
Criza provocată de 
p a n d e m i a  d e  
c o r a n o v i r u s  a  
determinat unitățile 
a d m i n i s t r a t i v  
teritoriale și instiuțiile 
publice din județul 
Teleorman să limiteze 
drastic angajările, 
deși în schemele de 
personal sunt încă 
multe locuri vacante. 
La această dată, doar 
o unitate administrativ 
teritorială și două instituții publice din Teleorman au scos la concurs posturile 
vacante din propriile scheme de personal.

(Continuare  în  pagina  4)

Un bărba t  în  
vârstă de 28 de ani a 
fost reţinut de poliţie. 
El este acuzat de furt 
calificat.

P o l i ț i ș t i i  d i n  
c a d r u l  P o l i ț i e i  
Orașului Videle și 
Secției nr. 10 Poliție 
Rurală Poeni au 
reținut un bărbat în 
vârstă de 28 de ani 
din comuna Poeni, 
c e r c e t a t  s u b  
aspectul săvârșirii 
infracțiunii de furt 
calificat.

(Continuare  în  
pagina  2)

Investiţii majore de modernizare 
și reabilitare a clădirii Școlii 
Gimnaziale Alexandru Colfescu din 
municipiul Alexandria. Proiectul 
este finanțat prin PNDL+buget local, 
iar suma este de 3.016.538,90 lei.

Scopul proiectului este crearea 
condițiilor conform normativelor în 
vigoare pentru elevi i  școl i i ,  
constând în execuția unor lucrări de 
consolidare, renovare și reabilitare 
a construcției școlii gimnaziale.

S-a avut în vedere modernizarea 
ș i  r eab i l i t a rea  șco l i i ,  p r i n  
restructurare funcțională, reabilitare 
termică și estetică, precum și, 
consolidarea acesteia, însoțite de 
înlocuirea unor materiale de finisaj – 
pardoseli, placaje, vopsitorii la 
pereț i  ș i  tavane, înlocuirea 
tâmplăriei interioare și exterioare, 
termoizolarea pereților exteriori, 
schimbarea învelitorii, jgheaburilor 
și burlanelor, precum și înlocuirea 
tuturor instalațiilor – electrice, 
sanitare, termice, inclusiv lucrarile 
conexe – instalații de detecție și 
stingere incendiu, fără a se modifica 
gradul de ocupare a terenului. 

Lucrările propuse spre executare 
p e n t r u  Ș c o a l a  G i m n a z i a l ă  
”Alexandru Colfescu” sunt o 
neces i ta te  loca lă  de  mare  
importanță pentru desfășurarea 
optimă a activității în mediul de 
învățământ, pe întreaga durată de 
serviciu a acesteia, în condițiile unei 
exploatări normale.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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1 XAU 
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(£) 1 GBP 
5.4112 lei
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4Şcoala 4 din Alexandria se modernizează! 
Investiţii de peste 3 milioane de lei

Angajări puține, în instituțiile publice
 din Teleorman!

Lacurile Dunărica 
1, 2 și 3 și clădirea
 gării din Zimnicea

Repere teleormănene: 

Tezaurul de la 
Peretu

Reţinut de poliţie după ce a furat



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În timpul stării de urgență 
instaurate la 15 martie 2020 în 
România, în mai multe zone 
din țara noastră, în special în 
Capitală, au fost raportate 
niveluri alarmante de poluare. 
Agenția Spațială Română 
(ROSA) anunță că, potrivit 
unui studiu, emisiile de dioxid 
de azot (NO2) au scăzut însă 
pe teritoriul României, în cele 
două luni.

ROSA precizează că 
scăderea poluării cu NO2 
observată pe ter i tor iu l  
R o m â n i e i  p o a t e  f i  o  
consecință a instaurării stării 
de urgență, având în vedere 
că multiple alte studii au 
observat o îmbunătățire a 
calității aerului în aceeași 
perioadă și în alte țări, cum ar 
fi Italia  și Franța.

„Rezultatul măsurătorilor 
r e f l e c t ă  o  c o m b i n a ț i e  
complexă a mai multor factori, 

dificil de cuantificat”, mai 
transmite sursa citată.

Analiza a fost efectuată de 
compan ia  românească  
Terrasigna, pe baza datelor 
din satel i t  ale misiuni i  
e u r o p e n e  C o p e r n i c u s  
Sentinel-5P. Măsurătorile au 
vizat evoluția săptămânală a 
dioxidului de azot de la 
începutul anului și până la 
data de 5 mai 2020.

Compania românească a 
prelucrat datele privind 

concentrația acestui poluant 
atât pentru întreg teritoriul 
României, cât și pentru zona 
București-Ilfov.

 „Reprezentările grafice 
r e l e v ă  o  s c ă d e r e  a  
concentrației de dioxid de 
carbon în lunile martie și 
aprilie și începutul lunii mai, 
perioadă care a coincis cu 
instaurarea stării de urgență 
pe teritoriul României”, a 
declarat Florin Șerban, 
Director General Terrasigna.

(urmare  din  pagina  1)
Activitatea infracțională reținută în sarcina bărbatului constă 

în aceea că, împreună cu un alt bărbat în vârstă de 40 de ani din 
aceeași localitate (care se sustrage cercetărilor), în noaptea de 
08/09.05.2020, ar fi sustras mai multe bunuri dintr-o anexă 
gospodărească aparținând unei femei din comuna Poeni.

Fiind în continuarea cercetărilor, la data de 21.05.2020, 
polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui 
bărbat din comuna Vișina, județul Olt, în urma activității fiind 
ridicate în vederea cercetărilor un motocultor și o 
motocositoare, reclamate ca fiind sustrase.

Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare 
Preventivă Teleorman, urmând a fi prezentat în cursul zilei de 
astăzi Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle.

C. DUMITRACHE

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

Reţinut de poliţie după 
ce a furat

Şcolile de şoferi s-ar putea scumpi cu până 
la 20% din cauza pandemiei. După două luni 
în care nu au încasat nimic, patronii ar putea 
creşte tarifele pentru a acoperi cheltuielile cu 
materialele de protecție și dezinfectantele pe 
care le-au pus peste tot. În plus, ei nu mai pot 
lua la fel de mulți cursanți ca altădată.

În perioada aceasta, școlile de șoferi au 
luat măsuri suplimentare pentru a-și proteja 
clienții. Înainte de intrarea în instituție, au 
montat chiuvente cu dezinfectant și hârtie de 

unică folosință. Iar la intrarea în instituție 
cineva din personal va lua temperatura 
clientului în momentul în care ajunge la 
cursuri. Obligatoriu, temperatura trebuie să fie 
până în 37 de grade.

„În ceea ce privește secretariatul, am 
distanțat scaunele, să păstrăm distanța de 1 
metru jumătate între mese, vor intra numai trei 
elevi. Avem și aceste panouri de plexiglas între 
elevi și secretare, pentru a păstra distanța, 
dezinfectant pe fiecare masă, pixuri pentru 
elevi tot timpul dezinfectate”, explică un 
instructor auto.

Şcolile de şoferi au avut încasări zero în 
cele două luni de stare de urgenţă. Dacă un 
curs standard pentru cei care vor să obţină 
categoria B costă, acum, în jur de 1.800 de lei, 
tarifele ar putea crește în următoarele 
săptămâni. Diferenţa o reprezintă costul 
echipamentelor de protecţie şi măsurile de 
distanţare, care-i obligă pe patroni să accepte 
mai puțini cursanți.

M i n i s t r u l  
Sănă tă ț i i ,  Ne lu  
Tătaru, a declarat 
joi seară, că a 
a p r o b a t  
a c h i z i ț i o n a r e a  
m ă ș t i l o r  d e  
protecție pentru 2,3 
m i l i o a n e  d e  
p e r s o a n e  
defavorizate și că 
fiecare dintre acestea vor primi câte 50 de măști de protecție 
care ar trebui să le ajungă timp de două luni. Ministerul a 
suplimentat fondurile cu 230 milioane de lei pentru 
achiziționarea acestor măști.

”În urma modificării în Parlament privind starea de alertă am 
adoptat o OUG privind acordarea de către Ministerul Sănătății 
necesarul de măști de protecție pentru familiile defavorizate. Am 
aprobat măști de protecție pentru 2,3 milioane de persoane din 
categoriile defavorizate”.

Ministrul a menționat că sunt considerate categorii 
defavorizate persoanele care beneficiază de ajutor social pe 
Legea 416/2001, persoanele care beneficiază de alocația 
pentru susținerea familiei în baza Legii 277/2010, pensionarii 
care primesc până în 704 lei (pensia minimă garantată), 
persoanele cu grad de handicap care beneficiază de venituri din 
asistență socială.

