a t e  d e  
autorități și a estimărilor 
realizate de banca ING.

Astfel, în primele trei 
săptămâni ale lunii martie, 
înmatriculările de mașini noi 
au scăzut în Olanda cu 
aproximativ 30% comparativ 
cu perioada similară a anului 
trecut. În plus, cifrele sunt 

încă decente ca urmare a 
comenzilor provenite din 
partea persoanelor juridice.

"Înmatriculările au scăzut 
cu circa 30% în primele trei 

săptămâni  d in mart ie.  
Contractele de leasing către 
companii, care acoperă 
două treimi din înmatriculări 
în Olanda, oferă încă o 
oarecare stabil itate pe 
termen scurt", menționează 
economiștii de la ING.

Olanda este una dintre 
puținele țări europene care 

nu au adoptat măsuri dure 
pentru prevenirea răspândirii 
coronavirusului SARS-CoV-
2, astfel că cel mai probabil 
înmatriculări le din țări  

precum Italia, Spania sau 
Franța vor înregistra scăderi 
și mai pronunțate.

De altfel, o comparație 
mai bună poate fi făcută cu 
C h i n a ,  a c o l o  u n d e  
înmatriculările s-au prăbușit 
cu 80% în februarie, lună în 
care statul asiatic a fost în 
carantină.

Jandarmii sunt la datorie

SOS pentru copiii și bătrânii izolați la domiciliu

Primele indicii despre piața auto din Europa 
în timpul pandemiei
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Președintele României, Klaus Werner Iohannis, dădea 
cu ceva timp în urmă un sfat liberalilor, ca de altfel tuturor 
românilor, spunîndu-le să meargă printre oameni, 
”Pesediștii au arătat lumii o față urâtă a României, și e 
păcat”.

Președintele Iohannis a spus printre altele: ”Celor din 
PNL le-am spus să meargă între oameni. Sunt politicieni în 
România care spun că nu contează nici europarlamentarele. 
Acum 12 ani,România a devenit membră a Uniunii 
Europene, și Sibiul, capitală europeană”. Acum, 
președintele Iohannis îi sfătuiește pe români să stea în case.

Acum planul pentru alegerile anticipate este pus la punct. 
Între timp, și peste România a năpădit pandemia 
coronavirusului. De la o zi la alta sunt declarate tot mai multe 
cazuri de îmbolnăviri cu coronavirus. Mai mult decât atât, 
bolnavii de coronavirus au început să moară. Sistemul 
sanitar nu a fost pregătit pentru o asemenea pandemie. Din 
spitale lipsesc măștile, halatele, bonetele, botoșeii, 
dezinfectantele. Spitalele au început să externeze pacienții 
cu boli cronice care urmau să fie operați, pentru a lăsa locul 
liber bolnavilor de coronavirus. Se construiesc spitale 
militare de urgență. Școlile au fost închise, și nimeni nu știe 
până când, sau dacă anul școlar va fi înghețat. Granițele se 
închid. Întreprinderile au început să se închidă. Bolnavii intră 
în carantină, iar suspecții de coronavirus sunt izolați la 
domiciliu cel puțin două săptămâni, cât durează perioada de 
incubație a virusului ucigaș. Magazinele, în afară de cele 
alimentare și de farmacii, au fost închise. Armata este 
scoasă în stradă. Este aproape stare de război, după starea 
de urgență. Președintele Iohannis face apel către români să 
stea în case.

Între timp, pentru cei aflați în izolare la domiciliu, sau 
pentru cei care s-au hotărât să stea în case, singurele 
consolări sunt telefoanele, televizoarele și internetul. Dar 
știrile care vin de peste hotare, cât și din țară, nu sunt 
încurajatoare. Cât va ține această criză? Câți oameni vor 
muri de coronavirus? Cum va arăta lumea după criză? Va 
mai exista?

Ioan DUMITRESCU

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a anunțat miercuri la 
Realitatea TV că va propune o ordonanță de urgență în 
ședința de guvern de joi prin care plata ratelor la creditele 
bancare să poată fi făcută pentru maximum 9 luni la cererea 
clienților.

Dacă guvernul va aproba propunerea, amânarea la plată 
se va face pentru toate tipurile de credite, a spus Cîțu.

El a adăugat că cererea de amânare se va face telefonic, 
urmând să fie confirmată de bănci printr-un email.

”Nu va fi nevoie din partea clienților de nici un certificat de 
urgență”, a spus Cîțu.

”Am discutat această propunere cu BNR și sistemul 
bancar. Băncile nu vor avea probleme de finanțare. Nu există 
nici un fel de limită în ceea ce privește tipul de credit, 
amânarea se va face doar la cererea clienților. Se va aplica 
întregului sistem bancar”, a mai declarat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor a mai spus că nu va exista pericolul 
ca, după încheierea perioadei de grație, clienții să fie obligați 
să plătească într-o singur lună mai multe rate cumulate.

BNR a aprobat marți măsuri care ar permite sistemului 
bancar să ia o asemenea decizie fără a le periclita situațiile 
contabile.

Într-o postare pe Facebook, Florin Cîțu a spus că 
amânarea plății ratelor se va aplica atât pentru persoanele 
fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Miercu r i ,  25  mar t i e ,  
începând cu ora 12:00 au 
intrat în vigoare restricţiile 
impuse pr in Ordonanţa 
Militară nr. 3, care vizează 
i n t e r z i c e r e a  p ă r ă s i r i i  
locuinţelor. Se va putea ieşi 
doar în anumite condiţii, iar 
vârstnicii au voie să plece de 
acasă doar între orele 11 – 13, 
a anunţat ministrul de Interne, 
Marcel Vela.

Ministrul de Interne, Marcel 
Vela, declarat, marţi seara, că 
„de comportamentul nostru, al 
tuturor, va face diferenţa 
pentru ce va urma”, în 
contextul crizei medicale 
reprezentate de coronavirus.

„Ieşirea cu bine din această 
criză va depinde de noi toţi. 
(...) Sunt încă foarte mulţi 
r o m â n i  c a r e  î n c ă  n u  
conştientizează pericolul la 
care se expun şi îi expun şi pe 
ceilalţi. Am emis Ordonanţa 
Militară nr. 3 privind măsuri de 
preveni re a răspândi r i i  
COVID-19. Se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor 
în afara locuinţelor cu excepţii: 
interes profesional, de la 
locu in ţă  la  locur i le  de 
desfăşurare a activităţii, 
d e p l a s a r e a  p e n t r u  
achiziţionarea de bunuri 
necesare traiului”, a spus 
Marcel Vela.

