
Miercuri, 24 iunie, s-
a desfășurat proba 
obligatoriea profilului 
din cadrul examenului 
de Bacalaureat – E)c), 
sesiunea iunie–iulie 
2020.

Dintre cei 2233 de 
candidaţi înscrişi în 
județu l  Te leorman 
(1336 la matematică, 
r e s p e c t i v  8 9 7  l a  
Istorie), s-au prezentat 
2108 candidați.

Au absentat 125 de candidați și nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu 
temperatură peste 37.3 ̊C.

(Continuare  în  pagina  7)

D o u ă  
e c h i p a j e  
SMURD, o  
maș ină  de  
descarcerare
,  o  
autospecială 
de transport 
v i c t i m e  
multiple și o 
maș ină  de  
pompieri au 
pornit spre 

Drăgănești-Vlașca, locul de producere al accidentului rutier.
Echipe de intervenție au fost solicitate să acorde primul ajutor unor victime 

implicate într-un accident rutier care a avut loc pe E70.
(Continuare  în  pagina  2)

Peste 39.400 de teleormăneni vor beneficia, în 
perioada următoare, de pachete ce conțin produse 
alimentare. Ajutoarele venite de la Uniunea Europeană 
prin Guvernul României au ajuns deja în depozitele din 

Teleorman și urmează să fie distribuite în cel mai scurt 
timp. 

Peste 39.400 de pachete alimentare au ajuns în 
Teleorman și urmează să fie distribuite persoanelor cu 
situație financiară precară. Fiecare pachet conține 38 de 
alimente de bază precum ulei, orez, mălai, fîină, zahăr, 

paste făinoase și conserve și are o valoare de 250 de lei. 
În total, la nivel național, aproape 1,2 milioane de 
persoane vor primi aceste ajutoare, spune ministrul 
Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

”Guvernul PNL a venit prompt în sprijinul persoanelor 
aflate în situație de vulnerabilitate și a deblocat distribuția 
de pachete cu produse de igienă și alimente celor care au 
nevoie. Este și cazul a peste 40.000 de locuitori din 
Teleorman care vor primi astfel de ajutoare.

(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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Trei candidați din Teleorman, eliminați 
la a doua probă a Bacalaureatului

Pachetele de la UE au început să fie 
împărțite destinatarilor

Cursuri 
de calificare în 

Roșiorii de Vede

Două autoturisme s-au cicnit frontal! 
6 persoane au ajuns la spital

De mâine, 
se redeschide 

Târgul săptămânal 
de la Roşiori 

de Vede
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(urmare  din  pagina  1)
Din primele cercetări a 

rezultat faptul că, în timp ce un 
tânăr în vârstă de 20 de ani 
d i n  m u n i c i p i u l  Tu r n u  
Măgurele conducea un 
autoturism pe DN 6, pe raza 
local i tăț i i  Drăgăneșt i  – 
Vlașca, pe fondul unei 
depășiri neregulamentare, ar 
fi pătruns pe contrasens, 
intrând în coliziune cu un 
a u t o t u r i s m  c o n d u s  
regulamentar de către un 
bărbat în vârstă de 30 de ani 
din comuna Ghimpați, județul 
Giurgiu.

În urma impactului ambii 
conducători auto și pasagerii 
din ambele autovehicule au 
necesitat îngrijiri medicale, 

toți șase fiind transportați la 
spital.

Rezultatul testării cu 
aparatul alcooltest a indicat 
faptul că, la momentul 
producerii evenimentului 
rutier, conducătorii auto nu se 
aflau sub influența băuturilor 
alcoolice.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșiri i infracțiunii de 
vătămare corporală din culpă, 
urmând ca la finalizarea 
cercetărilor să fie propusă 
soluție prin Parchet.

C. DUMITRACHE

Ponderea românilor care preferă să achiziţioneze poliţe de 
asigurări din faţa computerului sau a telefonului mobil s-a 
dublat, în 2020, la 12% de la 6%, cât se înregistra în 2019, 
reiese din rezultatele Barometrului UNSAR-IRES privind 
"Percepţia riscului şi cultura asigurărilor în România", publicate 
joi.

Potrivit datelor centralizate, 1 din 5 români (circa 18%) 
preferă serviciile online pentru achiziţionarea de poliţe sau 
pentru gestionarea acestora, în timp ce ponderea celor care 
folosesc servicii online în general, altele decât cele de asigurări, 
este de 59%.

De asemenea, categoria de populaţie pentru care soluţiile 
online au o importanţă mai crescută este reprezentată de tinerii 
până în 35 de ani, cu educaţie superioară, şi care locuiesc în 
mediul urban.

Cercetarea de specialitate evidenţiază faptul că două treimi 
dintre participanţi (66%) au declarat că soluţiile online sunt 
importante pentru ei atunci când achiziţionează sau 
gestionează o asigurare, iar circa 76% dintre respondenţi au 
afirmat că sunt mulţumiţi de serviciile online pe care le-au 
utilizat.

În acest sens, serviciile online reprezintă al doilea factor de 
mulţumire în ceea ce priveşte experienţa cu companiile de 
asigurări, după interacţiunea cu personalul, despre care 88% 
dintre participanţii la studiu au declarat că sunt mulţumiţi şi 
foarte mulţumiţi.

Utilizarea serviciilor online este în strânsă legătură cu 
accesul la Internet, iar conform celor mai recente statistici 
oficiale trei sferturi dintre gospodăriile din România au acces la 
internet. Pentru accesarea internetului, 86% din populaţie 
apelează la smartphone.

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

Două autoturisme s-au cicnit frontal! 
6 persoane au ajuns la spital

Consiliul Local pentru Situații de Urgență 
Municipiul Roșiori de Vede, întrunit în ședință 
extraordinară, online, în ziua de marți, 23 iunie 
2020, a hotărât redeschiderea Târgului 
săptămânal municipal, începând cu data de 
26 iunie 2020.

Sunt permise la comercializare produsele 
agricole, produsele industriale (scândură, 
tablă, feroase, îmbrăcăminte și alte articole 
texti le, încălțăminte, obiecte de uz 
gospodăresc ș.a.), mobilă, legume, fructe și 
păsări. Nu sunt acceptate la comercializare 
produselesecond hand.

În incinta târgului este obligatorie purtarea 
măștii și păstrarea distanței de 1,5 metri între 

persoane.
La intrarea în târg se va efectua un triaj 

observațional și nu se va permite accesul 
persoanelor care prezintă simptome de 
infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) sau 
temperatura corporală este mai mare 37,30 C.

Pentru buna desfășurare a activităților și 
evitarea aglomerației, în Târgul săptămânal 
vor fi amenajate culoare de accesși de 
circulație.

Serviciul A.D.P.P. din cadrul Primăriei 
Municipiului Roșiori de Vede va asigura 
dezinfecția aleilor și a mobilierului urban din 
incinta târgului. (B.P.)  

Alianţa USR PLUS a fost înregistrată oficial 
ca alianţă politică, după ce Tribunalul 
Bucureşti a admis cererea celor două partide, 
informează USR prin intermediul unui 
comunicat.

"Alianţa USR PLUS a fost înregistrată 
oficial, miercuri, 24 iunie 2020. Secţia a II-a 
Civilă a Tribunalului Bucureşti a admis 
miercuri cererea de înregistrare a alianţei 

politice dintre Uniunea Salvaţi România şi 
Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate, sub 
numele complet 'Alianţa USR PLUS'. Noua 
formaţiune a fost înscrisă în Registrul 
Partidelor Politice aflat la Tribunalul Bucureşti. 
Au existat două cereri de intervenţie în proces, 
care au fost respinse", precizează sursa 
citată.

De mâine, se redeschide
 Târgul săptămânal de la Roşiori de Vede

Agenția pentru Protecția 
Mediului Teleorman a emis 
acte de reglementare pentru 
proiecte publice/private și 
a c t i v i t ă ț i  c u  i m p a c t  
semnificativ asupra mediului 
și anume: 8 autorizaţii de 
mediu fără bilanţ de 
mediu; 3 autorizații de 
mediu revizuite; transfer 
autorizație de mediu-6; 
respinger i  so l ic i tăr i  
autorizații de mediu -1; 
acord de  mediu -1; 2 
avize de mediu.

