
Un copil a ajuns la 
spital după ce a fost 
accidentat chiar pe 
trecerea de pietoni. 
Șoferul vinovat nu 
consumase băuturi 
alcoolice, dar s-a ales 
cu dosar penal pentru 
vătămare corporală.

Polițiștii din cadrul 
B i r o u l u i  R u t i e r  
A l e x a n d r i a  a u  
întocmit dosar penal 
s u b  a s p e c t u l  
săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă în cazul unui accident rutier 
soldat cu victime omenești, produs pe strada Dunării din municipiul Alexandria.

(Continuare  în  pagina  2)

Un bărbat s-a 
ales cu dosar 
p e n a l  p e n t r u  
violență în familie 
ș i  amen in ța re  
d u p ă  c e  ș i - a  
a g r e s a t  ș i  
amenințat soția.

Pol i ț ișt i i  d in 
Smârdioasa au 
întocmit  dosar 
p e n a l  s u b  

aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare și au emis 
ordin de protecție provizoriu în cazul unui bărbat din comuna Smârdioasa, care 
și-ar fi agresat și amenințat soția.

(Continuare  în  pagina  2)

Ieri, 30 iunie, conform comunicatului emis de 
Ministerul Agriculturii, a fost lansată sesiunea de 

depunere a proiectelor în cadrul submăsurii 9.1a - 
„Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, 
cu o alocare totală de 1.985.644 euro.

Prin această submăsură de finanțare se urmărește 
îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor 

pomicole, o mai bună integrare pe piață a producătorilor 
primari, creșterea veniturilor producătorilor prin 

comercializarea în comun a producției, crearea și 
promovarea lanțurilor scurte, precum și respectarea 
standardelor comunitare de mediu si climă, siguranță 
alimentară etc.

(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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4Înființarea grupurilor de producători

Sprijin de 1,98 milioane euro, 
la dispoziția fermierilor!

Proiect: „Servicii 
educaționale și spații

 publice urbane
 îmbunătățite în 

municipiul Turnu 
Măgurele”

Un bărbat și-a agresat și 
amenințat soția

Un copil a fost 
accidentat pe trecerea de pietoni

Modernizarea 
străzilor din Roșiori



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
La data de 29 iunie, 

polițiștii au fost sesizați prin 
apel la numărul unic de 
urgență 112 de către o femeie 
în vârstă de 35 de ani din 
comuna Smârdioasa cu 
privire la faptul că a fost 
agresată și amenințată de 
către soț, un bărbat în vârstă 
de 39 de ani.

În timp ce sa aflau la 
domiciliul comun, pe fondul 
consumului de alcool și al 
discuți i lor contradictori i, 
bărbatul și-ar fi lovit soția cu 
pumnul în zona feței și ar fi 
a m e n i n ț a t - o ,  f e m e i a  
necesitând îngrijiri medicale, 
s e n s  î n  c a r e  a  f o s t  
transportată la spital.

Polițiștii au emis ordin de 

protecție provizoriu și au 
întocmit dosar penal sub 
a s p e c t u l  s ă v â r ș i r i i  
infracțiunilor de violență în 
familie și amenințare, urmând 
ca la finalizarea cercetărilor 
să fie propusă soluție prin 
Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Zimnicea.

C.C.DUMITRACHE

Mașinile vândute în Europa în 2019 au emis în medie 122.4 
grame de dioxid de carbon pe kilometru, în creștere comparativ 
cu 2018, ca urmare a popularității SUV-urilor, a creșterii masei 
vehiculelor în toate segmentele și a reducerii ofertei de modele 
diesel.

Industria auto europeană se confruntă începând din 2017 cu 
o creștere ușoară a emisiilor medii de dioxid de carbon, în ciuda 
eforturilor de a promova achiziționarea mașinilor electrice.

Datele provizorii publicate de Agenția Europeană de Mediu 
(EEA) pentru 2019 arată o nouă creștere ușoară, în contextul în 
care emisiile medii au fost de 122.4 grame de dioxid de carbon 
pe kilometru.

Valoarea este sub pragul de 130 de grame stabilit pentru 
2019, însă mult peste obiectivul Uniunii Europene de a ajunge la 
o medie de numai 95 grame începând din acest an.

EEA scoate în evidență că emisiile de dioxid de carbon ale 
mașinilor diesel sunt acum aproape similare cu cele ale 
mașinilor cu motoare pe benzină: 127 grame, comparativ cu 
127.6 grame. De altfel, aceasta este cea mai mică diferență 
între emisiile motoare diesel și pe benzină de la începerea 
monitorizărilor de către EEA.

Agenția Europeană menționează două cauze majore pentru 
care emisiile de dioxid de carbon sunt în creștere: 38% dintre 
mașinile vândute în Europa în 2019 au fost SUV-uri, iar acestea 
au avut emisii medii de 134 de grame, comparativ cu emisiile 
medii de 123 de grame înregistrate de celelalte segmente.

Pe de altă parte, o altă explicație pentru creșterea emisiilor 
medii este că oferta de modele diesel a scăzut semnificativ în 
Europa anul trecut, în special în cazul modelelor de oraș, 
subcompacte și compacte.

Unul dintre avantajele motoarelor diesel în aceste segmente 
era reprezentat de nivelul scăzut de emisii, astfel că inevitabil 
emisiile medii au crescut după înlocuirea cu motoare pe 
benzină. De altfel, EEA menționează că 59% dintre mașinile 
vândute anul trecut în Europa aveau motoare pe benzină și 
numai 31% motoare diesel. 

Datele publicate de EEA sunt valabile pentru cele 27 de state 
membre ale Uniunii Europene, la care se adaugă datele din 
Marea Britanie, Islanda și Norvegia.

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

Un bărbat și-a agresat și amenințat soția

Un copil a fost 
accidentat pe trecerea de pietoni

(urmare  din  pagina  1)
Din primele cercetări a reieșit faptul că, în 

timp ce un bărbat în vârstă de 28 de ani din 
localitate conducea un autoturism pe strada 
Dunării, din direcție strada Muncii către 
comuna Poroschia, nu ar fi acordat prioritate 
de trecere unui pieton angajat în traversarea 
străzii, în alergare ușoară, prin loc semnalizat 
și marcat corespunzător, acroșându-l cu 
partea din față a autoturismului.

Pietonul, un minor în vârstă de 13 ani din 
localitate, a necesitat îngrijiri medicale, fiind 

transportat la spital.
Rezultatul testării cu aparatul etilotest a 

indicat faptul că, la momentul producerii 
evenimentului rutier, șoferul nu se afla sub 
influența băuturilor alcoolice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă, urmând ca la finalizarea 
cercetărilor să fioe propusă soluție prin 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alexandria.

C.C.DUMITRACHE

Media emisiilor de dioxid 
de carbon ale mașinilor vândute

 în Europa a crescut în 2019 

În municipiul Roșiorii de 
V e d e  s u n t  î n  p l i n ă  
desfășurare lucrările de 
m o d e r n i z a r e  a  s t r ă z i i  
Renașterii.

Pe cei aproximativ 900 de 
metri, cât este lungimea 
străzii, se vor amenaja 
trotuarele și rampele pentru 
persoanele cu dizabilități 
fizice, parcările, intrările în 
curți și va fi refacut spațiului 
verde. Pe zonele pietonale și 
pe carosabil se va așterne 
îmbrăcăminte bituminoasă 

din mixturi asfaltice cu o 
grosime de 6 cm (strat de 
uzură și strat de reprofilare) și 
vor fi amenajate 114 locuri de 
parcare.

Modern izarea s t răz i i  
Renașterii este un obiectiv de 
investiții finanțat în cadrul 
PNDL 2, pr in care au 
beneficiat de lucrări de 
modernizare și străzile Oituz, 
1 Mai, Popa Gheorghe, Tudor 
Vladimirescu, Elena Doamna, 
Unirii, 9 Mai, Aleea Grădina 
Publică, Republicii, Mihai 

Eminescu, Carpați, Stelian 
Popescu, Lt. Bălăcescu.

L u c r ă r i l e  l a  s t r a d a  
Renașterii sunt efectuate de 
SC. Panadria SRL, iar 
valoarea investiției este de 1 
milion de lei, însemnând 
proiectare și executare 
lucrări.

