
M i n i s t e r u l  
Educației și Cercetării 
a  c e n t r a l i z a t  ș i  
publicat rezultatele 
f inale obținute la 
E x a m e n u l  d e  
Bacalaureat de către 
absolvenții studiilor 
l i cea le ,  ses iunea 
iunie-iulie 2020. 

În urma soluționării 
c o n t e s t a ț i i l o r ,  
promovabilitatea la 
n i v e l u l  j u d e ț u l u i  
Teleorman este de 54,25% pentru candidații înscriși din toate promoțiile și 
63,03% pentru candidații din seria curentă. 

(Continuare  în  pagina  7)

Veste bună pentru cultivatorii 
de tomate în spații protejate, 
respectiv în sere și solarii, venită 
din partea  ministrului Agriculturii 
și Dezvoltării Rurale, Adrian 
Oros. Ministrul Oros a dezmințit 
zvonurile precum că ministerul 
pe care îl conduce nu va mai 
continua sprijinul financiar  
n e r a m b u r s a b i l  d e s t i n a t  
producerii de tomate în Ciclul de 

producție din acest an. În cadrul unei emisiuni televizate, ”Agricultura la Raport”, 
ministrul Adrian Oros le-a promis legumicultorilor că va fi alocată o sumă 
importantă și pentru acest ciclu de producere de tomate.

(Continuare  în  pagina  4)

14 elevi din Alexandria cu rezultate deosebite la 
”Bacalaureat” și ”Capacitate” vor fi premiaţi de 
municipalitate.

Victor Drăgușin,  Primarul Municipiului Alexandria, va 
propune, în următoarea ședință a Consiliului Local 
Alexandria, premierea elevilor cu rezultate deosebite la 
examenul maturității (Bacalaureat) dar și la evaluarea 
națională (examenul de admitere la liceu). 

Aceste premii vor consta în laptop-uri performante, 

având în vedere faptul că situația actuală ce persistă încă 
pe teritorul României, cu privire la prevenirea infestarii cu 
Sars-Cov2, ne limitează să planificăm, ca în fiecare an, 

excursii ori alte deplasări în afara orașului.
Performanțele remarcabile merită mai mult decât 

aprecieri și aplauze. Este motivul principal pentru care 
Primarul Victor Drăgușin îi premiază, an de an, pe cei mai 
merituoși dintre copiii orașului. 

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.8397 lei

($) 1 USD
4.2964 lei

1 XAU 
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(£) 1 GBP 
5.3548lei

(Gramul
de aur)
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Patru elevi teleormăneni cu media
 10 la Bacalaureat

Ministrul agriculturii, Adrian Oros 

Programul Tomata va continua și pentru 
ciclul II de producție!

Un număr de 37 de 
pensionari își tratează 
afecțiunile medicale

 în stațiuni 
balneoclimaterice  

Elevii cu rezultate deosebite la ”Bacalaureat” 
și ”Capacitate” vor fi premiaţi Tot mai multe amenzi 

pentru nerespectarea 
măsurilor de prevenire

 COVID 19
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(urmare  din  pagina  1)
”Ne dorim ca numărul celor 

cu rezultate deosebite să 
crească semnificativ din an în 
an, să ne oblige practic să 
m a j o r ă m  b u g e t u l  d e  
premiere! Educația copiilor 
este rezultatul existenței 
noastre! Alexandria este mai 
în f lo r i toa re  cu  f i eca re  
premiere acordată deoarece, 

acești copii pe viitor, prin 
profesiile pentru care vor 
aplica, vor contribui la 
dezvoltarea județului nostru”, 
a declarat primarul Victor 
Drăgușin.

Premiile se vor acorda 
după aprobarea H.C.L., prin 
punerea în  ap l icare a  
prevederilor hotărârii de către 
Compartimentul Cultură, 

Tineret, Sport.
"Vă dorim, pe această 

cale, mult succes în viitor și ne 
dorim să continuați tot în 
ritmul acesta! Sunteți tinerele 
noastre speranțe, viitorul de 
aur  a l  județu lu i " ,  este 
convingerea edilului-şef al 
Alexandriei.

Claudiu DUMITRACHE

Premierul Ludovic Orban a făcut noi precizări, luni, cu privire 
la menţinerea măsurilor de protecţie anti-coronavirus în 
România. Acesta a precizat că toate regulile instituite în starea 
de alertă trebuie menţinute şi respectate în continuare.