Potrivit articolului 1 al 
ordonanţei  se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor 
în afara locuinţei/gospodăriei, 
cu următoarele excepţii:

a) deplasarea în interes 
profesional, inclusiv între 
l o c u i n ţ ă / g o s p o d ă r i e  ş i  
locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi 
înapoi;

b) deplasarea pentru 
asigurarea de bunuri care 
acoperă necesităţile de bază 
ale persoanelor şi animalelor 
de companie/domestice, 
precum şi bunuri necesare 
d e s f ă ş u r ă r i i  a c t i v i t ă ţ i i  
profesionale;

c) deplasarea pentru 
asistenţă medicală care nu 
poate fi amânată şi nici 
realizată de la distanţă;

d) deplasarea din motive 
justificate, precum îngrijirea/ 
însoţirea copilului, asistenţa 
p e r s o a n e l o r  v â r s t n i c e ,  
bolnave sau cu dizabilităţi ori 
deces al unui membru de 
familie;

e) deplasările scurte, în 
a p r o p i e r e a  
locuinţei/gospodăriei, legate 
de activitatea fizică individuală 
a persoanelor (cu excluderea 

oricăror activităţi sportive de 
echipă), cât şi pentru nevoile 
a n i m a l e l o r  d e  
companie/domestice;

f) deplasarea în scopul 
donării de sânge, la centrele 
de transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop 
umanitar sau de voluntariat;

h) deplasarea pentru 
rea l izarea de act iv i tă ţ i  
agricole;

i )  d e p l a s a r e a  
producătorilor agricoli pentru 
comercializarea de produse 
agroalimentare.

Un capitol important este 
cel destinat persoanelor cu 
vârste de peste 65 de ani. 

Aceştia vor avea voie să iasă 
din case doar între orele 11 – 
13, dar şi aici sunt prevăzute 
excepţii.

„Circulaţia persoanelor 
peste 65 de ani în afara 
locuinţei e permisă numai între 
orele 11 şi 13 strict pentru 
c u m p ă r ă t u r i ,  a s i s t e n ţ ă  
medicală, îngrijirea unui 
m i n o r,  a s i s t e n ţ a  a l t o r  
persoane vârstnice, activitate 
fizică individuală, nevoile 
animalelor de companie. 
Circulaţia persoanelor peste 
65 ani e permisă şi în afara 
intervalului 11-13 dacă se face 
în interes profesional sau în 
interes agricol (profesori, 
doctori etc)”, a mai spus Vela.

Declaraţia pe proprie 
răspundere sau adeverinţa de 
angajator pot fi prezentate şi 
pe telefon

Marcel Vela a anunţat că 
adeverinţa el iberată de 
angajator sau declaraţia pe 
proprie răspundere pot fi şi în 
format electronic. Aceste 
documente pot fi prezentate, 
fără ştampilă, jandarmilor sau 
poliţiştilor pe telefon, tabletă 
sau orice dispozitiv electronic.

„Am introdus un alineat - 
am prevăzut că adeverinţa 
eliberată de angajator sau 
d e c l a r a ţ i a  p e  p r o p r i e  
răspundere pot fi prezentate 
autorităţilor abilitate şi prin 
in te rmed iu l  te le fonu lu i ,  
tabletei sau oricărui dispozitiv 
electronic similar. Măsura se 
aplică de mâine (miercuri - 
n.r.) începând cu ora 12”, a 
precizat Marcel Vela.

Potrivit acestuia, „liber 
profesioniştii, PFA prezintă 
d e c l a r a ţ i e  p e  p r o p r i e  
răspundere. Declaraţ i i le 
trebuie să cuprindă, numele, 
d a t a  n a ş t e r i i ,  m o t i v u l  
deplasării, data, semnătura”.

Măsurile sunt incluse în 
Ordonanţa militară nr. 3.

Lista cu „zonele roşii” 
afectate de infecţiile cu noul 
coronavirus

Ministrul de Interne, Marcel 
Vela, a anunţat că de miercuri, 
de la ora 23, se suspendă 
toate zborurile către şi dinspre 
Franţa şi Germania, pe o 
perioadă de 14 zile. Această 
măsură nu se aplică zborurilor 
efectuate cu aeronave de stat, 
zborurilor de transport marfă şi 
corespondenţă, umanitare 
sau care asigură servicii 
medicale de urgenţă, precum 
şi celor tehnice, necomerciale.

De asemenea, se interzice 
accesul piloţilor la bordul 
navelor sosite din zonele de 
risc roşii şi galbene în porturile 
maritime române dacă nu 
dispun de echipamente 
stabilite de DSP Constanţa 
sau dacă aceste nave nu au 
e f e c t u a t  p e r i o a d a  d e  
carantinare de 14 zile de la 
ultimul port de escală.

Miercuri, Institutul Naţional 
de Sănătate Publică (INSP) a 
actualizat lista cu „zonele roşii” 
afectate de infecţiile cu noul 
coronavirus. Ţările incluse în 
această categorie sunt Italia, 
Franţa, Germania, Spania şi 
Iran, potrivit unui anunţ postat 
pe site-ul oficial al INSP.

Lista cu „zonele roşii” a 
intrat în vigoare miercuri, la 
ora 0.00.

Oamenii care se întorc din 
cele cinci ţări considerate 
„zone roşii” trebuie să intre în 
carantină instituţionalizată 
timp de 14 zile, conform 
informaţiilor furnizate de INSP.

Persoanele care revin din 
„zonele galbene” trebuie să se 
izoleze la domiciliu, tot timp de 
14 zile, precizează sursa 
citată de Mediafax.

Românii aflaţi în izolare şi 
carantină, monitorizaţi cu o 
aplicaţie a Guvernului şi STS-
ului

Premierul Ludovic Orban a 
anunţat, marţi, că românii 
izolaţi dar şi cei aflaţi în 
carantină vor fi supravegheaţi 
electronic, printr-o aplicaţie la 
care lucrează atât Guvernul 
României, cât şi STS.

Este vorba de o aplicaţie 
care să permită monitorizarea 
mişcărilor celor aflaţi în izolare 
sau carantină.

„Împreună cu STS punem 
la punct o aplicaţie care să ne 
p e r m i t ă  m o n i t o r i z a r e a  
mişcărilor persoanelor aflate 
în izolare sau carantină, astfel 
încât să putem şti dacă se 
deplasează în afara locuinţei. 
Un astfel de soft deja există în 
alte ţări şi va uşura foarte mult 
m i s i u n e a  p o l i ţ i e i ,  
jandarmeriei, DSP”, a spus 
Orban.

Premierul a afirmat că 
foarte mulţi dintre cei care s-au 
întors în ţară trebuie să fie 
verif icaţi  dacă respectă 
izolarea.

„Unii dintre ei nu au 
respectat izolarea la domiciliu. 
Aici trebuie aplicată cu 
severitate maximă măsura 
izolării la domiciliu”, a mai 
spus Orban.

Ministerul Finanțelor propune 
amânarea ratelor la bănci timp de 

9 luni pentru firme și cetățeni

Sfaturile președinteluiRomânia, în carantină generală
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Ești în șomaj tehnic? 
Află cum poți beneficia de

 indemnizație

Noua ordonanță militară 
permite deplasarea fermierilor, 

pentru realizarea activităților 
agricole

Până în prezent, la nivelul orașului 
Zimnicea nu a fost depistată nicio persoană 
contaminată cu COVID-19.

În Tabăra de Agrement „Dunărica” sunt 
carantinate 20 de persoane, dintre care 19 au 
primit aviz negativ. 7 dintre aceste persoane 
vor pleca miercuri, 25 martie 2020 acasă, 
după ce vor primi din partea DSP 
recomandările legate de regulile pe care 
urmează să le respecte în continuare.

