
Polițiștii au reținut trei 
b ă r b a ț i  d i n  c o m u n a  
Buzescu, cu vârste cu 
prinse între 35 și 41 de ani, 
bănuiț i  de comiterea 
infracț iuni lor de furt ,  
înșelăciune și distrugere, 
comise pe raza județelor 
Teleorman, Giurgiu și 
Mehedinți.

D i n  c e r c e t ă r i l e  
efectuate a rezultat faptul 
că, la data de 10.02.2020, 
după ce au indus în eroare partea vătămată, un bărbat din comuna Moșteni, 
județul Teleorman, vânzându-i un cazan de fabricat rachiu, din tablă, despre care 
au afirmat că este din cupru, în schimbul sumei de 3.000 de lei, i-ar fi sustras 
acestuia cazanul confecționat din cupru, pe care îl avea în gospodărie.

(Continuare  în  pagina  2)

Se reiau licitațiile pentru locurile de 
parcare din zona blocului F1, zona 
blocului F2 și zona blocului F3.Primăria 
munic ip iu lu i  A lexandr ia ,  după 
expirarea ordonanțelor militare emise 
privind instituirea stării de urgență și, cu 
respectarea tuturor măsurilor de 
siguranță dar, totodată, tinând cont și 
de normele impuse privind distanțarea 
socială în vederea prevenirii infestării 
cu noul SARS–Cov2, a reluat, prin 
compartimentul de specialitate, 
procedurile de licitație publică, în 

scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situate în zona blocului F1, zona blocului F2 și zona 
blocului F3, pentru parcarea autovehiculelor.

(Continuare  în  pagina  2)

Conform conducerii APIA, prin Ordinul ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale 131/15 mai 2020 au fost 
stabilite termenele pe care trebuie se respecte 
funcţionarii acestei instituţii în legătură cu efectuarea 
controlului administrativ al cererilor unice de plată 

depuse de către fermieri în Camapania 2020, efectuarea 
controlului la fața locului pentru cererile unice de plată 
eșantionate în acest scop, efectuarea avansului şi a 
plăţilor finale la subvenţiile cuvenite fermierilor.

Astfel,  între 1 iulie - 31 iulie 2020 se vor efectua 
controlul administrativ, inclusiv controlul preliminar al 
cererilor unice de plată, eșantionarea acestora pentru 
controlul la fața locului.

- În perioada 3 august - 30 octombrie 2020 se va 

efectua controlul la fața locului pentru cererile unice de 
plată eșantionate în acest scop, iar controlul aferent al 
unor obligații / cerințe se va efectua, după caz, în iarnă 
sau în primăvara anului următor.

- Plata avansului pentru anul de cerere 2020 se va 

efectua în perioada 16 octombrie 2020 - 30 noiembrie 
2020, după finalizarea controalelor administrative în 
ceea ce privește plățile directe.

- Plata finală a subvenţiilor agricole, ca diferență între 
cuantumul calculat și cuantumul acordat în avans pentru 
anul de cerere 2020, se va efectua între 2 decembrie 
2020 și 31 martie 2021. 

George ZAVERA

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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4De la 1 iulie,

APIA efectuează controlul 
administrativ al cererilor unice de plată Peste 30 de locuri 

de muncă, la dispoziția
 teleormănenilor!

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția „Privind 
spre America Latină”

Licitații pentru locurile de parcare
în Alexandria

3 bărbați din Buzescu au fost arestați pentru 
furt, înșelăciune și distrugere



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Persoanele interesate au 

dreptul de a solicita şi de a 
obţine documentaţia de 
atribuire numai după ce achită 
taxa de documentare la 
Direcția Impozite și Taxe 
Locale din cadrul Primăriei 
municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la 
sediul Primăriei municipiului 
Alexandria din str. Dunării 
nr.139 astfel: Pentru zona 
blocurilor F1: în data de 
15.07.2020 zona bloc F1-F2-
F3 pentru pozițiile 1-13, 19-
25, începând cu ora 11:00; în 
data de 15.07.2020 zona bloc 
F1-F2-F3 pentru pozițiile 26-
41, începând cu ora 13:00; în 
data de 17.07.2020 zona bloc 
F1-F2-F3 pentru pozițiile 48, 
50-57 și zona bloc F1-T. 
Vladimirescu pozițiile 1-8, 
începând cu ora 11:00; în data 
de 17.07.2020 zona bloc F1- 
str. Libertății pentru pozițiile 1-
14, începând cu ora 12:00.

Oferta se depune astfel: 
pentru zona bloc F1-F2-F3, 
pozițiile 1-13, 19-41 până la 
data de 13.07.2020, orele 
16:00; pentru zona bloc F1-
F2-F3, pozițiile 48, 50-57, 
zona bloc F1-T. Vladimirescu 

pozițiile 1-8, zona bloc F1- str. 
Libertății pozițiile 1-14, până la 
data de 15.07.2020, orele 
16:00; Persoanele interesate 
pot solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire 
până la data de 06.07.2020.

Pentru zona blocurilor F2: 
în data de 20.07.2020 zona 
bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 
4 2 - 4 7 ,  5 8 - 6 5 ,  6 8 - 7 0 ,  
începând cu ora 11:00; în data 
de 20.07.2020 zona bloc F2 -  
str. Dunării pentru pozițiile 16-
21, începând cu ora 13:00; în 
data de 20.07.2020 zona bloc 
F2 - T. Vladimirescu pozițiile 1-
8, începând cu ora 13:00; 
Oferta se depune până la data 
de 16.07.2020, orele 16:00.

Persoanele interesate pot 
solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire 
până la data de 10.07.2020.

Pentru zona blocurilor F3: 
în data de 23.07.2020 zona 
bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 
1 4 - 1 8 ,  7 1 - 7 4 ,  7 6 - 8 7 ,  
începând cu ora 11:00; în data 
de 23.07.2020 zona bloc F1-
F2-F3 pentru pozițiile 88-100, 
începând cu ora 13:00; în data 
de 27.07.2020 zona bloc F3 -  
str. Dunării pentru pozițiile 
1,3,7-11,14,15 și zona bloc F3 

– str. 1 Decembrie pozițiile 1-
4, 6-12, începând cu ora 
11:00; în data de 27.07.2020 
zona bloc F3 – str. 1 
Decembrie pozițiile 13-28, 
începând cu ora 13:00.

Oferta se depune astfel: 
pentru zona bloc F1-F2-F3, 
până la data de 21.07.2020, 
orele 16:00; pentru zona bloc 
F3 – str. Dunării și F3 – str. 1 
Decembrie, până la data de 
23.07.2020, orele 16:00.

Persoanele interesate pot 
solicita clarificări privind 
documentaţia de atribuire 
până la data de 14.07.2020.

Accesu l  î n  sa l a  de  
desfășurare a ședinței de 
l ici taț ie se va face cu 
respectarea normelor de 
distanțare prevăzute și  
adoptate prin hotărârea 
Comitetului Național pentru 
Situații Speciale de Urgență 
privind instituirea  unor măsuri 
pentru evitarea răspândirii 
COVID-19 (coronavirus).

Î m p o t r i v a  l i c i t a ţ i i l o r  
precizate mai sus, se pot face 
contestaţii în condiţiile Legii 
nr. 554/2004 a contenciosului 
administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare.

Claudiu DUMITRACHE

Acestea sunt câteva cuvinte în avanpremieră despre 
expoziția „Privind spre America Latină”- artă plastică 
iberoamericană din Peru, Columbia, Mexic, Venezuela, 
Argentina, Uruguay, Brazilia, SUA (Florida, California, Texas) şi 
Spania, în colaborare cu Galeria Goyart, Spania, care urmează 
a fi vernisată la Muzeul Județean Teleorman la începutul lunii 
iulie 2020.