Acesta a spus că românii trebuie să continue să folosească 
masca de protecţie atât timp cât situaţia o cere, fiind „cea mai 
puternică formă de protecţie contra infecţiei”. Regulile de 
distanţare fizică, măsurarea temperaturii, triajul epidemiologic, 
trebuie, la rândul lor, menţinute, scrie Mediafax.ro. 

„Cât timp va fi necesar vom păstra necesitatea portului 
măştii, cât timp va fi necesar vom menţine triajul, măsurarea 
temperaturii, regulile de distanţare fizică în scop sanitar în tot 
ceea ce înseamnă transport public, spaţii comerciale, locuri de 
muncă, pieţe, restaurante, terase. Este cea mai puternică formă 
de protecţie contra infecţiei. Vedeţi că ne confruntăm cu un 
număr de cazuri relativ mare, ne confruntăm cu un număr mare 
de cetăţeni care nu respectăm regulile. Ne confruntăm, de 
asemenea, cu agenţi economici, instituţii care nu vor să-şi 
asume obligaţia respectării unor reguli stabilite şi noi trebuie să 
reacţionăm, pentru că pe primul plan prioritatea noastră o 
reprezintă sănătatea românilor”, a declarat Orban, conform 
RRA.

În plus, premierul a făcut o asociere între ţările europene 
care au respectat regulile dure de distanţare fizică instituite şi 
România, unde unele instituţii publice „au pus sub semnul 
întrebării măsurile luate”.

„În nicio democraţie din Europa nu s-a întâmplat ce s-a 
întâmplat în România, în care alte instituţii ale statului decât 
guvernul au pus sub semnul întrebării măsurile luate, au negat 
existenţa virusului, au instigat lumea la nerespectarea regulilor 
şi, de asemenea, au adoptat decizii care să lipsească 
autorităţile, specialiştii, de instrumentele necesare pentru lupta 
contra COVID”, a declarat demnitarul.

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

Elevii cu rezultate deosebite la ”Bacalaureat” 
și ”Capacitate” vor fi premiaţi

P e n t r u  p r e v e n i r e a  ș i  l i m i t a r e a  
îmbolnăvirilor cu virusul Covid-19, începând 
cu seara de 3 iulie., politiști, jandarmi, polițiști 
de frontieră, polițiști locali, reprezentanți ai 
Inspectoratului pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției 
Sanitare Veterinare, Direcției de Sănătate 
Publică, precum și de la Protectia 
Consumatorului vor verifica respectarea 
măsurilor impuse în contextul stării de alertă.

Astfel, pe 5 iulie, la nivelul județului 
Teleorman au fost  verificate nu mai puțin de 
44 de societăți comerciale,  principalele 
o b i e c t i v e  a l e  a c t i v i t ă ț i l o r  f i i n d  
responsabilizarea și protejarea populației.

În cadrul activităților preventive au fost 
legitimate peste 80 de persoane și au fost 
verificate în trafic peste 60 de autovehicule, 

împreună cu reprezentanți ai I.S.C.T.R. și 
A.R.R.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost 
aplicate 25 de sancțiuni contravenționale în 
valoare de peste 6.000 de lei, pentru 
nerespectarea normelor privind ordinea 
publică, fără a fi identificate persoane care să 
i g n o r e  m ă s u r i l e  d e  p r o t e c ț i e  
individuală.Acțiunile de acest gen vor continua 
timp de două săptămâni, sub coordonarea 
prefectului, peste 200 de efective acționând 
zilnic pentru prevenirea și limitarea răspândirii 
noului coronavirus.

Mulțumim operator i lor economici ,  
angajaților acestora și tuturor cetățenilor care 
au înțeles importanța măsurilor de protecție 
sanitară!

C.D.

Vești bune pentru cei care 
au peste 75 de ani, cu venituri 
mici. Pe lângă pensie, aceștia 
ar  urma să pr imească 
vouchere în valoare de 180 de 
lei lunar. Anunțul a fost făcut 
de ministrul  Fonduri lor  
Europene, Marcel Boloș.