După strada Renașterii, 
urmează strada Mărășești, 
care are tot un contract de 
finanțare semnat în cadrul 
proiectului PNDL 2.

Cornelia RĂDULESCU

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a declarat 
că a fost decisă amânarea măsurilor de 
relaxare care ar fi trebuit să intre în vigoare la 1 
iulie.

„Recomandările specialiștilor din grupul 
tehnic sunt de a amâna noile măsurri de 
relaxare pe care le aveam pentru 1 iulie, 
urmărind evoluția numărului de cazuri, 
evoluția cazurilor ATI, evoluția deceselor. În 
ultimele două săptămâni, o parte din 
concetățenii noștri nu 
au respectat regulile 
și am văzut creșterea 
t r a n s m i t e r i i  
c o m u n i t a r e .  S - a  
d e c i s  l a  n i ve l u l  
grupului tehnic să 
amânăm cea de-a 
patra măsură de 
relaxare”, a declarat 
luni la Digi24 Nelu 
Tătaru.

El a mai spus că în 
perioada următoare 
dacă vor fi rezultate favorabile într-o 
săptămână, atunci vor putea fi anunțate noi 
măsuri de relaxare.

Ministrul Sănătății a precizat că a participat 
la o întâlnire cu premierul Ludovic Orban, 
ministrul de Interne, Marcel Vela, și și Raed 
Arafat.

Numărul persoanelor confirmate pozitiv cu 
COVID-19 din totalul celor testați s-a triplat 

într-o lună. Dacă în 27 mai, rata de pozitivitate 
a fost de 1,39%, în iunie a ajuns la 3,47%. 
„Indicele care depăşeşte 3% este un indice 
care trebuie luat în calcul”, spune medicul 
infecționist Adrian Marinescu, potrivit 
Mediafax.

Rata de pozitivitate, adică procentul de 
confirmaţi cu COVID-19 din totalul celor testaţi 
într-o zi, s-a triplat din luna mai până în iunie.

În 23 mai erau 145 de cazuri noi de COVID-
19 din 8.919 teste 
făcute. Asta însemnă 
o rată de pozitivitate 
de 1.62%. În 27 mai 
erau 165 de cazuri 
noi şi 11.835 de teste 
făcute, adică o rată 
1.39 %, iar în 28 mai 
rata de pozitivitate a 
fost de 1.58%, cu 197 
de cazuri noi de 
COVID 19 şi 12.437 
de teste făcute.

În luna iunie se 
înregistrează o creştere a acestui procent.

De exemplu, în 21 iunie erau 315 cazuri noi 
confirmate şi 6.333 de teste făcute. Asta 
înseamnă o rata de confirmaţi pozitivi de 
4.97%. În 25 iunie rata de pozitivitate era de 
3.7, cu 460 de cazuri noi confirmate şi 12.555 
de teste făcute, iar în 26 iunie plus 411 cazuri 
noi, 11.824 de teste noi şi o rată de confirmaţi 
de 3.47%.

Modernizarea străzilor din Roșiori

Măsurile de relaxare care urmau să intre 
în vigoare la 1 iulie, amânate
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Preşedintele Comisiei economice din 
Senat, Daniel Zamfir (PSD), autorul multor 
inițiative legislative criticate dur de BNR și de 
comunitatea de afaceri, a anunţat luni că va 
depune o plângere penală la adresa ministrului 
Finanţelor Publice, Florin Cîţu, în baza legii 
răspunderii ministeriale, ca urmare a refuzului 
ministrului de a se prezenta la audieri, 
transmite Agerpres.

Cîţu a fost invitat 
luni, pentru a treia 
oară, la audieri, de 
c ă t r e  C o m i s i i l e  
economică şi de 
buget din Senat, 
pentru a da informații 
despre derularea 
Programului IMM 
Invest  România,  
s t r a t e g i a  d e  
a d m i n i s t r a r e  a  
datoriei publice și 
a l t e  t e m e  
economice.

„Faptul că domnul Cîţu refuză în mod 
repetat şi nejustificat să se prezinte în faţa 
comisiilor parlamentare, să dea explicaţii în 
legătură cu gestionarea datoriei publice, la 
nivel personal vă spun, eu cred cu tărie că 
trebuie să punem capăt acestui lucru, înaintând 
o plângere penală la adresa ministrului Cîţu în 

baza legii răspunderii ministeriale. Refuzul de a 
se prezenta în faţa Comisiilor parlamentare (…) 
ne arată că domnul ministru Cîţu acţionează cu 
rea credinţă în favoarea unor prieteni politici şi 
în detrimentul bugetului statului român. Voi 
cere acordul celor două Comisii şi voi informa şi 
Biroul permanent şi cred că măsura firească 
este plângere penală pentru refuzul repetat de 

a se prezenta în 
Parlament”, a spus 
Zamfir, citat de 
Agerpres.

El a explicat că 
a primit o adresă de 
l a  c a b i n e t u l  
ministrului în care 
e s t e  i n f o r m a t  
d e s p r e  
t r a n s m i t e r e a  
d o c u m e n t e l o r  
r e f e r i t o a r e  l a  
punctele înscrise 
pe ordinea de zi a 
şedinţei.

În februarie 2020, Florin Cîțu i-a transmis un 
răspuns ironic lui Daniel Zamfir, care îl invitase 
la comisia economică din Senat: ”Nu este 
foarte clar ce doriți să analizați în legătură cu 
contractarea sistematică de datorie publică, 
întrucât această definiție nu apare nicăieri în 
atribuțiile MFP”.

S-a anunțat relaxarea de la 1 iulie. Ministrul Sănătății a 

declarat că Guvernul are în plan noi măsuri de relaxare de 

la data de 1 iulie, iar în cazul în care va fi nevoie de 

restricții, acestea vor fi aplicate doar local, la nivel de 

comunitate și focar cucoronavirus. Măsurile de relaxare 

pregătite de Guvern, se speră că vor fi premise de evoluția 

infectărilor cu coronavirus. Nelu Tătaru a precizat că 

fiecare caz este tratat, iar Guvernul face o continuă 

evaluare a epidemiei.

”Noi pregătim pentru 1 iulie un alt set de măsuri de 

relaxare. Eu sper ca evoluția să ne permită acest lucru. 

Fiecare caz este evaluat particular, fiecare anchetă 

evaluează cazurile particular, fiecare locație este 

evaluată particular; dacă vor fi niște restricții, vor fi 

strict particulare și locale”, a spus Nelu Tătaru,ministrul 

Sănătății. ”Noi o să avem discuții în continuare în ședințele 

de Guvern. Următoarea perioadă de relaxare se va face 

sper cu 1 iulie”, a mai spus ministrul. Dacă va fi nevoie de 

restricții, acestea se vor aplica punctual și local, la nivel de 

focar.

Și primul ministru Ludovic Orban  a vorbit despre unele 

măsuri de relaxare de la 1 iulie, dar destul de evaziv. 

Întrebat despre posibilitatea deschiderii restaurantelor, 

Ludovic Orban a răspuns: ”Nu vă pot da nici un fel de 

informații pe tema asta. Am avut un plan de relaxare din 15 

în 15 zile. Vom face o evaluare la sfârșit de săptămână. Nu 

vrem să impunem alte restricții”.

La rândul său, senatorul Eugen Pârvulescu, președintele 

Organizației Județene Teleorman a Partidului Național 

Liberal, crede că este prematur să se vorbească despre 

noi relaxări, redeschiderea restaurantelor, a teatrelor, a 

cinematografelor. Eugen Pârvulescu atrage atenția că 

numărul îmbolnăvirilor cu coronavirus este destul de mare, 

iar oamenii nu au respectat distanțarea socială, fapt ce a 

condus la răspândirea virusului ucigaș.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a spus, luni, că decizia PNL de 
a-l susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei este clară. 
Șeful Guvernului a afirmat că este vital pentru București să se 
facă o schimbare.