Gorgonio Sanjuan a declarat: „Sunt fericit că pot conecta 
diverse culturi ale lumii prin expoziții de artă. A fost și este o 
provocare foarte dificilă să propui artă ibero-americană într-o 
țară Europei de Est (România), chiar în situația actuală. Și din 
vechea noastră Spania (aproape bipolară) cred că putem uni 
satele, să întărim legăturile, să muncim pentru un viitor mai 
frățesc. Când ai prieteni ca Veronica Jimenez Sanchez și Carlos 
Alberto Sanchez (Mexic), Jaime Ruiz Arte (Columbia), Beatriz 
Hidalgo Art (California), Heber Passerhaut (Uruguay), Yorqui 
Augusto Llacxaguanga Ramirez (Ecuador), Diana Moya 
(Texas) etc... iar pe partea cealaltă Tudor Șerbănescu și Pavel 
Mirea (Muzeul Județean Teleorman), totul este posibil. 
Împreună cu delegațiile lor un grup de artiști ITACA vor forma 
expoziția vizionată IBEROAMERICA, care se deschide în iulie 
la Alexandria (lângă București). Public câteva lucrări ale 
delegațiilor mexicane și columbiene, Ecuador și Uruguay.”

Așteptăm cu nerăbdare vernisajul acestei expoziții.
Cornelia RĂDULESCU

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

Licitații pentru locurile de parcare
în Alexandria

3 bărbați din Buzescu au fost arestați pentru 
furt, înșelăciune și distrugere

(urmare  din  pagina  1)
De asemenea, ca urmare a probatoriului 

administrat, a reieșit faptul că suspecții ar fi 
comis mai multe infracțiuni de înșelăciune, 
distrugere și furt calificat pe raza județelor 
Teleorman, Giurgiu și Mehedinți, fapt ce a 
condus la reunirea cauzelor.

Fiind în continuarea cercetărilor, cei trei 
suspecți au fost identificați pe raza județului 
Giurgiu, conduși la sediul Poliției Orașului 
Videle pentru audieri, ulterior fiind efectuate 
percheziții la domiciliile acestora din comuna 
Buzescu, de unde au fost ridicate în vederea 

cercetărilor mai multe bunuri care fac obiectul 
cauzei, precum și bani a căror proveniență nu 
a putut fi justificată.

Împotriva acestora a fost dispusă măsura 
reținerii, urmând să fie prezentați Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Videle.

Activitățile au beneficiat de sprijinul 
polițiștilor din cadrul Poliției Orașului 
Mihăilești, iar suportul tehnic a fost asigurat de 
Serviciile pentru Operațiuni Speciale 
Teleorman și Mehedinţi.

Claudiu DUMITRACHE

România se confruntă cu o 
serie de atacuri cibernetice în 
ultimul timp. Mai multe 
instituții guvernamentale au 
fost atacate de hackeri, însă 
aceștia nu au reușit până 
acum să pună mână pe ce își 
puseseră în minte,  au 
dezvăluit surse din SRI.

Hackerii au încercat 
s ă  o b ț i n ă  n i ș t e  
i n f o r m a ț i i  
confidențiale, însă fără 
r e z u l t a t .  O f i ț e r i i  
Centrului Cyberint sunt 
acum în alertă și sunt 
pregătiți pentru alte 
tentative ale hackerilor.

I n f r a c t o r i i  
cibernetici au creat un 
virus pentru a reuși să fure 
i n f o r m a ț i i ,  c a r e  a r e  
capacitatea de a se infiltra 
fără a fi detectat. Specialiștii 
în acest domeniu spun că s-
au mai confruntat cu un astfel 
de mecanism. Angajați i  
statului care au cunoștințe 
minime de IT sunt principala 

țintă a hackerilor fiindcă pot 
cădea ușor în plasă.

Hackerii trimit e-mailuri 
către instituțiile de stat din 
partea unor agenții bancare 
sau firme de curierat, chiar și 
din partea Poștei Române. În 
acest e-mail trimit un link, iar 
în momentul în care victima 

intră pe el, virusul, numit 
agent Tesla, se infiltrează.

" I n te resan t  es te  că  
a m e n i n ț a r e a  r ă m â n e  
instalată pe calculatorul 
victimei și se poate feri de 
unele soluții de securitate. 
Această amenințare este 
cunoscută ca fiind dezvoltată 

special ca să colecteze 
in fo rmaț i i  sens ib i le .  E  
d i s p o n i b i l ă  c o n t r a c o s t  
atacatorilor interesați să o 
răspândească. E dificil de 
speculat cine orchestrează o 
astfel de campanie de emiluri 
înșelătoare, de fiecare dată 
poate să fie o alta grupare 

i n f r a c ț i o n a l ă " ,  a  
explicat Liviu Arsene, 
specialist în securitate 
cibernetică, pentru 
Antena3.ro.

P â n ă  î n  a c e s t  
moment, tentativele de 
spionaj nu au avut 
succes în România. 
Valul de atacuri a vizat, 
pe perioada crizei 

san i ta re ,  ș i  ins t i tu ț i i l e  
med ica le ,  scopu l  f i i nd  
blocarea bazelor de date și 
cererea unei rescumpărări 
pentru cheile de acces.

Ofițerii din cadrul SRI au 
precizat că au trimis avertizări 
către instituțiile statului în 
legătură cu aceste atacuri.

Val de atacuri cibernetice de la hackeri

Piaţa auto europeană ar 
urma să înregistreze în acest 
an o cădere istorică de 25% 
din cauza pandemiei de 
co ronav i rus ,  a  es t imat  
Asociaţia Constructori lor 
Europeni de Automobile 
(ACEA) în noile sale prognoze 
publicate marţi, transmite 
Reuters, potrivit Agerpres.

Dacă în luna ianuarie ACEA miza pe o scădere limitată de 2% 
a pieţei auto din Uniunea Europeană în 2020, după şase ani 
consecutivi de creştere, în prezent mizează pe 9,6 milioane de 
automobile noi înmatriculate în acest an în UE, cel mai mic 
număr înregistrat după 2013 şi totodată o scădere istorică de 
peste trei milioane de unităţi comparativ cu cele 12,8 milioane 
de automobile vândute în 2019.

Potrivit ACEA, de la începutul anului şi până în prezent piaţa 
auto din UE a înregistrat o contracţie de 41,5% ca urmare a 
izolării impuse de pandemia de coronavirus, dar ACEA 
apreciază că situaţia ar urma să se îmbunătăţească uşor după 
ce restricţiile vor fi relaxate.

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția „Privind spre 
America Latină”

Piaţa auto europeană va 
înregistra o scădere 

record în 2020
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 Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, 
a avut o discuţie, marţ i ,  în sistem 
videoconferinţă, cu comisarul european pentru 
afaceri interne, Ylva Johansson, despre viitorul 
Pact privind migraţia şi azilul şi despre 
aderarea României la spaţiul Schengen, 
informează MAI, citat de Agerpres.ro.

Principala temă a fost viitorul Pact privind 
migraţia şi azilul, document programatic pe 
care Comisia Europeană intenţionează să-l 
lanseze în perioada următoare, se arată într-un 
comunicat de presă al MAI.

Ministrul român a salutat intenţia Comisiei 
Europene de a relansa discuţiile în domeniul 
migraţiei şi azilului, domeniu extrem de 
important pentru toate statele membre şi pentru 
Uniune, în ansamblul său. De asemenea, a 
prezentat aspectele de interes pentru ţara 
noastră, subliniind obiectivul major al României 
pentru aderarea la spaţiul Schengen, în 
condiţiile în care ţara noastră îndeplineşte toate 
criteriile de aderare încă de acum 11 ani. Mai 
mult, a fost subliniat faptul că poliţiştii de 
frontieră de la graniţele interne cu Bulgaria şi 
Ungaria ar fi mult mai folositori la frontierele 
externe ale Uniunii Europene sau în sprijinul 
misiunilor Frontex.

În acest context, Vela a amintit participarea 
substanţială a Ministerului Afacerilor Interne la 

protejarea frontierei externe a Uniunii 
Europene şi la operaţiunile comune de 
combatere a migraţiei ilegale şi a activităţilor 
infracţionale conexe.

La rândul său, Ylva Johansson a fost foarte 
interesată de punctul de vedere al autorităţilor 
române cu privire la anumite elemente ale 
viitorului Pact privind migraţia, solicitând, de 
asemenea, sprijinul României în negocierile 
care vor urma la nivelul UE cu privire la acest 
document şi subliniind faptul că aşteptările 
românilor legate de aderarea la spaţiul 
Schengen sunt legitime, potrivit comunicatului.

În final, cei doi demnitari au convenit 
continuarea discuţiilor cu ocazia unei vizite 
oficiale pe care comisarul european o va 
efectua la Bucureşti.