Autoritățile locale vor fi nevoite să trimită către minister lista 
cu persoanele care fac parte din aceste categorii sociale, iar 
DSP va trebui să vireze materialele de protecție către autorități 
în 3 zile: ”Dincolo de orice aparteneță politică, aceste măști 
trebuie să ajungă la persoanele defavorizate”, a conchis 
ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

Agenția Spațială Română anunță că poluarea din 
România a scăzut în timpul stării de urgență

2,3 milioane de persoane 
defavorizate vor primi câte 

50 de măști 

Procedura de tranzit a 
cetățeni lor români pr in 
teritoriul Bulgariei a fost 
simplificată și, astfel, se vor 
reduce timpii de așteptare în 
punctele de control pentru 
trecerea frontierei, anunță 
Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE), potrivit 
Mediafax.

Ministrul Afacerilor 
E x t e r n e ,  B o g d a n  
Aurescu, a avut joi o 
convorbire telefonică 
c u  E k a t e r i n a  
Zaharieva, viceprim-
ministru și ministru al 
afacerilor externe al 
Republicii Bulgaria.

Conform surse i  
citate, șeful diplomației 
române a abordat tema 
procedurii aplicate pentru 
t r a n z i t a r e a  t e r i t o r i u l u i  
Bulgariei de către cetățenii 
r o m â n i  ș i  a  a d r e s a t  
rugămintea ca autoritățile 
bulgare să asigure fluidizarea 
traficului, prin reducerea 

timpului de așteptare în 
punctele de control pentru 
trecerea frontierei.

„În seara zilei de joi, 
autoritățile bulgare au adoptat 
o nouă reglementare, printr-
un Ordin al Ministrului 

Sănătă ț i i  a l  Republ ic i i  
Bulgaria, prin care este 
eliminată cerința aplicabilă 
anterior, prin care persoanele 
care doreau să tranziteze 
teritoriul Republicii Bulgaria 
puteau să o facă doar în urma 

transmiterii de către misiunile 
diplomatice sau consulare ale 
statului de cetățenie a unei 
notificări către Ministerul 
bulgar al Afacerilor Externe 
care să se ateste scopul 
exclusiv de tranzitare”, 

anunță MAE.
Procedura aplicată 

până acum provoca 
uneori întârzieri mari în 
tranzitarea Bulgariei de 
către cetățenii români, 
transmite MAE.

„ N o u l  O r d i n  
prevede că persoanele 
a f l a t e  î n  t r a n z i t  
urmează a-și asuma, 
printr-o declarație pe 
proprie răspundere, că 
tranzitul are ca scop 
exclusiv tranzitarea 

teritoriului bulgar și că se 
g a r a n t e a z ă  p ă r ă s i r e a  
neîntârziată a teritoriului 
Republicii Bulgaria. Noua 
reglementare va fi aplicabilă 
din data de 22 mai 2020”, 
adaugă MAE.

Școlile de șoferi s-ar putea scumpi

Procedura de tranzit a teritoriului Bulgariei, 
simplificată pentru cetățenii români
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M i n i s t r u l  F o n d u r i l o r  
Europene, Marcel Boloş, a 
anunţat joi că Guvernul va 
aloca un fond de 100 de 
milioane de euro pentru 
pregătirea portofoliului de 
proiecte de infrastructură ce 
urmează să fie finanţate în 
perioada 2021-2027.

Într-o declaraţie de presă 
susţinută la finalul şedinţei de 
guvern, ministrul a subliniat că 
este pentru prima dată când un 
guvern al României pregăteşte 
portofoliul de proiecte cu opt 
luni înainte de începerea 
exerciţiului financiar.

„Este primul guvern care 
alocă înainte cu opt luni de 
perioada de programare 2021-
2027 un fond de 100 de 
milioane de euro pentru 
pregătirea portofoliului de 
proiecte de infrastructură 
destinat autorităţilor locale şi 

p r e g ă t i r e a  s e p a r a t ă  a  
p r o i e c t e l o r  m a r i  d e  
infrastructură ale României, 
proiectele acestea f i ind 
importante pentru dezvoltarea 
României pe termen lung. 
Aceste resurse urmează să fie 
alocate pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte de 
i n f r a s t r u c t u r ă  d e s t i n a t  
autorităţilor locale în domeniul 
regenerării urbane, pentru 
refacerea spaţiilor publice de 
locuit dintre blocuri, centre 
istorice, parcuri urbane – deci 
toată zona aceasta de proiecte 
care se adresează în mod 
direct calităţii vieţii oamenilor 
pentru partea de mobilitate 
urbană, dar şi pentru partea de 
infrastructură rutieră la nivel 
judeţean, aceasta fiind o 
preocupare a Guvernului 
R o m â n i e i  p e n t r u  c a  
următoarea perioadă de 

programare să o începem cu 
implementarea de proiecte şi 
să putem folosi aceşti bani 
e u r o p e n i  î n  i n t e r e s u l  
dezvoltării României şi cu folos 
pentru dezvoltarea economică 
pe termen lung”, a spus Boloş, 
citat de Agerpres.ro.

G u v e r n u l  a  a d o p t a t  
ordonanţa de urgenţă privind 
inst i tu i rea unor măsur i ,  
precum şi a unui sprijin 
financiar, pentru pregătirea 
portofoliului de proiecte în 
domenii strategice considerate 
prioritare pentru perioada de 
p rogramare  2021-2027,  
des t i na t  f i nan ţă r i i  p r i n  
P r o g r a m u l  O p e r a ţ i o n a l  
Asistenţă Tehnică 2014-2020, 
P O A T  2 0 1 4 - 2 0 2 0 ,  ş i  
P r o g r a m u l  O p e r a ţ i o n a l  
Infrastructură Mare 2014-
2020, POIM.

Președintele Klaus Werner Iohannis a declarat că unii 

au înțeles greșit că starea de alertă înseamnă relaxare 

totală. Președintele Iohannis s-a întâlnit într-o ședință 

cu premierul, vicepremierul și mai mulți miniștri implicați 

în gestionarea crizei cu coronavirus. Cu acest prilej 

președintele Iohannis a declarat: ”În această scurtă 

perioadă am văzut mulți români care respectă în 

continuare regulile, care poartă măști de protecție și 

mențin distanțarea socială. Autoritățile au luat măsurile 

necesare pentru a proteja sănătatea oamenilor. Din 

păcate au fost și exemple negative. Unii au înțeles 

complet greșit că starea de alertă înseamnă relaxare 

totală. Virusul e încă printre noi.” Președintele a mai spus 

că dacă regulile vor fi încălcate, ne vom îndrepta către un 

nou val de îmbolnăviri. Președintele a făcut apel la 

autoritățile locale să își asume un rol mai ferm în 

gestionarea crizei. ”Au fost două luni foarte grele pentru 

toți. Ar fi dramatic să le compromitem tocmai acum”, a 

mai spus președintele Iohannis.

La rândul său senatorul Eugen Pârvulescu, care a stat 

și dânsul în izolare la domiciliu, președintele Organizației 

Județene Teleorman a Partidului Național Liberal, 

declară că ce e mai greu nu a trecut. Uniunea Europeană 

anunță un nou val de coronavirus, chiar dacă primul nu a 

trecut. Senatorul Eugen Pârvulescu, ca și președintele 

Iohannis, spune că virusul este printre noi, și dacă nu vom 

respecta măsurile impuse de autorități, vom avea și mai 

multe îmbolnăviri și decese datorate virusului ucigaș. 

Trebuie să fim atenți la măsurile de relaxare oferite de 

starea de alertă.

În altă ordine de idei, senatorul Eugen Pârvulescu vine 

și cu o veste bună pentru pensionari: din luna septembrie 

pensile se vor mări conform legii. Greu de crezut că este 

posibil ca pensile să fie mărite cu 40 %, dar măcar zece, 

douăzeci de procente  tot ar fi bune pentru pensionari.

Ioan DUMITRESCU

Insula Belina și brațul Pavel revin în administrarea statului 
român, prin Administrația Apele Române, a anunțat joi 
premierul Ludovic Orban. ”După o lungă perioadă în care 
insula Belina și brațul Pavel au rătăcit prin mâinile prietenilor 
din Teleorman ai lui Dragnea. Astăzi, insula Belina revine în 
administrarea statului. Preluarea va fi curată, apoi trebuie 
văzut tot ce s-a construit ilegal și Ministerul mediului să vină 
cu HG pentru a clarifica toate aspectele de administrare. Să 
încheiem acest episod trist prin care baronii roșii au încercat 
să transforme în moșie proprie proprietăți ale statului român”, 
a spus Orban.