”Am luat decizia foarte clară, Nicuşor Dan este candidatul 
PNL, candidat care este sprijint şi de partenerii noştri. De 
altfel, acest lucru este clar, limpede. Nicuşor Dan are 
capacitatea de a câştiga Primăria Capitalei şi ceea ce mă 
interesează pe mine, cunoaşte problemele Bucureştiului şi 
are soluţiile pentru a rezolva problemele bucureştenilor”, a 
declarat Ludovic Orban.

”Singurul care poate să aducă această schimbare în bine 
este Nicuşor Dan, toate speculaţiile care apar pe surse în 
diferite canale de presă sunt de fapt lansate de cei cărora a 
început să le fugă pământul de sub picioare după decizia pe 
care am luat-o de a-l sprijini pe Nicuşor Dan”, a mai spus 
prim-ministrul, menționând că ”este vital pentru Bucureşti să 
se producă o schimbare profundă”.

În luna februarie a acestui an, candidatul independent 
Nicușor Dan a obținut susținerea PNL pentru o candidatură la 
Primăria Capitalei.

Ludovic Orban își reafirmă 
susținerea pentru Nicușor Dan

Noi măsuri de relaxare?

Iniţiativa cetăţenească de 
revizuire a Constituţiei "Fără 
penali în funcţii publice" va 
intra, după un an de blocaj, în 
d e z b a t e r e a  C a m e r e i  
Deputaţi lor, în sesiunea 
extraordinară din pr ima 
jumătate a lunii iulie, a anunţat 

un comunicat al Uniunii Salvaţi 
România, care a făcut un apel 
ca aceasta să nu fie contopită 
cu alte proiecte PSD sau PNL.

" U S R  î ş i  m a n i f e s t ă  
speranţa că decizia de 
introducere pe ordinea de zi a 
sesiunii  extraordinare a 
iniţiativei cetăţeneşti să nu fie 
doar un exerciţiu de imagine al 
marilor partide, aşa cum s-a 
întâmplat şi cu proiectele USR 
privind pensiile speciale. De 
asemenea, facem un apel ca 
scopul iniţiativei cetăţeneşti să 
nu fie deturnat prin contopirea 
proiectului cu alte proiecte 
PSD şi PNL sau, şi mai grav, 
să îi fie aduse modificări care 

să-l facă neconstituţional", a 
precizat sursa citată.

Preşedintele USR, Dan 
Barna, a afirmat că fiecare pas 
parcurs de acest proiect "a 
durat enorm de mult".

"Un an de zile ne-a luat ca 
să ajungă proiectul pe ordinea 

de zi. Încă nu are raport de la 
Comisia juridică şi mă aştept 
ca zilele următoare, acum că 
P S D  ş i  m a j o r i t a t e a  
parlamentară au acceptat să 
fie pus pe ordinea de zi, să 
elaboreze şi raportul. La 
fiecare şedinţă a Biroului 
Permanent, colegii mei cereau 
includerea proiectului în 
ordinea de zi, dar de fiecare 
d a t ă  l e  e r a  r e s p i n s ă  
solicitarea. Acest proiect a 
p a r c u r s  e t a p e l e  
constituţionale foarte greu, 
fiecare pas a durat enorm de 
mult, încercându-se toate 
tergiversările posibile. Faptul 
că se află pe ordinea de zi e un 

mare pas, o veste excelentă şi 
confirmă dorinţa celor 1 milion 
de cetăţeni care au semnat 
iniţiativa", a declarat Dan 
Barna, preşedintele USR.

Intrarea iniţiativei USR pe 
agenda plenului a întârziat 
nepermis de mult, a precizat, 
la rândul său, deputatul USR 
Cătălin Drulă, liderul grupului 
USR din Camera Deputaţilor.

"E bine că se întâmplă 
acum, dar ne-am fi dorit să se 
respecte termenele. Cu 
această iniţiativă şi cu toate 
celelalte care sunt amânate 
din motive politicianiste. "Fără 
Penali" este un efort al 
soc ie tă ţ i i  c i v i l e  pen t ru  
c u r ă ţ a r e a  p o l i t i c i i  ş i  
administraţiei româneşti. E 
absolut necesar şi e bine că 
încep să vadă şi alţii asta. Noi 
am spus tot timpul că fără hoţie 
ajungem departe şi aşa va fi!", 
a adăugat Cătălin Drulă.

Iniţiativa "Fără Penali în 
funcţii publice" propune ca 
articolul 37 din Constituţie, 
care reglementează dreptul de 
a fi ales, să fie completat cu un 
nou alineat, având următorul 
conţinut: "Nu pot fi aleşi în 
o rgane le  admin is t ra ţ ie i  
publice locale, în Camera 
Deputaţilor, în Senat şi în 
funcţia de Preşedinte al 
R o m â n i e i  c e t ă ţ e n i i  
condamnaţ i  def in i t iv  la  
pedepse privative de libertate 
pentru infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, până la intervenirea 
unei situaţii care înlătură 
consecinţele condamnării", 
potrivit Agerpres.

PSD-istul Daniel Zamfir îl amenință
 pe ministrul Florin Cîțu cu o plângere penală pentru 

că refuză să vină la audieri în Senat

"Fără penali în funcţii publice" va intra, după
 un an de blocaj, în dezbaterea

 Camerei Deputaţilor



(urmare  din  pagina  1)
B e n e f i c i a r i i  a c e s t e i  

submăsur i  de f inanțare 
nerambursabilă sunt grupurile 
de producători din sectorul 
pomicol, care se încadrează în 
definiția IMM-urilor și care au 
fost recunoscute oficial de 
către autoritatea competentă 
î n a i n t e  d e  s o l i c i t a r e a  
sprijinului, dar după 1 ianuarie 
2014.

Alocarea este destinată 
susținerii cheltuielilor rezultate 
din înființarea și funcționarea 

grupurilor de producători din 
sectorul pomicol, prevăzute în 
planul de afaceri, necesare 
pentru atingerea obiectivelor 
propuse de către cei care 
î n f i i n ț e a z ă  g r u p u r i  d e  
producători.

A j u t o r u l  p u b l i c  
nerambursabil acordat este de 
100% din cuantumul sprijinului 
şi nu poate să depăşească 
10% din valoarea producţiei 
comercializate în primii 5 ani şi 
suma maximă de 100.000 
euro/an.

Fermierii care doresc să 
a c c e s e z e  f o n d u r i  
nerambursabile în cadrul 
submăsurii 9.1a - „Înființarea 
grupurilor de producători în 
sectorul pomicol” pot afla toate 
detaliile referitoare la condițiile 
de eligibilitate, tipul sprijinului 
și principiile de selecție 
c o n s u l t â n d   G h i d u l  
Solicitantului aferent acestei 
submăsuri de f inanțare, 
p u b l i c a t  p e  s i t e - u l  
www.afir.info.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

În perioada stării de urgență, la liniile telefonice gratuite 
puse la dispoziție de către Departamentul pentru Situații de 
Urgență, în parteneriat cu Asociația Proacta EDU, au fost 
înregistrate 1.600 de apeluri, cu 11.000 de minute de 
convorbire.

“Top trei pentru care am fost sunați: în primul rând 
atacurile de panică, apoi situații de depresie și situații în care 
anxietatea era mai crescută. Teama de boală, teama că ar 
putea să nu mai existe locuri în spitale, teama de a nu-și 
pierde locul de muncă, teama de a nu-și pierde calitatea vieții, 
teama că nu va mai fi viața la fel ca înainte, au fost foarte 
multe temeri”, a declarat Nicoleta Larisa Albert, psiholog și 
președinte al Asociației Proacta EDU, potrivit Agerpres. Și 
Asociația Telefonul Copilului a înregistrat mai multe apeluri, 
în cadrul cărora a fost acordată consiliere psihologică. “Au 
fost foarte multe situații în care copiii s-au simțit triști, i-a 
cuprins pe mulți dintre ei depresia, de asemenea gândurile 
suicidare.