APM Teleorman a 
realizat 2 ședinţe CAT, 2 
dezbateri publice și un 
Comitet Special constituit 
pentru Planuri și Programe și 
a elaborat un număr de 5 
aprobări de transport deșeuri 
periculoase, conform H.G. nr. 
1061/2008.

A f o s t  m o n i t o r i z a t ă  

permanent calitatea aerului 
prin staţiile automate care fac 
parte din Reţeaua Naţională 
de Monitorizare a Calităţii 
Aerului. În luna mai a.c. nu s-
au înregistrat depășiri ale 
valorilor limită, conform Legii 

nr.104/2011 privind calitatea 
aerului înconjurător.

A realizat 7 determinări 
pentru pulberi sedimentabile 
prelevate în localitățile urbane 
Alexandria, Turnu Măgurele și 
Zimnicea și nu au fost 

înregistrate depășiri.
A efectuat 54 analize 

fizico-chimice la 9 probe de 
apă provenite din precipitații, 
iar pentru supravegherea 
radioactivității mediului au 
f o s t  e f e c t u a t e  1 1 7 7  

măsurător i .  Valor i le 
măsurate s-au încadrat 
în l imi te le fondulu i  
natural.

APM Teleorman a 
efectuat 5 expertize 
fizico-chimice la probele 
de ape uzate prelevate 
d e  l a  o p e r a t o r i i  
e c o n o m i c i  c a r e  
evacuează ape uzate în 

cursuri de apă și a transmis la 
ANPM ș i  COSU/MMAP 
situația centralizatoare pentru 
poluările accidentale pentru 
luna mai 2020.

Cornelia RĂDULESCU

APM Teleorman: Activitatea desfășurată

Barometru UNSAR-IRES: 

Dublare a numărului românilor 
care achiziţionează online poliţe

 de asigurări, în 2020

Alianţa USR PLUS, 
înregistrată oficial ca alianţă politică
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Referindu-se la inundațiile 
severe din ultima perioadă, 
președintele Klaus Iohannis 
s u s ț i n e  c ă  o  p a r t e  
semnificativă a fondurilor 
europene din perioada 2012-
2027 ar trebui direcționată 
către proiecte legate de 
combaterea schimbări lor 
climatice.

”Ne confruntăm în aceste 
zile cu o serie de inundații 
severe, care au afectat viața a 
mii de români și au produs 
pagube însemnate în foarte 
multe gospodării. În plină criză 
sanitară cauzată de epidemia 
de COVID-19, avem, iată, și o 
a l tă  s i tuaț ie  gravă,  cu 
consecințe pe termen lung 
pentru toți cei aflați în aceste 
zone sinistrate.Vreau să 
t r a n s m i t  u n  m e s a j  d e  
solidaritate familiilor greu 
încercate. Autoritățile depun 
toate eforturile pentru a-i ajuta 
pe oameni, pentru a le proteja 
pe cât posibil gospodăriile și a 
le asigura celor afectați ceea 
ce au nevoie în aceste 
momente dramatice. ”Este 
tragic că aceste fenomene 
meteorologice extreme s-au 
soldat cu pierderi de vieți 
o m e n e ș t i  ș i  t r a n s m i t  
c o n d o l e a n ț e  f a m i l i i l o r  
îndol ia te.Din nefer ic i re ,  
inundațiile cu consecințe 
grave sunt fenomene care se 
repetă frecvent în România și 
trebuie să fim mult mai bine 

pregătiți în a le gestiona”, a 
declarat miercuri președintele 
Klaus Iohannis.

”Ceea ce vedem acum este 
c o n s e c i n ț a  a m p l i f i c ă r i i  
schimbărilor climatice și a 
ignorării timp de ani de zile a 
acestor pericole. Odată cu 
schimbările climatice, apar din 
ce în ce mai multe fenomene 
meteo extreme și în țara 
noastră. Luna iunie, de 
exemplu, a acestui an a fost 
cea mai ploioasă din ultimii 60 
de ani, fapt care a generat 
inundații severe și numeroase 
probleme într-un interval de 
timp foarte scurt”, a precizat 
Iohannis, adăugând că e 
imperativă o schimbare rapidă 
de abordare pentru a putea 
răspunde eficient unor situații 
de o asemenea amploare.

Șeful statului a avertizat că 
digurile nu sunt suficiente, ci 
trebuie conservat fondul 
forestier și campanii susținute 
de împădurire.

În acest context, Iohannis a 
s u b l i n i a t  c ă  ” o  p a r t e  
semnificativă din fondurile 
europene de care va beneficia 
R o m â n i a  î n  u r m ă t o r u l  
exercițiu bugetar 2021-2027 
va trebui să fie direcționată 
către proiecte legate de 
combaterea schimbări lor 
climatice, așa numitul Pachet 
Green Deal, propus de 
Comisia Europeană”.

”Împreună cu Guvernul, 
v o m  f a c e  d e m e r s u r i l e  
necesare astfel încât proiecte 
de acest tip să poată fi 
implementate și să aibă drept 
efect prevenirea unor inundații 
similare cu cele din aceste zile 
sau chiar unele mult mai 
grave.Această schimbare de 
mentali tate despre care 
vorbeam este obligatoriu să 
aibă loc acum pentru a evita 
aceste drame pe care oamenii 
le trăiesc în fiecare an când 
avem ploi abundente”, a 
afirmat Iohannis.

Se mai măresc pensiile? Cum vede președintele Klaus 
Werner Iohannis situația? În condițiile provocate de 
pandemie, mai sunt oare bani pentru mărirea pensiilor?

 ”Ar fi nedrept ca pensionarii să plătească toată nota de 
plată a epidemiei de coronavirus”, a declarat președintele 
Iohannis. Consiliul fiscal susține că în România  bugetul țării 
nu suportă o creștere a pensiilor cu 40 % de la 1 septembrie. 
Decizia privind majorarea pensiilor din toamnă este una 
politică, susține ministrul de finanțe.

Guvernul este hotărât să crească pensile, dar nu cu 40 %. 
Premierul Orban a anunțat că pensiile vor crește, dar cu un 
procent care să permită plata lor și anul viitor. Președintele a 
spus că mărirea pensiilor e o chestiune care trebuie analizată 
de experți și de guvernanți cu mare atenție și că probabil la 
jumătatea anului, la rectificarea bugetară, Guvernul va trebui 
să ia o decizie. ”Guvernul trebuie să ia o decizie, fiindcă după 
jumătatea anului lucrurile trebuie să fie foarte bine clarificate”, 
a spus președintele, care a amintit și faptul că pensionarii 
sunt o categorie vulnerabilă.

De cealaltă parte a baricadei, social-democrații vor cu 
orice preț mărirea pensiilor de la 1 septembrie cu40 %. 
Deputatul PSD de Teleorman, Petre Cioabă susține cu 
fermitate mărirea pensiilor la 1 septembrie cu 40 de procente. 
Petre Cioabă susține că banii pentru mărirea pensiilor au fost 
prinși în bugetul țării, că este inadmisibil să fie încălcată o 
lege, și este de acord cu președintele Iohannis în ceea ce 
privește faptul că pensionarii sunt o categorie vulnerabilă.

Deputatul Petre Cioabă amintește guvernanților că există 
și moțiuni de cenzură, există și posibilitatea suspendării 
președintelui Iohannis. Și fără să fie pătimaș ori patetic, Petre 
Cioabă amintește actualei puteri de alternanța la guvernare 
în care social-democratul crede.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a declarat, după ce Curtea de 
Apel București a suspendat hotărârea de guvern privind 
reorganizarea Ministerului Finanțelor Publice, că îi îndeamnă 
pe magistrați "să judece cu mai multă atenție".