”Preluarea în administrare se va face fără contractele cu 
Tel Drum încheiate de Consiliul Județean Teleorman”, a mai 
spus Orban.

Insula Belina și Brațul Pavel fuseseră transferate în 2013 
printr-o Hotărâre de Guvern Consiliului Județean Teleorman. 
Aceste proprietăți au ajuns ulterior la Tel Drum și au fost 
utilizate de familia Dragnea pentru partide de pescuit și 
relaxare.  În acest dosar, DNA i-a trimis în judecată în iunie 
2018 pe fostul secretar de stat Sevil Shhaideh și pe fostul 
președinte al CJ Teleorman, Adrian Gâdea.

Orban: Insula Belina și Brațul 
Pavel revin în administrarea

 statului român

Liberalii în timp de criză

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a 
declarat, joi seară, că au fost simplificate 
procedurile pentru depunerea cererilor unice 
de plată și că fermierii vor putea obține 85% din 
valoarea subvențiilor pe care APIA le va acorda 
anul acesta:

”Guvernul a adoptat o OUG prin care se 
prelungește termenul de depunere a cererilor 
unice de plată până la 15 iunie 2020, asta 
pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de 
restricțiile de circulație și de respectarea 
normelor de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID-
19. De asemenea, am simplificat foarte mult 
procedurile pentru aceste cereri, ele se fac 

online, iar adeverințele de la primării se obțin 
direct de către centrele noastre APIA. O altă 
măsură este aceea că din 15 mai prin APIA 
eliberăm adeverințe pentru beneficiarii 
schemelor de plată, pentru acei fermieri care 
doresc să acceseze credite pentru activități 
curente. Am negociat prin APIA cu instituțiile 
bancare acest lucru, iar fermierii pot să obțină 
un credit de până în 85% din valoarea 
subvențiilor pe care le acordăm anul acesta, 
dobânda fiind ROBOR plus maximum 2%. 
Convențiile cu instituțiile bancare se află pe 
site-ul APIA pentru cei interesați”.

Preşedintele USR, Dan 
Barna, a declarat, joi, că 
perspectiva ca USR să susţină 
o moţiune de cenzură este ca la 
„făină: trei nule”, menţionând că 
un asemenea demers nu are 
legătură cu agenda cetăţenilor.

„Eu consider că în momentul 
de faţă moţiunea de cenzură ar 
fi pur şi simplu dovada supremă 
că facem politică la mişto, adică 
în momentul acesta şi încă nişte 
săptămâni şi luni de zile fiecare 
cetăţean este preocupat de 
cum îşi protejează părinţii, 
bunicii, copiii, cum îşi revine la o 
viaţă normală având grijă să nu 
cadă pradă epidemiei, în timp 
ce clasa politică ar transmite 
m e s a j u l  c ă  m e r g e m  l a  
Cotroceni să facem consultări 
pen t ru  un  nou  Guvern ,  
destabilizăm din nou întreg 
mecanismul de funcţionare pe 
care îl avem astăzi. USR nu va 
susţine o moţiune de cenzură 
pe timp scurt, pentru că noi 
credem că prioritatea este 
capacitatea Guvernului, a 

acestui Guvern, de a lua măsuri 
pentru susţinerea economiei, 
pentru păstrarea sănătăţii 
populaţiei şi de a răspunde 
situaţiei coronavirusului”, a 
afirmat Barna, la Digi 24.

El a adăugat că depunerea 
unei moţiuni de cenzură este „o 
idee clasică PSD”, „un populism 
ieftin”.

„Ideea că începem din nou 
hârjoana parlamentară pe 
inventat guverne şi pe croşetat 
majorităţi mi se pare o idee 
clasică PSD, un populism ieftin 
în care să ne batem cu pumnii în 
piept că ce luptă politică facem, 
dar fără legătură cu agenda 
cetăţenilor. Deci, perspectiva, 
din punctul nostru de vedere, de 
a susţine o moţiune de cenzură 
este ca la făină: trei nule”, a 
arătat liderul USR.

Barna a spus că relaţia USR 
cu Guvernul este „foarte 
responsabilă şi corectă”.

„Noi am rămas consecvenţi, 
exact pe poziţia şi pe mesajul 
pe care le-am avut de când 

suntem în Parlament şi de când 
PNL a luat locul PSD la 
g u v e r n a r e a  R o m â n i e i ,  
respectiv am spus mereu că nu 
suntem nici la remorca PNL, nu 
suntem un partid gen PMP sau 
ALDE pentru PSD, suntem un 
partid şi un partener distinct 
care va continua să-şi spună 
explicit punctul de vedere şi 
atunci când Guvenul face 
lucruri bune şi atunci când 
guvernul o dă de gard”, a 
a d ă u g a t  D a n  B a r n a ,  
menţionând că USR face o 
opozi ţ ie responsabi lă în 
Parlament.

El a mai spus că are un 
„dialog deschis” cu premierul 
Ludovic Orban.

„Am un dialog deschis cu 
premierul. După cum am văzut, 
unele dintre măsuri le au şi ei şi 
dânsul în vedere, discutăm 
despre ele, pentru altele are un 
alt punct de vedere, e normal să 
fie aşa. Există acest dialog”, a 
mai spus Barna.

Ministrul Fondurilor Europene: 

Fond de 100 de milioane de euro 
pentru proiectele de infrastructură care vor fi 

finanțate în perioada 2021-2027

Ministrul Oros: 

Au fost simplificate procedurile 
pentru depunerea cererilor unice de plată, iar 

termenul a fost prelungit până la 15 iunie

Barna: Moţiunea de cenzură 
la adresa guvernului ar fi pur şi simplu dovada 

supremă că facem politică la mişto
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Obiectivele ce au fost 

preconizate a fi atinse prin 
realizarea investiției publice 
privind modernizarea și 
reabilitarea clădirii Școala 
G i m n a z i a l ă  A l e x a n d r u  
Colfescu din municipiul  
Alexandria, au vizat, în mod 
special, următoarele categorii 
d e  l u c r ă r i :  l u c r ă r i  d e  
intervenție, anveloparea 
clădirii dar, și lucrări de 
modernizare.

Lucrarile de bază ce se 
execută în cadrul proiectului 
sunt următoarele: lucrări de 
consolidare; anveloparea 
clădirii; refacerea învelitorii din 
tablă zincată în mare parte 
deteriorată; montarea de 
jgheaburi și burlane pentru 

colectarea apei din precipitaţii 
si dirijarea ei către canalizarea 
p l u v i a l ă ;  m o n t a r e a  d e  

p a r a z ă p e z i ;  m o n t a r e  
termosistem peste placa de 
b e t o n  a r m a t  d i n  p o d ;  
amenajarea unei săli de 

festivități sub formă de 
amf i tea t ru  în t r -o  c lasă  
existentă (sala de sport); 
amenajarea și dotarea a 4 
laboratoare – fizică, chimie, 
biologie, muzică cu mobilier și 
mijloace didactice necesare; 
amenajarea unui cabinet de 
informatică (22 calculatoare 
conec ta te  la  i n te rne t ) ;  
amenajarea celor 17 săli de 
clasă cu mobilier şcolar 
adecvat vârstei elevilor și 
montarea a câte 2 table 
moderne în fiecare sală de 
clasă; montarea de parchet 
laminat rezistent la uzură în 14 
săli de clasă; montarea în 
holurile unitătii de învățământ 
cu gresie ceramică rezistentă 
la uzură.

C.DUMITRACHE
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Coiful de la Peretu, una dintre cele mai importante 
descoperiri făcute în judeţul Teleorman în ultimele cinci-şase 
decenii, face parte din tezaurul descoperit întâmplător în anul 
1970, într-un mormânt tumular getic, pe partea dreaptă a 
râului Vedea, la circa 2,5 km sud de cetatea getică de la 
Albeşti.

Tezaurul a fost recuperat de un inginer agronom şi predat 
profesorului Petre Voievozeanu.

În acelaşi an, Emil Moscalu, arheolog în cadrul Institutului 
de Arheologie „Vasile Pârvan” din Bucureşti, a realizat o 
săpătură de salvare în ceea ce mai rămăsese din mormânt.

Pentru completarea informaţiei despre contextul 
îngropării tezaurului, în 1971 s-au mai efectuat cercetări în 
jurul tumulului.

Tezaurul este compus dintr-un coif de argint aurit, un 
cazan din bronz fragmentar, o tavă din acelaşi material, un 
cap de sceptru de argint aurit, un arybalos, 3 phiale, o 
strecurătoare, o ţeavă, o aplică frontală, piesele unei zăbale 
din fier placate cu argint, un inel de chingă din fier placat cu 
argint, un colier de mărgele din argint, 46 de aplice şi o piesă 
convexă din tablă de bronz.