Adaptarea la învățământul online nu a fost una ușoară 
pentru ei, mulți dintre ei au avut dificultăți în ceea ce privește 
asimilarea cunoștințelor și foarte multe temeri în ceea ce 
privește examenele pe care aveau să le susțină”, a declarat 
Cătălina Surcel, directorul executiv al Asociației Telefonul 
Copilului. Potrivit Institutului de Cercetare și Prevenire a 
Criminalității din cadrul Inspectoratului General al Poliției 
Române, sesizările privind violența domestică au fost mai 
multe în perioada stării de urgență, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului 2019. "Dacă ar fi să comparăm perioada 
aceasta cu cea de anul trecut, putem observa că există o 
scădere înregistrată la infracțiunile sesizate, dar dacă ne 
uităm la cele care sunt majoritare în statistica violenței 
domestice, la amenințări avem o creștere de 2 la sută și la 
loviri și alte violențe o creștere de circa 1 la sută", susține 
comisar șef de poliție Angela Chirvăsuță din cadrul Institutului 
de Cercetare și Prevenire a Criminalității - IGPR.

Înființarea grupurilor de producători

Sprijin de 1,98 milioane euro, 
la dispoziția fermierilor!

Între Ministerul Lucrări lor publice, 
Dezvoltării și Administraţiei în calitate de 
Autoritate de Management, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate 
de Organism Intermediar și UAT Municipiul 
Turnu Măgurele, în calitate de solicitant, s-a 
încheiat Contractul de Finanţare nr. 5452/ 
05.05.2020 pentru implementarea proiectului 
„Servicii educaționale și spații publice urbane 
îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”, 
cod SMIS 2014+:125205.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014–2020, Axa 
prioritară 13– Sprijinirea regenerării orașelor 
mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9 b– 
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
Obiectiv specific 13.1– Îmbunătățirea calității 
vieții populației în orașele mici și mijlocii din 
România.

Proiectul a fost elaborat prin integrarea a 
două componente: Componenta A- Creare 
Centru Educațional în Turnu Măgurele, strada 
L iber tăț i i ,  nr.  137;  Componenta B– 

Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin 
reabilitarea de străzi din cartierul Măgurele din 
municipiul Turnu Măgurele.Se vor reabilita 
străzile Ion Creangă și Libertății.

Obiectivul general al  proiectului este 
creșterea calității vieții locuitorilor din municipiul 
Turnu Măgurele asigurând acces la servicii 
educaționale de calitate pentru populația 
dezavantajată.

Centrul educațional va găzdui: activități 
pentru persoane adulte care nu și-au finalizat 
studiile; activități de tip a doua șansă; activități 
de scriere și citit; atelier matematică de zi cu zi; 
activități educaționale pentru copii; atelier 
pregătire pentru capacitate; atelier pregătire la 
matematică și limba română; atelier limbi 
străine; atelier informatică.

Va fi prevăzut un cabinet pentru consiliere 
psihologică/sănătate.

Durata de implementare a proiectului este 
de la 05.05.2020 până la 01.09.2022, iar 
valoarea totală a contractului de finanțare este 
de 16.190.038,01 lei, din care finanțare 
nerambursabilă 15.561.312,76  lei.

Cornelia RĂDULESCU

Comisia Europeană a 
aprobat Regulamentul de 
acordare  a  a ju toare lo r  
financiare pentru fermierii și 
IMM-urile afectate de criza 
provocată de pandemia de 
coronavirus, în prealabil 
acesta f i ind adoptat în 
Parlamentul European. 
Decizia a fost luată la 
data de 24 iunie 2020 la 
Bruxelles și a intrat în 
vigoare începînd cu 
data de 26 iunie 2020. 
Potrivit actului oficial, 
cuantumul maxim al 
sprijinului va fi de 
maxim  7.000 euro per 
fermier și de maxim 
50.000 euro per IMM.

Sprijinul acordat în 
cadrul acestei măsuri 
oferă asistenţă de 
urgenţă fermierilor și IMM-
urilor care au fost afectaţi în 
mod deosebit de criza COVID-
19, cu scopul de a le permite 
să-și continue activitatea, sub 
rezerva condiţiilor prevăzute 
în Regulamentul adoptat de 

Parlamentul European și 
Comisia Europeană. Astfel, 
vor benef ica de spr i j in 
f inanc iar  nerambursabi l  
fermierii, precum și IMM-urile 
care își desfășoară activitatea 
în domeniul  prelucrăr i i ,  
comercializării sau dezvoltării 

p roduc ț ie i  agr ico le ,  cu  
e x c e p ţ i a  p r o d u s e l o r  
pescărești.

Spr i j inul  f inanciar se 
acordă sub forma unei sume 
forfetare, care urmează să fie 
plătită până la 30 iunie 2021, 
pe baza cererilor de sprijin 

aprobate de autori tatea 
competentă până la 31 
d e c e m b r i e  2 0 2 0 .  
Rambursarea ulterioară de 
către Comisia Europeană se 
efectuează în conformitate cu 
creditele bugetare și sub 
rezerva finanţării disponibile. 

Nivelul plăţilor poate fi 
diferenţiat pe categorii 
de  bene f i c i a r i ,  î n  
conformitate cu criterii 
o b i e c t i v e  ș i  
nediscriminatorii. Acest 
mecanism de finanțare 
sub formă de ajutoare 
nerambursabile are 
caracter excepțional și 
urgent.   

Ministerul Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale a 
luat act de aceste 
prevederi, urmând să 

demareze consultările cu 
fermierii și să pună în practică 
c â t  m a i  u r g e n t  a c e s t  
mecanism de finanțare a 
sectoarelor în care activează 
micii fermieri. 

George ZAVERA

Proiect: „Servicii educaționale și spații publice 
urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”

La Bruxelles, au fost aprobate ajutoare 
financiare pentru fermierii afectați 

de coronavirus!

Contravaloarea casei de 
marcat se deduce din impozit

C a m e r a  D e p u t a ț i l o r  a  
modificat, marți, legea 170/2016 
privind impozitul specific unor 
activităţi, în sensul că operatorii 
economici vor putea să deducă din 
impozitul datorat contravaloarea 
caselor de marcat achiziţionate şi puse în funcţiune.

Modificarea îi vizează pe operatorii economici (persoane 
juridice şi fizice), plătitori de impozit pe profit, de impozit pe 
veniturile microîntreprinderilor sau, după caz, de impozit pe 
venit.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a început 
conectarea caselor de marcat cu jurnal electronic la 
serverele ANAF. Casele de marcat ale marilor contribuabili 
vor începe conectarea la serverele ANAF din 1 iulie 2020 pe o 
perioadă de 3 luni, urmând ca agenţii economici mici şi 
mijlocii să finalizeze acest proces până la sfârşitul lunii 
ianuarie 2021.

În acel moment se estimează că 550.000 de case de 
marcat vor fi conectate direct cu serverele ANAF, ceea ce, 
potrivit Ministerului Finanțelor, ar duce la reducerea evaziunii 
și creșterea încasării veniturilor statului de la 12 la 18 miliarde 
de lei.

Efectele pandemiei: 
au crescut consumul de alcool,

 violența domestică și consilierea 
psihologică

Decizie importantă pentru 
comercianți
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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



Cu dimensiuni şi culori diferite, roşiile 
reprezintă un aliment indispensabil şi o sursă 
bogată de vitamine. Pline de proteine, potasiu, 
fosfor, fier, calciu, antioxidanţi preţioşi şi foarte 
puţine calorii, ele aduc beneficii importante inimii, 
pielii şi intervin în topirea kilogramelor.

Roşiile ajută la menţinerea sănătăţii dinţilor, 
oaselor, părului şi a pielii. Sucul de roşii vindecă şi 
arsurile solare, iar consumul acestora în stare 
crudă protejează pielea împotriva razelor UV.

Roşiile menţin sistemul digestiv sănătos atât 
prin prevenirea constipaţiei, cât şi a diareii. Mai 
mult, acestea previn apariţia icterului şi înlătură 
toxinele din corp. Roşiile sunt bogate şi în fibre, ce 
previn constipaţia. Consumul de f ibre 
îmbunătăţeşte sănătatea digestivă şi previne 
apariţia cancerului colorectal.

Acidul coumaric şi cel clorogenic din roşii luptă 
împotriva nitrozaminelor, substanţe carcinogene 
găsite în fumul de ţigară. Vitamina A poate, de 
asemenea, să reducă efectele fumatului şi să 
împiedice apariţia cancerului pulmonar.