Primul ministru liberal Ludovic Orban vorbind despre 

dublarea alocațiilor copiilor și creșterea pensiilor cu 40 % 

a declarat sec: ”Nu ne permitem.” Premierul Ludovic Orban 

a spus că majorarea pensiilor, mai ales cu 40 % cum solicită 

social-democrații, era greu de suportat chiar și într-o 

situație economică favorabilă, dar acum, când România 

este într-o criză, creșterea pensiilor cu 40% nu poate fi 

susținută.

”Majorarea cu 40 % ar fi fost greu de realizat în 

condițiile în care eram într-o situație economică 

favorabilă, așa cum arătau datele la începutul anului, 

atunci când am adoptat bugetul. Suntem într-o criză 

economică care a afectat atât veniturile la bugetul de 

pensii, cât și veniturile bugetului de stat. Se vede limpede 

că majorarea cu 40 % nu poate fi susținută financiar, 

pentru că ea generează un pericol grav pentru echilibrul 

bugetar al României, riscând să afecteze capacitatea 

României de a face față tuturor plăților”, a declarat 

premierul Orban. 

Orban a spus că vor fi crescute pensiile, dar procentul 

de mărire nu poate fi prezentat public decât atunci când 

vor fi finalizate toate evaluările și analizele.

Despre dublarea alocațiilor copiilor și creșterea 

pensiilor cu 40 %, senatorul Eugen Pârvulescu, 

președintele Organizației Județene Teleorman a 

Partidului Național Liberal afirmă că acest lucru este 

imposibil acum. Respectivele măriri sunt mărul otrăvit pe 

care PNL l-a moștenit de la PSD.

Senatorul Eugen Pârvulescu afirmă că premierul Orban 

caută acum soluții pentru măririle respective cu câteva 

procente; cu cât vor fi ele, nu se știe, la fel cum nu se știe 

nici când vor fi puse în practică.

Ioan DUMITRESCU

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat că, la finalul 
stării de alertă, social – democraţii şi alte partide care vor dori 
să se alăture demersului, vor depune o moţiune de cenzură 
împotriva Guvernului Orban şi vor prezenta un proiect 
economic preşedintelui Klaus Iohannis, potrivit News.ro.

Marcel Ciolacu a declarat că are 202 semnături asigurate 
pentru moţiunea de cenzură împotriva guvernului şi că este 
nevoie de 233 pentru ca aceasta să treacă.

”Este ruşinos ca pe o perioadă de pandemie şi de criză, în 
timp ce ţii românii în case, pe spatele lor să faci afaceri. Avem 
202 semnături pentru moţiune. E nevoie de 233 pentru 
demiterea guvernului. Asta este grupul PSD (202 persoane – 
n.r.), de aici încolo începem negocierile. Pro România are 26 
– 27. Sperăm să avem un număr impresionant la această 

moţiune. În momentul când se finalizează cu starea de alertă, 
vom veni cu un proiect economic pe care îl vom prezenta 
preşedintelui din partea celor care îşi asumă căderea 
guvernului şi cât mai rapid trecut în Parlament”, a declarat 
Marcel Ciolacu, la TVR 1, marţi seara.

Întrebat dacă va accepta să fie propunerea celor care 
susţin căderea actualului Guvern, pentru funcţia de premier, 
Ciolacu a evitat să dea un răspuns clar.

”O să discutăm în interior. Nu este o decizie doar a 
partidului. Haideţi să depunem moţiunea, am anunţat că o 
depunem, este o certitudine”, a precizat Ciolacu.

Marcel Ciolacu spune că 
depunerea moțiunii de cenzură

 este o certitudine

Orban caută soluții

E ș a l o n u l  i n f e r i o r  a l  
clasamentului privind inovarea 
în UE este format din România 
și Bulgaria, singurele două 
state membre cu o inovare 
„modestă”, care nu atinge nici 
măcar jumătate din scorul 
mediu al UE.

Potrivit clasamentului în 
acest domeniu, pe care l-a 
p u b l i c a t  C o m i s i a  
Europeană marți, țările 
nord ice  con t inuă  să  
conducă, Suedia fiind în 
frunte.

Raportul analizează 
performanțele fiecărui stat 
membru, la zece categorii, 
și Spania obține cele mai 
bune scoruri la „Resurse 
umane” – datorită în 
special numărului de noi 
posesori de doctorate – și la 
„Mediu favorabil inovării”, 
practic datorită răspândirii 
ample a internetului în bandă 
largă, în țară.

De asemenea, obține un 
scor peste media europeană 
la categoria „Impactul asupra 

forței de muncă”, datorită 
creșterii locurilor de muncă în 
companii cu creștere rapidă. 
Dimpotrivă, a obținut cele mai 
slabe scoruri la categoriile 
„Inovatori” (ponderată de 
capacitatea mică a IMM-urilor 
d e  a  d e z v o l t a  s o l u ț i i  
inovatoare), „Investiții în 

afaceri” (din cauza cheltuielilor 
reduse în  cercetare ș i  
dezvoltare ale sectorului 
privat) și „Legături” (care 
evaluează colaborarea între 
companii și între sectorul 
privat și cel public).

Suedia este și în acest an în 

fruntea clasamentului țărilor 
inovatoare și, împreună cu 
Finlanda, Danemarca, Olanda 
și Luxemburg, formează 
grupul de țări „lideri” în inovare 
în UE, acestea cu un scor cu 
cel puțin 25% mai mare decât 
media comunitară. Alți șapte 
parteneri europeni se află la al 

d o i l e a  n i v e l  a l  
clasamentului, format din 
țări cu o inovare „puternică” 
cuprinsă între 95% și 125% 
din media UE. Este vorba 
despre Austria, Belgia, 
E s t o n i a ,  F r a n ț a ,  
Germania, Ir landa și  
Portugalia, care în acest an 
intră în grup pentru prima 
dată.

În eșalonul al treilea se 
află 13 state membre cu un 

nivel de inovare „moderat” 
(între 50% și 95%) din media 
europeană. Croația, Cipru, 
Republica Cehă, Grecia, 
Ungaria, Ital ia, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia, 
Slovacia, Slovenia și Spania 
formează acest grup.

Deputatul Alexandru Băişanu a anunţat, 
miercuri, în plenul Camerei, înfiinţarea grupării 
umaniste în cadrul grupului parlamentar al 
PSD.

"În urma depunerii de cereri, deputaţii PPU-
SL Graţiela Gavrilescu, Alexandru Băişanu, 
Andrei Gerea, Eugen Durbacă şi Dorel Căprar 
au înfiinţat gruparea umanistă în cadrul 
grupului PSD", a precizat Băişanu.

Aceştia sunt foşti parlamentari ai ALDE şi 
PSD care s-au înscris recent în Partidul Puterii 
Umaniste - Social Liberal, potrivit Agerpres.

Marcel Vela a discutat cu comisarul european 
pentru afaceri interne despre aderarea

 României la Schengen

Noi mutări politice în Camera Deputaților: 

S-a înființat gruparea umanistă în cadrul 
grupului parlamentar al PSD

România și Bulgaria se află pe ultimele locuri în 
Uniunea Europeană în materie de inovare



Sunt oferite posturi de 
director de vânzări, lăcătuși 
m e c a n i c i ,  e l e c t r i c i e n i ,  
bucătari, patiseri, șoferi, 
muncitori pentru industria 
confecțiilor.

În această perioadă, multe 
d i n t r e  c o m p a n i i l e  d i n  
Teleorman își completează 
schema de personal, punând 
la dispoziția celor interesați o 
serie de locuri de muncă, 
unele din acestea f i ind 
deosebit de atractive.

- SC Cream Land SRL, cu 
sediul în comuna Nanov, str. 
Florilor, nr. 1, angajează doi 
directori de vânzări,  femeie  
de serviciu și o menajeră.

- SC Dan & Mar SRL 
angajează cofetari, patiseri, 
b u c ă t a r  ș i  ș o f e r i  d e  

autocamioane și camionete.
- SC Prometeu Impex SRL 

Roșiorii de Vede, str. Oltului, 
nr. 63, angajează urgent 20 de 
muncitori necalificați, pentru a 
lucra în domeniul confecțiilor.

-  S C  R O V I S  S R L  
Alexandria angajează ajutori 
de ospătar.

- SC COMALAT SRL Nanov 
are disponibile : un post de șef 
atelier reparații și un post de 
electrician de întreținere și 
reparații. 

-  S C  G E R M I N O  S A  
Alexandria, str.  Ion Creangă, 
nr. 1, angajează 5 persoane, 
care vor presta activitatea de 
ambalator manual.