Măsura este parte din 
programul de relansare 
economică şi sprijină în mod 
direct partea de HoReCa, 
întrucât voucherele ar urma 
să fie folosite pentru mesele 
calde. 

În ceea ce pr ivește 
perioada de acordare a 
voucherelor pentru vârstnici, 

potrivit ministrului, acest lucru 
s-ar putea întâmpla în luna 
octombrie a acestui an, 

urmând să fie acordate, în 
cadrul unui program pilot, 
până la sfârşitul anului.

Tot mai multe amenzi pentru nerespectarea 
măsurilor de prevenire COVID 19

Orban a anunţat până 
când va fi menţinută măsura

 purtării măştii

32 de state membre ale Uniunii Europene și 
ale Spațiului Economic European și 12 state 
terțe se află pe lista aprobată, luni, de Comitetul 
Național pentru Situații de Urgență, care 
conține țările pentru care nu se aplică 
recomandarea de instituire a 
măsurii de izolare sau carantină 
pentru persoanele care sosesc 
din aceastea în România.

Conform Hotărârii nr. 34 luate 
de CNSU, pe lista statelor 
membre UE sau ale Spațiului 
Economic European se află: 
Bulgaria, Monaco, Croația, 
Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de 
Nord, Cehia, Polonia, Austria, Islanda, Elveția, 
Spania, Franța, Belgia, Germania, Slovenia, 
Danemarca, Țările de Jos, Italia, Norvegia, 
Slovacia,Irlanda, Liechtenstein, Grecia, Cipru, 

Finlanda, Malta, Lituania, Ungaria, Estonia, 
Letonia, Andorra, Insulele Feroe, Vatican.

De asemenea, lista statelor terțe cuprinde: 
Canada, Maroc, Algeria, Australia, Rwanda, 
Uruguay, Japonia, Coreea de Sud, Georgia, 

Noua Zeelandă, Tunisia, 
Thailanda.

Statele care sunt exceptate 
de la recomandarea măsurii de 
izolare/carantină sunt stabilite 
în funcție de rata cumulată de 
incidență a cazurilor noi de 
îmbolnăvire din ultimele 14 zile 
raportată la 100.000 de 

locuitori, se arată într-un comunicat al 
Executivului.

Zborurile suspendate către și dinspre 
statele aflate pe listele anexate Hotărârii nr. 34 
se reiau începând cu data de 7.07.2020.

Vouchere de 180 de lei, 
pentru vârstnicii cu venituri mici

Noua hartă a statelor verzi,
 de unde românii se pot întoarce fără a mai

 intra în izolare sau carantină
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Autoritatea Electorală Permanentă a 
elaborat şi a pus în dezbatere publică 
proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
metodologiei depunerii dosarelor de 
candidatură şi a listelor de susţinători la 
alegerile locale din 2020. Actul normativ 
armonizează legislaţia şi formularele utilizate, 
având în vedere că, în acest an, din cauza 
pandemiei, candidaturile se pot depune şi în 
format electronic şi va exista o singură listă de 
susţinători pentru primar şi consilieri locali şi 
una pentru consilierii judeţeni şi preşedintele 
consiliului judeţean. O noutate este că 
susţinerea pentru o anumită candidatură 
poate fi exprimată şi prin e-mail.

Proiectul de act normativ prevede că listele 
de susţinători şi candidaturile pot fi depuse pe 
suport de hârtie sau informatic.

"Prin suport informatic se înţelege în 
sensul prezentei metodologii orice tip de 
suport electronic de tip CD, DVD, stick USB 
sau HDD extern", se arată în proiect.

Datele susţinătorilor şi semnăturile 
acestora pot fi colectate pe suport de hârtie 
sau prin mijloace electronice, acestea din 
urmă incluzând platforme on-line specifice şi 
serviciile de poştă electronică, se arată în 
document. Cu toate acestea, la depunerea 
lor, persoanele desemnate de către partide 
sau alianţe trebie să depună şi un opis pe 
suport hârtie.

Modificări vor fi şi în privinţa declaraţiilor de 
avere şi interese depuse de candidaţi. Astfel, 

din cauza depunerii de liste comune, în 
documentul postat de AEP se arată: "La 
rubrica «având funcţia de...» din formularele 
declaraţiilor de avere şi de interese, candidaţii 
vor menţiona calitatea de candidat la una 
dintre funcţiile de primar, consilier local, 
consilier judeţean sau preşedinte al 
consiliului judeţean".