Consumul regulat de roşii scade riscul de 
apariţie a hipertensiunii arteriale, datorită 
conţinutului mare de potasiu. Potasiul este un 
vasodilatator ce reduce tensiunea în vasele de 
sânge şi artere şi reglează tensiunea la acest 
nivel.

Licopenul din roşii protejează împotriva bolilor 
cardiovasculare. Un consum regulat de roşii 
poate scădea colesterolul „rău” şi trigliceridele. 
Aceste lipide influenţează în mod direct sănătatea 

inimii, iar menţinerea acestora la o valoare 
normală este esenţială pentru a evita depozitarea 
la nivelul arterelor.

Roşiile reduc recurenţa infecţiilor urinare, 
precum şi a cancerului de vezică urinară. Acest 
lucru se datorează în special conţinutului mare de 
apă din roşii, acţionând ca un diuretic. Acest lucru 
favorizează eliminarea apei în exces, a sării, 
acidului uric şi a unelor grăsimi, scrie 
farmaciata.ro. 

Vitamina A din roşii îmbunătăţeşte vederea şi 
previne degenerescenţa maculară legată de 
vârstă şi orbirea nocturnă. Vitamina A este un 
antioxidant puternic necesar vederii, iar lipsa 
acesteia poate duce la scăderea acuităţii vizuale.

Bogate în licopen, roşiile protejează împotriva 
cancerului de prostată, cervical, de stomac şi rect, 
precum şi cel al faringelui şi al esofagului. Mai 
mult, acestea intervin şi în prevenirea cancerului 
de sân şi oral.
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Începând din 29 
iunie 2020, pot fi 
reluate activitățile 
s p o r t i v e  
( a n t r e n a m e n t e /  
p a r t i c i p a r e  l a  
competițiile oficiale) 
în cadrul cluburilor 
sportive școlare și a 
liceelor și școlilor 
gimnaziale cu clase cu program sportiv. Ministerul 
Educației anunță că a stabilit cadrul pentru reluarea 
activităților, cu respectarea prevederilor Ordinului comun 
dintre Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul 
Sănătății 619/1077 din 12.06.2020.

Decizia a fost luată după o întâlnire de lucru între 
Monica Anisie, ministrul educației și cercetării, și Ionuț 
Stroe, ministrul tineretului și sportului.

“Deschiderea CSS-urilor și a LPS-urilor a fost unul 
dintre cele mai dezbătute subiecte în ultima perioadă cu 
oamenii din lumea sportului și mă bucur că am reușit 
acum să facem și acest pas”, a declarat Ionuț Stroe, 
ministrul tineretului și sportului.

„Mă bucur că putem să facem acest anunț, al reluării 
activităților în unitățile de învățământ cu program sportiv 
integrat și suplimentar, întrucât sportul deține un rol 
esențial în dezvoltarea armonioasă a  copiilor noștri. Au 
fost multe discuții referitoare la acest subiect, însă 
deciziile noastre au avut tot timpul în prim-plan siguranța 
copiilor și a tinerilor. De aceea, sunt încrezătoare că în 
urma acestui dialog deschis cu Ministerul Tineretului și 
Sportului se vor concretiza proiecte importante pentru 
tinerii care vor să facă sport, proiecte pe care le vom 
anunța curând”, a declarat Monica Anisie, ministrul 
educației și cercetării.

Un studiu publicat, joi, de Institutul Naţional italian al 
Sănătăţii, a demonstrat că ţânţarii nu transmit 
coronavirusul, informează AFP, citată de News.ro.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a anunţat 
deja că nu există nicio dovadă că boala ar putea fi 
transmisă de aceste insecte, care se crede că ar putea 
transmite paludismul, febra denga sau alte maladii atunci 
când înţeapă oamenii. 

Însă cel mai recent studiu, realizat în colaborare cu 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(IZSVe), o organizaţie de cercetare a sănătăţii animale, a 
arătat că ţânţarul-tigru sau cel comun nu transmis Covid-
19. 

"Testele au demonstrat că virusul, transmis ţânţarilor 
prin ingerarea de sânge infectat, nu a fost capabil de a se 
duplica", a explicat Institutul într-un comunicat. Le este 
deci imposibil insectelor să transmită virusul prin 
înţepăturile lor.   

Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea 
la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi 
pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente 
împotriva ţânţarilor şi substanţe insecticide în locuinţă şi 
în jurul acesteia, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în 
casă (plase de protecţie la ferestre), să asigure 
desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei, să 
îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul 
menajer.

S-au deschis cluburile 
sportive școlare și liceele

 cu program sportiv

Un studiu italian 
demonstrează că ţânţarii nu

 transmit coronavirusul

A venit acea perioadă din an în 
care pepenii se găsesc peste tot 
în pieţe. Aceste fructe sunt 
delicioase şi perfecte pentru a te 
răcori în zilele toride de vară. Dar 
sunt pepenii buni pentru sănătate 
şi pentru siluetă sau nu? E mai 
bine să alegem pepenele roşu 
sau pe cel  galben? Iată 
recomandările nutriţionistului 
Gianluca Mech.

Pepenele este un fruct 
răcoritor, diuretic, care potoleşte 
setea, este bogat în săruri 
minerale şi foarte săţios.

„Pepenele este compus în 
principal din apă (aproximativ 
90%); săruri minerale şi vitamine. 
Conţine în principal potasiu, 
fosfor, calciu, vitamina C şi 
vitamina B3. Prezenţa fosforului 
şi a calciului face ca pepenele să 
fie un aliat excelent al oaselor. 
Totodată beta-carotenul ajută 
organismul să producă melanină. 

Pepenele are un conţinut scăzut 
de calorii (100 g de produs 
furnizează aproximativ 34 de 
calorii), dar, în acelaşi timp, este 
foarte săţios, fiind bogat în fibre”, 
explică Gianluca Mech.

 „Ca în cazul oricărui alt fruct, e 
recomandat să consumăm 
pepene la finalul unei mese, pe 
post de desert. Asta deoarece 
zaharurile sunt eliberate mai lent 
şi evităm astfel creşterea rapidă a 
nivelului de glucoză din sânge şi 
insulină. Vârfurile glicemice 
intervin în procesul de secreţie a 

insulinei şi glucagonului, iar acest 
lucru întârzie revenirea senzaţiei 
de foame”, declară specialistul.

 „Vitaminele conţinute de 
pepene, precum vitamina C, pot 
facilita absorbţia fierului prezent 
în legume şi alte alimente de 
origine vegetală. Mai mult, 
p e p e n e l e  e s t e  b o g a t  î n  
antioxidanţi care ne protejează 
s ă n ă t a t e a ” ,  d e z v ă l u i e  
nutriţionistul Gianluca Mech.

 „Din punctul de vedere al 
sănătăţii şi nutriţional, pepenele 
galben este mai recomandat 
decât cel roşu. Asta deoarece 
conţ ine:  7 .7% mai  mul te  
proteine/100 g, 20% mai mult 
magneziu/100 g, 28.57% mai 
mult calciu/100 g, 2.25X mai 
multe fibre/100 g, 44.35% mai 
puţină fructoză/ 100 g”, adaugă 
el.

Consumul de pepene nu este 
recomandat noaptea.

Dă un gust unic ciorbelor noastre şi nu lipseşte 
din nici o gospodărie. Însă puţini ştiu că leuşteanul 
are şi calităţi terapeutice. Atât frunzele, cât şi 
rădăcinile şi seminţele acestuia ne ajută să tratăm 
mai multe afecţiuni. Se poate consuma crud, sub 
formă de ceai, suc şi decoct. Iată câteva dintre 
beneficiile acestei plante!

Infuzia micşorează tensiunea arterială. Ceaiul 
din leuştean este diuretic, îmbunătăţeşte 
activitatea rinichilor, este indicat în curele de 
slăbit, în tulburări digestive şi în afecţiuni ale 
glandelor salivare. Infuzia de leuştean are o 
acţiune benefică şi în edeme cardiace şi scade 
tensiunea arterială. Se pot consuma trei-patru 
căni de ceai pe zi, preparat dintr-o lingură cu 
plantă proaspătă sau uscată, lăsată la infuzat 10 
minute în 250 ml de apă fierbinte. 