Una dintre persoanele aflate în carantină 
este cetățean al orașului Zimnicea, întors 
recent din Anglia.

De îngrijirea celor aflați în carantină se 
ocupă Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman.

Numărul celor izolați la domiciliu este de 
89 de persoane, întoarse recent din 
străinătate. Acestea au luat legătura cu 
medicii de familie și DSP.

Poliția națională și poliția locală (aflată 
acum în subordinea poliției naționale) se 
ocupă de verificarea respectării condițiilor de 
izolare. Primăria Zimnicea păstrează și ea 
legătura cu aceste persoane, în unele cazuri 
implicându-se deja în ajutorarea lor cu 
diverse servicii.

Conform ordonanței militare, primăria are 
misiunea de a identifica persoanele vârstnice 
trecute de 65 de ani, persoanele singure și cu 
venituri mici, care sunt cele mai vulnerabile în 
cazul unei contaminări cu noul coronavirus.

Primăria va monitoriza aceste persoane și 
le va acorda ajutorul, dacă situația o va cere.

Spitalul Orășenesc Zimnicea a amenajat o 
cameră pentru carantină. Primăria Zimnicea 
vine în sprijinul spitalului, în vederea 
achiziționării de materiale și echipamente de 
protecție necesare combaterii pandemiei.

Astfel, Primăria Zimnicea a solicitat 
Consiliului Județean Teleorman un sprijin 

financiar de 1,3 miliarde de lei vechi, bani 
necesari achiziționării respectivelor materiale 
și echipamente (măști de protecție, măști 
chirurgicale, mănuși, combinezoane cu gluga 
de unica folosință, combinezoane de 
protecție COVID-19, halate impermeabile, 
viziere de protecție cu mască împotriva bolilor 
contagioase, ochelari de protecție din 
policarbonat cu aerisire indirecta și lentile 
clare, diferite tipuri de acoperitori pentru 
încălțăminte).

Tot pentru a evita riscurile contaminării, 
sala de sport, terenul de sport din zona ANL, 
creșa, cabinetul stomatologic școlar, 
biblioteca orașului și-au suspendat programul 
de lucru cu publicul.

Piața agroal imentară rămâne în 
continuare deschisă.

Primarul informează cetățenii că pentru 
plata integrală a taxelor și impozitelor locale, 
aceștia beneficiază de bonificația de 10%, 
până la 30 iunie.

Toate serviciile de utilitate publică 
funcționează după programul normal: 
furnizarea apei, colectarea și transportul 
gunoiului, măturarea străzilor.

Pentru a evita orice risc, a fost sistată 
prezența persoanelor care beneficiază de 
ajutor social la activitățile desfășurate de 
primărie.

De asemenea, urmează să se ia o decizie 
și pentru dotarea cu echipamente și materiale 
de protecție a celor 30 de muncitori din cadrul 
SPADPP.

Mesajul primarului orașului Zimnicea către 
cetățenii orașului este unul foarte clar: „Stați 
în casă! Evitați la maxim contactul social! 
Numai așa vom reuși să trecem cu bine peste 
pericolul pandemiei. Vom reuși doar 
împreună!”.

Cornelia RĂDULESCU

* Cererile de finanțare se 
depun la ADR Sud Muntenia 
în perioada 9 aprilie – 9 
august  2020. 

A u t o r i t a t e a  d e  
Management din cadrul 
Min is teru lu i  Dezvo l tăr i i  
Regionale și Administrației 
Publice a publicat, recent, 
versiunea finală a Ghidului 
solicitantului pentru apelul de 
proiecte aferent Axei prioritare 
3 – „Sprijinirea tranziției către 
o economie cu emisii scăzute 
de carbon”, Prioritatea de 
investiții 3.1 – „Sprijinirea 
ef ic ienței  energet ice, a 
gestionării inteligente a 
energiei şi a utilizării energiei 
din surse regenerabile în 
in f rast ructur i le  publ ice,  
inclusiv în clădirile publice, şi 
în sectorul locuințelor”, 
Operațiunea B – Clădiri 
publice, apel 2, din cadrul 
Programului Operațional 
Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este de tip non-
competitiv, cu termen limită de 
depunere, începând cu data 
de 9 aprilie, ora 10:00, până la 
9 august 2020, ora 10:00. 
Cererile se depun online, prin 
i n t e r m e d i u l  a p l i c a ț i e i  

electronice MySMIS. 
P e n t r u  a c e a s t ă  

oportunitate de finanțare, 
autoritățile publice din cele 
șapte județe ale Regiunii de 
Dezvoltare Sud Muntenia : 
Argeș, Călărași, Dâmbovița, 
Ialomița, Giurgiu, Prahova și 

Teleorman au la dispoziție o 
alocare nerambursabilă, din 
F o n d u l  E u r o p e a n  d e  
Dezvoltare Regională și 
bugetul de stat, de 27.172.224 
euro. Valoarea finanțării 
nerambursabile acordate este 
de minimum 100 de mii de 
euro și de maximum 25 de 

milioane de euro.
Ordinul de ministru și 

Ghidul solicitantului pot fi 
consultate pe site-ul dedicat 
i m p l e m e n t ă r i i  P O R  î n  
regiunea Sud Muntenia, 
r e g i o . a d r m u n t e n i a . r o ,  
secțiunea Program > Axa 3, 

accesând link-ul următor: 
https://regio.adrmuntenia.ro/d
ownload_file/article/1467/ghi
d-3-1-B-NE-SE-SM-Apel-
2.rar sau pe site-ul Autorității 
de Management pentru 
P rog ramu l  Opera ț i ona l  
Regional, www.inforegio.ro. 

George ZAVERA

Nicio persoană contaminată cu
 COVID-19 în Zimnicea

(urmare  din  pagina  1)
Între excepții  se  numără și deplasarea persoanelor în 

interes profesional de la domiciliu la locul de muncă, dar și 
”deplasarea pentru realizarea de activități agricole sau 
deplasarea producătorilor agricoli pentru comecializarea de 
produse agro alimentare”.

Excepții prevăzute de Ordonanța Militară nr. 3/24/03.2020
Art. 1. – Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara 

locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între 

locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a 
activității profesionale și  înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă 
necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de 
companie/domestice, precum și bunuri necesare 
desfășurării activității profesionale;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi 
amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ 
însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave 
sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, 
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu 
excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru 
nevoile animalelor de companie/domestice;

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de 
transfuzie sanguină;

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i )  deplasarea producător i lor  agr icol i  pentru 

comercializarea de produse agroalimentare.
Fermierii din sectorul vegetal și cel al creșterii  animalelor 

trebuie să se legitimeaze în fața organelor de control cu 
cartea de identitate, dar și să prezinte  o adeverință sau o 
legitimație emise de anagajator, iar persoanele fizice și cele 
care activează ca PFA, II sau IF vor prezenta, alături de 
cartea de identitate, o declarație pe propria răspundere. 
Aceasta din urmă trebuie să fi fost completată în prealabil și 
să conțină citeț informații esențiale precum numele, adresa, 
data, motivul deplasării, intervalul și locul deplasării. 
Declarația pe propria răspundere poate fi prezentată 
organelor de control  în formă printată și completată de 
mână, scrisă integral de mână sau salvată pe telefon mobil 
sau pe tabletă. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
Astfel, pentru plata indemnizațiilor acordate salariaților în 

valoare de 75% din salariile brute acordate, pentru toți 
angajații lor, dar nu mai mult de 75 % din câștigul salarial 
mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2020 ( şomajul tehnic): Telefon : 0247312944 
interior 101 sau 0247315915 interior 305.