- SC ISLAZ  SA Alexandria, 
str. Fabricii, nr. 3, angajează 
urgent un  muncitor calificat în 

meseria de electrician de 
întreținere și reparații.

- SC B&C Metal Prod SRL 
Alexandria angajează 2 
lăcătuși mecanici.

- SC Stoenescu Prescom 
SRL,  București, str. Iuliu 
Maniu, 192, Bloc B, Sect 6, 
angajează 20 de lăcătuși 
mecan ic i ,  ca re  îș i  vo r  
desfășura act ivi tatea la 
P u n c t u l  d e  l u c r u  d i n  
Alexandria.

Persoanele interesate de 
astfel de locuri de muncă pot 
depune cererile de agajare la 
sediile sociale ale companiilor 
care oferă  respectivele 
posturi, unde vor putea afla 
toate amănuntele legate de 
posibila  lor angajare. 

George ZAVERA 

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat că prețul 
gazelor va scădea din iulie, când se va liberaliza total piața. 
Ministrul informează consumatorii că își pot schimba 
furnizorul în 21 de zile, chiar dacă au semnat contracte noi pe 
perioadă nedeterminată.

"În momentul de faţă, la 1 iulie, este cel mai propice 
moment pentru liberalizarea pieţei de gaze naturale, pentru 
că preţurile gazelor în regiune sunt cele mai mici din istorie. 
Vorbim de un preţ la bursa de la Viena în cursul lunii iunie de 
24-25 de lei pe MWh, faţă de preţul reglementat în România 
de 68 de lei. Deci este un moment prielnic şi piaţa europeană 
este liberă, iar noi trebuie să ne aliniem. Eu cred că prin 
această liberalizare toţi consumatorii români, atât cei casnici, 
cât şi cei industriali, au de câştigat", a declarat Popescu, 
pentru Agerpres.

Ministrul Energiei le-a transmis consumatorilor să 
consulte site-ul ANRE pentru a decide ce furnizor să aleagă. 
Virgil Popescu a subliniat și că Guvernul va interveni pe piață, 
folosindu-se de legea concurenței, în cazul în care marii 
funizori nu vor ieftini gazul pentru populație după liberalizarea 
pieței.

România s-a angajat în fața Comisiei Europene să 
liberalizeze piața gazelor în iulie 2020 și pe cea a energiei 
electrice, în ianuarie 2021.

 Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu a efectuat în luna mai 73 
inspecții neplanificate și 2 inspecții planificate. 
Pentru neregulile constatate au fost aplicate 8 
amenzi, în valoare de 103.000 lei și 2 
avertismente.

Potrivit prevederilor Ordinului Prefectului 
Județului Teleorman nr. 243/15.04.2020, 
comisii mixte formate din reprezentanți ai 
Comisariatului Județean Teleorman al Gărzii 
Naționale de Mediu și ai Sistemului de 
Gospodărire a Apelor Teleorman au efectuat 6 
controale la autorități ale administrației publice 
locale, privind modul de salubrizare al 
cursurilor de apă, întreținerea șanțurilor și 
rigolelor.

S-au formulat 26 puncte de vedere în baza 
Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului 

anumitor proiecte publice și private asupra 
mediului.

Cornelia RĂDULESCU

Peste 30 de locuri de muncă, la dispoziția
 teleormănenilor!

Peste 1,2 milioane hectare 
sunt afectate de secetă într-un 
grad mai mare de 30%, dintr-
un total de 2,9 milioane de 
hectare semănate în toamnă, 
iar despăgubirile pentru 
aceste suprafeţe se vor da 
î n a i n t e  d e  î n c e p e r e a  
campaniei de toamnă, a 
declarat, marţi seara, ministrul 
Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale, Adrian Oros.

“Am constituit acele comisii 
care constată pagubele 
produse de secetă şi am 
totalizat în fiecare judeţ, în 
fiecare parcelă, la fiecare 
fermier, în fiecare comună şi 
avem o situaţie finală: avem 
1,2 milioane de hectare care 
sunt afectate într-un grad mai 
mare de 30% şi mă refer la 
culturi semănate în toamna 
anului trecut, dintr-un total de 
2,9 milioane hectare. Pentru 
aceste suprafeţe, pe care 
acum le-am centralizat, vom 
aloca aşa cum am spus, 
î n a i n t e  d e  î n c e p e r e a  
campaniei de toamnă, vom da 
despăgubiri pentru toate 
aceste suprafeţe care au fost 
calamitate de secetă”, a spus 
Oros, la B1 TV.

El a precizat că nu pot fi 
daţi bani din fonduri europene 
pentru despăgubiri, însă 
Ministerul Agriculturii are 
asigurate în prezent fondurile 
pentru despăgubirile pe 
secetă, nu însă şi pentru 
pagubele înregistrate în cazul 
i nunda ţ i i l o r  d in  u l t ima  
perioadă.

“Banii pentru secetă avem, 
dar problemele cu inundaţiile 
au apărut în aceste zile şi va 
trebui să identificăm alte surse 
cu care să intervenim.”, a mai 
spus ministrul Agriculturii.

„Este foarte grav ceea ce s-
a întâmplat acum, dar în afară 
de secetă, pe viitor, sfatul meu 
este către toţi fermierii să-şi 
facă asigurări, pentru că în 
afară de secetă,  unde 
societăţile de asigurare într-
adevăr impun nişte condiţii 
aproape de neacceptat, 
p e n t r u  t o a t e  c e l e l a l t e  
f e n o m e n e  e x t r e m e  
asiguratorii fac asigurări. Noi 
avem un program, pe care l-
am flexibilizat anul acesta şi l-
am simplificat, mai mult de 
atât nu se poate. Am alocat 
peste 40 de milioane de euro 
pentru încurajarea asigurării 

producţiilor de către fermieri, 
în care noi plătim 70% din 
poliţa de asigurare”.

E l  a  m e n ţ i o n a t  c ă  
programul este derulat din 
bani europeni, iar sesiunea 
este deschisă până în luna 
octombrie.

„Eu îndemn toţi fermierii 
să-şi facă asigurări, pentru că 
anul acesta şi încă doi ani de 
zile avem bani cu care venim 
să-i încurajăm să facă aceste 
asigurări, după care ei se vor 
obişnui să-şi asigure culturile 
pentru aceste fenomene 
climatice extreme, iar banii pe 
care îi avem o să-i mutăm spre 
altă măsură unde vrem să 
î m b u n ă t ă ţ i m  s a u  s ă  
încurajăm, să sprijinim. Nu 
putem lăsa banii doar într-o 
singură măsură. Noi venim 
trei ani de zile să-i ajutăm în 
acest scop. Repet, am avut 
discuţi i  şi  cu ei şi  cu 
asigurătorii pentru secetă, dar 
foarte puţini asigurători fac 
acest lucru, iar condiţiile sunt 
aproape de neacceptat, însă 
p e n t r u  t o a t e  c e l e l a l t e  
fenomene se asigură, iar noi 
dăm 70% din poliţa de 
asigurare”, a mai spus Oros.

Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale 
de Mediu: Inspecții și controale

Medicamentele eliberate fără prescripţie medicală au avut 
o creştere substanţială în ultimii zece ani, de la 14% cotă de 
piaţă în 2010, la 22% anul trecut, potrivit calculelor ZF pe baza 
datelor oferite de compania de cercetare de piaţă Cegedim.

Medicamentele eliberate fără prescripţie medicală au avut 
o creştere substanţială în ultimii zece ani, de la 14% cotă de 
piaţă în 2010, la 22% anul trecut, potrivit calculelor ZF pe baza 
datelor oferite de compania de cercetare de piaţă Cegedim.

Creşterea se observă mai ales în valoare, fiind de fapt o 
triplare a vânzărilor acestor produse într-un deceniu, de la 1,3 
mld. lei în 2010, la 4 mld. lei anul trecut.

Medicamentele OTC, de la pastile pentru durere, răceală, 
alergii, la suplimente alimentare, vitamine, au început să fie 
din ce în ce mai prezente în cumpărăturile românilor din 
farmacii, fiind un segment de piaţă care nu a intrat sub 
reglementările statului, cum este cazul medicamentelor cu 
prescripţie (Rx).

Cele mai căutate medicamente în 2019 au fost cele pentru 
afecţiunile sistemului digestiv, 3,5 mld. lei în perioada aprilie 
2019 - martie 2020, în creştere cu 14% faţă de aceeaşi 
perioadă a anului precedent. 