"Este vorba despre o suspendare care este decisă până la 
judecarea de fond. Sigur că nu pot să nu îmi pun întrebări ce 
treabă există în această procedură. Eu cred că 
managementul unui minister trebuie să își organizeze 
ministerul așa cum consideră necesar. Nu suntem la primele 
astfel de decizii și aici chiar îi îndemn pe judecători să judece 
cu mai multă atenție, pentru că în elaborarea hotărârilor de 
guvern de organizare și funcționare ale ministerelor, ale 
autorităților administrației centrale, conducătorii acestor 
instituții au posibilitatea legală de a-și organiza activitatea în 
departamente, direcții generale, așa cum consideră ei că 
este bine. Dacă în felul ăsta se suspendă hotărâri de guvern 
privitor la reorganizarea unor ministere, reforma în 
administrație va fi întârziată, pentru că cine știe când se va 
ajunge la judecarea pe fond, iar suspendarea unui act 
normativ, mă rog a prevederilor legate de Direcția Juridică, nu 
mi se pare corectă", a afirmat miercuri Orban, după ce 
magistrații de la Curtea de Apel București au suspendat 
hotărârea de guvern privind reorganizarea Ministerului 
Finanțelor Publice, prin care era desființată Direcția Generală 
Juridică, care era înlocuită cu două noi structuri, relatează 
Agerpres.

PSD atacă

Orban despre decizia 
instanței privind MFP: Îi îndemn 

pe judecători să judece 
cu mai multă atenție

Aderarea la Uniunea Europeană a adus 
pentru România mai degrabă avantaje, 
consideră 57,3% dintre angajații unui sondaj 
INSCOP publicat miercuri (față de 63,8% în 
septembrie 2019).

33,3% sunt de părere că a adus mai 
degrabă dezavantaje (în creștere față de 
27.7% față de septembrie 2019), iar 9,4% 
reprezintă non-răspunsurile.

Aderarea la Uniunea Europeană este 
văzută ca o sursă de avantaje pentru România 
mai ales de către: cei sub 30 de ani sau peste 
60 de ani, persoanele cu un nivel de educație 
mai ridicat și venit peste 3000 de ron, gulerele 
albe, angajații la privat, rezidenții din urbanul 
mare.

Cei care cred că aderarea la Uniunea 
Europeană a adus pentru România mai 
degrabă dezavantaje sunt cu precădere: 
persoane cu vârsta între 30 și 59 de ani, cu un 
nivel de educație mai scăzut, cu venit sub 3000 
ron, gulere gri, angajați la stat, rezidenți în 
urbanul mic sau rural.

64,6% dintre români (un procent similar 
celui din septembrie 2019) sunt de părere că 
alianța cu Statele Unite ale Americii este cea 
mai bună garanție de securitate pentru 
România, în timp ce 25,7% își exprimă 
dezacordul, iar 11,6% nu știu sau nu răspund, 
arată sondajul INSCOP, realizat în perioada 25 
mai-1 iunie 2020.

SUA este țara în care românii au cea mai 
mare încredere, cu 48,9% încredere multă și 
foarte multă, urmată de Germania cu 44,5%.

14,% dintre respondenți declară că au 
încredere în Ungaria și doar 8,8% în Rusia.

69,6% dintre români consideră că relația cu 
Statele Unite ale Americii și cea cu Uniunea 
Europeană sunt la fel de importante pentru 
România. 24% sunt de părere că relația cu 
Uniunea Europeană este cea mai importantă 
relație de colaborare pe plan extern pentru 
România, iar 2% indică relația cu SUA. 
Procentul non-răspunsurilor este de 4,4%.

În opinia a 61,1% dintre respondenți, în 
ultimii ani, atitudinea liderilor politici ai Ungariei 
față de România a fost una mai degrabă ostilă, 
în timp ce doar 24% apreciază atitudinea 
acestora ca fiind mai degrabă prietenoasă. 
14,9% nu știu sau nu răspund.

73,7% dintre cei intervievați susțin Unirea 
României cu Republica Moldova (în creștere 
față de 68% în septembrie 2019), în timp ce 
22,7% se opun acestei idei. 3,7% nu știu sau nu 
răspund.

91,8% dintre participanții la sondaj declară 
că se simt mândri că sunt români (în creștere 
față de 80,9% în septembrie 2019), în timp ce 
7% afirmă contrariul. 1,2% nu știu sau nu 
răspund.

În opinia a 92,3% dintre respondenți, 
cunoașterea limbii române trebuie sa fie o 
obligație pentru orice cetățean român (în 
creștere față de 88,1% în septembrie 2019). 
7,5% afirmă contrariul, iar 0,2% nu știu sau nu 
răspund.

88,8% dintre respondenți sunt de părere că 
România trebuie să protejeze drepturile 
minorităților naționale de pe teritoriul său (în 
creștere față de 79,7% în septembrie 2019), 
9,5% au o opinie contrară. Nu știu sau nu 
răspund 1,7%.

Iohannis:Fondurile UE să fie direcționate
 către proiecte legate de combaterea 

schimbărilor climatice

Sondaj INSCOP: Aderarea la UE a adus pentru 
România mai degrabă avantaje
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Mai exact, locuitorii din 

Alexandria, Roșiorii de Vede și 
Orbeasca vor primi azi circa 
3500 de pachete cu alimente, 
urmând ca livrarea să se 
încheie la începutul lui august. 
Pachetele cu produse de 
igienă vor ajunge în Teleorman 
în perioada 29-30 iulie, pentru 
peste 39.000 beneficiari din 97 
de localități.

În timp ce la rafturile 
magaz ine lo r  p roduse le  

incluse în pachetele de 
alimente costă 206.54 lei, 
achiziționarea prin POAD 
costă doar 150.2 lei (inclusiv 
TVA), la care se adaugă un 
cost de 1.5 lei per pachet de 
transport (inclusiv TVA)”, a 
spus vice-premierul, Raluca 
turcan în Teleorman.

Așadar, pachetele POAD 
asigură un preț mai mic decât 
cel al pieței și încurajează 
p r o d u c ț i a  l o c a l ă  p r i n  
achiziționarea unor produse 

fabricate în România.
Guvernul PNL a dezvoltat 

acest program în semn de 
solidaritate față de persoanele 
cele mai afectate de criza 
COVID-19 și e îmbucurător că 
într-un timp atât de scurt, 
acestea deja au ajuns la 
beneficiari.

O a doua tranșă de astfel 
de pachete va fi distribuită 
până la sfârșitul acestui an.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Pachetele de la UE au început să fie 
împărțite destinatarilor

Camera Deputaţilor, în 
calitate de for decizional, a 
aprobat cu amendamente, 
OUG 69/2020 prin care 
Guvernul a instituit mai multe 
măsuri fiscale şi a acordat 
facil i tăţi la plata plata 
impozitului anual pe clădiri 
sau a taxei lunare pe clădiri, 
la plata taxei şi a chiriei 
datorate pentru ocuparea 
domeniului public, şi a anulat 
unele obligaţii accesorii, 
pentru perioada stării de 
urgenţă şi de alertă.

Astfel, conform noului act 
normativ, pentru durata stării 
de urgenţă, a stării de alertă 
şi pentru durata ulterioară 
încetării stării de alertă până 
la sfârşitul anului fiscal 2020, 
în cazul contribuabililor 
plătitori de impozit pe 

c lădir i / taxă pe c lădir i ,  
consiliile locale, respectiv 
C o n s i l i u l  G e n e r a l  a l  
Municipiului Bucureşti pot 
adopta hotărâri până la data 
de 14 august 2020 privind:

- reducerea impozitului 
anual pe clădiri cu o cotă de 
până la 50%, pentru clădirile 
nerezidenţiale, aflate în 
proprietatea persoanelor 
fizice sau juridice, folosite 
pentru activitatea economică 
proprie a acestora sau date 
în folosinţă (...) dacă în 
perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenţă, ca 
urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului Sars-Cov-2, 
proprietarii sau utilizatorii 
clădirilor au fost obligaţi, 
potrivit legii, să îşi întrerupă 
total activitatea economică 
sau deţin certificatul pentru 
situaţii de urgenţă emis de 
M in i s te ru l  Economie i ,  
Energiei şi Mediului de 
Afaceri prin care se certifică 
întreruperea parţială a 
activităţii economice;

- scutirea de la plata taxei 
lunare pe clădiri datorate de 
către concesionari, locatari, 
t i t u l a r i i  d r e p t u l u i  d e  
administrare sau de folosinţă 
a unei clădiri proprietatea 
publică sau privată a statului 

ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, după caz, dacă, în 
perioada pentru care s-a 
instituit starea de urgenţă ca 
urmare a efectelor epidemiei 
coronavirusului Sars-Cov-2, 
utilizatorii clădirilor au fost 
obligaţi, potrivit legii, să îşi 
întrerupă total activitatea 
economică.