Informațiile vor fi furnizate de: Bitin Nicolae si Cîrjan-
Marinescu Mihaela.

Pentru plata indemnizație aferente zilelor libere pentru 
părinții care își supraveghează copiii până la 12 ani, în 
situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a 
unităților de învățământ : Telefon : 0247312944 interior 
101/0247312944 interior 107

Informațiile vor fi furnizate de: Achim Carania Mariean si 
Bădici Cristina Cerasela.

Documentele necesare acordării indemnizatiilor amintite  
pot fi depuse la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței 
de Muncă Teleorman, prin poșta electronică, la următoarea 
adresa de email : teleorman@anofm.gov.ro

Totodata reamintim că Agenția Națională pentru 
Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a organizat un call-
center intern și a stabilit un număr unic de apel la care 
cetățenii pot suna pentru a obține informații suplimentare cu 
privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

Angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații 
suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic, pot 
apela: 021/4444-000, număr cu tarif normal.

Claudiu DUMITRACHE

Bani nerambursabili pentru 
autoritățile publice dinTeleorman, pentru 

utilizarea energiei regenerabile 
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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



Autoritățile din Anglia, care au decis 
săptămâna trecută închiderea completă 
majorității școlilor, au anunțat și anularea 
principalelor examene date de elevii de liceu, 
inclusiv examenele necesare înscrierii la 
facultate. Acestea vor fi înlocuite cu note date de 
profesori, într-un proces care stârnește confuzie, 
încă. De altfel, multe dintre țările cu un sistem 
educațional dezvoltat – Marea Britanie, Australia, 
Noua Zeelandă – care au decis printre ultimele 
închiderea școlilor sunt marcate de o derută 
considerabil mai mare decât cele care au închis 
mai rapid instituțiile de învățământ.

În Marea Britanie, închiderea școlilor nu este 
completă. Unele trebuie să rămână deschise 
pentru a-i primi pe copiii din “sectoare-cheie”, iar 
decizia de închidere produce și așa confuzie, 
potrivit Sky News, care arată că profesorii 
încearcă să se adapteze din mers, fără indicații 
clare de la guvern.

Lucrurile se complică și mai mult când vine 
vorba despre examenele date de elevi. Este vorba 
despre cele pentru obținerea GCSE (General 
Certificate of Secondary Education), care se dau 
în Anglia, Țara Galilor și Irlanda de Nord, 
examene care evaluează nivelul elevului la vârsta 
de aproximativ 16 ani; respectiv examenele 
pentru A-Level (Advanced Level), ce se dau la 
finalul liceului și care sunt de obicei necesare 
pentru admiterea la facultate.

Potrivit BBC, profesorii din Anglia trebuie să se 
uite la rezultatele de la curs și să facă diverse alte 
estimări pe baza cărora, în schimbul examenelor, 
să dea propriile note elevilor, pentru ca efortul 
acestora de învățare “să fie recunoscut”. Cum se 
va întâmpla acest lucru rămâne de văzut.

Specialiștii de la Institutul de Educație al 
University College London au analizat decizia 
guvernului în două materiale separate (1, 2) 
publicate pe blogul instituției și arată, între altele, 
că speră ca actuala situație să dea o șansă 
reformei, într-un domeniu unde examenele de 
liceu cântăresc poate prea mult:

“Nimeni nu ar fi putut prezice lovitura dată de 
Covid-19 și că școlile și colegiile vor fi obligate să 
se închidă, dar, dacă s-a ajuns aici, situația pune 
în lumină numărul enorm de riscuri asociate 
evaluării de la finalizarea cursurilor. Sperăm ca 
aceste circumstanțe extraordinare să ofere noi 
oportunități să vedem cum evaluăm și cum 
răsplătim rezultatele educaționale ale tinerilor 
noștri”.

Confuzie și în școlile din Noua Zeelandă, 
Australia

Marea Britanie este una dintre ultimele țări cu 
sisteme de învățământ dezvoltate care au decis 
închiderea școlilor. Deruta din această țară se 
regăsește și în alte țări care, de azi, au luat măsuri 
similare:

În Noua Zeelandă – o altă țară unde România a 
căutat inspirație pentru reformă, confuzia era 
totală luni după-amiază (primele ore ale dimineții 
în România), potrivit New Zealand Herald, care 
anunța că autoritățile au anunțat de azi pe mâine 
închiderea școlilor. Închiderea a fost făcută printr-
un anunț sumar în presă, fără ca școlile să aibă 
idee, pentru a se putea pregăti.

În Australia, confuzia este și mai mare, pentru 
că, în această țară, premierul se opune închiderii 
școlilor și au apărut conflicte între guvern și 
autoritățile unora dintre statele australiene care 
au decis unilateral să închidă instituțiile de 
învățământ, potrivit The Guardian.
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Consiliul Elevilor, Sindicatele “Spiru Haret” și 
Federația Asociațiilor de Părinți solicită Guvernului un 
pachet concret de măsuri “pentru a garanta accesul la 
educație digitală pentru toți elevii și profesorii din 
România”. Soluția avansată de semnatarii apelului 
comun este “emiterea unor vouchere electronice atât 
pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice”.

Printre solicitări se numără și anularea, pentru acest 
an școlar, a prevederii care instituie un număr minim de 
note ce trebuie obținute de fiecare elev/disciplină de 
studiu, pentru încheierea mediei.

Comunicatul integral remis Edupedu.ro:
“Elevii, profesorii și părinții cer ca educația să continue 

pentru toți
Având în vedere cele enunțate în spațiul public, 

asumate ca fiind scenarii posibile pentru sistemul 
educațional în perioada următoare și a modului în care 
Guvernul va gestiona impactul crizei provocate de 
Coronavirus față de comunitățile școlare, Consiliul 
Național al Elevilor, Federația Sindicatelor din Educație 
„Spiru Haret“ și Federația Națională a Asociațiilor de 
Părinți din România solicită Guvernului României 
asumare, printr-un pachet concret de măsuri, astfel încât 
educația să continue pentru toți.

Astfel, solicităm identificarea urgentă a unor măsuri 
pentru a garanta accesul la educație digitală pentru toți 
elevii și profesorii din România (asigurarea infrastructurii 
necesare mai ales pentru cei din zonele defavorizate). O 
soluție poate fi modificarea Programului „Euro 200“ și 
emiterea unor vouchere electronice atât pentru elevi, cât 
și pentru cadrele didactice. Voucher-ul trebuie să acopere 
atât partea de hardware, cât și cea de software.