Tezaurul are în total 61 de piese şi cântăreşte 2568,90 g.
Tezaurul de la Peretu poate fi datat în perioada 383-340 î. 

Chr., în vremea în care geto-dacii se afirmau în zona 
Balcanilor.

Este posibil ca el să fi aparţinut unui şef de trib din vestul 
Câmpiei Munteniei, care îşi avea sediul în cetatea de la 
Albeşti.

Coiful este de tip getic, iar piese asemănătoare au mai fost 
descoperite la Poiana Coţofeneşti, Agighiol, Porţile de Fier 
(păstrat la Detroit, S.U.A) şi Cucuteni-Băiceni. Greutatea 
coifului este de 754 g, fiind foarte apropiată de cea a coifului 
de la Agighiol.

Coiful este identic ca formă şi prin ornamente cu coifurile 
de la Agighiol şi Porţile de Fier. Părţile frontală, parietală şi 
occipitală sunt ornamentate cu trei frize cu motive florale şi 
geometrice. Apărătoarea cefei este împodobită cu cerbi, 
animale nobile ale naturii. Obrăzarul stâng este ornat tot cu 
un cerb. Cel drept are un vultur cu corn, cu peşte în cioc şi 
iepure în gheare. Motivul ochilor figuraţi pe partea frontală a 
coifurilor de la Peretu, Agighiol, Porţile de Fier, ca şi pe cele 
de la Poiana Coţofeneşti şi Cucuteni Băiceni are un stil şi o 
formă unică. Aceştia aveau un rol deosebit, ţinând cont că 
materialul din care erau confecţionate coifurile, chiar dacă 
era valoros, nu putea asigura protecţia necesară în război, iar 
datorită lui, purtătorul devenea o ţintă principală.

Foarte probabil, coifurile de acest gen erau purtate numai 
cu ocazia unor scene de cult şi de investitură, căsătorie, 
turnee regale, ospeţe şi, eventual, la vânătoare.

Motivul ochilor este prezent şi pe ceramica greacă, pe 
akinakesurile scitice şi pe cele din mediul tracic.

Prezenţa unor coifuri din metale preţioase în cadrul 
tezaurelor getice din sec. IV. î. Chr. se încadrează în lunga 
serie a existenţei acestor tipuri de artefacte. Coifuri de paradă 
sau care asigură creşterea prestigiului purtătorului datează 
încă din epoca bronzului.

Tot în aceeaşi perioadă, în nordul Europei, existau coifuri 
de bronz decorate cu coarne şi ochi ca atribute ale 
divinităţilor. În Sumer, au fost descoperite coifuri de aur în 
mormintele regale. Grecii şi romanii au avut obiceiul de a 
impresiona prin armele lor de paradă. De la ei au preluat 
această deprindere şi celţii, tracii şi mai târziu germanicii.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Şcoala 4 din Alexandria se modernizează! 
Investiţii de peste 3 milioane de lei

Angajări puține, în instituțiile publice
 din Teleorman!

(urmare  din  pagina  1)
Astfel, Primăria comunei Drăgănești de 

Vede a anunțat concurs  pentru ocuparea  unui 
post de arhivar și a unui post de guard.

Direcţia Judeţeană de Statistică Teleorman 
organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea pe perioadă determinată (iulie 2020 – 
30 septembrie 2021) a două funcți i 
contractuale de execuție, temporar vacante, în 
vederea efectuării activităților privind 
Recensământul General Agricol, runda 2020. 
Posturile sunt de : expert IA  și expert I. Se pot 
înscrie la concurs absolvenți de studii 
universitare de licență, cu diplomă, respectiv 
studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: 
științe sociale, științe inginerești, matematică și 
științele naturii. Candidații trebuie să cunoască 
reglementările naționale și internaționale în 
domeniul statisticii agriculturii; să aibă abilități 
în operarea pe PC și tablete; disponibilitate de a 

se deplasa pe teren. Este necesară vechime în 
specialitatea studiilor necesare ocupării 
postului de 7 ani pentru expert IA și de 5 ani 
pentru expert I. Concursul va avea loc la data 
de 15 iunie – proba scrisă și 18  iunie a.c. proba 
interviu.

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Teleorman face cunoscută organizarea 
concursului pentru ocuparea unui post de 
consilier gradul I – achiziții publice și a unui post 
de consilier juridic IA. Concursul pentru postul 
de consilier juridic IA este planificat pentru data 
de 29 mai – proba scrisă și 4 iunie proba 
interviu, iar pentru postul de consilier gradul I la 
data de 12 iunie – proba scrisă și 17 iunie – 
proba interviu. 

Persoanele interesate de aceste posturi pot 
obține toate informațiile de care au nevoie 
adresându-se deîndată instituțiilor publice care 
organizează respectivele concursuri.

George ZAVERA

Pent ru  a  con t raca ra  
i n f o r m a ț i i  e r o n a t e  ș i  
tendențioase care circulă în 
spațiul public de multă vreme 
cu privire la regimul de 
p ropr ie ta te  a l  lacur i lo r  
Dunărica și la neglijența 
autorității locale față de 
clădirea monument istoric a 
gării din oraș, Primăria 
orașului Zimnicea a făcut 
demersuri la entitățile publice 
de resort, în vederea clarificării 
acestor aspecte.

Astfel, în data de 5 mai 
2020, Administrația Bazinală 
d e  A p ă  A r g e ș - Ve d e a –  
Sistemul de Gospodărire a 
Apelor  Te leorman,  le-a  
comunicat edililor orașului 
Zimnicea că lacurile Dunărica 
1, 2 și 3 sunt în administrarea 
ei și fac parte din domeniul 
public al statului român, în 
concluzie nici Consiliul Local 
al orașului Zimnicea, nici 
Primăria orașului Zimnicea nu 
au în administrare aceste 
lacuri și nu pot dispune niciun 
fel de măsuri cu privire la 

destinația sau întreținerea 
acestora.

A c e l a ș i  r e g i m  d e  
proprietate au și albiile minore 
ale cursurilor de apă Dunărea, 
Rojiștea și Pasărea de pe 
teritoriul orașului Zimnicea, 
dar și ostroavele Cioroiu, 
Cinghinea și Gâsca.

În ceea ce privește clădirea 
gării din orașul Zimnicea, s-au 
f ă c u t  d e m e r s u r i  c ă t r e  
Compania Națională de Căi 
Ferate „CFR” SA, proprietar al 

clădirii, care a comunicat că în 
actualul context economic 
includerea în programele de 
inves t i ț i i  ș i  as igura rea  
finanțării de către companie a 
acestor lucrări va fi dificil de 
realizat în cursul anului 2020, 
însă în programele viitoare, în 
funcție de resursele financiare 

disponibile, va avea în vedere 
și finanțarea unor lucrări de 
reparații la această clădire.

Cornelia RĂDULESCU

Lacurile Dunărica 1, 2 și 3 și clădirea 
gării din Zimnicea

Repere teleormănene: 

Tezaurul de la Peretu
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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



Peste 109.000 de elevi de liceu au abandonat 
școala între 2013 și 2017, potrivit datelor publicate 
de Ministerului Educației și analizate de 
Edupedu.ro. Este vorba despre elevi cu vârste 
între 15 și 18 ani care nu au mai terminat 
învățământul liceal, la filierele teoretică, 
tehnologică și vocațională.

Analiza datelor din rapoartele periodice ale 
Ministerului Educației arată că numărul exact al 
elevilor care au abandonat școala în liceu este de 

109.131. Cel mai mare număr înregistrat a fost în 
anul școlar 2014-2015, când aproape 25 de mii de 
elevi au renunțat la școală. În anul școlar 2015-
2016, cu peste 23.300 de elevi aflați în abandon, 
se înregistrează al doilea cel mai mare număr de 
liceeni care au abandonat școala. În anul școlar 
2016-2017 a fost înregistrată o reducere 
semnificativă a abandonului școlar, numărul 
elevilor în această situație fiind în scădere cu 
peste 7 mii.

Raportarea Ministerului Educației se oprește 
însă la datele din anul școlar 2016-2017. Raportul 
privind starea învățământului preuniversitar 
pentru anul 2019, care ar fi conținut cifrele pentru 
anul școlar 2017-2018, nu a fost publicat nici 
acum, deși este aproape finalul anului școlar 
2019-2020.