Rădăcina, un excelent sedativ. Decoctul din 
rădăcină se utilizează în tratarea afecţiunilor 
urinare, în pielonefrită, gută, reumatism, anemii, 
ca sedativ în stări de nervozitate, în migrenă şi în 
pneumonii. Se prepară dintr-o rădăcină care se 
fierbe în 500 ml de apă, timp de 20-30 de minute. 
Se consumă la temperatura camerei, de-a lungul 
unei zile.  

Seminţele alină durerea de stomac. Fiertura 
din seminţe de leuştean (o linguriţă cu seminţe 
măcinate se dau în clocot în 250 ml apă, timp de 
cinci minute) este eficientă în durerile 
abdominale, stomacale şi în cazurile în care 
întârzie menstruaţia. 

Sucul, util în anorexie. Pentru că aduce un 
aport de vitamine, sucul de leuştean este foarte 
util în anorexie. Se obţine prin pasarea a câteva 
legături de plantă.  

Frunzele proaspete ţin pielea sănătoasă. S-a 
observat că leuşteanul poate calma sau reduce 
edemul cutanat. Astfel, poate fi folosit în tratarea 
unor afecţiuni ale pielii precum psoriazis, 
dermatită şi acnee. Se pot aplica frunzele direct 
pe zona afectată sau se poate face unguent din 
leuştean uscat. De asemenea, consumând frunze 
proaspete, puteţi preveni răceala şi gripa şi, 
totodată, veţi scăpa şi de balonare. 

Previne formarea pietrelor la rinichi. Un factor 
esenţial în prevenirea formării pietrelor la rinichi 
este consumul mare de apă. Leuşteanul este 
ceea ce se numeşte aquaretic. Promovează 
diureza apei în corp şi urinarea fără pierderea de 
electroliţi, scrie sanatos.tv.

Beneficiile uimitoare ale roșiilor

Infuzia de leuştean scade tensiunea arterială

Pepenele, bun pentru sănătate
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După un conflict în cuplu poți sta supărată, îl poți pedepsi în 
diverse forme sau te prefaci că nu s-a întâmplat nimic. Care 
este, de fapt, atitudinea corectă.

Să ai un conflict în cuplu nu e nepărat un semn că situația 
degenerează și despărțirea e aproape. Mai degrabă lucrurile 
nespuse sunt periculoase, întrucât nu știi ce deranjează și nu 
poți face schimbări benefice pentru relație. Dacă v-ați certat 
este nevoie să treceți prin anumite etape, tocmai ca discuția să 
fie constructivă, și să nu erodeze cuplul.

Spune ce ai simțit. Este primul pas către a-ți expune 
vulnerabilitatea. Nu mai arunci cu noroi în celălalt, nu 
reproșezi, nu îl faci să fie defensiv. Este primul pas către 
comunicarea asertivă, când întâi vorbești despre tine și despre 
emoțiile pe care le-ai avut. Eu m-am simțit: tristă, furioasă, 
dezamăgită, abandonată etc

După un conflict în cuplu validează ambele perspective. 
Adică transmite felul în care ai văzut tu lucrurile, care este 
perspectiva ta. Gândurile pe care le-ai avut în timpul discuției 
aprinse. În aceeași măsură validează și punctul de vedere al 
celuilalt. Întrucât nu deții adevărul suprem și fiecare are propria 
sa viziune asupra lucrurilor, viziune care este corectă pentru 
fiecare individ în parte.

Recunoaște elementele care te-au declanșat. În cuplu ne 
apăsăm butoanele inconștient și cu mare precizie. De regulă 
avem tendința să alegem un partener cu care să refacem 
tiparul sau scenariul din familia în care am crescut. Adică la 
maturitate alegem ceea ce ne este familiar din copilărie. Așa că 
poți deveni extrem de furioasă atunci când devine critic ca 
mama ta, dominator și agresiv verbal ca tatăl tău, ori, 
dimpotrivă, pasiv, alunecos-manipulator ca bunica, capricios 
ca sora ta etc. E important să îți dai seama ce te declanșează, 
tocmai pentru a te controla în viitor și a stabili împreună noi 
modalități de abordare, ce necesită ajustat de către amândoi.

Asumă-ți responsabilitatea. În cuplu nu te cerți de unul 
singur, iar responsabilitatea nu este doar a ta sau a lui. Vezi 
care este și partea ta de responsabilitate. Care sunt 
comportamentele prin care și tu torni benzină peste foc…

Cum să preveniți un conflict în cuplu cu tentă de cataclism. 
După ce ai văzut care sunt acele lucruri care te fac să 
explodezi, care e partea ta de responsabilitate, la ce este și el 
reactiv, puneți la punct niște strategii de prevenție. Nu, nu lași 
povestea să meargă de la sine. O relație presupune multă 
muncă și conștientizare, altfel veți repeta la infinit aceleași 
tipare relaționale. Și, chiar dacă te desparți, în următoarea 
relație lucrurile se pot derula identic.

Un baiat il opreste pe un batran pe strada:

- Nu va suparati,cum ajung la facultate?

- Invatand fiule, invatand!

***

Un apel telefonic la o agentie de turism:

- Faceti excursii in Egipt?

- Da, desigur...

- Spuneti-mi, va rog, ce statiuni balneare sunt acolo?

- Sharm-el-Sheick, Hurgada, Taba, Nuveiba...

- Stop.... Nuveiba. Nuveiba e bine!

- Cand doriti sa plecati, cate persoane?

- A, nu, nu plecam. Noi doar rezolvam integrame.

Pastila de râs

Gala Gopo, care a premiat cele mai bune 
producţii de anul trecut, a avut loc luni seara în 
condiţii de pandemie – în aer liber, cu 
recomandarea organ izator i lo r  că t re  
participanţi de a purta mască de protecţie, cu 
această ocazie fiind reluat apelul de susţinere 
a industriei cinematografiei româneşti, 
transmite Agerpres.

Anunţat iniţial spre finalul lunii martie, 
evenimentul a fost reprogramat, din cauza 
pandemiei, două luni mai târziu, de data 
aceasta în aer liber, la Verde Stop Arena din 
Capitală.

Marele câştigător al Galei Gopo a fost „La 
Gomera”, de Corneliu Porumboiu, care a 
adunat nouă trofee, inclusiv cele pentru Cel 
mai bun film de lungmetraj, Cea mai bună regie 
şi Cel mai bun scenariu. La primirea premiului 
pentru scenariu, Porumboiu a făcut referire la 
povestea din film, ce are în centru o insulă pe 
care se practică un limbaj fluierat. „N-am 

învăţat eu să fluier, dar cred că am scris un 
scenariu destul de bun”, a mărturisit cineastul.

Spre finalul evenimentului, gazda, Alex 
Bogdan, a făcut un apel către Ministerul 
Economiei, responsabil cu „acordarea 
finanţărilor prin care străinii sunt convinşi să 
vină să filmeze în România, să aprobe plăţi din 
iarnă şi să întocmească normele pentru 
deschiderea sesiunii de finanţare din 2020”.

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

Luca Sabina Florentina, asociat unic si administrator GINK DO PAN SRL, J34/124/2014, 
CUI 32920397, pierdut Certificate constatatoare de autorizare pentru sediu nr. 
5270/14.03.2014, pentru punct de lucru nr. 5270/14.03.2014, Certificat de înregistrare B 
2877112/17.03.2014. Le declar nule.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială BUJORU din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 6 începând cu data 
de 06.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Bujoru, județul 
Teleorman, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 
7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealabil

Discuția obligatorie 
pe care trebuie să o ai după

 un conflict în cuplu

Un nou sistem bazat pe un 
radar Doppler le va permite 
automobilelor autonome să 
„vadă” după colț pentru a 
evita coliziunile cu alte 
vehicule sau cu pietoni.