De asemenea, solicităm emiterea unui ordin de 
ministru prin care să fie anulată, pentru acest an școlar, 
prevederea care instituie un număr minim de note ce 
trebuie obținute de fiecare elev/disciplină de studiu. În 
acest moment, conform articolului 118, alin. (4) din 
Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea 
unităților de învățământ preuniversitar din România 
(ROFUIP), aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/2016 și 
modificat prin OMEN nr. 3027/2018, elevii trebuie să 
obțină, la fiecare disciplină de studiu, un număr minim de 
note care se calculează astfel: numărul de ore studiate pe 
săptămână în cadrul acelei discipline + 1.

Guvernul României trebuie să achiziționeze în regim 
de urgență dispozitive pentru elevii și profesorii provenind 
din medii defavorizate, pentru ca sistemul educațional 
virtual să continue pentru fiecare dintre noi. În lipsa 
acestei măsuri fundamentale, pur și simplu doar ne jucăm 
cu viitorul Educației din România, iar acest aspect denotă 
iresponsabilitate din partea guvernanților, a declarat 
Antonia-Laura Pup, președintele Consiliului Național al 
Elevilor.

Apreciez efortul depus de Ministerul Educației și 
Cercetării în această perioadă. Dacă vrem ca sistemul de 
învățământ să funcționeze în continuare, trebuie să 
venim cu soluții noi. Este nevoie să acordăm un sprijin 
financiar celor care nu au posibilități, și aici mă refer atât la 
elevi, cât și la cadre didactice. Voucher-ul electronic se 
poate acorda fără prea multă birocrație a declarat Marius 
Ovidiu Nistor, președintele FSE „SPIRU HARET“.

În contextul actual, unul incert din punct de vedere al 
momentului reluării cursurilor, Guvernul trebuie să-și 
îndrepte atenția pentru asigurarea egalității de șanse. Toti 
copiii, indiferent de statutul familiilor aparținătoare, au 
acest drept garantat de LEN si Constituție, a declarat 
Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a 
Asociațiilor de Părinți din Învățământul Preuniversitar.”

Apel comun al Consiliului 
Elevilor, al FSE Spiru Haret și al 

Federației Asociațiilor 
de Părinți

Agenţia Europeană pentru 
Medicamente (EMA) a avertizat 
marţi consumatorii cu privire la 
medicamentele falsificate 
provenind de la farmaciile 
online neautorizate, pe fondul 
răspândirii noului coronavirus, 
informează AFP.

"EMA îndeamnă publicul 
l a r g  s ă  n u  c u m p e r e  
medicamente de pe site-uri 
web neautorizate şi de la alţi 
furnizori care încearcă să 
e x p l o a t e z e  t e m e r i l e  ş i  

îngrijorările legate de pandemia 
de COVID-19", a precizat 

Agenţia într-un comunicat, citat 
de Agerpres.

EMA recomandă populaţiei 
să nu îşi procure medicamente 

prezentate drept "remedii sau 
t r a t a m e n t e  p r e v e n t i v e "  
împotriva coronavirusului, 
amintind că în prezent nu 
ex is tă  n ic iun  t ra tament  
autorizat. "Medicamentele 
falsificate pot cauza grave 
prob leme de sănătate" ,  
avertizează Agenţia, care 
încurajează consumatorii să 
cumpere doar de la farmaciile 

online înregistrate de către 
autorităţile naţionale atunci când 
fac cumpărături pe internet.

Anularea examenelor și înlocuirea lor 
cu note date de profesori, decisă 

pentru liceele din Anglia

Peste 80% din populația de elevi a lumii este 
afectată de decizia țărilor de a-și închide școlile, 
potrivit ultimelor date UNESCO. Acestea arată că 
numărul statelor care au decis să închidă 
instituțiile de învățământ la nivel național a depășit 
130.

Până luni, peste 1,3 miliarde de copii înscriși la 
grădinițe, elevi și studenți au fost afectați de 
închiderea școlilor, în lume, măsură decisă ca 
parte a acțiunilor de combatere și prevenire a 
Covid-19.

Cu șase zile în urmă, numărul tinerilor afectați 
era, conform monitorizărilor UNESCO, de peste 
850 de milioane, din 102 țări unde instituțiile de 
învățământ au fost închise la nivel național.

Agenţia Europeană a Medicamentului avertizează 
cu privire la riscul apariției medicamentelor falsificate

Patru din cinci elevi sunt afectați de închiderea
 școlilor, pe mapamond 



8 DIVERSE

Acesta a teoretizat că diversitatea din cadrul unei specii va 
produce un număr mai mare de subspecii.

În 1859, Darwin a publicat cartea Originea Speciilor, în care 
a facut mai multe asumpţii despre lumea animală, o parte dintre 
acestea au fost demonstrate de-a lungul timpului, altele nu. 
Recent, oamenii de ştiinta au reuşit să aducă dovezi care să 
confirme una dintre aceste ipoteze care a rămas 
nedemonstrată pentru mai bine de un secol: o specie de 
animale care prezintă o diversitate largă în cadrul ei tinde să 
creeze mai multe subspecii, notează Science Alert.

 La prima vedere, acest aspect pare destul de evident, dar, 
oamenii de ştiinţă au reusit să îl dovedească abia în urmă cu 
caţiva ani studiind păsările. Acum cercetatorii de la 
Universitatea Cambridge din Regatul Unit au încercat să 
confirme aceasta ipoteză si în cazul celorlalte animale, în 
special în cazul mamiferelor.

Aceştia au descoperit că ipoteza diversităţii din interiorul 
unei specii şi a consecinţelor acestei se aplică si in cazul 
mamiferelor, iar această diviziune a subspeciilor este mult mai 
important faţă de cum se credea anterior. Încazul girafelor 
vorbimde trei subspecii; în timp ce în cazul unei specii mai 
prolifice precum ce al vulpii roşii, diversitatea aceasta duce la 
un număr de 45 de subspecii, oamenii de ştiinţă ajungând la 
concluzia că acestea este cel mai mare număr de subspecii 
descoperite până acum.

Antropologul biolog Laura van Holstein declara: 
„Cercetarea mea investighează relaţia dintre specii şi 
varietatea subspeciilor dovedeşte că subspecia joacă un rol 
critic în dinamica evolutivă pe termen lung şi în evoluţia viitoare 
a speciilor”.

In cartea lui Darwin acest process purta numele de 
„varietati” sau „soiuri”, idea principala era aceeasi ca în cazul 
subspeciilor- grupuri din cadrul unei specii cu trăsături şi 
moduri reproducere specifice.

Pentru a demonstra ipoteza lui Darwin, van Holstein a facut 
cercetări pe o baza de date care continea multiple informatii 
despre mamifere speciile si subspeciile acestora, asta pentru a 
identifica asemanari intre acestea. Aceasta ajuns la mai multe 
concluzii, printre care: exista o corelaţie mai puternica in cazul 
animalelor non-terestre de a crea subspecii, de exemplu 
păsările sau animalele acvatice.

De asemenea, cercetătoarea subliniază faptul că exista o 
relatie între apariţia unei specii noi si subspeciile de animale. 
De exemplu, în cazul delfinilor şi al liliecilor, cercetatoarea 
susţine că putem să considerăm subspecia mai curand ca 
începutul unei noi specii, decat evolutia uneia vechi.