Numărul elevilor care au abandonat liceul a 
fost calculat pentru fiecare an în parte scăzând 
numărul total al elevilor care sunt înregistraţi la 
finalul anului, din totalul elevilor înscrişi la 
începutul anului școlar.
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FUM
Sunt pierdut
în amintiri, iubito…

Nimic nu ne-a rămas
decât teancul declarațiilor pe
propria răspundere că ne iubim…

Nimic dintr-un ochi nocturn
nu ne mai închide sub pleoapă…

ÎMPĂCARE
Viața nu ne este umbrită
așa cum spune la știri
de nisipul Saharian, iubito,
ci de gândul ars treptat
în calupuri grotești.

Există totuși undeva speranța ce
ne alungă otrava din suflet, ce ne
aduce cu picioarele pe pământul
împăcat cu iubirea…

PROMISIUNE
Credeam că te-am pierdut,
dar, paradoxal eu eram
cel pierdut fără tine, iubito,
doar eu știu să pierd așa,
cu fruntea neplecată,
am făcut-o mereu încât
mi s-au colorat tâmplele,
cât să mai pierd și eu –
am pierdut timpul, orgoliul,
uneori demnitatea, iubito,
dragostea pentru tine
n-am s-o pierd niciodată…

VIS
Ne învârteam în
ochiul unui uragan
de fluturi mov,
zburau în jurul nostru
din ce în ce mai haotic –
ne țineam strâns de mănă
până când ne-am prins
în hora nebună –
te-am întrebat dacă
nu ar fi bine să ne rugăm.
Era dimineață!

Mihail TĂNASE

Măștile nemedicale, 
din material textil, sunt 
recomandate pentru 
copiii sub 5 ani și mai 
m a r i ,  p o t r i v i t  u n u i  
comunicat al Ministerului 
Sănătății. Este vorba 
despre o recomandare 
oficială inclusă într-un 
ordin comun al ministrului 
Sănătății și ministrului de 
Interne, document elaborat de către specialiștii în sănătate 
publică din cadrul Ministerului Sănătății și Institutului 
Național de Sănătate Publică, care prevede și reguli privind 
triajul persoanelor pentru accesul într-o incintă.

”Pentru copiii cu vârsta de 5 ani sau mai mare este 
recomandată purtarea măștilor nemedicale (din material 
textil)”, scrie în comunicat.

„Măștile nemedicale se spală zilnic la o temperatură de 
60- 90 C și se calcă cu fier de călcat prevăzut cu abur, la 
temperatură maximă”, se mai arată în documentul citat.

Copiii cu vârste sub 5 ani se află, alături de elevi și 
studenți, printre persoanele exceptate de la purtarea 
măștilor în clădiri, dacă un medic sau un medic școlar 
decide asta.

„Pe perioada stării de alertă, masca de protecție trebuie 
purtată în orice spațiu public închis, spații comerciale, 
mijloace de transport în comun și la locul de muncă, pe toată 
durata prezenței în oricare din spațiile închise ale incintei,

În funcție de evaluarea riscului efectuat de medicul de 
medicina muncii al unității sau a medicului de medicină 
școlară, după caz, pot exista unele excepții.

Constelaţia Lirei

Măștile nemedicale, din 
material textil, recomandate

 oficial pentru toți copiii

Ai descojit cartofii? Nu mai 
pune în gunoi cojile! Ele te pot 
ajuta să scapi de sinuzită, dureri 
reumatice sau hipertensiune. La 
fel de folositoare pot fi şi cojile de 
ceapă, de măr, de nuci sau 
p o r t o c a l ă !  I a t ă  c â t e v a  
tratamente simple şi eficiente!

Cojile de ceapă. Infuzia din 
coji de ceapă are proprietăţi 
tonice, diuretice, antimicrobiene 
şi antispasmotice. Pentru a 
calma crampele musculare şi 
pentru a ameliora neplăcutele 
dureri de cap este bine să 
apelezi la ceaiul din coji de 
ceapă. Zilnic se bea un ceai 
preparat dintr-o linguriţă de coji 
de ceapă, care se infuzează 
timp de 10 minute, în 200 ml de 
apă fierbinte. Jumătate de pahar 
se bea la ora 18, restul la ora 21. 
Tratamentul poate fi de lungă 
durată, important e să nu 
întrerupi cura până nu vezi 
efectele. 

Cojile de cartof. Bogate în 
minerale, cojile cartofilor îţi fac 
bine dacă ai dureri reumatice 
sau hipertensiune. Spală bine 
cinci cartofi, curăţă-i şi fierbe 
coaja în jumătate de litru de apă, 
timp de 20 de minute. Strecoară, 
lasă să se răcească şi bea acest 
decoct de două-trei ori pe zi, într-
o cură de 2 luni. Cojile de cartofi 
sunt bune şi dacă ai sinuzită. 
Fierbe cojile de la patru cartofi 
într-un litru de apă şi fă băi de 

abur o dată pe zi, timp de trei 
zile. Dacă ai afte bucale, 
clăteşte-ţi gura cu decoct de coji 
de cartofi, de două ori pe zi, 
dimineaţa şi seara, câte cinci 
minute.

Cojile de măr. Dacă te lupţi cu 
insomniile, cojile de mere sunt 
un remediu foarte eficient şi uşor 
de făcut. Ai nevoie de două 
linguri de coji de mere mărunţite, 
peste care torni 250 ml de apă 
clocotită. Lasă la infuzat zece 
minute şi bea ceaiul cu două ore 
înainte să te culci. Pentru gust, 
poţi îndulci infuzia cu o linguriţă 
de miere. Somnul vine mai uşor 
şi dacă îţi pui alături de pat 
câteva coji proaspete de 
portocale. Tot infuzia făcută din 
coaji de mere îţi face bine dacă 
ai crampe la stomac. Pentru 
asta, bea câte trei căni cu ceai 
de coji de mere pe zi. 

Cojile de nucă. Atât nucile, 

cât şi cojile de nuci verzi conţin 
un compus cristalin – acid elagic 
– care ajută semnificativ în 
tratamentul hipertensiunii, al 
cancerului epidermic şi al 
paraliziei musculare provocate 

de şocuri electrice. Pune coji de 
nucă în apă clocotită şi fierbe-le 
cam o oră. Decoctul obţinut se 
îndulceşte şi se bea ca ceaiul.

Cojile de portocală. Dacă ai 
digestia lentă, pune o linguriţă 
de coajă de portocală pisată într-
o cană cu apă fierbinte, lasă la 
infuzat un sfert de oră şi ia acest 
amestec după masa de prânz. 
Tot ea  te ajută şi să previi 
constipaţia. Fierbe cojile de la 
două portocale timp de o 
jumătate de oră şi aruncă apa. 
Apoi, fierbi din nou cojile într-un 
litru de apă, după care le scoţi şi 
le laşi la temperatura camerei 
până a doua zi, dimineaţa, când 
le iei pe stomacul gol.

Acest produs al stupului, propolisul este 
renumit pentru proprietățile sale curative. Numit și 
clei de albine, propolisul are în compoziție polen, 
acizi fenolici, flavonoide (vitamină P), minerale 
(zinc, fier, magneziu, cupru) vitamin (A, B1, B2, 
B3, E).

S-a constatat că proprietățile sale curative 
(peste 70 la număr) are numeroase proprietati 
curative care ne protejează sănătatea. Propolisul 
este eficient în tratarea numeroaselor afecțiuni: 
ulcer, herpes, boli respiratorii, paradontoza, 
tumori, afecțiuni oftalmologice, carii și candidoze.

Terapia cu propolis este recomandată de 
terapeuți pentru afecțiuni grave. Este anestezic 
local multitumoral, antihemoragic, antiinflamator, 
antiviral, antioxidant, depurativ, hipotensor, 

antisudorific, cicatrizant, nutritiv, dezinfectant, 
mineralizant, antiparazitar, antibiotic cu spectru 
larg.

În l ista benef ic i i lor  acestui  valoros 
medicament, specialiștii ne asigură că propolisul 
ne protejează de radiații, este dezinfectant de 
calitate și regenerator epitelial. 

Cele mai multe utilizări apar sub formă de 
tinctură care conține cea mai mare concentrație 
de propolis. Se recomanda : 15 – 80 picături pe zi 
de tinctura. De asemenea și propolisul brut: 1 – 5 
grame pe zi are efecte deosebite asupra sănătății. 
În această formă poate fi înghițit dupa ce a fost 
mestecat timp de 15 – 20 de minute.

Extern, propolisul este folosit că unguent, 
spray și supozitoare.

Peste 109.000 de elevi de liceu
 au abandonat școala între 2013 și 2017

Propolisul, un produs revoluționar în medicină

Cum poţi folosi cojile fructelor şi ale legumelor
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Devine tot mai clar faptul că fenomenele meteorologice 
precum uraganele, taifunurile și cicloanele tropicale din lume 
sunt tot mai puternice. Acestea au un potențial din ce în ce mai 
distrugător pe măsură ce Pământul se încălzește din cauza 
crizei climatice, potrivit unui nou studiu.