Sistemul, dezvoltat de 
c e r c e t ă t o r i  d e  l a  
Princeton University, 
poate fi integrat cu 
ușurință în automobilele 
a c t u a l e ,  p o t r i v i t  
creatorilor. Tehnologia 
f o l oseș te  un  rada r  
Doppler pentru a devia undele 
radar pe suprafețe din 
apropierea mașinii, precum 
ziduri sau panouri publicitare.

Semnalul lovește, în unghi, 
o suprafață, fiind apoi deviat 
așa cum se întâmplă cu o bilă 

de biliard după ce lovește 
marginea mesei. Unele dintre 
a c e s t e  s e m n a l e  s u n t  
receptate înapoi de radarul din 

mașină, iar vehiculul știe că 
după colț sau după o mașină 
parcată se află un obiect.

Senzo r i i  l i da r  ș i  
camerele actuale folosite 
d e  a u t o m o b i l e l e  
autonome nu pot detecta 
astfel de obiecte. Potrivit 
creatorilor tehnologiei, 
senzorii radar au un cost 
relativ mic comparativ cu 
cei lidar.

L i d a r  e s t e  o  
tehnologie care permite 

măsurarea distanțelor prin 
iluminarea țintei cu lumină 
laser și măsurarea reflecției cu 
un senzor.

„La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, marele
 câștigător al Galei Gopo

Un radar permite mașinilor autonome 
să „vadă” după colțuri



1 7 7 0 :  Co m e t a  
Lexell trece la doar 
0 , 0 1 5  u n i t ă ţ i  
astronomice (2,2 
milioane kilometri) 
de Pământ, cel mai 
a p r o a p e  d i n t r e  
toa te  comete l e  
o b s e r v a t e  d e - a  
lungul istoriei.
1788: S-a născut 

Jean-Victor Poncelet, 
m a t e m a t i c i a n  
francez (d. 1867).
1804: S-a născut 

G e o r g e  S a n d ,  
scriitoare franceză (d. 
1876).
1929: S-a născut 

Costache Olăreanu, 
prozator român (d. 
2000).
1934: S-a născut Sydney Pollack, regizor, producător, 

actor american (d. 2008).
1990: Reunificarea Germaniei: Germania de Est 

acceptă Marcă germană ca monedă, unind astfel 
economiile Germaniilor de Est şi Vest.
1997: A murit Robert Mitchum, actor american (n. 

1917).
2000: A murit Walter Matthau, actor american (n. 

1920).
2004: A murit Marlon Brando, actor american (n. 1924).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială  
13:30 Catherine-bucătar in Irlanda 
14:00 Telejurnal 15:00  Convieţuiri 
1 7 : 0 0  Y a n x i ,  p a l a t u l  
suspinelor18:00 Exclusiv în 
România 18:50 Bibliotecarii 20:00 
Telejurnal 21:10 Seddulbahir: între 
zidurile mării 22:15 Jocurile timpului 
23:35 Telejurnal 00:25 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 1 Iulie

Se pare ca nu aveti 
nici un moment de 
ragaz. Sunteti foarte 
ocupat, dar gratie 
i m a g i n a t i e i  s i  
ingeniozitatii de care 
dati dovada, reusiti sa 
realizati tot ce v-ati 
propus. 

Aveti noroc si sunt 
sanse sa depasiti cu 
u s u r i n t a  o r i c e  
dificultate. Relatiile 
sentimentale sunt 
f o a r t e  b u n e .  Va  
r e c o m a n d a m  s a  
acordati mai multa 
atentie celor mici.

Sunteti hotarat sa 
porniti o afacere, dar nu 
va ajung banii. Daca va 
p u n e t i  l a  l u c r u  
i m a g i n a t i a  s i  
creativatea, aveti sanse 
s a  o b t i n e t i  s u m a  
necesara. Va sfatuim 
sa evitati calatoriile 
lungi.

Puteti sa va faceti 
planuri de viitor si sa 
va afirmati pe plan 
social. Va simtit i  
f o a r t e  b i n e  i n  
compania prietenilor 
si a persoanei iubite. 
N u  l u a t i  d e c i z i i  
importante in graba!

Dimineata sunteti 
cam visator si este 
posibil sa neglijati 
probleme importante. 
Va sfatuim sa nu 
incepeti activitati noi, 
pentru ca exista riscul 
s a  l u a t i  d e c i z i i  
neinspirate. 

Cei din jur va 
a p r e c i a z a  
creativitatea. Ar fi bine 
sa o folositi pentru a 
va rezolva problemele 
de serviciu si de 
afaceri. Dupa-amiaza, 
primiti vizita unor 
prieteni de familie.

Nu prea sunteti 
comunicativ si ar f bine 
sa amanati intalnirile 
de afacer i .  Avet i  
nevoie de relaxare. 
Daca vi se ofera 
ocazia sa mergeti intr-
o vizita, nu stati mult 
pe ganduri!

Aveti succes in 
activitati casnice si in 
societate. Partenerul 
de viata si colegii va 
apreciaza ideile. Aveti 
o deosebita capacitate 
de comunicare si 
rezolvati cu usurinta 
toate problemele. 

C a p a c i t a t e a  
creativa deosebita va 
indeamna sa incepeti o 
activitate noua. Puteti 
avea succes pe plan 
i n t e l e c t u a l  s i  
sentimental. Parcurgeti 
o perioada favorabila 
exprimarii artistice. 

BERBEC

Dimineata sunteti 
mai sensibil decat de 
obicei. Va recomandam 
sa fiti prudent in tot ce 
faceti. Ar fi bine sa nu 
promiteti nimic, daca 
nu sunteti sigur ca 
puteti sa va tineti de 
cuvant. 

P o t  i n t e r v e n i  
schimbari importante, 
c a r e  v a  o f e r a  o  
multime de satisfactii. 
Activitatea intelectuala 
intensa si creativitatea 
iesita din comun va 
ajuta sa aveti succes 
pe plan social. 

Suntet i  p l in de 
optimism si aveti o 
i m a g i n a t i e  
debordanta. Inclinatiile 
artistice va ajuta sa va 
afirmati in societate. 
Seara, este posibil sa 
suferiti o dezamagire 
sentimentala. 

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 Pe cont propriu 
23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Maestrul bețiv 02:15 Lecţii de 
viaţă 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 Asia Express - Drumul 
elefantului 23:45 Observator 
00:15 Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Revizie 
tehnică 04:30 Misterul lui 
Herodot 06:00 Observator 

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 Teo 
Show 17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 Mă 
numesc Zuleyha 22:00 Îmi place 
dansul 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 04:30 În 
căutarea adevărului 06:30 
Pastila de râs

07:20 Familia 10:00 Starea 
naţiei – Special 11:30 Happy 
News 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Familia 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Ajutor! vreau să slăbesc! 
22:00 Starea naţiei 23:00 Focus 
din inima României 23:30 
Trăsniți 00:30 Ajutor! vreau să 
slăbesc! 02:30 Cireaşa de pe 
tort 04:15 Happy News

08:30 Iubire mare 10:15 La 
bloc 12:30 Vechi prieteni 
14:30 Arunc-o pe mama din 
tren 16:15 Amintiri dureroase 
18:15 La bloc 20:30 Doamna 
America 22:15 Gala Premiilor 
Gopo 00:15 Liceul groazei 
02:15 Operaț iunea de 
salvare: Punctul limită 04:00 
La bloc 06:00 La Maruţă

08:00 Paşaport de România 
09:00 Cireșarii 10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Regatul Sălbatic 
14:00 Paşaport de România 14:55 
Mușatinii - Începuturile 16:00 Iubire 
dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 19:00 
Telejurnal 20:10 Lungul drum spre 
casă 22:00 Câştigă România! 23:00 
Anatomia lui Grey 23:55 Lungul drum 
spre casă

08:35 Think Like a Dog 
10:00 Fără urmă 11:45 Taxi 5 
13:20 Cum să scapi de un tip în 
1 0  z i l e  1 5 : 1 0  M i ș c ă r i  
periculoase 16:45 Legenda vie 
18:20 Soacra mea e o scorpie 
20:00 Urmărit în noapte 21:50 
Brahms: The Boy II 23:20 
Noapte de Groază 01:00 Pulp 
Fiction 03:30 Urmărit în noapte 
05:20 Taxi 5

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 

1 Iulie

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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FCSB a fost învinsă de 
Astra Giurgiu, scor 2-3, în 
runda a cincea din play-off. La 
finalul jocului de luni, Bogdan 
Vintilă a recunoscut că forma 
jucătorilor săi a redus drastic 
șansele la titlu și, cu aceleași 
prestații, chiar și calificarea în 
cupele europene este pusă în 
pericol.