În  s i t ua ţ i a  î n  ca re  
autorităţile administraţiei 
publice locale competente 
adoptă hotărâri de acordare 
a reducerii impozitului pe 
clădiri le nerezidenţiale, 
proprietarii clădirilor au 
obligaţia ca, până la data de 
15 septembrie 2020 inclusiv, 
să depună la organul fiscal 
local în a cărui rază teritorială 
de competenţă se află 
clădirea o cerere de acordare 

a reducerii, însoţită de o 
dec la ra ţ i e  pe  p rop r i a  
răspundere.

În cazul proprietarilor care 
deţin clădiri nerezidenţiale 
date în folosinţă pentru 
desfăşurarea unor activităţi 
economice  că t re  a l t e  
persoane fizice sau juridice, 
pe perioada în care s-a 
instituit starea de urgenţă, 
din declaraţia pe propria 
răspundere trebuie să reiasă 
că aceştia se regăsesc 
concomitent în următoarele 
situaţii:

- au renunţat la cel puţin 
50% din dreptul de a încasa 
contravaloarea chi r ie i ,  
redevenţei sau altă formă de 
utilizare a clădirii, stabilită 
c o n f o r m  p r e v e d e r i l o r  
contractuale, pe perioada 
pentru care s-a instituit 
starea de urgenţă;

- cel puţin 50% din 
suprafeţele totale deţinute şi 
a f e c t a t e  a c t i v i t ă ţ i l o r  
economice nu au fost 
utilizate, ca urmare a faptului 
că titularii dreptului de 
f o l o s i n ţ ă  a  c l ă d i r i l o r  
respective au fost obligaţi, 
potrivit legii, să îşi întrerupă 
total şi/sau parţial activitatea 
economică, au mai stabilit 
deputaţii.

Cursuri de calificare în Roșiorii de Vede
În concordanță cu piața muncii din Roșiorii 

de Vede, la scrierea proiectului „Un viitor mai 
bun prin eforturi comune în municipiul Roșiorii 
de Vede” s-a identificat nevoia de formare 
profesională a grupul țintă în calificări 
profesionale precum confecționer-asamblor 
articole textile, instalator tehnico -sanitare și 
gaze, lucrător finisor pentru construcții, 
operator la prepararea produselor zaharoase, 
operator introducere validare și procesare 
date, electrician în construcții, brutar, ospătar 
lucrător în unitățile de alimentație. 

Experții proiectului vor începe de joi, 25 iunie 
2020, cursul de calificare în meseria de lucrător 
finisor pentru construcții. Deschiderea cursului 
se va face de la ora 11.30, la Școala Gimnazială 
„Dan Berindei”, situată în str. Carpați nr. 40.

Cursanții vor dobândi cunoștințe teoretice și 
practice și vor beneficia de certificat de 
calificare recunoscut la nivel național și UE,  
mediere pentru integrarea pe piața muncii, 
servicii medicale gratuite și inițiere în 
competențe informatice și competențe 

antreprenoriale.
Pentru participarea la acest curs, cei înscriși 

vor primi câte 1800 de lei.
De la începutul proiectului, s-au desfășurat 

13 cursuri de calificare profesională în 
meseriile: confecționer-asamblor articole 
textile, instalator tehnico-sanitare și gaze, 
operator la prepararea produselor zaharoase, 
operator introducere validare și procesare 
date, electrician în construcții, brutar, ospătar 
lucrător în unitățile de alimentație.

Proiectul „Un viitor mai bun prin eforturi 
comune în Municipiul Roșiorii de Vede” este un 
proiect implementat de Asociația de prietenie 
Româno-Franceză ROMFRA Alexandria, în 
parteneriat cu Power Net Consulting S.R.L. 
București, SC Kalymed Impex S.R.L. Roșiorii 
de Vede, Școala Gimnazială „Alexandru 
Depărățeanu” Roșiorii de Vede, Școala 
Gimnazială „Dan Berindei” Roșiorii de Vede, 
SC BIQ Consulting S.R.L. Alexandria și 
Municipiului Roșiorii de Vede.

Cornelia RĂDULESCU

* Terenurile din curțile 
fostelor CAP-uri, ale fostelor 
A s o c i a ț i i  E c o n o m i c e  
Intercooperatiste și ale 
f o s t e i  C o o p e r a ț i i  d e  
Consum trec în proprietatea 
actualilor deținători, dacă 
îndeplinesc o serie de 
condiții prevăzute în noua 
Lege de modificare a Legii 
fondului funciar nr. 18/1991.

Președintele României, 
Klaus Iohannis, a semnat, în 
data de 24 iunie 2020, decretul 
privind promulgarea Legii 
pentru modificarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991.

Pot r iv i t  aceste i  leg i ,  
t e r e n u r i l e  a f e r e n t e  
construcțiilor edificate de către 
fostele Cooperative Agricole 
de Producție, de fostele 
A s o c i a ț i i  E c o n o m i c e  
Intercooperatiste, de fostele 
organizații și entități ale 
cooperaț iei  de consum, 
indiferent de denumirea 
acestora, precum terenurile 
aferente altor construcții aflate 
în proprietate privată, se 
î n s c r i u ,  l a  c e r e r e ,  î n  
p r o p r i e t a t e a  a c t u a l i l o r  
deținători, cu îndeplinirea 
cumulativă a următoarelor 
condiții:

-  sun t  de ț ină to r i  de  
cons t ruc ț i i  de  l a  da ta  
dobândirii și până la data 

solicitării înscrierii dreptului de 
proprietate;

- fac dovada că imobilul 
este înregistrat în registrul 
agricol și dovada plăți i  
impozitelor și taxelor aferente 
în conformitate cu prevederile 
legale;

- pentru terenul aferent 
construcției nu a fost constituit 
sau reconstituit dreptul de 
proprietate.

O altă modificare legislativă 
vizează terenurile aferente 
casei de locuit și a anexelor 
gospodărești, precum și a 
curții și grădinii din jurul 
acestora, care nu au fost 
cooperativizate. Deținătorii 
sau moștenitorii acestora, 

inclusiv cei care au cumpărat 
imobilul, potrivit prevederilor 
Legii nr. 112/1995 pentru 
reg lementa rea  s i tua ț ie i  
juridice a unor imobile cu 
destinația de locuințe, cu 
modificările ulterioare, pot 
solicita, la cerere, comisiei 

județene emiterea titlului de 
proprietate în condiț i i le 
prezentei legi,  dacă terenul 
este în proprietatea statului 
sau a unităților administrativ-
teritoriale și persoanele 
solicitante au calitatea de 
proprietari ai construcțiilor.

Legea intră în vigoare 
imediat după publicarea 
acesteia  în Monitorul Oficial. 

George ZAVERA

Legea Fondului funciar, modificată 

Se fac noi împroprietăriri cu terenuri 
aparținând fostelor CAP-uri! 

Autorităţile locale pot 
adopta reduceri de maximum 

50% a impozitelor şi 
taxelor pe clădiri
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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
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Au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de 

fraudă 3 candidați, care nu vor mai avea dreptul 
de a participa la următoarele două sesiuni ale 
examenului de Bacalaureat.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, 
până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile 
art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor - RGPD), precum 
și cu solicitarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, Ministerul Educației și Cercetării va 
publica rezultatele elevilor obținute în urma 

susținerii examenelor naționale cu anonimizarea 
numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, 
cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul 
orar 16:00-19:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul 
orar 8:00-12:00. În acest caz, candidații 
completează, semnează și depun/transmit 
electronic și o declarație-tip în care se 
menționează faptul că au luat cunoștință că nota 
acordată ca urmare a soluționării contestației 
poate modifica, după caz, nota inițială, prin 
creștere sau descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este semnată și de către 
părinții/reprezentanții legali ai acestora

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 
iulie.