Aceste descoperiri sunt importante deoarece ne ajuta să 
înţelegem cum actiunile noastre asupra mediului, schimbari 
climatice, distrugerea sau habitatelor,  pot influenta evoluţia 
viitoare a speciilor şi cum putem să conservam ecosistemele 
lor naturale.

- Un preot si un politist erau impreuna pe strada. La un 

moment dat vad doi indivizi care se bateau cu cutitele. 

Politistul da sa mearga sa ii desparta, dar preotul il opreste 

zicand:

- Stai, lasa-i sa termine si apoi unul este al tau si unul al 

meu.

***

La tribunal:

- Stii ce te asteapta pentru marturie falsa?

- Da, mi-au promis un Mercedes.

Pastila de râs

Pentru 9 din 10 români eticheta unui produs 
este importantă în procesul de cumpărare, iar 
73.8% sunt influențați de calitatea fizică a 
ambalajului, arată cel mai recent studiu realizat 
de Epson.

42,73% dintre respondenți decid sau nu să 
achiziționeze un produs nou într-un interval de 
1-5 minute, 37,15% au nevoie de 30 – 60 de 
secunde, iar 10,24% iau hotărârea în mai mult 
de 5 minute.

Pentru a putea evidenția obiceiurile de 
cumpărare ale românilor și factorii care 
influențează decizia, Epson a realizat un studiu 
care a demonstrat că 93,2% dintre respondenți 
consideră că eticheta unui produs este 
importantă și influențează decizia de 
cumpărare, iar informațiile care la prima 
vedere conving consumatorul să cumpere 
sunt: informațiile afișate pe etichetă (70,79%); 
prețul (59,48%); numele brandului (38,44%); 
eticheta (33,21%).

Potrivit rezultatelor studiului, realizat în 
perioada 6-13 martie, peste jumătate dintre 
români (56,69%) fac cumpărături în 
supermarket/hypermarket de mai multe ori pe 
săptămână, în timp ce 31,78% o singură dată 
pe săptămână, iar 11,52% de câteva ori pe 
lună.

Mai mult, peste jumătate dintre respondenți 
(50,75%) încearcă produse noi cel puțin o dată 
pe lună, în timp ce 31.5% încearcă o dată la 
câteva luni, iar 17.75% cel putin o dată pe 

săptămână. Aceștia sunt convinși în proporție 
de 70,79% de informațiile de pe etichetă, de 
preț (59,48%), de numele brandului (38,44%) 
și de etichetă în sine (33,21%). De asemenea, 
50,68% dintre respondenți citesc mereu 
etichetele produselor pe care le cumpără, în 
timp ce 43,09% citesc doar câteodată, iar 
5,65% foarte rar.

Când vine vorba de calitatea produselor, 
87,54% dintre români sunt dispuși să 
plătească mai mult pentru un produs de calitate 
superioară, iar 59,06% consideră că modul în 
care arată ambalajul este direct proporțional cu 
calitatea produsului.

Peste jumătate (51,18%) au avut cel puțin 
un moment în care au decis să nu cumpere un 
produs pentru ca nu le plăcea eticheta. Nu în 
ultimul rând, 88,98% preferă ca produsele pe 
care le cumpără să provină de la producători 
români, iar 50,97% achiziționează deseori de 
la producători locali.

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

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

Anunţ

O ipoteză fundamentală 
din teoria lui Darwin a fost 

confirmată la 140 de ani 
de la moarte sa

Rusia a anunţat 495 de 
p a c i e n ţ i  b o l n a v i  d e  
coronavirus. Prin comparaţie, 
una dintre cele mai mici ţări din 
Europa, Luxemburg, cu o 
populaţie de doar 628.000 
oameni, are peste 1.100 de 
cazuri confirmate.

P reşed in te le  Rus ie i ,  
Vladimir Putin, a declarat că 
ţara sa a reuşit să 
l imiteze extinderea 
e p i d e m i e i  d e  
coronavirus, iar situaţia 
este „sub control ”  
datorită unor măsuri 
ferme, notează CNN.

Dar întrebarea este 
dacă Rusia a reuşit într-
adevăr să ţină sub 
control noul tip de 
c o r o n a v i r u s .  P o t r i v i t  
informaţiilor comunicate de 
oficialii ruşi, strategia lui 
Vladimir Putin pare să fi 
funcţionat. Numărul de cazuri 
confirmate de infectare cu 
coronavirus este surprinzător 
de scăzut, în condiţiile în care 
Rusia are o graniţă foarte 
lungă cu China, ţara cu cele 

mai multe cazuri de infecţie la 
nivel mondial.

Rusia are o populaţie de 
146 de milioane de locuitori, 
însă are doar 495 de cazuri de 
in fecţ ie  rapor tate.  Pr in 
comparaţie, Luxemburgul are 
aproximativ 628.000 de 
locuitori şi marţi a anunţat că a 
înregistrat peste 1.000 de 

cazuri de infectare şi opt 
decese.

Măsurile luate din timp de 
autorităţile de la Moscova, 
precum închiderea graniţei cu 
China pe 30 ianuarie, dar şi 
instituirea unor zone de 
carantină, ar fi putut contribui 
la controlarea situaţiei, spun 
unii experţi.

„Directorul general al 
Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii a spus <testaţi, 
testaţi, testaţi>, iar Rusia a 
făcut exact acest lucru de la 
finalul lunii ianuarie”, a 
declarat Melita Vujnovic, 
reprezentantul OMS în Rusia.

Vujnovic a adăugat că 
Rusia a luat şi alte măsuri de 

limitare a infecţiilor. 
„ T e s t a r e a  ş i  
identificarea cazurilor, 
m o n i t o r i z a r e a  
persoanelor cu care 
pacienţii au intrat în 
c o n t a c t ,  i z o l a r e a ,  
acestea sunt măsuri pe 
care OMS le propune şi 
recomandă şi ele au 
fost în vigoare tot timpul 

în Rusia. Iar distanţarea 
s o c i a l ă  e s t e  a  d o u a  
componentă”, a spus oficialul, 
potrivit Mediafax.

Cu toate acestea, există 
voci care susţin că situaţia din 
Rusia nu este cea pe care 
Kremlinul încearcă să o 
promoveze.

Studiu: 9 din 10 români sunt influenţaţi de 
eticheta unui produs în procesul de cumpărare

De ce are Rusia mai puţine cazuri de 
coronavirus decât Luxemburg - analiză CNN



1516: S-a născut Conrad Gesner, naturalist elveţian, 
supranumit "părintele istoriei naturale" (d. 1565).
1814 :  A  mur i t  

J o s e p h - I g n a c e  
Guillotin, medic, 
revoluţionar francez 
după care a fost 
numită ghilotina (n. 
1738).
1 8 2 7 :  A  m u r i t  

L u d w i g  v a n  
B e e t h o v e n ,  
compozitor german, 
recunoscut ca unul 
din cei mai mari 
compozitori din istoria 
muzicii (n. 1770). 
1874: S-a născut 

Robert Frost, poet 
american (d. 1963).
1881: Domnitorul 

Carol I al Principatelor Române a fost proclamat primul 
rege al României.
1911: S-a născut Tennessee Williams, dramaturg, poet 

şi romancier american, laureat al premiului Pulitzer (d. 
1983). 
1913: A murit Panait Cerna, poet român (n. 1881).
1923: A murit Sarah Bernhardt, actriţă franceză (n. 