Antrenorul celor de la 
F C S B  c o n s i d e r ă  c ă  
înfrângerea cu Astra a fost 
cauzată de deciziile luate de 
atacanți în fața porții adverse 
și de greșelile comise de 

fundași. 
FCSB ”tremură” și pentru 

locul de cupă europeană după 
2-3 cu Astra

” A m  f ă c u t  g r e ș e l i  
elementare, nu am luat decizii 
când a trebuit. Jucătorii nu și-
au asumat să tragă la poartă. 
Sunt dezamăgit, jucătorii au 
muncit mult, au avut meciul în 

mână și l-au pierdut. Toată 
lumea este vinovată de 
această înfrângere.

Este păcat, eram într-un 
moment bun, nici victoria cu 
Dinamo nu ne-a căzut foarte 

b ine ,  ne-am dat  pu ț in  
entuziasm și nu am mai fost 
atât de concentrați la această 
partidă. Mă așteptam să 
rezolvăm meciul cu primul 
'11'. Plătim tribut lipsei de 
personalitate din fața porții și 
deciziilor greșite din faza de 
apărare.

Este greu să recuperăm 
distanța dacă vom juca în 
continuare așa. Putem pierde 
chiar și locul de cupă 
europeană, trebuie să ne 
trezim. Trebuie să arătăm că 
suntem echipă de fruntea 
clasamentului”, a declarat 
Bogdan Vintilă, la finalul 
meciului cu Astra.

După înfrângerea cu Astra, 
FCSB a ajuns pe locul patru în 
c lasamentul  compet i ț ie i  
interne, fiind depășită de 
formația antrenată de Bogdan 
Andone. ”Roș-albaștrii” se 
află la opt puncte de Craiova și 
la nouă de liderul CFR Cluj și 
vor întâlni, runda viitoare, FC 
Botoșani, sâmbătă, de la ora 
20:00.

SPORT

Denis Alibec a fost din nou omul meciului pentru Astra în 
partida cu fosta sa echipă, FCSB, cu o dublă și o pasă 
decisivă, iar la final a ținut să precizeze că nu a plecat singur, 
ci a fost dat afară de la echipa roș-albaștrilor.

Gigi Becali l-a contrazis. Patronul de la FCSB a spus că s-
a bucurat că a scăpat de el, cu toate că atacantul înscrie pe 
bandă rulantă.

"Eu nu l-am dat afară pe Alibec. Am luat un milion pe el. A 
zis el că l-am dat afară? El e un super-băiat, dar ca fotbalist... 
Mai bine mă las de fotbal decât să am jucători ca Alibec.

Alibec e un copil căruia nu îi dă mă-sa țâță. Eu n-am 
nevoie ca un jucător să facă fițe la antrenamente, să zică că 
iar facem cinci contra trei. Eu vreau disciplină la 
antrenamente. Avem disciplină la antrenamente acum", a 
explicat Gigi Becali.

Nu este prima dată când Becali îl critică pe Alibec. În 
ianuarie a spus că este un fotbalist-problemă.

1,4 milioane de euro este cota actuală a lui Denis Alibec, 
potrivit publicației de specialitate Transfermarkt.

Denis Alibec, "nașul" celor de la FCSB
Denis Alibec a fost transferat de la Astra la FCSB în 

ianuarie 2017, pentru 2,04 milioane de euro și a jucat la roș-
albaștri până în iulie 2018, când a revenit la giurgiuveni 
pentru 1,4 milioane de euro.

În total, atacantul de 29 de ani a înscris 8 goluri împotriva 
lui FCSB, iar multe dintre ele au fost decisive. În ultimele două 
meciuri directe, Alibec a reușuit câte o dublă împotriva fostei 
sale echipe.

Constantin Budescu (31 de ani) s-a declarat bucuros de 
victoria Astrei cu FCSB, scor 3-2, dar a semnalat problemele 
imense care există la clubul giurgiuvean.Internaționalul 
român a spus că nu știe dacă va continua la Astra, în aceste 
condiții.

”Dacă vor fi probleme, o să plec. Deocamdată trebuie să 
mergem să jucăm, n-avem ce face. Noi ne dorim să jucăm în 
Europa, dar nu putem. De fapt, nu putem juca pe nicăieri. 

Sunt destule probleme 
la club, vedem ce se va 
rezolva. De promis s-a 
promis de multe ori, dar 
nu s-a rezolvat mai 
nimic”, a zis ”Budi”.

Constantin Budescu: 
”2-0 a fost periculos. 
Pentru ei”

Despre meciul cu 
FCSB, pe care Astra l-a 
întors incredibil, Budescu 
a recunoscut că echipa 
pentru care joacă a 
început prost.

”Ei au avut multe ocazii, din fericire pentru noi au marcat 
doar de două ori și am putut reveni. 2-0 a fost periculos. 
Pentru ei. Începem să revenim la normal, ca ritm, după 
pandemie. Nu avem nimic de pierdut, jucăm toate meciurile 
la victorie. Și la Craiova voiam să câștigăm.

Nu sunt speciale meciurile cu FCSB, sunt ca celelalte. În 
această seară, nici noi nu credeam că putem câștiga”, a 
declarat Constantin Budescu.

Alibec, cu 8 goluri
 împotriva FCSB, făcut 

praf de Becali

Victoria cu FCSB
 i-a dat și mai mult curaj

 lui Budescu

FCSB a fost învinsă de Astra, scor 2-3, a 
ajuns la nouă puncte de liderul CFR Cluj și este 
aproape de a pierde, pentru al cincilea an 
consecutiv, titlul în Liga 1. La finalul meciului de 
la Giurgiu, în direct la Digi Sport, Gigi Becali a 
găsit vinovații pentru forma slabă a echipei.

Patronul de la FCSB susține că lipsa 
atitudinii jucătorilor a 
dus la o nouă înfrângere 
s u f e r i t ă  d e  ” r o ș -
albaștri”, iar Florin 
Tănase și antrenorul 
Bogdan Vintilă sunt 
pr inc ipa l i i  v inovaț i  
pentru rezultatul de la 
Giurgiu.

Nimeni nu a scăpat 
de furia lui Gigi Becali 
după înfrângerea cu 
Astra

”Fiecare joacă aiurea, fără nicio dorință. Noi 
dacă băteam, era la cupele europene, băteam 
Botoșaniul și eram siguri de cupele europene. 
Dacă jucăm tot așa, nu mai luăm niciun punct 
până la final, nu luăm nici Cupa. Eu sunt 

vinovatul, că am uitat că e Tănase pe teren, 
asta e vina mea. Trebuia scos de mult de pe 
teren, eu îl scoteam dacă vedeam că e pe 
teren.

Nu știu ce are, aici e vorba despre bărbăție. 
Sunt niște copii. Dumitru e fotbalist, e bărbat, 
îmi pare rău că nu l-am băgat de la început, s-a 

văzut că are dorință, că 
joacă fotbal. Normal că 
e și vina antrenorului, și 
a căpitanului. Dacă ai 2-
0 și pierzi meciul, e vina 
tuturor. Dacă era CFR-
ul în meciul ăsta, 
câș t i gau  22 -0 ” ,  a  
declarat Gigi Becali.

După înfrângerea cu 
Astra, FCSB a ajuns pe 
l o c u l  p a t r u  î n  

clasamentul competiției interne, fiind depășită 
de formația antrenată de Bogdan Andone. 
”Roș-albaștrii” se află la opt puncte de Craiova 
și la nouă de liderul CFR Cluj și vor întâlni, 
runda viitoare, FC Botoșani, sâmbătă, de la ora 
20:00.

Bogdan Vintilă dezvăluie factorii care
 au dus la înfrângerea cu Astra

Nimeni nu a scăpat de furia lui Gigi Becali,
 după Astra - FCSB 3-2
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