În clasamentul grupelor de medicamente cumpărate de 
pacienţi sunt şi cele pentru tratarea afecţiunilor cardiace, care 
au scos din buzunarele românilor 2,3 mld. lei din aprilie anul 
trecut până în martie 2020.

Ministrul Energiei anunță 
ieftinirea gazelor pentru 

consumatorii casnici, 
din iulie

Cum arată coşul 
de medicamente al românilor

Date oficiale MADR! 
Peste 1,2 milioane de hectare afectate de secetă
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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



Legea care prevede dotarea elevilor și a 
profesorilor „la cerere”, de către Ministerul 
Educației, cu dispozitive electronice conectate la 
internet, a fost votată marți de Senat, în calitate de 
cameră decizională, potrivit Edupedu.ro.

Ce prevede actul normativ
”Ministerul Educației și Cercetării asigură 

elevilor și profesorilor infrastructura necesară, 
constând în dispozitive și acces la internet, pentru 
accesarea Bibliotecii Școlare Virtuale,

Platformei școlare de eleaning și a altor 

platforme educaționale agreate,” prevede textul 
legii, amendamentul fiind scris de senatorii PSD 
Mihnea Costoiu și Ecaterina Andronescu, foști 
miniștri ai Educației și Cercetării.

Pe lângă dispozitivele pentru accearea 
platformelor, ministerul primește prin modificarea 
legii Educației și sarcina de a asigura „la cerere” 
profesorilor și elevilor care solicită astfel de 
dispozitive.

„Asigura, la cerere, fiecarui cadru didactic și 
fiecarui elev un dispozitiv – laptop sau tableta-, 
conectat la internet, pentru a putea participa la 
activitațiile de elearning,” prevede un alt articol 
introdus în Legea 1/2011.

„Aștept promulgarea urgentă a legii de către 
președintele țării și voi urmări aplicarea ei, atât 
acum, în acest an de criză, dar și în anii care vor 
urma. Este clar că pregătirea directă, la clasă, va fi 
tot mai mult completată de componenta 
educațională digitală” declară Roxana Mînzatu, 
inițiatoarea legii.

Legea adoptată a fost elaborată împreună cu 
implicarea activă a Consiliului Național al Elevilor.

Legea pleacă la promulgare, la președintele 
Klaus Iohannis.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a 
declarat marţi că examenele de titularizare vor fi reluate la 
finalul stării de alertă, însă cele pentru definitivat vor avea 
loc în luna iulie.

„Examenul de titularizare a fost suspendat până la 
momentul încetării stării de alertă. Cadrul legal impunea 
Ministerului Educaţiei să ia această măsură. După cum 
bine se ştie, prin Legea 55 a fost introdus de grupul 
parlamentar PSD un articol, articolul 27 alineatul 3, prin 
care s-a impus autorităţii publice sau instituţiei publice să 
nu mai poate organiza niciun fel de concurs. Asta a 
însemnat să suspendăm acest examen de titularizare 
pentru profesori şi imediat ce va înceta starea de alertă şi 
vom avea posibilitatea susţinerii acestui examen, o să îl 
susţinem. Aş vrea însă să spun cadrelor didactice că 
examenul pentru definitivare în învăţământ rămâne 
valabil şi se va susţine în data de 22 iulie. Este important, 
profesorii trebuie să ştie că vom continua cu examenul 
pentru definitivat şi examenele pentru gradele didactice”, 
a declarat Monica Anisie la Realitatea Plus, citată de 
Agerpres.ro.

Senatul 
a adoptat 
m a r ţ i ,  î n  
calitate de 
c a m e r ă  
decizională
, un proiect 
d e  l e g e  
c a r e  v a  
d u c e  l a  
c reș te rea  
numărului  
de psihologi în școli încă de anul viitor. Ei vor avea rolul de 
a da asistenţă psihologică, a evalua şi a furniza orientare 
şcolară şi profesională, potrivit Agerpres.

Proiectul, iniţiat de deputatul USR Cristina Ionela 
Iurişniţi şi semnat de parlamentari din toate partidele, are 
ca obiect de reglementare completarea art. 83 din Legea 
Educaţiei Naţionale, urmând ca începând cu anul şcolar 
2021 – 202 unui post de consilier şcolar din cabinetele de 
asistenţă psihopedagogică să îi fie alocat un număr de 
minimum 600 de elevi, respectiv minimum 300 de 
preşcolari, în cadrul unei unităţi de învăţământ cu 
personalitate juridică.

Potrivit expunerii de motive, pe termen scurt, prin 
aplicarea acestei prevederi se asigură desfăşurarea 
optimă a asistenţei psihopedagogice şi consilierea 
profesională a elevilor, precum şi creşterea numărului de 
posturi de psihologi şcolari, iar pe termen mediu şi lung – 
mijloacele necesare preşcolarilor şi elevilor de a opta 
pentru un parcurs educaţional care să răspundă nevoilor 
şi intereselor lor, orientare optimă în ceea ce priveşte 
alegerea parcursului profesional după finalizarea studiilor 
preuniversitare, creşterea gradului de ocupare a pieţei 
muncii.

Iniţiatorii proiectului legislativ susţin că prin asistenţă 
psihologică preşcolarul/elevul va învăţa prin metode 
corespunzătoare şi adaptate nivelului de vârstă cum să 
gestioneze eventualele violenţe psihologice, cum sa 
treacă peste eventuale dificultăţi de învăţare şi cum să îşi 
dezvolte inteligenţa emoţională.

Titularizările se reiau la
 finalul stării de alertă, 

examenele pentru 
definitivat, în iulie

Proiect: Creşte 
numărul de psihologi în școli 

începând de anul viitor

Uscătoarele de mâini ar 
putea transporta picăturile de 
apă contaminate şi depozita 
timp de trei ore coronavirusul în 
interiorul aparatului.

Dr. Charlotte Fowler este 
consultant medical în cadrul 
unui spital din Londra şi are o 
experienţă de peste 27 de ani în 
domeniul medical. Ea a declarat 
în cadrul unei emisiuni televizate 
că uscătoarele de mâini 
generează aerosoli, cunoscuţi 
pentru gradul ridicat de infectare 
cu noul coronavirus. Fowler a 
subliniat faptul că „înainte de 
pandemia COVID-19, nu ne-am 
îngrijorat prea mult faptul că în 
aerosoli existau germeni, 
deoarece nu reprezentau o 
ameninţare pentru sănătatea 
noastră.”

 „Mi se pare ciudat că, deşi 
toată lumea ştie că uscătoarele 
de mâini creează aerosoli, 
utilizarea lor nu a fost tratată cu 
acelaşi nivel de îngrijorare 
precum procedurile generatoare 
de aerosoli din spitale. Aerosolii 
produşi de un uscător de mâini 
folosit de o persoană infectată 
este comparabilă cu intubarea 
unui pacient într-o unitate de 
tratament intensiv. Ştim că 
virusul poate rezista până la trei 
ore în aerosoli, iar picăturile 
contaminate sunt cu adevărat 
periculoase pentru că pot fi 
inhalate adânc în plămâni,” a 
declarat consultantul.

Dr.  Fowler susţ ine că 
utilizarea aparatelor de uscare a 
mâinilor trebuie oprită până la 
crearea unor filtre speciale 

pentru captarea aerosolilor 
n o c i v i ,  p e n t r u  a  a v e a  
certitudinea că sunt sigure 
pentru sănătate. Ea a lansat o 
petiţ ie pentru a interzice 
uscătoarele de mâini, pentru că 
reprezintă un pericol pentru 
sănătate în contextul pandemic 
actual. Pe măsură ce restricţiile 
sunt uşurate, pericolul de 
îmbolnăvire creşte în lipsa 
m ă s u r i l o r  d e  p r e c a u ţ i e  
adecvate, potrivit Mediafax.

Experţii guvernamentali au 
furnizat dovezi cu privire la 
pericolul care se ascunde în 
uscătoare, dar măsurile în acest 
sens nu au fost implementate.

Dr. Fowler a acuzat guvernul 
că a ignorat dovezile puse la 
dispoziţie de specialişti şi a pus 
în pericol sănătatea populaţiei.