Autoritatea Elelectorală Permanentă a 
propus ca data alegerilor locale să fie 27 
septembrie. Aceeaşi dată a fost stabilită 
recent şi de către Guvern, iar în Parlament 
există un proiect legislativ iniţiat de UDMR în 
care se propune pentru alegerile locale tot 
data de 27 septembrie.

Autoritățile nu îi mai pot tine pe români în izolare și 

carantină. Pacienții Covid au început să plece din spitale 

încă de vinerea trecută. Luni, 6 iulie 2020, Guvernul 

României urma să discute și să trimită spre Parlament un 

nou proiect de lege privind carantinarea și izolarea.

Secretarul de stat Raed Arafat a trimis vineri o 

circulară către toate prefecturile, prin care anunță că 

cetățenii nu mai pot fi ținuți în carantină sau izolare, după 

publicarea în Monitorul Oficial a deciziei CCR privind 

neconstituționalitatea unor măsuri împotriva pandemiei de 

coronavirus. Un alt efect al deciziei CCR este că primii 

pacienți cuCovid s-au externat la cerere din spitale. În 

acest moment în România sunt 59.000 de români izolați la 

domiciliu, peste 700 în carantină, și aproape 6.000 

internați în spitale. Autoritățile nu mai au nici o măsură de 

a-i opri după publicarea deciziei CCR. Premierul Ludovic 

Orban anunță un nou proiect de lege care va fi adoptat de 

Guvern, iar până atunci face apel la populație să respecte 

recomandările pentru prevenirea coronavirusului.

Despre toate acestea, și chiar mai mult, Dumitru 

Goldbach, președintele Organizației Județene Teleorman 

a Partidului Pro România, afirmă că pandemia nu a trecut, 

autoritățile trebuie să fie în continuare vigilente, și să ia 

măsuri. Dar, afirmă Dumitru Goldbach, trebuie folosită 

aceeași unitate de măsură. Goldbach susține că nu pot fi 

ținuți oamenii cu forța în spitale, dar și faptul că oamenii 

trebuie să dea dovadă de responsabilitate, pentru a 

încetini sau împiedica răspândirea infecției cu coronavirus.

În altă ordine de idei șeful Partidului Pro România 

Teleorman, Dumitru Goldbach, susține că și formațiunea 

sa politică se pregătește de alegerile locale. Până în 

prezent nici un alt partid, de stânga sau de dreapta nu a 

propus Pro României Teleorman vreun fel de alianță. Drept 

pentru care Pro România va merge la locale cu candidați 

proprii pe care îi va anunța la timpul potrivit.

Ioan DUMITRESCU

Liberalii își fac temele pentru alegerile locale. Ludovic 
Orban i-a chemat pe toți liderii de filiale din PNL pentru a pune 
la punct strategia dinainte de scrutin. Tema principală de 
discuție s-a axat pe alegerile locale din această toamnă, 
potrivit Realitatea.net.

Liberalii își stabilesc în detaliu candidaturile pentru 
consiliile județene, primării și consilii. Conform unor surse, 
aceștia au la dispoziție 7 zile pentru a definitiva listele 
candidaților. De asemenea, peneliștii vor stabili echipele de 
campanie, bugetele și panotajul din precampania electorală.

În ședința PNL s-au luat discuție și posibile alianțe. Cei de 
la PNL vorbesc despre parteneriate cu USR-PLUS, singurul 
adversar politic fiind PSD.

O nouă lege

Liberalii 
iau în calcul alianțe

 cu USR-PLUS, singurul 
adversar fiind PSD

Robert Negoiță a vorbit, 
luni ,  la Digi24 despre 
posibilitatea de a candida 
independent sau din partea 
altui partid, după ce anterior a 
anunțat că la alegerile locale 
din această toamnă nu va mai 
candida din partea PSD. 
„Cetățenii vor afla în timp util 

despre deciziile pe care le voi 
lua împreună cu echipa”, a 
precizat el.

 „Este o decizie pe care am 
să o anunț atunci când va fi 
momentul, nu am luat... 
Foarte multe aspecte care 
trebuiesc analizate, dar 
repet, fiecare etapă la 
vremea ei. Atunci când am 
ceva de comunicat, așa cum 
ați observat, o comunic”, a 
spus Robert Negoiță, luni, la 
Digi24, despre o posibilă 
candidatură din partea Pro 
România.