Studiul a analizat date colectate prin satelit asupra furtunilor 
globale din ultimii 40 de ani. Materialul a fost publicat de 
cercetătorii de la Universitatea Wisconsin și de Administraţia 
Naţională Oceanică şi Atmosferică din SUA (NOAA).

Cercetătorii au descoperit că probabilitatea ca furtunile să 
ajungă la statut de uragan (categoria 3 sau mai sus pe scara 
Saffir-Simpson cu rafale ale vântului de peste 177 km/h), a 
crescut cu fiecare deceniu.

„Schimbarea este de aproape 8% pentru fiecare deceniu. 
Cu alte cuvinte, în timpul vieții sale, un uragan este cu 8% mai 
probabil să ajungă un uragan major în acest deceniu în 
comparație cu ultimii 10 ani”, a spus autorul studiului, Jim 
Kossin.

Noile cercetări au cules informații și din studii precedente. 
Informațiile inițiale au arătat o posibilă creștere a furtunilor 
puternice odată cu încălzirea globală a oceanelor. Totuși, 
informațiile nu acopereau o perioadă destul de lungă. Astfel, 
oamenii de știință nu puteau să știe cu certitudine că această 
creștere este din cauza intervenției omului.

„Semnalele apar cu adevărat atunci când ne uitam la 
aproximativ 40 de ani de date în comparație cu studiile 
anterioare care analizau date colectate în 25 de ani”, a spus 
cercetătorul Phil Klotzbach, de la Universitatea de Stat din 
Colorado, care nu a fost implicat în studiu, pentru CNN.

Kossin și echipa sa au analizat fenomene meteo extreme 
din toată lumea. Astfel, au demonstrat că furtunile de pe Terra 
devin tot mai puternice și distructive.

„Aproape toate daunele și pierderile de viață cauzate de 
uragane se întâmplă în cazul uraganelor majore (de categoria 
3 până la 5). Creșterea posibilității uraganelor majore aduce cu 
sine și un nivel de pericol mai ridicat”, a mai spus Kossin.

Studiul mai relevă că încălzirea globală a crescut 
temperatura de la suprafața mărilor în regiunile în care se 
formează cicloanele tropicale. Combinația dintre aceste 
temperaturi calde și schimbările din atmosferă au permis 
furtunilor să atingă cu ușurință intensități mai mari.

Un naufragiat ajunge pe o insula, unde intalneste un om:

- Pe insula asta sunt canibali?

- Nu, pe ultimul l-am mancat eu.

***

- Domnule doctor, cat mai am de trait?

- 10!

- 10 ce? Saptamani, luni, ani?

- 9... 8... 7...

***

La dentist:

– Va rog sa ma scuzati, v-am scos un dinte sanatos. Acum il 

scot pe cel stricat.

– Ok! Bine ca nu sunteti oftalmolog!

Pastila de râs

Agenția spațială americană (NASA) caută 
voluntari care să petreacă opt luni închiși într-
un laborator din Rusia, ca parte a unui 
experiment.

După un experiment comun americano- 
rus, derulat timp de patru luni anul trecut, este 
lansat un altul. Este vorba de petrecerea unei 
perioade de opt luni în izolare, într-un laborator 
al Institutului pentru Probleme Biomedicale al 
Rusiei, din Moscova, după cum a anunțat 
NASA, citată de Space.

Acest laborator a mai fost folosit în 2011, în 
două experimente de simulare a unor misiuni 
către Planeta Roșie, cunoscute ca Mars500. În 
timpul acestor „misiuni”, echipajele au fost 
izolate timp de 520 de zile, respectiv 105 zile.

În noul experiment, voluntarii vor sta izolați 
timp de opt luni în condiții cu „aspecte de mediu 

similare celor pe care astronauții se aşteaptă 
să le înfrunte în viitoarele misiuni spre Marte”.

Participanții vor petrece timp de opt luni 
locuind împreună în izolare şi lucrând la 
experimente ştiinţifice. Ei vor realiza inclusiv 
experimente virtuale pe care viitorii astronauți 
le-ar putea efectua în spațiu, inclusiv pe Lună și 
Marte.

Acest nou studiu îi va ajuta pe cercetătorii 
NASA să înțeleagă mai bine efectele 
psihologice şi fiziologice ale izolării, după cum 
a anunțat Agenția spațială americană.

Acest tip de misiuni îi ajută pe cercetători să 
realizeze nu numai experimente științifice 
relevante, ci și să vadă cum oamenii se 
descurcă în condiții ciudate pentru perioade de 
timp îndelungate.

În privința criteriilor de selecție a 
voluntarilor, NASA a anunțat că se caută 
cetăţeni americani „puternic motivaţi”, cu 
vârste cuprinse între 30 şi 55 de ani.

Aceștia trebuie să vorbească cursiv limbile 
engleză și rusă, să aibă cel puţin un masterat 
sau doctorat în științe, sau pot fi medici sau cu 
pregătire militară. De asemenea, pot fi luați în 
considerare și cei care au doar liciență sau 
experiență în domeniu.

Voluntarii care vor petrece opt luni în izolare 
în laboratorul din Rusia vor fi remunerați în mod 
diferit, a mai anunțat NASA, fără a preciza și 
sumele.

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

SC RECOND COM IMPEX SRL, cu sediul în Alexandria, județul Teleorman, CIF 1408653 
J34/945/1992, pierdut Autorizație de prelucrare sămânță Seria TR 02220B0, Autorizație de 
producere sămânță Seria Tr 0221A00 și Autorizație comercializare semințe Seria TR 022300C. 
Le declar nule.

Anunţ

De ce fenomenele meteo
 extreme de pe Terra devin

 tot mai puternice și 
mai distrugătoare

 „După mai multe decenii, 
avem, în sfârșit, dovada 
faptului că dropia cuibărește 
în România! Ne-au trebuit 13 
ani de muncă pe teren și, 
poate, puțin noroc, ca să 
primim această confirmare”, 
anunță, joi, într-un comunicat 
Asociația Grupul Milvus, o 
organizație pentru protecția 
păsărilor și a naturii cu sediul 
la Târgu Mureș.

Organizația transmite o 
fotografie cu un cuib de dropie 
în care sunt trei ouă, o 
fotografie realizată la Salonta 
de un student la medicină 
veterinară, Ioan Matiu jr., care 
a  d e s c o p e r i t  c u i b u l  
întâmplător, în timpul unor 
munci agricole. 

Este primul cuib de dropie 
care fost consemnat nu doar 
la Salonta, dar și în întreaga 
Românie din ultimele decenii. 
După 1990, s-a considerat că 

dropia este o specie dispărută 
din România.

„Pentru noi, Asociația 
Grupul Mi lvus, această 
fotografie are o însemnătate 
is tor ică .  Ea dovedește  
c u i b ă r i t u l  u n e i  s p e c i i  
considerate cândva dispărute 
în România și, în același timp, 
ne arată importanța muncii pe 
tern, implicarea localnicilor și 
a administrațiilor locale în 
conservarea naturii, dar și 
necesitatea eficientizări i 
programelor de agro-mediu, 

c a r e  s ă  o f e r e  p l ă ț i  
compensator i i  a t ract ive 
pentru fermierii prietenoși cu 
dropiile”, arată ONG-ul.

Dropia (Otis tarda) este 
cea  ma i  ma re  pasă re  
zburătoare din Europa. 
C l a s i f i c a t ă  c a  s p e c i e  
vulnerabilă pe plan global, a 
cunoscut un declin covârșitor 
î n  u r m a  f r a g m e n t ă r i i  
habitatelor sale de odinioară 
(stepa eurasiatică). Până la 
mijlocul anilor 1950, ea a 
dispărut din cea mai mare 
parte a Europei, inclusiv în 
România, unde, mai ales în 
urma naționalizării, pajiștile 
unde trăia au fost arate și 
transformate în terenuri 
agricole, menționează Grupul 
Milvus. 

Nu în ultimul rând, la 
d e c i m a r e a  s p e c i e i  î n  
România,  au contr ibui t  
vânătoarea și braconajul.

Ofertă de la NASA: opt luni închis într-un
 laborator din Rusia pentru un experiment important

Dropia, specie considerată dispărută, 
cuibărește din nou în România



1498: A murit Girolamo Savonarola, reformator religios 

italian (n. 1452).

1848: S-a născut 

Otto Lilienthal, pionier 

de zbor și inginer 

german (d. 1896).

1861:  S-a născut 

József Rippl-Rónai, 

pictor impresionist (d. 

1927).