Măslinele sunt foarte bogate în fier, sunt o 
sursă preţioasă de vitamina E, calciu sau fibre. 
Datorită conţinutului ridicat de grăsimi 
mononesaturate şi de antioxidanţi, aceste fructe 
sunt un adevărat miracol pentru sănătate, 
ajutând la prevenirea cancerului, luptă împotriva 
colesterolului, menţine calitatea pielii şi elimină 
inflamaţiile din corp.

Grăsimile mononesaturate din măsline ajută 
la reglarea nivelului total de colesterol în corp, 
prin reducerea celui rău (LDL) şi suplimentarea 
celui bun (HDL).

Măslinele conţin compuşi fenolici importanţi, 
precum oleuropeina şi oleocantalul, substanţe 
ce se numără printre cei mai puternici 
antioxidanţi din natură. Împreună cu vitamina E şi 
carotenoizii din măsline, aceştia joacă un rol vital 
în prevenirea cancerului, inflamaţiilor, bolilor 
coronariene, afecţiunilor nervoase degenerative 
şi a diabetului.

Măslinele au şi un efect stimulativ pentru 
sistemul digestiv, fiind recomandate pentru 
consum în cazul constipaţiei. Excesul de măsline 
poate fi, însă, periculos pentru persoanele care 
suferă de obezitate sau hipertensiune arterială.

Măslinele au un indice glicemic mic (15), 
precum în cazul legumelor crucifere, al cepei sau 

al ciupercilor. Această caracteristică nutriţională 
este importantă pentru prevenirea îngrăşării, 
întrucât menţinerea zahărului în sânge la un 
nivel scăzut asigură şi reglarea apetitului 
alimentar. Studiile arată că uleiul din măsline 
descompune grăsimile din celulele grase, 
reducând astfel ţesutul adipos de la nivelul 
abdomenului şi rezistenţa la insulină. Testele de 
sânge au arătat că măslinele stimulează 
producţia de serotonină, un hormon care induce 
starea de saţietate. 

Grăsimile mononesaturate şi vitamina E din 
măsline pot elimina şi preveni inflamaţiile în corp, 
ceea ce înseamnă că acest aliment poate ajuta 
la combaterea simptomelor bolilor inflamatorii, 
precum osteoartrita, artrita reumatoidă sau 
astmul. Proprietăţile antiinflamatorii ajută şi la 
încetinirea proceselor oxidative la nivel celular, 
încetinind îmbătrânirea organismului şi 
stimulând eliminarea apei din corp.

Măslinele negre sunt bogate în acizi graşi şi 
antioxidanţi care hrănesc, hidratează şi 
protejează pielea şi părul (vitamina E contribuie 
cel mai mult la acest efect benefic). Tocmai din 
acest motiv, uleiul de măsline este inclus în 
numeroase tratamente de înfrumuseţare şi 
considerat un agent nutritiv şi hidratant excelent.

Ministerul Educației va asigura „la cerere” fiecărui 
elev și profesor laptop sau tabletă 

pentru educația online

Un consultant medical avertizează că uscătoarele
 de mâini pot răspândi coronavirusul

De ce e bine să mănânci măsline
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Orezul este unul dintre cele mai consumate alimente din 
lume, insa sunt o multime de alte lucruri pe care le faci cu 
orezul, in afara de mancare.

Iata numai cateva exemple de utilizari neobisnuite pentru 
orez.

Previne intarirea sarii. Daca locuiesti intr-o zona cu 
umiditate mare, pentru a preveni lipirea si intarirea sarii in 
borcan, pune cateva boabe de orez. Ele vor absorbi umiditatea 
si astfel sarea nu se va mai intari.

Usuca electronicele. Nu e om care sa nu fi scapat macar o 
data telefonul sau telecomanda in apa. Circuitele sensibile ale 
acestora vor fi afectate de apa, iar pentru a preveni aceste 
neplaceri, desfa dispozitivele, scoate bateriile si pune-le intr-un 
recipient cu orez. Lasa-le acolo cateva ore sau chiar peste 
noapte, iar orezul va absorbi excesul de apa.

Comprese calde. Orezul absoarbe caldura, iar daca ai 
nevoie de o compresa calda, foloseste o manusa sau o soseta 
de bumbac, umple-o cu orez si tine-o la microunde nu mai mult 
de 30 de secunde. Apoi aplic-o unde ai nevoie: gat, ceafa, 
genunchi, spate, umeri etc. Orezul ia forma locului pe care il 
asezi si, in plus, incalzit, miroase foarte frumos.

Curăță. Daca vrei sa cureti vesela de plastic din bucatarie, 
acopera cu boabe de orez fundul recipientului, aproximativ 1 
cm de orez, apoi toarna deasupra 4 cm de apa. Pune-i capacul 
si agita recipientul. Boabele de orez vor freca interiorul vasului 
si vor indeparta toata murdaria. Acelasi lucru il poti face si cu 
borcanele pentru condimente sau cafea.

De asemenea, daca ai vase cu o forma neobisnuita in care 
nu poti introduce mana sau alt obiect de curatat, boabele de 
orez iti vin in ajutor. Pune doua linguri de orez in recipient, apoi 
toarna apa calda si lasa-l 15 minute. Apoi agita vasul ca 
boabele de orez sa curete interiorul recipientului. Clateste.

Verifica temperatura uleiului. Daca vrei sa prajesti ceva si nu 
esti sigur ca uleiul s-a incins, pune un bob de orez in ulei. Daca 
sfaraie si iese la suprafata, inseamna ca uleiul este gata.

Coace fructele. Daca ai cumparat de la piata un fruct care nu 
este tocmai copt, pune-l in recipientul cu orez. Verifica-l o data 
la doua zile ca sa nu se coaca prea tare.

Tratament cosmetic. Foloseste apa care ramane de la 
fierberea orezului si spala-te cu ea pe fata. Poti repeta 
“tratamentul” o data la trei zile. Pentru o piele si mai 
stralucitoare, foloseste orez brun.

Ascute lamele blenderului. Daca blenderul tau nu mai taie 
ca odinioara, insemna ca are nevoie de ascutire. Poti face asta 
cu boabe de orez. Pune jumatate de ceasca de orez in blender, 
si porneste-l. Lamele lui vor fi asutite intr-o clipa.

Doi ardeleni tăiau o bombă cu fierăstrăul. Vine al treilea 

şi îi întreabă: "Mă, da' dacă explodează?" La care ceilalţi: 

"Apăi nu-i bai, că mai avem una!"

***

Unui avocat îi este cerut sfatul de către un cămătar: 

- Cum îmi pot primi cele 30 milioane înapoi de la Ionescu 

dacă eu mi-am pierdut chitanţa prin care dovedeam 

împrumutul? 

- Scrieţi-i o scrisoare şi spuneţi-i să vă trimită odată cele 

60 milioane împrumutate. 

- Bine dar eu i-am împrumutat doar 30 milioane! 

- Tocmai asta vrem să obţinem de la el, o dovadă scrisă că 

va datorează doar 30 milioane...

Pastila de râs

Un studiu a demonstrat că 
două dintre cele mai folosite 
pesticide din SUA sunt 
dăunătoare pentru albine.

Albinele sunt o parte 
e s e n ț i a l ă  a  m u l t o r  
ecos is teme d in  lumea 
întreagă, dat fiind faptul că 
pot reprezenta o sursă de 
hrană, dar mai important din 
cauza rolului e care îl joacă în 
polenizare speci i lor de 
plante. Numărul și sănătatea 
stupilor de albine este pus în 
pericol de mai mulți factori, 
printre aceștia numărându-se 
și pesticidele, notează Phys.

Un studiu al Universității 
Oregon, Statele Unite ale 
Americii, a demonstrat că 
două dintre cele mai folosite 
m ă r c i l e  d e  p e s t i c i d e :  
Transform și Sivanto, reduc 
speranța de viață și lasă urme 
de stres fiziologic asupra 
albinelor.

Bunăstarea albinelor este 
pusă în pericol de expunerea 
la pesticide, dar și alți factori 
printre care se numără virușii 
și căpușele varroa. Și dacă 

substanțele chimice nu duc la 
moartea directă a albinelor, 
există riscul ca asta să se 
transpună în probleme 
f iziologice, care expun 
insectele la factorii dăunători 
de mai sus.