Întrebat dacă PNL e o 
variantă, el a răspuns: „Nu 
am de comunicat absolut 
nimic din acest punct de 
vedere”.

„Haideți să nu ne grăbim, 
cetățenii vor afla în timp util 
despre deciziile pe care le voi 
lua împreună cu echipa”, a 

adăugat primarul sectorului.
Întrebat dacă nu a fi vorba 

despre t raseism, e l  a  
răspuns: „Să definim ce este 
traseism politic, sunt cu grijă 
la cât mai multe aspecte 
posibile”.

„Este o analiză și este o 
comunicare pe care am să o 
fac (să le fac, n.red.) ulterior. 
Nu am ce să comunic acum 
p e  a c e a s t ă  t e m ă ” ,  a  
completat el. 

„Un lider, și România chiar 
are nevoie de lideri, este 
capabil să ia decizii corecte 

pentru comunitatea pe care o 
reprezintă. Pentru mine cel 
mai simplu era să rămân în 
PSD, era comod, nu era 
pentru prima dată, dar nu 
merg pe varianta simplă, ci 
merg pe varianta în care cred, 
chiar dacă poate fi mai 
riscantă. Cred că sunt idealuri 
pentru care meri tă să 
luptăm”, a adăugat Robert 
Negoiță, întrebat dacă lasă 
u ș a  d e s c h i s ă  p e n t r u  
negocieri cu alte partide.

Rugat să explice o parte 
din afirmațiile din postare, 
dacă toți membrii PSD sunt 
„căpușe, nulități”, Robert 
Negoiță a răspuns: „Da. O 
spuneț i  de parcă v-ar 
surprinde chestiunea asta. 
Nu este prima dată când 
vorbesc despre aceste 
aspecte.”

La insistența jurnalistului 
să ofere câteva nume, el a 
spus că „le cunoașteți dvs. 
foarte bine”. „Acei indivizi 
care l-au susținut pe Dragnea 
până a plecat în cătușe (...) și 
nu sunt puțini aceia”, a 
subliniat el.

De asemenea, edilul a 
spus că „tot ce am spus în 
această postare i-am spus și 
personal” lui Marcel Ciolacu. 
„Este foarte complicat, are de 
trecut un congres în care să 
fie ales de oamenii pe care 
trebuie să-i dea afară a două 
zi. Nu e ușor de făcut, nu e un 
demers la care eu să am 
capacitatea să o fac”, a 
completat el.

Noi reglementări pentru alegerile 
locale

Robert Negoiță nu va mai candida din 
partea PSD la alegerile locale



 (urmare  din  pagina  1)
”Cu siguranță, la fel cum am spus și la 

începutul anului, și anul acesta vom aloca bani 
pentru ciclul II. Și anul trecut am făcut o 
suplimentare în buget, în decembrie, tocmai ca 
să putem să acoperim în buget și ciclul II, care 
nu era prins în buget de către cei care au 
condus înainte ministerul. Noi ne-am ținut de 
cuvânt și am suplimentat. Anul trecut am alocat 
62 de milioane de euro pentru programul 
Tomata. Și anul acesta vom avea sume 
dedicate pentru ciclul II, pentru că știu că foarte 
mulți beneficiari și-au programat culturile astfel 
încât să fie prinși în ciclul II și este corect ca și ei 
să beneficieze de acest program”, a declarat 
ministrul Agriculturii, Adrian Oros. Ministrul a 
declarat că decizia de finanțare pentru Ciclul II 
de producție va fi luată prin Hotărîre de Guvern, 
înainte de rectificarea bugetară. 

Față de anul 2019, programul Tomata a 
suferit, în acest an, câteva modificări. 

Cantitatea minimă ce trebuie valorificată cu 
acte a crescut de la 2 tone la 3 tone pentru 
suprafața minimă de 1.000 de metri pătrați, iar 
bugetul alocat pentru Ciclul I de producție a fost 
de 40 de milioane de euro. O sumă pe care 
legumicultorii o consideră insuficientă. 