Cornelia RĂDULESCU
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P r e ș e d i n t e l e  
Klaus Iohannis a 
atacat miercuri la 
C u r t e a  
C o n s t i t u ț i o n a l ă  
l e g e a  c a r e  
c o n d i ț i o n e a z ă  
educația sexuală în 
școală de acceptul 
părinților, potrivit 
G4Media.ro. Inițiativa PSD și PNL prin care predarea 
educației sexuale în școli este eliminată, fiind înlocuită cu 
”educație sanitară” pentru care este nevoie de acordul 
expres al părinților, a fost adoptată de Parlament în 3 
iunie.

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, a 
făcut apel atunci la deputaţii PSD şi PNL „să nu blocheze” 
predarea educaţiei sexuale în şcoli, în contextul în care 
România este ţara cu cel mai mare număr de mame 
minore din Europa. Solicitarea s-a a fost însă ignorată de 
celelalte partide.

În sesizarea sa, publicată de G4Media.ro, 
președintele arată între altele că deputații au adoptat 
modificări care au obiect de reglementare complet diferit 
față de cel avut în vedere de inițiator, că nu au fost 
procedurile și atribuțiile fiecărei camere a Parlamentului, 
iar teminologia folosită (educația sanitară) produce 
confuzie, iar unele norme nou introduse sunt lipsite de 
claritate. În plus, unele prevederi introduse prin 
amendament au determinat o “reglementare 
contradictorie, incoerentă și ininteligibilă”, se arată în 
sesizare.

Trei candidați din Teleorman, eliminați 
la a doua probă a Bacalaureatului

Cons idera tă  de  mu l te  
persoane un „superaliment“, 
spirulina este o algă, care poate 
fi întâlnită în lacurile sărate din 
climatul subtropical sau în 
ocean. Cui îi este recomandată 
şi cum poate fi consumată, 
citeşte mai multe în numărul 8 al 
revistei Click! pentru femei!

Combate alergiile
În sezonul cald, alergiile la 

praf sau la polen sunt o 
problemă cu care se confruntă 
multe persoane. La acestea se 
adaugă şi alergiile la părul de 
animale. Deoarece reduce 
inflamaţia căilor respiratorii, 
spirulina este recomandată 
celor care suferă de rinită 
alergică. Astfel, simptome 
precum congestia nazală, 
strănutul sau lăcrimarea ochilor 
sunt mult diminuate.

E c h i l i b r e a z ă  v a l o r i l e  

colesterolului
În categoria de risc pentru 

afecţiunile cardiovasculare se 
numără şi persoanele care au 
v a l o r i l e  c r e s c u t e  a l e  
colesterolului rău, LDL-ul, şi ale 
trigliceridelor. Chiar şi un gram 
de spirulină pe zi, poate scădea 
cu 16,3% nivelul trigliceridelor şi 
cu 10% pe cel al colesterolului 
rău. În acelaşi timp, creşterea 

dozei de spirulină la 4,5 grame 
pe zi ajută la creşterea nivelului 
de colesterol bun, HDL.

Scade tensiunea arterială
Spirulina conţine o substanţă 

numită ficocianină, care are 
proprietăţi antihipertensive. 
Totodată, spirulina creşte 
producţia de acid nitric, o 
moleculă care contribuie la 
relaxarea şi la dilatarea vaselor 
de sânge. Din acest motiv, este 
recomandată celor care suferă 

de hipertensiune, mai ales dacă 
sunt supraponderali. Pe lângă 
reducerea tensiunii arteriale, 
sp i ru l ina  acce le rează ş i  
m e t a b o l i s m u l ,  c e e a  c e  
stimulează creşterea numărului 
de calorii arse în fiecare zi şi, 
implicit, scăderea în greutate. În 
acest caz, este recomandată o 
doză între 4,5 şi 6 grame de 
spirulină pe zi.

De ajutor celor cu anemie
Fiind un „superaliment“ 

concen t ra t  în  subs tan ţe  
nutritive, spirulina nu ar trebui să 
lipsească din alimentaţia celor 
care suferă de anemie. Ea 
contribuie la sporirea numărului 
de celule roşii în sânge şi 
îmbunătăţeşte, astfel, buna 
funcţ ionare a  s is temulu i  
imunitar, ameliorând simptome 
precum senzaţia de slăbiciune 
fizică şi oboseală prelungită. 
Totodată, spirulina are efect 
energizant şi, dizolvată într-un 
pahar cu apă sau cu suc de 
fructe dimineaţa, poate înlocui 
cafeaua zilnică.

Mai puţin zahăr în sânge
În completarea tratamentului 

medicamentos, persoanele care 
suferă de diabet de tip 2 pot 
încerca o cură de trei luni cu 
spirulină. Aceasta contribuie la 
echilibrarea nivelului de zahăr în 
sânge şi la îmbunătăţirea 
valorilor markerului HbA1c, 
hemoglobina glicată, cea care 
indică valoarea nivelului de 
zahăr din sânge din ultimele 2-3 
luni.

Anual, zeci de mii de elevi nu dau examenul, fie 
că vorbim de evaluarea națională sau de 
bacalureat. O bună parte dintre ei lipsesc pentru 
că părinții lor nu își permit să le plătească 
transportul până la școală. Un studiu recent arată 
că unitățile de învățământ cu cea 
mai mare rată de absenteism 
sunt din comunități vulnerabile, 
acolo unde sunt familii sărace, 
monoparentale sau cu mulți copii, 
fără locuri de muncă ori care 
lucrează cu ziua.

Oficial, în fiecare an, zeci de 
mii de elevi nu se prezintă la 
evaluarea națională și bacalaureat. Datele 
ministerului Educației arată că anul trecut mai 
bine de 16.000 de elevi nu au dat examenele, în 
timp ce în urmă cu doi ani, numărul acestora 
depășea 21.000.

Statistica se va menține și anul acesta. La 
evaluarea națională au fost raportați mai bine de 
11.000 de absenți, iar numărul absenților de la 
bacalaureat sare de 9.500.

Mihaela Nabăr, director World Vision România: 
Am urmărit participarea la 
examenele de evaluare încă de la 
momentul în care copiii au fost 
invitați să vină în sălile de clasă și 
să facă pregătire. Prezența a fost 
între 20 și 23%. 56% dintre părinți 
declară că nu își permit să își 
trimită copiii la școală mai departe 
pentru că nu își permit costul 

educației.
România este fruntașa Europei la abandonul 

școlar. Oficial, doi din zece elevi ajung să renunţe 
la şcoală. Cei mai mulţi sunt din mediul rural şi 
provin din familii sărace.

Spirulina, un remediu pentru multe afecțiuni

Sărăcia, motiv de absenteism la examene

Numărul zilnic de cazuri COVID-19 înregistrate la nivel 
mondial depășește constant, în ultimele zile, 150.000, 
ritm în care planeta va atinge la începutul săptămânii 
viitoare pragul de 10 milioane de infectări.

La nivel global, în ultimele 24 de ore au fost 
înregistrate 167.622 de noi cazuri, din care 5.297 decese, 
conform analizei publicate joi de INSP.

Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în Statele Unite 
ale Americii, Iran, Pakistan, Arabia Saudită, Egipt, Africa 
de Sud, India, Bangladesh, Mexic, Brazilia, Argentina, 
Columbia, Chile, Peru și Rusia.

De altfel, în ultima perioadă, cele mai multe infectări 
zilnice vin de pe continentul american, urmat de Asia și 
Europa.

În ceea ce privește bătrânul continent, țările în care s-
au dezvoltat cele mai mari focare la startul epidemiei au 
început să raporteze cifre destul de mici în comparație cu 
perioadele de vârf: Italia – 577 cazuri, Spania – 334 
cazuri, Germania – 630 cazuri, Marea Britanie – 652 
cazuri.

Cât despre numărul de infectări raportate la milionul 
de locuitori, în top sunt Arabia Saudită, Brazilia, Chile și 
Peru, cu peste 100 de cazuri la milion.