„Sugerăm punerea mai 
multor informații pe etichetele 
a c e s t o r  p r o d u s e  ș i  
efectuarea mai multe studii 
pentru a înțelege efectele 
subletale ale expuneri i  
c r o n i c e ” ,  e x p l i c ă  d r .  
Priyadarshini Chakrabarti 

Basu.
Cele două pesticide au 

fost create pentru a acționa 
împotriva afidelor, insecte 
care atacă un număr mare de 
culturi agricole și care pot 
duce la compromiterea 
acestora. Cercetătorii explică 
faptul autoritățile au impus o 
serie de restricții legate de 
aplicarea acestor pesticide, 
de exemplu este interzisă 
f o l o s i r e a  a c e s t o r a  î n  
perioadele de înflorire a 
culturilor.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 

Telefon: 0762/660.254.
***

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 0762/660.254

***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

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

Te asteptam in echipa noastra! 
Avem locuri disponibile in cadrul Companiei noastre!
Ce trebuie sa faci tu? 
- sa fii serios, prompt si atent la detalii
- sa respecti sarcinile primite si sa te poti concentra la ele indiferent de situatie
- absolvent, minim dе liceu
- sa te poti lucra independent la PC
- sa iti pastrezi calmul în momente de stress
- disponibil pentru lucrul in ture, full time 8 ore/zi sau  part time 4 ore/zi.
Locul de munca este in orasul tau -  Alexandria.
Salariul este 1500 lei net pentru full time 
Trimite-ne un CV si te vom contacta in cel mai scurt timp: Any.kalin@mycostmaster.com ; 

telefon 0766506193.

Anunţ

Utilizări neobișnuite pentru orez

Gala de decernare a trofeelor Globurile de 
Aur de anul viitor a fost amanata cu 
aproximativ doua luni si va avea loc pe 28 
februarie.

Ceremonia organizata de Asociatia Presei 
Straine de la Hollywood (HFPA) va avea loc 
cu opt saptamani inainte de cea a Academiei 
americane de film, reprogramata pentru 25 
aprilie 2021.

Detalii referitoare la calendar vor fi 
anuntate in curand, a transmis organizatia.

Gala Globurilor de Aur avea loc, in mod 

traditional, in prima duminica a anului, dand 
startul sezonului premiilor la Hollywood. A fost 
deja anuntat, de la inceputul anului, ca 
gazdele ceremoniei de anul viitor vor fi 
actritele Tina Fey si Amy Poehler.

Premiile sunt votate de un grup de 85 de 
jurnalisti, care scriu pentru publicatii 
internationale, spre deosebire de Oscaruri, 
care sunt votate de aproximativ 8.500 de 
membri ai Academiei. Avand in vedere 
diferenta, Oscarurile deseori au fost 
influentate de rezultatele Globurilor de Aur.

Speranța de viață a albinelor, redusă din cauza 
expunerii la pesticide

Gala Globurilor de Aur 2021, amânată cu 
aproximativ două luni



1894: S-a născut Hermann Oberth, fizician și inventator 

german născut la Sibiu (d. 1989).

1901: A murit Alexandru Candiano-Popescu, avocat, ziarist 

și general român (n. 1841).

1903: S-a născut George 

Orwell, jurnalist, eseist și 

romancier britanic (d. 

1950).

1907: S-a născut Johannes 

Hans Daniel Jensen, fizician 

german, laureat al Premiului 

Nobel (d. 1973).

1913: A murit Ilarie Chendi, 

critic și istoric literar român 

(n. 1871).

1988: A murit Șerban 

Cioculescu, critic și istoric 

literar român, membru al 

Academiei Române (n. 1902).

1995: A murit Ernest Walton, fizician irlandez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1903).

1997: A murit Jacques-Yves Cousteau, oceanograf francez 

(n. 1910).

2009: A murit Farrah Fawcett, actriță americană (n. 1947).

2009: A murit Michael Jackson, interpret și compozitor 

american de muzică pop (n. 1958).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:30 Catherine-bucătar la Roma 
14:00 Telejurnal 15:00 Akzente 
17:00 Yanxi, palatul suspinelor 
18:00 Nadine 18:50 Aripile 
Nordului 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Jocurile timpului 
23:15 Telejurnal 00:00 Aripile 
Nordului

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 Iunie

Sansele sunt de 
partea dumneavoastra, 
intuitia va ajuta si reusiti 
sa depasiti cu bine 
d i f i cu l ta t i l e .  Ave t i  
succes in tot ce faceti. 
Acordati mai multa 
atentie unui membru al 
familiei!

Dimineata faceti 
planuri ambitioase in 
legatura cu o afacere. 
Va sfatuim sa aveti mai 
multa rabdare si sa fiti 
mai realist. Proiectele 
dumneavoastra de 
viitor se pot concretiza, 
dar nu astazi.

Dimineata aveti 
tendinta sa fiti prea 
idealist si sa neglijati 
probleme importante. 
Nu incepeti nimic nou, 
pentru ca este posibil 
s a  l u a t i  d e c i z i i  
eronate! Cereti sfatul 
prietenilor!

Sunteti hipersensibil 
si nu aveti chef de 
vorba. Evitati intalnirile 
cu prietenii. Ar fi bine sa 
a m a n a t i  o r i c e  
tranzactie si sa evitati 
speculatiile, pentru ca 
riscati sa pierdeti sume 
importante. 

S u n t e t i  a g i t a t ,  
pentru ca incepeti o 
l uc ra re  noua .  Nu  
r e f u z a t i  s p r i j i n u l  
colegilor! Chiar daca va 
framanta problemele 
profesionale, aratati-i 
partenerului de viata 
mai multa afectiune.

Va recomandam 
s a  n u  i n c e p e t i  
activitati noi, pentru 
ca va lipseste simtul 
p rac t i c .  Amana t i  
deciziile importante, 
pentru ca s-ar putea 
sa nu gasiti cele mai 
bune solutii!

Aveti ocazia sa va 
afirmati in societate, 
mai ales datorita 
talentelor artistice. 
Dupa-amiaza faceti 
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va va 
sustine activitatea 
creativa. 

S-ar putea sa aveti 
o dezamagire, in urma 
unei intalniri de afaceri. 
Nu va descurajati! Nu 
incercati sa obtineti 
c a s t i g u r i  r a p i d e .  
S e a r a ,  p e t r e c e t i  
momente placute cu 
persoana iubita.

Sunteti creativ si 
va preocupa ideea de 
a incepe o activitate 
noua. Aveti sanse sa 
va afirmati pe plan 
intelectual. Parcurgeti 
o perioada favorabila 
inspiratiei artistice. 
Nu neglijati odihna.

BERBEC

Cu toate ca va 
simtiti in forma, este 
posibil sa constatati 
ca nu va reuseste 
aproape nimic. Se 
pare ca va lipseste 
simtul practic. Nu este 
exclus sa fiti inteles 
gresit de cei din jur. 

Dimineata sunteti 
mai sensibil decat de 
obicei. Va sfatuim sa 
fiti prudent in tot ce 
faceti. Dupa-amiaza 
lucruri le revin la 
normal. Ar fi bine sa 
dedicati mai mult timp 
activitatilor creative.

In mod neasteptat, 
p r i m i t i  o  s u m a  
importanta de la o 
ruda mai in varsta. Va 
regasiti increderea in 
viitor si incepeti sa 
f a c e t i  p l a n u r i .  
Consu l ta t i - va  cu  
partenerul de viata!