1844).
1953: Primul vaccin contra poliomielitei a fost pus la 

punct în Statele Unite de Dr. Jonas Salk.
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ediţie specială 11:30 Pofticioşi, la 
cratiţă! 12:00 Telejurnal 12:40 
Discover Romania 13:00 Ediţie 
specială 13:10 Yanxi, palatul 
suspinelor 14:00 Telejurnal 15:00 
Akzente 17:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:00 Nadine 19:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Dispăruţi fără urmă 23:00 Telejurnal 
00:00 Anchetele comisarului 
Antonescu

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 26 Martie

Este posibil sa fiti 
anuntat ca va trebui sa 
f a c e t i  o r e  
suplimentare. Daca nu 
reusiti sa va temperati 
nervozitatea, exista 
riscul sa declansati o 
cearta cu urmari foarte 
neplacute. 

P a r t e n e r u l  d e  
afaceri ar putea sa va 
reproseze ca nu va 
implicati suficient in 
r e z o l v a r e a  u n o r  
probleme financiare. 
Relatiile cu partenerul 
de viata ar putea fi si 
ele tensionate.

Exista riscul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie. 
Circulati cu atentie si 
evitati traversarile 
p r i n  l o c u r i  
periculoase! Situatia 
financiara s-ar putea 
imbunatati.

In plan sentimental 
simtiti nevoia de un 
scurt ragaz in sa 
ana l i za t i  la  rece  
evolutia relatiei. Va 
sfatuim sa fiti ponderat 
in afirmati i , altfel 
riscati sa tensionati 
relatiile parteneriale. 

Dimineata ar putea 
surveni evenimente 
neprevazute. Nu este 
un moment prielnic 
pentru a incepe o 
noua afacere. Riscati 
un esec care v-ar 
putea descuraja pe 
termen lung. 

O  i n t a r z i e r e  
independen ta  de  
vointa dv. Se soldeaza 
c u  r a t a r e a  u n e i  
oportunitati favorabile 
in afaceri. Incercati sa 
va relaxati si sa va 
d e t a s a t i  d e  
problemele cotidiene! 

S-ar putea sa aveti 
multe drumuri de facut 
si sa survina intarzieri 
cauzate de incidente 
neprevazute. Atentie: 
e x i s t a  r i s c u l  s a  
pierdeti o suma de 
b a n i  d i n  c a u z a  
neatentiei. 

S-ar putea sa fiti 
indispus din cauza ca 
a t i  p i e r d u t  o  
colaborare sau ca ati 
facut o investit ie 
n e r e n t a b i l a .  Va  
sfatuim sa va relaxati, 
pentru a evita o 
depresie nervoasa. 

Primiti musafiri de 
departe si trebuie sa 
va schimbati complet 
programul. O ruda sau 
un prieten ar putea sa 
va solicite ajutorul 
pentru rezolvarea 
unei probleme de 
sanatate.

BERBEC

Dimineata sunteti 
hotarat sa rezolvati o 
problema financiara. 
Daca vi se propune o 
afacere, va sfatuim sa 
o luati in considerare. 
Tineti cont si de 
opinia partenerului de 
viata!

Un barbat mai in 
varsta va ajuta sa 
rezolvati o problema 
sentimentala. Seara 
a f l a t i  d e s p r e  
p r o b l e m e l e  d e  
sanatate ale unei 
cunost in te s i  sa 
schimbati programul.

Nervozitatea va 
poate crea probleme 
la locul de munca si cu 
partenerul. Va sfatuim 
sa va pastrati calmul. 
O r i c e  a f i r m a t i e  
n e c o n t r o l a t a  v a  
tens iona re la t i i le  
sentimentale.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Las fierbinți 22:30 
Ştiri le Pro Tv 23:00 The 
International: Puterea banului 
01:30 Las f ierbinți  03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19 :00  Obse rva to r  20 :00  
Neînfricată 21:45 The Wall - 
Marele Zid 23:00 Observator 
23:30 Xtra Night Show 01:00 
Băieţi de oraş 02:00 Observator 
02:45 Mireasa 04:15 Acces 
direct

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Mă numesc Zuleyha 22:00 
B.D. în alertă 00:00 Știrile Kanal 
D 01:00 Puterea dragostei 04:00 
În căutarea adevărului

08:00 Sacrificii în numele 
iubirii 10:00 Starea naţiei 11:30 
Casa: construcţie şi design 
14:00 Sănătate cu stil 15:05 
Focus 16:00 Capri 17:00 
Sacrificii în numele iubirii 18:00 
Focus 18 19:00  Trăsniți 20:00 
Capcana timpului 22:00 Starea 
naţiei - Starea performantei 
23:00 Trăsniți 00:00 Capcana 
timpului 02:00 Cireaşa de pe tort

08:00 Bătălia Stelelor 
10:15 La bloc 12:30 Nuntă a 
la grec 2 14:30 The Wonderful 
World of Disney - Singur 
acasă 4 16:15 Pungași la 
drumul mare 18:15 La bloc 
20:30 Automata 22:45 
Sălbăticie 01:15 Automata 
03:15 Sălbăticie 05:00 La 
bloc 06:30 La Maruţă

08:00 Cireșarii 09:00 Teleșcoala - 
Clasa a VIII-a 10:00 Primavara 
amintirilor 11:00 Glasul inimii 12:00 
Telejurnal  13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 Natură şi aventură 14:00 Cronici 
Mediteraneene 15:00 Teleșcoala - 
Clasa a XII-a  16:00 O singură inimă 
17:00 România…în bucate 17:40 
Toate pânzele sus! 18:45 Discover 
Romania 19:00 Telejurnal 20:10 
Dragoste mincinoasă 21:45 Discover 
Romania 22:10 În numele legii 23:20 
Primavara amintirilor

07:15 Paradisul dragostei 
08:40 Ștrumpfii 2 10:20 
Cavalerii mesei rotunde 12:30 
Cineva acolo sus 13:15 Bătălia 
anului 15:05 Casa bântuită 
16:30 Liceul muzical 18:10 
Super 8 20:00 Juliet, Naked 
21:35 Bibliotecarul: Comoara 
din spatele cărților 23:10 Sin 
City 01:05 Dictatorul 02:25 
Fără control 04:05 Sin City
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

26 Martie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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A m â n a r e a  J o c u r i l o r  
Olimpice pentru 2021 ar putea 
pune în pericol deplasarea 
anumitor sportivi la Tokyo. 
Spre exemplu, echipele de 
fotbal trebuie să aibă în lot cel 
mult trei jucători de peste 23 

de ani, iar o parte dintre cei 
care au ajuns în semifinale 
Euro 2019, în Italia, vor trece 
de această vârstă.

Mirel Rădoi ar fi trebuit să 

conducă România la Jocurile 
Olimpice, dar acum situația 
antrenorului rămâne neclară. 
Selecționerul care a reușit o 
performanță impresionantă la 
Campionatul European din 
Italia avea în plan să păstreze 

nucleul acelui lot și să aducă 
pe deasupra alți trei fotbaliști 
cu experiență.