La nivel global, SUA este cea mai afectată țară de 
pandemie, depășind 2,4 milioane de infectări, urmată de 
Brazilia, cu peste un milion și Rusia cu peste 600.000.

În ceea ce privește decesele, în top se află de 
asemenea SUA, cu aproape 125.000 de morți și Brazilia, 
care a depășit 50.000 de decese.

Președintele a atacat la 
CCR legea care condiționează

 educația sexuală în școală 
de acordul părinților

Creștere îngrijorătoare 
a infectărilor la nivel mondial
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În anul 2013 scriam în 
paginile ziarului despre 
„Troița lui Ștefăniță” din 
comuna Plopii Slăvitești. 
Scriam atunci despre un om 
simplu cu multă credință în 
Dumnezeu, Drăghiceanu 
Ștefan, care ajuns la 
bătrânețe s-a întors în satul 
natal și a ridicat o troiță din 
agoniseala de o viață, pe care să o lase generațiilor următoare 
ca loc de popas și rugăciune.

Domnul Ștefan 
t r ă i e ș t e .  M a i  
gârbovit de ani, 
sprijinit în baston, 
privește mâhnit cum 
Troița lui, -  „Troița 
lui Ștefăniță”, după 
doar șapte ani, abia 
se mai vede printre 
lăstarul copacilor.  
Mai mult a început 

să se degradeze din cauza acelorași cetățeni care au distrus și 
cișmeaua despre care am scris într-un număr trecut. Ca și la 
cișmea, oameni fără credință,  au rupt gardul împrejmuitor. 
Redau o fotografie de la slujba de Sfințire din anul 2013 când 
pictura nici nu se uscase, și una din prezent când aceeași 
pictură abia dacă se mai vede.

Mihail TĂNASE

Aseara am luat in masina un autostopist.

- Merci, zice el! Cum poti sa stii ca nu sunt un criminal in 

serie, totusi?

Ii raspund: 

- Sansele ca 2 criminali in serie sa fie in aceeasi masina 

sunt foarte mici!

***

- Hei, tocmai am pus capat unei relații de 5 ani...

- Îmi pare rău, prietene...

- Nu trebuie să-ți pară rău. Nu era relația mea ...

Pastila de râs

Un tezaur dacic, cu peste 
150 de podoabe din argint, 
arme, unelte și obiecte casnic, 
a fost recuperat de polițiștii din 
Alba. Tezaurul a fost furat din 
situri arheologice din sudul 
Transilvaniei.

Polițiștii susțin că obiectele 
provin din epoca dacică și 
epoca romană, iar valoarea lor 
a fost estimată la peste 
100.000 de lei.

Lotul de obiecte, format din 
podoabe dacice din argint, 
arme și unelte și obiecte 
casnice, ar fi fost furat în 
perioada 2015 – 2019 din mai 
multe situri arheologice 
situate în partea de sud a 
Transilvaniei, cu ajutorul unor 
detectoare de metale.

Ma jo r i t a t ea  p i ese lo r  
prezintă depuneri de pământ 
și oxid de fier, ceea ce 
constituie dovezi că au fost 
scoase din situri arheologice 
și se aflau lângă alte obiecte 
din diverse materiale, cum ar fi 

fier, lut ars sau os.
O b i e c t e l e  a u  f o s t  

expertizate de către specialiști 
din cadrul Institutului de 
Arheologie și Istoria Artei Cluj-
N a p o c a  ș i  a p a r ț i n  
P a t r i m o n i u l u i  C u l t u r a l  
Național, categoriile Tezaur și 
Fond.

Tezaurul dacic este unul 
d i n t r e  c e l e  m a i  m a r i  
recuperate, pe cale judiciară, 
în ultimii 10 ani și a fost depus 
în custodia Muzeului Național 

al Unirii din Alba Iulia.
F u r t u l  d i n  s i t u r i l e  

arheologice a devenit o 
practică în ultimii ani ca 
urmare a înmulțirii numărului 
celor care au detectoare de 
metale. Au existat, însă, și 
cazuri în care arheologii 
amatori au facut descoperiri  
importante cu ajutorul acestor 
detectoare pe care le-au 
anunțat și le-au predat apoi 
d i v e r s e l o r  m u z e e  d i n  
România.

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

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

Pentru prima dată după 3 ani de zile, rezultatele sesiunii de 
monitorizare a plajelor arată că litoralul românesc a fost în 2020 
cel mai curat din 2017.

Rezultatele au fost prezentate de către ONG-ul Mare 
Nostrum, care arată că numărul deșeurilor a scăzut 
considerabil, o cauză putând fi și perioada de pandemie, care a 
ținut oamenii acasă.

Cel mai murdar sector de plajă, în urma monitorizărilor 
efectuate a fost Năvodari. Pe locul 2 în topul cantității de 
deșeuri înregistrate s-a aflat Mamaia Nord. Cele mai mici 
cantități de deșeuri au fost înregistrate pe sectoarele din Vama 
Veche și Corbu.

”Cifrele înregistrate sunt într-adevăr mici, comparativ  cu 
perioadele similare ale anilor trecuți. Acest lucru nu poate decât 
să ne bucure, însă suntem convinși că aceste cifre mici sunt 
generate de starea de urgență, în care oamenii au stat în casă 
și nu au ajuns în număr mare și frecvent pe plajă. De 
asemenea, un alt factor a fost și faptul că autoritățile publice 
locale, precum reprezentanții Apelor Române Dobrogea Litoral 
au pregătit plaja pentru sezonul estival. Ne-ar fi plăcut să 
spunem că aceste cifre mici sunt rezultatul comportamentului 
responsabil, dar mai avem de lucrat mult din acest punct de 
vedere”, spune Mihaela Cândea Mirea, director executiv Mare 
Nostrum.

România reală
După șapte ani

Litoralul românesc, 
cel mai curat din ultimii ani În fiecare vară, gheţarul Presena din nordul 

Italiei este protejat de soare cu prelate 
reflectorizante imense. Gheţarul a pierdut mai 
mult de o treime din volumul său din 1993, iar 
măsura este vitală pentru salvarea sa.

„Această zonă se micşorează continuu, aşa 
că o acoperim cât mai mult 
posibi l” ,  expl ică Davide 
Panizza, 34 de ani, care 
conduce compania Carosello-
Tonale care face lucrările.

D e  l a  a c o p e r i r e a  a  
aproximativ 30.000 de metri 
pătraţi în 2008, când a început 
proiectul, echipa sa acoperă acum peste 
100.000 de metri.

Elemente ce se pun sunt „prelate geotextile 
care reflectă lumina soarelui, menţinând o 
temperatură mai mică decât cea externă şi 
astfel păstrând cât mai multă zăpadă”, a spus 
el pentru AFP.

Gheţarul este situat la graniţa dintre 

regiunile Lombardia şi Trentino Alto Adige, iar 
zona acoperită este la o altitudine de 2700-
3000 de metri.

Bucăţile de prelată fabricate în Austria costă 
până la 400 de euro fiecare şi echipa are 
nevoie de până la şase săptămâni pentru a le 

instala – ş i  încă şase 
săptămâni pentru a le elimina 
înainte ca iarna să revină, 
potrivit Mediafax.

Stratul de protecție este 
îndepărtat cândva pe la 
sfârșitul lunii septembrie. Din 
stratul de zăpadă salvat, zona 

de schi poate profita mult în octombrie, pentru 
că, spre deosebire de alți ghețari, pot deschide 
mai repede datorită stratului sigur de zapadă, 
spre bucuria schiorilor alpini.

Ghețarul Presena este o zonă populară de 
schi în rândul echipelor naționale de schi și 
snowboard datorită altitudinii mari de peste 
3000 m.