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 - ● Sport ● Vremea 20:30 Las 
fierbinți 21:30 În mijlocul furtunii 
23:15 Ştirile Pro Tv 23:45 Băiatu' 
tatii 02:00 Las fierbinți 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Chefi la cuțite - (re-run 
sezon 6) – Finala 23:45 
Observator – Sport 00:15 Xtra 
Night Show 01:00 Observator 
02:00 Acces direct 03:30 Chefi la 
cuțite

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
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 Patria mea esti tu 23:30 
Știrile Kanal D 00:30 Puterea 
dragostei 03:00 Teo Show

07:20 Orgolii 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Casa: construcţie 
şi design 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Orgolii  
18:00 Focus 18 - Starea 
sănătății 19:00 În bucătărie cu 
Horia Vîrlan 20:00 San Antonio 
22:00 Starea naţiei 23:00 
Orient Express 01:15 San 
Antonio 03:00 Cireaşa de pe 
tort

07:45 Dl. Peabody și 
Sherman 09:30 La bloc 12:00 
Măscăriciul 13:45 Cel mai 
lung drum 16:15 Un altfel de 
detectiv 18:15 La bloc 20:30 
Instrumente mortale: Orașul 
oaselor 23:00 Piramida 00:45 
Instrumente mortale: Orașul 
oaselor 03:00 Piramida 04:30 
La bloc 06:00 La Maruţă

08:00 Paşaport de România 
09:00 Toate pânzele sus! 10:00 
Câştigă România! 11:00 Iubire 
dincolo de timp 12:00 Telejurnal 
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Natură şi aventură 14:00 Paşaport 
de România 14:55 Mușatinii – 
Încoronarea 16:00 Iubire dincolo de 
timp 17:00 România…în bucate 
17:40 Vara amintir i lor 19:00 
Telejurnal 20:10 Spiritul pădurii 22:00 
Câştigă România! 23:00 Anatomia lui 
Grey 23:55 Spiritul pădurii

07:20 Bunul Dinozaur 08:50 
Primul om pe Lună 11:05 
Echilibru 12:45 Iubit de împrumut 
14:30 Cod roşu de jaf 16:05 
Mamma Mia! O luăm de la capăt 
17:55 Cercul de foc 20:00 
Grozavul și puternicul Oz 22:05 
Legenda lui Slender Man 23:35 
Dispărută fără urmă 01:25 
Misiune: Imposibilă. Națiunea 
secretă 03:30 Cacealmaua 
încornoraților

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

25 Iunie

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

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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Marko Dugandzic, 26 de 
ani, este noua perlă din curtea 
Botoşaniului. A marcat şi 

aseară în meciul Universitatea 
Craiova-Botoşani, 2-1, şi 
continuă să impresioneze. El a 
venit în România în iarnă.Iar 
dacă planul moldovenilor iese, 
echipa ar lua 1,5 milioane de 
euro în schimbul lui, pentru că 
o ofertă de asemenea valoare 
a venit şi acum câteva luni.

Croitoru a anunţat preţul 
corect al lui Dugandzic, 

atacantul care a marcat 7 
goluri în 7 meciuri

Marius Croitoru, antrenorul 

celor de la Botoşani, a anunţat 
la finalul meciului din Bănie 
preţul corect al jucătorului: 
"Min imum un mi l ion ş i  
jumătate (n.r. de euro) este un 
preţ ok pentru un jucător care 
marchează meci de meci", a 
declarat antrenorul.

Modest, jucătorul venit de 
la Osijek a declarat că se simte 
bine la Botoşani şi nu are 

gânduri de plecare decât dacă 
ofertele pentru el şi club vor fi 
mulţumitoare.

Înainte de pandemie, 
pentru Marko Dugandzic 
venise o ofertă bună de la o 
echipă din spaţiul ex-sovietic, 
dar patronul Valeriu Iftime nu a 
vrut să-i dea curs.

Eu sunt deschis la oferte, 
dar trebuie să mă concentrez 
acum pe ce e aici. Marius 
Croitoru m-a ajutat foarte mult, 
poate pleacă el, poate plec eu, 
vom vedea, acum nu vreau să 
mă gândesc la viitor," a 
declarat Dugandzic după 
meci. 

"A fost o sumă foarte mare 
(n.r. înainte de pandemie) din 
punctul meu de vedere, dar 
domnul Iftime nici n-a acceptat 
să-i spun suma. Din păcate s-a 
întâmplat ce s-a întâmplat, 
cotele jucătorilor au scăzut în 
acestă perioadă. Dacă va veni 
un preţ corect pentru valoarea 
lui, probabil va pleca", a mai 
spus Croitoru.

SPORT

Marius Croitoru a făcut, marţi seară, după Universitatea 
Craiova-FC Botoşani 2-1, o declaraţie surprinzătoare. A spus 
că e gata să semneze cu echipa lui Valeriu Iftime în alb!

Problemele financiare majore din Liga 1 îi determină pe 
cei mai mulţi dintre cei care lucrează în fotbal de la noi să fie 
foarte atenţi la ce semnează. 

Pentru că există riscul să ai un contract mai lung decât 
credeai, să pierzi banii restanţi dacă semnezi o nouă 
înţelegere sau să te trezeşti trimis la plimbare fără nicio 
despăgubire, "că aşa e contractul".

”Contractul meu cu Botoșani expiră pe 30 iunie, dar 
semnez și în alb, salariul și perioada contractului poate să le 
stabilească domnul Iftime.

Există discuții, dar familia dorește să rămână la Botoșani, 
chiar dacă eu sunt în dubiu. 

Dacă va veni o ofertă, sunt convins că ne înțelegem, nu 
am cum să negociez cu un om care m-a apreciat și m-a lăsat 
să antrenez la 38 de ani în Liga 1”, a declarat Marius Croitoru.

Lucrările la Stadionul Steaua se apropie de final, iar fanii 
așteaptă cu nerăbdare inaugurarea arenei.

Directorul de investiții al CNI, Adrian Cefalan, a explicat ce 
meciuri de rugby s-ar putea disputa în Ghencea, arenă care 
oferă această posibilitate: "În Ghencea va putea juca echipa 
națională de rugby și ar putea fi organizate meciuri de la 
Campionatul Mondial U21, unde România și-a depus 
candidatura, dar Clubul Armatei trebuie să-și dea acordul.

Pot fi organizate meciuri de rugby și la Cluj, Craiova, 
Târgu Jiu sau pe stadionul Arcul de Triumf. La Craiova, spre 
exemplu, nu s-a jucat niciodată rugby.

Pe noul stadion Steaua se va juca fotbal și rugby. De câte 
zile va fi nevoie între meciuri pentru ca gazonul să reziste

Gazonul din Ghencea este hibrid țesut, în cel mult trei-
patru zile de la un meci de rugby se poate juca fotbal. 
Probabil pe arena centrală se vor organiza meciuri speciale, 
cum ar fi o finală de Cupă, dacă Steaua va ajunge acolo. 
Meciurile obișnuite se pot juca pe terenul de rugby din 
complex.

Dovadă incredibilă de încredere
 în România anului 2020:

 "Semnez în alb. Perioada şi 
salariul le stabileşte dânsul"

Pe noul stadion Steaua se va juca
 fotbal și rugby. De câte zile va 
fi nevoie între meciuri pentru

 ca gazonul să reziste

Gabriel Boștină a fost prezentat oficial la 
Steaua, unde va fi antrenor secund în cadrul 
echipei de seniori.

Ajuns la 43 de ani, Gabriel Boștină va face 
parte din stafful lui Daniel Oprița, staff în care se 
mai află și Iulian Miu: "Sperăm să ajungem în 
Liga 1 cât mai repede", a spus Gabriel Boștină 
la prezentarea sa, conform Steaua TV.

Actualul sezon din Liga 3 a fost înghețat, iar 
nicio echipă nu a retrogradat. În Liga 2 au 
promovat direct CS Aerostar Bacău, din seria 1, 
și U Craiova 1948 SA, din seria 4.

Conform Hotărârii Comitetului de Urgenţă 
din 11 mai 2020, promovează din Liga 4 în Liga 
3, campionatul ediţiei 2020/2021, 14 echipe 
câştigătoare ale mini-grupelor de baraj în trei 
dintre cele 42 de campioane judeţene declarate 
de AJF/AMFB, informează FRF.Conform 
aceleiaşi hotărâri, fiecare echipă va disputa un 
singur joc împotriva fiecăreia dintre celelalte 
două echipe din mini-grupă.

Conform clasamentului din Liga 4, în 
momentul înghețării lui, CSA Steaua București 

ar putea înfrunta la barajul de promovare 
echipe din județele Ialomița și Giurgiu.

Astfel, trupa lui Daniel Oprița ar putea fi într-
o mini-grupă cu AS FC Bărăganul Ciulnița 
(Ialomița) și AFC Victoria Adunații Copăceni/CS 
Argeșul 2009 Mihăilești (Giurgiu - Seria Sud, 
respectiv Giurgiu - Seria Nord).

Înaintea acestui baraj, Steaua trebuie să 
câștige play-off-ul din Liga 4 București, acolo 
unde se va duela cu Rapid 2, Bucharest United 
și Progresul 2005/AFC Asalt.

A fost anunţat "preţul ok" pentru Dugandzic, 
atacantul care a marcat în toate jocurile 

disputate în România

A jucat pentru Dinamo și FCSB, 
iar acum va antrena la Steaua: "Sperăm să 

ajungem în Liga 1 cât mai repede"
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