1871:  S-a născut 

Garabet Ibrăileanu, 

critic, istoric și teoretician literar român (d. 1936).

1895: A murit Franz Ernst Neumann, fizician și 

matematician, considerat fondatorul fizicii matematice (n. 

1798).

1902: S-a născut Vladimir Streinu (Nicolae Iordache), 

critic literar, eseist, poet român (d. 1970).

1906: A murit Henrik Ibsen, dramaturg norvegian (n. 

1828).

1908: S-a născut John Bardeen, fizician american, laureat 

al Premiului Nobel (d. 1991).

1915: Primul Război Mondial: Italia a declarat război 

Austro-Ungariei.

1929: Prima animație Mickey Mouse cu sunet, „Copilul 

carnavalului", este lansată.
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07:35 Politică şi delicateţuri 08:30 
Parlamentul României 09:00 Aventura 
urbană 10:00 Vreau să fiu sănătos 
10:55 Levintza prezintă 11:20 Adevăruri 
despre trecut 11:50 Lăutarii Tradiţional 
13:00 Ediţie specială 13:10 Banatul 
montan 14:00 Telejurnal 14:30 Ora 
regelui 15:30 Fotbal: România – 
Germania 17:30 Izolaţi în România 
18:00 Teleenciclopedia 19:00 Istorii 
ascunse 19:30 Miracolul: EU 20:00 
Telejurnal 21:00 1989-Decembrie Roşu 
22:00 Ecaterina  00:00 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Mai

Dimineata luati o 
hotarare prin care va 
s c h i m b a t i  t o t  
programul zilei. Puteti 
sa va ocupati de 
probleme financiare. 
Daca aveti de luat 
decizii importante, 
ascultati-va intuitia!

Sunteti plin de 
entuziasm si pus pe 
schimbari. Acum este 
momentul sa va faceti 
planuri de viitor. Este 
o zi prielnica pentru 
investitii, afaceri si 
calatorii in interes 
personal. 

Va imbunatat i t i  
considerabil situatia 
financiara. Luati bani 
atat de la serviciu, cat 
si dintr-o afacere. 
Aveti ocazia sa faceti 
o investitie rentabila, 
pe  te rmen lung .  
Evitati surmenajul!

Aveti incredere in 
fortele proprii si dati 
dovada de spirit de 
aventura. Va sfatuim 
sa nu riscati. Este o zi 
favorabila calatoriilor 
in interes de familie. 
S-ar putea sa primit 
vizita unor rude.

Dimineata primiti 
un cadou de la o 
persoana draga.  
Aveti o capacitate de 
c o m u n i c a r e  
d e o s e b i t a  s i  
colaborati excelent 
cu cei din jur. Ar fi bine 
sa va feriti de excese.

Dispuneti de multa 
energia f iz ica s i  
intelectuala. Prietenii 
si rudele va ajuta sa 
terminati o lucrare 
complexa. Va sfatuim 
sa va detasati de 
problemele financiare 
care va framanta.

Este momentul sa 
porn i t i  o  afacere 
planuita mai demult. 
S u n t e t i  f o a r t e  
comunicativ si puteti 
sa  va  face t i  no i  
p r i e t e n i .  S u n t  
favorizate si activitatile 
legate de camin.

D i m i n e a t a  v a  
h o t a r a t i  s a  v a  
schimbati programul. 
S - a r  p u t e a  s a  
organizati o petrecere, 
cu cativa prieteni. Daca 
aveti de luat decizii 
importante, puteti sa va 
ascultati intuitia.

Este o zi favorabila 
s c h i m b a r i l o r  
importante pe toate 
planurile. Sunteti foarte 
diplomat si aveti ocazia 
sa va afirmati pe plan 
social. Va sfatuim sa fiti 
prudent in discutiile cu 
o femeie.

BERBEC

Aveti un succes 
deosebit in societate 
s i  i n  a f a c e r i .  
Dimineata hotarati sa 
plecati intr-o calatorie 
impor tan ta .  S-a r  
putea sa intampinati 
dificultati, dar reusiti 
sa va descurcati. 

Sunteti foarte bine 
dispus si luati decizii 
inspirate in problemele 
de natura financiara. 
Va puteti ocupa de 
afaceri delicate si aveti 
p o s i b i l i t a t e a  s a  
terminati lucrari mai 
vechi. 

Usurinta cu care 
c o m u n i c a t i  v a  
favorizeaza relatiile 
cu persoanele din 
anturaj. Perspectivele 
unei calatorii devin tot 
mai clare. Sunt sanse 
sa obtineti castiguri 
frumoase. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Superspeed la Pro TV 11:00 
Monte Carlo 13:15 Ali Baba 
15:15 Românii au talent 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:00 Teroare în 
Paris 21:45 Fiecare vede 
altceva 23:15 Cealaltă femeie 
01:15 Las fierbinți 02:45 
Fiecare vede altceva 04:15 
Monte Carlo 06:00 Lecţii de 
viaţă

07:00 Observator 10:00 
Scena misterelor 13:00 
Observator 13:45 Mireasa 
16:00 Chefi la cuțite 19:00 
Observator - Sport/Meteo 
20:00 iUmor 22:30 O altă 
adresă de pomină 00:30 
Scena misterelor 03:00 
Observator 04:00 Sacrificiul 
06:00 Observator

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 10:00 Medici: Conducătorii 
orașului Florența 11:00 Sport, 
dietă şi o vedetă 12:00 Știrile 
Kanal D 13:00 În căutarea 
adevărului 15:00 Roventura 
16:00 Puterea dragostei 18:00 
Știrile Kanal D 19:00 Puterea 
dragoste i  20:00 Surv ivor  
Romania 22:30 O săptămână de 
pomină 00:30 Știrile Kanal D

07:20 Orgolii 10:30 Nimeni 
nu-i perfect 11:00 Secrete de 
stil 11:30 Cu lumea-n cap 14:00 
Vacanța cea mare 16:00 
Schimb de mame 18:00 Focus 
18 19:00 Mama mea gătește 
mai bine 20:00 Cum să strici o 
bancă 23:00 Piedone in Egipt 
01:00 Cum să strici o bancă 
03:30 Căile iubirii 05:30 Mama 
mea gătește mai bine

08:15 La Maruţă 10:15 
Limitele credintei 11:45 La 
bloc 13:45 Dl. Peabody și 
Sherman 15:15 Ritmuri 
n e b u n e  1 6 : 4 5  T r i b u l  
învingătorilor 18:30 La bloc 
20:30 B.D. la munte și la mare  
22:30 Conexiune inversă 
00:15 Suburbanii 01:45 
Conexiune inversă 03:30 La 
Maruţă 05:15 La bloc

07:30 România…în bucate 08:30 
Generaţia Fit 09:00 Armăsarul 
sălbatic 10:00 Mic dejun cu un 
campion 11:00 Descălecaţi în 
Carpaţi 11:30 Olimpiade de aur 
12:30 Cap compas 13:00 Gala 
Umorului 15:00 Femei de 10, bărbați 
de 10 17:00 Zile cu stil 17:30 
MotorVlog 18:00 Memorialul Durerii 
19:00 Telejurnal 20:10 Săgeata 
neagră 21:50 Discover Romania 
22:10 Rudolf Valentino: destinul unei 
legende 00:00 MotorVlog 

07:10 Mă simt frumoasă 
08:55 Hotel Transilvania 3: 
Monştrii în Vacanţă 10:25 Toată 
lumea știe 12:40 Operaţiunea 
Ham-Ham 14:10 Îngeri și 
Demoni 16:25 Mamma Mia! O 
luăm de la capăt 18:15 G.I. Joe: 
Represalii 20:00 Punct ochit, 
punct...iubit! 21:35 Mașinării 
infernale 23:35 Kill Bill: Volumul 
2 01:45 Comedie de Groază 2

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 

23 Mai

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

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

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Stadionul Steaua este aproape de 
finalizare, mai ales că acolo se părea că s-a 
lucrat foarte bine, dar nu această arenă va fi 
gata prima.

Gică Popescu, consilierul Guvernului și cel 
care se ocupă de coordonarea întregului 
proiect legat de organizarea lui Euro 2020 la 
București, a spus însă că Stadionul Arcul de 
Triumf va fi primul predat la cheie.

Fostul mare fotbalist, fost căpitan al echipei 
naționale a României și a lui FC Barcelona, a 
explicat și de ce ”Arcul de Triumf” va fi gata mai 
repede decât ”Steaua”.

”În urma unei discuții, pe care am avut-o cu 
reprezentanții constructorului, am aflat că 
Stadionul Arcul de Triumf va fi gata primul și va 
fi predat la 31 iulie. Asta, deși noi am spus că 
este ok și în septembrie. Apoi, stadionul Steaua 
va fi gata în octombrie și Rapidul în noiembrie.