Un tezaur dacic, furat din 
sudul Transilvaniei, a fost recuperat

Un gheţar din Italia este „îmbrăcat” în prelate 
reflectorizante pe timpul verii



1 8 9 2  -  S - a  n ă s c u t  
scriitoarea Pearl S. Buck, 
laureată al Premiului Nobel 
pentru Literatură, în anul 
1938. (m. martie 1973)
1900 - A murit medicul şi 

o m u l  p o l i t i c  N i c o l a e  
Kretzulescu. (n. 1 martie 
1817)
1936 - A murit scriitorul şi 

omul politic Constantin 
Stere. Împreună cu Garabet 
Ibrăileanu şi Paul Bujor a 
întemeiat, în 1906, revista 
“Viaţa românească”. (n. iunie 
1865)
1 9 4 0  -  P r i m a  n o t ă  

ultimativă adresată României 
pentru cedarea Basarabiei şi a părţii de nord a Bucovinei
1941 - Aviaţia sovietică atacă de doua ori oraşul 

Bucureşti, precum şi zona Ploieşti
1945 - A fost semnată Carta Naţiunilor Unite (intrată în 

vigoare la 24 octombrie 1945) şi statutul Curţii 
Internaţionale de Justiţie, la San Francisco
2000 - A murit Corneliu Mănescu, om politic, unul 

dintre semnatarii “Scrisorii celor 6” îndreptată împotriva 
regimului ceauşist. (n. 8 februarie 1916)
2002 - A murit Ion Petreuş, rapsod popular. (august 

1945)
2007 - Insulele Galapagos, primul loc natural înscris în 

1978 în Patrimoniul mondial, au fost incluse pe lista 
monumentelor aflate în pericor.
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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 Opre Roma 
16:00 EURO polis 17:00 Yanxi, 
palatul suspinelor 18:00 Nadine 
18:50 Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 
21:10 Regii blestemați 23:00 
Telejurnal 00:00 Bibliotecarii 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 26 Iunie

Este posibil să fii 
lăudat de superiori 
p e n t r u  c a l i t a t e a  
c u n o ș t i n ț e l o r  
p r o f e s i o n a l e .  
Seriozitatea cu care îți 
duci la bun sfârșit 
sarcinile de serviciu nu 
va trece neobservată.

A se evita în această 
zi jocurile de noroc sau 
evadarea de realitate 
prin dependențe, în 
viitorul apropiat toate 
s e  v o r  î n t o a r c e  
împotriva ta. Este 
posibilă o amplificare a 
unor stări depresive.

Astrele vor lucra în 
favoarea ta pentru a 
finaliza un proiect, 
însă lucrul intens te va 
obosi. De aceea vei fi 
irascibil cu partenerul, 
c e e a  c e  î l  v a  
determina pe acesta 
să adune frustrări.

Te deblochezi și în 
sfârșit găsești soluția 
potrivită la problemele 
care s-au acumulat în 
ultimul timp. Ai mai 
mult curaj și pune-o în 
practică, pentru a te 
bucura de reușită cât 
mai repede.

Ai darul de a vedea 
tot ceea ce este mai 
bun la o persoană. O 
persoană pe care ai 
ajutat-o atunci când 
a v e a  m a i  m a r e  
nevoie, te va răsplăti 
pentru bunătatea de 
care ai dat dovadă.

Profesional, se vede 
că ești pe val, îți poate 
s o l i c i t a  c i n e v a  
expertiza, și pot ieși 
ceva bani în plus. 
Sentimental, încearcă 
să-ți păstrezi calmul și 
să ai cu partenerul de 
viață un dialog bazat pe 
afectivitate.

Dacă ești într-o 
relație de mai puțin de 
un an împreună cu 
partenerul, poți să 
auzi azi despre vestea 
apariției pe lume a 
unui copil sau vei 
primi complimente, 
declarații de dragoste.

O relație chiar de 
lungă durată se poate 
rupe în această zi, 
doar că pe ultima sută 
de metri poate să 
apară un ajutor de la 
cineva din anturaj 
care  să  sa lveze 
situația.

Astrele vin cu bune 
și rele, partea bună 
este că vei învăța noi 
luc ru r i  l ega te  de  
muncă, partea proastă 
va fi că sunt șanse să 
nu fii plătit. Îți dorești ca 
cel drag să te ajute în a 
rezolva o problemă.

BERBEC

S e  î n t r e v e d e  
pos ib i l i ta tea  de a  
rezolva o problemă 
dif ici lă ce ț ine de 
finanțe. Poți avea șanse 
de reușită în negocieri, 
t ranzacț i i ,  comer ț ,  
apare posibilitatea de a 
încheia un nou contract.

Ceea ce vei auzi azi 
nu va fi de bun augur 
pen t ru  a  pune  în  
practică un plan pe 
partea profesională, 
cineva din anturaj poate 
să te conducă pe o pistă 
g r e ș i t ă ,  f i e  d i n  
necunoștință de cauză, 
fie din invidie.

Sănătatea nu pune 
probleme majore în 
a c e a s t ă  z i ,  d a c ă  
munceșt i  în medi i  
periculoase. Nici acasă 
lucrurile nu stau chiar 
roz, încearcă să eviți 
lucrul cu obiecte ascuție 
care pot provoca răni.

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 Sherlock Holmes 00:00 
Maestrul Tai Chi 02:00 Las 
fierbinți 03:00 Lecţii de viaţă 
04:00 Vorbeşte lumea

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 5) 23:30 Ispita 01:30 
Observator 02:15 Acces direct 
04 :00  Sacr i f i c iu l  06 :00  
Observator - Sport/Meteo

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 Orgol i i  10:00 
Starea naţiei 11:30 Camera 
de râs 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Familia 
18:00 Focus 18 19:00 În 
bucătărie cu Horia Vîrlan 
20:00 Ringul 22:00 Trăsniți 
01:00 Fenomenul 03:00 
Or ient  Express 04:30 
Nimeni nu-i perfect

07:45 Visând la Jeannie... 
după 15 ani 09:45 La bloc 
12:15 Dl. Peabody și 
Sherman 14:00 Un altfel de 
detectiv 16:00 Belle 18:15 
La bloc 20:30 In absenta 
binelui 22:30 Coarne 01:00 
In absenta binelui 02:45 
Coarne 04:45 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 
Pescar hoinar 14:00 Paşaport de 
România 15:00 Mușatinii - La portile 
Sucevei 16:00 Iubire dincolo de timp 
17:00 România…în bucate 17:40 
Vara amintirilor 19:00 Telejurnal 
20:00 Gala Umorului 22:00 Drag de 
Romania mea! 00:00 Femei de 10, 
bărbați de 10

07:00 Grozavul și puternicul 
Oz 09:05 Kung Fu Panda 2 
10:30 Cercul de foc 12:35 
L e i s u r e  s e e k e r  1 4 : 2 5  
Țestoasele Ninja 16:00 Ador 
incurcaturile 18:00 Pumni de 
oțel 20:00 Despre bărbați și nu 
numai 22:05 Edge of Tomorrow: 
Prizonier în timp 23:55 Noaptea 
judecăţii: Începutul 01:25 A 25-
a oră 03:35 Schimb de vieți

Redacţia ISSN: 1843-4037
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

26 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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Ianis Hagi (21 de ani) a fost cumpărat 
definitiv de Rangers, de la Genk, pentru 3 
milioane de lire sterline, însă nu toată lumea 
vede cu ochi bune mutarea realizată de 
scoțieni.

Ricky Foster (34 de ani), fost internațional 
scoțian de tineret și jucător la Rangers în 
perioadele 2010-2011 și  2013-2015, 
cataloghează decizia clubului din Glasgow 
drept o eroare.

Fundașul dreapta, care este liber de 
contract în prezent, după o experiență la Ross 
County, l-a înfruntat pe Ianis Hagi în chiar 
ultimul joc înainte ca pandemia de coronavirus 
să suspende campionatul Scoției. Rangers s-a 
impus atunci cu 1-0, după un gol reușit de Ryan 
Kent.

În declarația oferită, Foster a precizat o 
sumă mai mare de transfer a lui Ianis Hagi 

decât cea cunoscută și a înaintat ideea că 
Rangers are nevoie de jucători experimentați.

"Au plătit 4 milioane de lire sterline pentru 
băiatul acela, Hagi. Au cheltuit 4 milioane 
pentru un necunoscut. Mai bine dădeau 1 
milion pe un băiat puțin mai bătrân, dar care a 
fost înainte acolo", a spus Foster, pentru Open 
Goal, citat de rangersnews.uk.