Ce se întâmplă cu echipa 
națională după ce Jocurile 

Olimpice au fost amânate 
pentru 2021. Jucătorii afectați

Acum, dacă CIO va păstra 
actualul regulament, fotbaliști 
precum Ionuț Radu, Alexandru 
Cicâldău sau George Pușcaș 
nu se vor mai încadra la U23.

Cum decalarea Jocurilor 
Olimpice încurcă foarte mulți 
sportivi, este de așteptat ca 
regulamentul să fie modificat 
și în 2021 să participe fotbaliști 
născuți după 1 ianuarie 1997, 
plus alți trei de peste 24 de ani. 
Pentru moment nu există 
niciun anunț oficial în acest 
sens, dar CIO a anunțat că 
Olimpiada din 2021 va fi 
considerată în continuare JO 
2020.

Mai mult  decât atât,  
președintele COSR, Mihai 
Covaliu, a anunțat că sportivii 
care au obținut calificarea la 
JO 2020 vor rămâne în grafic 
și pentru 2021. Rămâne de 
văzut care va fi anunțul oficial 
în cazul fotbaliștilor.

SPORT

Lazio poate fi o posibilă destinație pentru Ianis Hagi 
începând din vară. Potrivit informațiilor apărute în presa 
internațională, internaționalul român ar urma să plece de la 
Rangers după ce se încheie împrumutul.

Astfel, Ianis Hagi se va întoarce la Genk, clubul de care 
apariține. Potrivit Dailyrecord, care citează Corriere dello 
Sport, Lazio este interesată de jucătorul român și l-ar putea 
transfera pentru o sumă cuprinsă între cinci și șase milioane 
de euro.

Este o sumă mai mică decât cea pe care trebuie să o 
plătească Rangers pentru transferul definitiv al lui Ianis Hagi. 
Belgienii au scris în urmă cu o săptămână că Ianis Hagi poate 
fi transferat de Rangers pentru ”doar” 6,5 milioane de euro.

Ianis Hagi ar putea fi coleg cu Ștefan Radu
Dacă mutarea s-ar realiza, Hagi ar urma să fie coleg cu 

Ștefan Radu, care evoluează din 2008 pe Olimpico.
În cele 11 meciuri ăn tricoul lui Rangers, Ianis Hagi a 

marcat de trei ori și a oferit două pase decisive. În prima parte 
a sezonului, românul a marcat de trei ori și a oferit patru pase 
decisive pentru Genk.

Inter Milano 
este interesată 
de portarul lui 
Udinese, Juan 
Musso (25 de 
a n i ) .  P r e ț u l  
cerut este de 20 
de milioane de 
e u r o ,  d a r  
nerazzurrii vor 
să  ob ț i nă  o  
”reducere” și să-
l  inc ludă pe 
Ionuț Radu în 
tranzacție.

Site-ul sempreinter.com scrie că portarul român poate 
ajunge la Udinese ca ”monedă de schimb” pentru transferul 
lui Musso la Inter. Antonio Conte se gândește deja la un 
înlocuitor pentru veteranul Samir Handanovic, iar Radu are 
șanse din ce în ce mai mici să joace pe ”Meazza” din sezonul 
următor.

Rămâne de văzut dacă Inter Milano are de gând să-l 
cedeze pe Ionuț Radu sub formă de împrumut sau definitiv.

Tot de la Udinese a fost transferat și Handanovic la Inter, 
în 2012, pentru 15 milioane de euro. Goalkeeper-ul sloven 
mai are contract cu echipa lui Conte până în 2021, potrivit 
Transfermarkt.

Ionuț Radu, asigurat că ”va juca în mod regulat”
Ionuț Radu a ajuns la Parma în ianuarie, convins că va 

juca titular, după ce la Genoa nu a mai primit șanse, însă nici 
de această dată nu a avut noroc.

Goalkeeperul român a primit însă o veste bună chiar din 
partea directorului sportiv de a Inter, club de care aparține. 
Potrivit Transfermarketweb, Piero Ausilio, directorul sportiv al 
lui Inter, l-a asigurat că în sezonul viitor va reveni la Inter și "va 
juca în mod regulat".

Italienii au anunțat suma
 pe care trebuie să o plătească 

Lazio pentru transferul 
lui Ianis Hagi!

Ionuț Radu ar putea fi 
”monedă de schimb” pentru

 transferul unui portar 
din Serie A la Inter

Marcel Vela, ministrul de Interne al 
României, a prezentat marți seară Ordonanța 
militară 3, totul în contextul luptei cu noul 
coronavirus.

Oficialul Guvernului de la București a 
prezentat mai multe măsuri de ultimă oră, 
printre care au fost incluși și sportivii.

Concret, această Ordonanță, care va intra în 
vigoare de mâine, miercuri, 25 martie 2020, de 
la ora 12:00, le interzice oamenilor să mai joace 
fotbal și pe teren sintetic.

”Legat de activitatea fizică individuală a 
persoanelor... aici aș dori să fac o precizare. 
Sunt excluse toate activitățile sportive de 
echipă, pentru că am observat în ultima 
perioadă că mulți cetățeni merg să joace fotbal.

Este o activitate de echipă interzisă, din 
această seară”, a spus, printre altele, Vela.

În acest caz, este destul de clar că șansele 
ca sportul rege să-și mai reintre în drepturi 
destul de repede sunt foarte mici. Cu alte 
cuvinte, cluburile nu-și vor putea relua 
antrenamentele înainte ca țara să iasă din 
starea de urgență.

”Vom muri de foame! Dacă nu știți, dați-vă la 

o parte. Vin eu!” Gigi Becali atacă Guvernul. Ce 
măsuri urgente propune

Gigi Becali (61 de ani) nu este de acord cu 
faptul că Guvernul condus de Ludovic Orban nu 
ia rapid măsuri de ordin economic, menite a-i 
ajuta pe oamenii de afaceri.

Becali, care s-a implicat în lupta pentru 
eradicarea lui Covid-19, se autopropune la 
șefia Guvernului alături de alți 10 oameni de 
afaceri.

Finanțatorul FCSB-ului spune că nu IMM-
urile reprezintă o prioritate și le cere celor din 
Executiv să împrumute 30 - 40 de miliarde de 
euro de la Uniunea Europeană. 

"Ce mai contează fotbalul când vezi 500-
600 de oameni afectați de coronavirus? Eu nu 
vreau să critic Guvernul, dar nu se poate așa 
ceva! Ce facem? Dormim? Dacă nu știți, dați-va 
la o parte! Să vină oameni de afaceri care se 
pricep. Vin eu cu alți 10 oameni pe care îi aleg.

Nu vreau bani. Dați-va la o parte! Nu e nicio 
rușine dacă nu știți. Vin eu. Lăsăți oameni care 
se pricep. Altfel, va fi vai de capul nostru.... Vom 
muri de foame”, a spus Gigi Becali, la Pro X.

Ce se întâmplă cu echipa națională 
de tineret după ce Jocurile Olimpice au fost 

amânate pentru 2021. Jucătorii afectați

Tot fotbalul a fost interzis! 
Anunț de ultimă oră, după ce s-au anunțat

 noi măsuri restrictive în România
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