Este bine că aceste stadioane vor fi gata în 
acest an, 2020, astfel că la starul lui Euro 2020, 
mutat la anul, în 2021 vom fi la punct cu toate 
chestiunile”, a spus Gică Popescu, la Sport.ro.

În plus, Gică Popescu a mai precizat că 
până la ora de start a turneului final va fi gata și 
linia de tren, care va lega Gara de Nord de 
Aeroportul Henri Coandă, din Otopeni.

Ce se întâmplă cu stadioanele pentru Euro 
2020 și când va fi gata calea ferată pentru Euro

Ionuț Stroe, ministrul Tineretului și Sportului, 
a susținut la sediul din strada Vasile Conta, o 
conferință de presă centrată pe revenirea 
graduală a sportului în România.

Oficialul din Craiova a vorbit și despre un 
subiect fierbinte în fotbalul românesc, cele trei 
stadioane la care lucrările sunt în toi.

"În acest moment, se lucrează la toate cele 
trei baze care trebuie finalizate în acest an 
pentru Campionatul European. Lucrările sunt 
în grafic", a demarat Stroe. 

Ministrul a dat asigurări că Ghencea, Arcul 
de Triumf și Giulești vor fi gata până la finalul 
anului, iar criza provocată de pandemie nu a 
afectat planul inițial.

'Cele trei vor fi gata până la finalul anului, 
asta e sigur. La finalul lunii august va fi gata și 
calea ferată care leagă Aeroportul Henri 
Coandă de Gara de Nord", a mai punctat 
ministrul în vârstă de 41 de ani.

SPORT

22 mai 2010 este și, cel mai probabil, va rămâne și în 
următorii ani, ultima zi în care un fotbalist român a câștigat 
Champions League, performanță realizată de Cristi Chivu cu 
Inter.

În urmă cu fix 10 ani, căpitanul de atunci al echipei 
naționale, revenit de curând după o gravă accidentare la cap, 
care i-a pus în pericol continuarea carierei de fotbalist, juca 
65 de minute pe ”Santiago Bernabeu” din Madrid împotriva 
lui Bayern Munchen, având infernala misiune de a-l ține în 
marcaj pe Arjen Robben.

Primul lucru făcut de Cristi Chivu după câștigarea 
Champions League

La câțiva ani după succesul istoric din finala Champions 
League, Cristi Chivu a recunoscut că primul lucru pe care l-a 
făcut după ultimul fluier al meciului cu Bayern Munchen a fost 
să fumeze o țigară, chiar în vestiar.

”Primul lucru pe care l-am făcut după meci a fost să fumez 
o țigară în vestiar. Jose Mourinho m-a întrebat dacă ar fi fost o 
problemă să joc în flancul stâng, dar pentru mine nu a fost. Aş 
fi jucat şi în poartă pentru el”, declarat Cristi Chivu pentru 
Gazzetta dello Sport.

Finala Ligii Campionilor din 2010, câștigată de Inter cu 2-
0, datorită ”dublei” lui Diego Milito, rămâne un reper important 
atât pentru fotbalul românesc, fiind pentru ultima dată, cel 
puțin deocamdată, când drapelul ”tricolor” apare lângă 
trofeul celei mai importante competiții intercluburi de pe 
continent, cât și pentru cel italian, în ultimii 10 ani nicio 
formație din Serie A nereușind să câștige Champions 
League.

Alireza Mousavi, handbalistul lui Dinamo, evoluează din 
2015 în România și este pregătit să obțină cetățenia.

Sportivul iranian a dezvăluit că a depus actele necesare 
obținerii cetățeniei române, fiind încântat de viața din București. 
Alireza Mousavi recunoaște că a început să învețe geografia și 
istoria României, iar unul dintre punctele de interes a fost Ștefan 
cel Mare, despre care a auzit prima dată datorită 
amplasamentului clubului Dinamo.

Alireza Mousavi a aplicat pentru cetățenia română
”Eu vreau să fiu de-ai voștri, iubesc România. Am făcut rost 

de toate actele necesare, am depus pentru a deveni român, îmi 
doresc să se rezolve cât mai repede. Îmi plac oamenii, locurile, 
bisericile, clădirile, parcurile. Într-adevăr, aveți multe locuri 
deosebite în București. Pot să vorbesc și limba română, mai 
stricat, dar de înțeles, înțeleg chiar mai bine. Românii sunt prea 
calmi și prea prietenoși.

Am învățat lucruri despre istorie și geografie. Știu acum cine 
este Ștefan cel Mare. Am fost cu Dan Savenco și am împărțit 
mâncare oamenilor nevoiași dintr-un sat din Moldova și m-a dus 
la statuia lui Ștefan cel Mare.

Am învățat despre el fiindcă tot vedeam și auzeam 'Dinamo, 
clubul din Ștefan cel Mare'. Am înțeles că a fost cel mai mare 
conducător al țării sau printre cei mai mari”, a declarat Alireza 
Mousavi, potrivit Libertatea.

În acest sezon, Alireza Mousavi a ajuns, cu Dinamo, în 
optimile Ligii Campionilor la handbal masculin, unde urma să 
întâlnească PSG, însă confruntarea a fost anulată și ”dulăii” au 
fost eliminați din cauza pandemiei, competiția urmând să se 
încheie printr-un turneu Final Four în care vor participa echipele 
cu cel mai bun punctaj în faza grupelor.

10 ani de când ”tricolorul” 
a îmbrăcat trofeul Champions
 League! Primul lucru făcut de 

Cristi Chivu după finală

A dus Dinamo în optimile
Champions League și vrea să 

obțină cetățenia română: ”Știu 
acum cine e Ștefan cel Mare”

Campionatul Poloniei este 
gata să se reia săptămâna 
viitoare, iar Sergiu Hanca şi 
Cornel Râpă, românii de la 
MKS Cracovia, ar putea avea 
parte de o mare surpriză!

Federaţia de la Varşovia are 
un plan prin care suporterii vor 
putea fi prezenţi în tribune. 

Şefii fotbalului polonez au 
trimis deja protocolul pentru 
accesul spectatori lor pe 
stadion - iniţiativa este acum pe 
biroul prim-ministrului Mateusz 
Morawiecki. 

999 de spectatori vor asista 
la meciuri în prima fază

În document se precizează 
că revenirea fanilor se va face 
treptat, respectând toate 
măsurile de protecţie. La 
început va fi permisă intrarea a 
doa r  999  de  supo r te r i  
privilegiaţi, respectând astfel 
r e g u l a  c a r e  p r e v e d e  

desfăşurarea evenimentelor 
publice cu mai puţin de 1 000 
de persoane. 

Aceştia vor fi echipaţi cu 
măşti şi vor avea la dispoziţie 
pe stadion dezinfectante. De 
asemenea, se va respecta 
distanţa şi se va organiza 
intrarea şi plecarea astfel încât 
să  nu  f i e  î nghesu ia lă .  
Bineînţeles, biletele vor fi 
achiziţionate doar online. 

Apoi, următorul pas ar fi 
accesul pe stadion a 20% din 
capacitate. Autorii cererii susţin 
că  au  p lănu i t  to tu l  cu  
minuţiozitate pentru a elimina 
orice pericol de contaminare. 

Nu în ultimul rând, faptul că 
Polonia ar fi prima ţară în care 
suporteri i  vor reveni pe 
stadioane ar însemna o 
reclamă extraordinară.

Spor t iv i i  completează 
formulare de două ori pe zi

Pe 30 mai, campionatul 
Poloniei se reia, iar cei doi 
români, Sergiu Hanca şi Cornel 
Râpă se vor lupta la titlu cu 
echipa pentru care evoluează, 
Cracovia.

Liga Profesionistă din 
Polonia a impus reguli severe.

”Suntem monitorizați. Ne-
au dat niște formulare în care 
trecem de două ori pe zi 
temperatura corpului, dacă 
tușim sau dacă nu mai avem 
miros, dacă avem simptome. 
Le completăm de două ori pe 
zi.

Am primit fiecare cântar și 
termometru. Toate aceste date 
ajung la club și de acolo la Ligă. 
Nu o să stăm în cantonament. 
Dacă un jucător va avea 
COVID-19, o să plece acasă, 
iar ceilalți își vor vedea de 
treabă”, a spus Hanca.

Stadionul Steaua era în pole position, dar nu 
acesta va fi primul gata dintre cele trei 

arene pentru Euro 2020!

Vestea care-l va bucura pe Sergiu Hanca! 
Cum vrea Polonia să ia faţa Germaniei la reluarea 

campionatului
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