Rangers a plătit 3 milioane de lire sterline 
pentru Ianis Hagi

Ianis Hagi (21 de ani) a fost împrumutat de 
Rangers în această iarnă, de la Genk, iar 
scoțienii au avut posibilitatea să-l cumpere 
definitiv pe român pentru 5 milioane de euro.

Totuși, cei de la Rangers au avut 
posibilitatea să renegocieze această sumă, 
astfel că au plătit doar 3 milioane de lire sterline 
(aproximativ 3,3 milioane de euro), scriu cei de 
la Express.

Suma respectivă va fi plătită de Rangers de-
a lungul următoarelor trei sezoane.

"Sunt nerăbdător să revin alături de colegi 
pentru pregătirea sezonului următor și să 
îmbrac din nou acel tricou faimos. A existat 
interes și din partea altor cluburi, dar prioritatea 
mea a fost mereu să revin la Glasgow și să joc 
pentru Rangers.

Am savurat împrumutul pe Ibrox și sunt 
nerăbdător să joc din nou în fața fanilor noștri. 
Acum, sper ca toți fanii lui Rangers și familiile lor 
să fie în siguranță", a fost prima reacție a lui 
Ianis, după ce a semnat cu scoțienii.

SPORT

Veste bună pentru Mirel Rădoi, care a făcut deja tactica 
pentru primele meciuri pe banca naționalei. Vlad Chiricheș a 
revenit pe teren după o pauză de 9 luni.

Dacă în prima etapă de la reluare, Chiricheș a fost rezervă 
în meciul pierdut de Sassuolo în prima etapă de la reluarea 
fotbalului în Serie A, după ce a fost întrerupt de pandemie, 
dar acum, a fost titluar în partida cu Inter.

Rădoi: ”Nu știu cine vor fi fundașii centrali ai naționalei”
Chiricheș nu mai evoluase într-un meci de pe data de 

28.09.2019, când a fost titular în partida cu Atalanta. Vestea 
este cât se poate de bună pentru Rădoi. Acesta se plângea 
de lipsa fundașilor centrali la echipa națională.

”Dacă n-am știut până acum cine sunt fundașii noștri 
centrali titulari, acum, după pandemie, nici atât. Alin Toșca 
joacă fundaș central în partea stângă în sistem de trei. Iulian 
Cristea a jucat și mijlocaș central, a fost accidentat. Vlad 
Chiricheș a fost mereu accidentat în ultima perioadă.

Singurii care au evoluat constant pe pozițiile lor sunt Gabi 
Tamaș și Grigore. Burcă a jucat și în bandă. Pentru noi nu vor 
conta doar evoluțiile de la echipele de la club, ci și cum se 
prezintă la antrenamente”, a declarat Mirel Rădoi.

30 de ani are Vlad Chiricheș.
4,8 milioane de euro este cota de piață a lui Chiricheș, 

conform transfermarkt.com.

Nicolae Stanciu (27 de 
ani) este campion în Cehia! 
Slavia Praga și-a asigurat 
matematic titlul în această 
seară, după victoria cu 
Viktoria Plzen, scor 1-0.

Stanciu a fost titular în 
derby-ul cu ocupanta locului 
secund și a fost înlocuit în 
minutul 87. Unicul gol al 
meciului a fost reușit de Petr 
Sevcik, în minutul 69.

Cu trei runde înaintea finalulul play-off-ului din Cehia, 
Slavia Praga are un avans de nouă puncte față de Viktoria 
Plzen și nu mai poate fi depășită în fruntea clasamentului. 
Echipa lui Stanciu a reușit să-și apere trofeul cucerit în 
sezonul precedent.

Astfel, Slavia Praga va evolua și în sezonul următor în 
Liga Campionilor. În actuala stagiune, echipa românului a 
făcut o figură frumoasă într-o grupă în care s-au mai aflat 
Barcelona, Inter și Borussia Dortmund.

Nicolae Stanciu, final de sezon excelent în Cehia
După reluarea sezonului fotbalistic din Cehia, Stanciu a 

fost titular în toate cele șapte partide de la Slavia Praga. 
Internaționalul român a reușit două goluri și patru pase 
decisive în această perioadă.

În total, Nicolae Stanciu a acumulat 36 de meciuri în acest 
sezon, patru goluri și nouă pase decisive. El a fost om de 
bază al echipei lui Jindrich Trpisovsky la duelurile din grupele 
Ligii Campionilor, cu Inter, Borussia Dortmund sau 
Barcelona.

Cehia este a treia țară în care Stanciu devine campion. El 
a mai cucerit titlul în România, de două ori, cu FCSB, dar și în 
Belgia, în sezonul 2016/2017, cu Anderlecht.

Veste bună pentru Rădoi! 
Căpitanul naționalei a revenit 

pe gazon după 9 luni

Nicolae Stanciu, campion 
în Cehia cu Slavia Praga! 
Românul a avut un final 

de sezon excelent

Ionuț Popa s-a stins din 
viață la vârsta de 67 de ani, joi, 
după ce în ultima perioadă s-a 
confruntat cu mari probleme 
medicale.

Fostul antrenor a murit la 
Spitalul Județean Arad, acolo 
unde era internat din data de 9 
iunie, anunță Liga 2.ro. Ionuț 
Popa a intrat în comă după ce 
a  s u f e r i t  u n  s t o p  
cardiorespirator la acel  
moment, iar astăzi, 25 iunie, 
organismul său a cedat.

UTA Arad, FC Bihor, Jiul 
Petroșani, Poli Iași, CS 
Mioveni, Național Sebiș, 
Șoimii Pâncota și ACS Poli 
Timișoara sunt echipele la 
care a activat Ionuț Popa, fie ca 
antrenor, fie ca director tehnic

Pe 10 ianuarie, Ionuț Popa 
a oferit ultimul său interviu: 
"Cum mă simt? Ca un om 
bolnav, dar poate că asta îmi 
este soarta. Am fost pe la o 
grămadă de medici, dar… Of, 

cum este viața asta. Chiar nu 
vreau să pară acum că mă 
plâng în presă. Departe de 
mine acest gând, dar nici eu nu 
știu dacă se mai pot face multe 
pentru mine.

Din păcate, medicii nu îmi 
pot face operația la cap, iar 
acest lucru îmi complică mult 
starea de sănătate. Sunt foarte 
trist din această cauză", a spus 
Ionuț Popa, pe 10 ianuarie, 
pentru ProSport.

Cine a fost Ionuț Popa
Născut pe 17 aprilie 1953 în 

județul Arad, la Pesac, Ionuț 
Popa și-a început aventura în 
fotbalul românesc pe post de 
jucător. A evoluat pentru Poli 
Timișoara, Unirea Sânnicolau 
Mare, Brăila, Vagonul Arad, 
Aurul Brad sau Victoria Ineu.

Ulterior s-a orientat spre 
cariera de antrenor, iar prima 
echipă condusă a fost Victoria 
Ineu. Mai apoi a lucrat la 
Zădăreni, Strungul Arad, UTA 

Arad, Motorul, Telecom, 
Pecica sau Indagrara. Ionuț 
Popa a promovat UTA în Liga 
1, în 2012, fiind ultimul 
tehnician care a reușit acest 
lucru. Apoi a mai antrenat FC 
B i h o r ,  J i u l  P e t r o ș a n i ,  
Politehnica Iași, CSMS Iași, 
CS Mioveni, Național Sebiș, 
Șoimii Pâncota și ACS Poli 
Timișoara.

Ultima experiență a lui Ionuț 
Popa în fotbalul românesc a 
fost la UTA, unde a ocupat 
funcția de director tehnic. A 
lucrat la "Bătrâna Doamnă" din 
aprilie 2018 până în iunie 
2019. Ultimul meci oficial la 
care a participat Ionuț Popa a 
fost chiar împotriva formației 
ACS Poli Timișoara, cu care a 
ajuns până în finala Cupei 
Ligii. UTA s-a impus cu 2-1, pe 
9 martie 2019. De atunci, Ionuț 
Popa nu a mai fost prezent la 
niciun joc oficial.

Transferul lui Ianis Hagi la Rangers, 
criticat dur în Scoția

A murit Ionuț Popa! 
Fostul antrenor avea 67 de ani
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