”Legat de suplimentarea sumei pentru Ciclul 
I, noi am alocat 40 de milioane de euro și s-au 
înscris 18.128 de beneficiari. La un moment 
dat, trebuie să avem un plafon. Vom vedea, 
până la sfârșitul programului, câți dintre ei sunt 
într-adevăr eligibili. Speranța mea este ca anul 
acesta să fie toți eligibili,să fie beneficiari 
corecți. Anul trecut au fost în unele județe sute 
de dosare fictive. Nu este corect ca banii să nu 
ajungă la cei care cultivă, într-adevăr, tomate. 
Vom face eforturi ca programul să continuie și 
anul acesta, dar, începând de la anul, vom 
încerca să-i ajutăm pe toți cei care cultivă 
legume”, a subliniat Adrian Oros.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

În zilele următoare, un număr de 37 de pensionari și alte 
persoane beneficiare ale sistemului de asigurări sociale din 
Teleorman vor pleca să-și trateze afecțiunile medicale de 
care suferă în unele din stațiunile balneoclimaterice de pe 
întreg cuprinsul țării. Numărul mic de pensionari care au 
solicitat bilete de tratament în această perioadă se datorează 
pandemiei de coronavirus, anul trecut, de exemplu, în cele 
două serii din luna iulie beneficiind de tratament  în stațiunile 
balneare 499 de teleormăneni. 

După cum precizează conducerea Casei Județene de 
Pensii Teleorman, fiecare din cei 37 de beneficiari  de bilete 
de tratament se va prezenta în staţiunea balneoclimaterică la 
data înscrisă pe biletul repartizat, în intervalul 10-15 iulie 
2020. Biletele de tratament au fost obţinute de la Casa 
Județeană de Pensii Teleorman la solicitarea beneficiarilor, 
ținându-se seama de recomandarea medicilor specialişti sau 
a medicilor de familie.

În staţiunile balneoclimaterice, persoanele beneficiare de 
bilete de tratament și recuperare medicală sunt cazate în 
hoteluri şi vile de două şi trei stele. Posesorii de bilete de 
tratament vor beneficia de servicii medicale în stațiunile 
Amara, Bala, Buziaș, Olănești și Pucioasa. 

George ZAVERA

Ministrul agriculturii, Adrian Oros 

Programul Tomata va continua și pentru 
ciclul II de producție!

R o m â n i a  a  i m p o r t a t  
legume de sute de milioane de 
euro în anul 2019, în timp ce 
legumele din țara noastră 
rămân pe tarabe și se 
deteriorează.

Vo r b i m  d e s p r e  5 1 6  
milioane de euro. Cele mai 
cău ta te  sun t  l egume le  
congelate, cartofii, morcovii, 
legumele păstăi uscate şi 
tomatele, arată rezultatele 
unui  studiu real izat  de 
Cooperativa Ţara Mea.

Potrivit comunicatului, 
importul de legume a fost 
consemnat inclusiv în lunile 
iulie – august 2019, când 
România abundă de legume 
autohtone.

„N-ar fi nici o problemă, 
spun spec ia l i ş t i i ,  dacă  
e x p o r t u r i l e  î n  a c e e a ş i  
perioadă ar fi mult mai mari 
decât importurile (…) Din 
păcate,  producător i i  de 
legume români, sunt concuraţi 
puternic şi chiar în plin sezon 
de importuri. Şi nu vorbim 
n e a p ă r a t  d e  l e g u m e  
proaspete, ci şi de legume 
congelate, care, în iulie 2019 
de exemplu, au avut cea mai 
mare pondere în total importuri 
realizate de ţara noastră. Se 
importă de toate, iar cel mai 
grav, acest lucru se întâmplă 
inclusiv în perioadele în care 
există marfă românească din 
abundenţă. Ori, cel care 
suferă, în primul rând, este 

producătorul român, care de 
multe ori rămâne cu marfa 
nevândută”, susţin realizatorii 
studiului.

Datele centralizate de 
Cooperativa Ţara Mea relevă 
faptul că, doar la nivelul lunii 
iulie 2019, România a importat 
o cantitate de 25.635 tone de 
legume, în valoare de 20,6 
milioane de euro, iar în topul 
produselor importate au intrat 
legumele congelate, cartofii, 
morcovii, legumele păstăi 
uscate, tomatele şi ceapa.

De asemenea, în celelalte 
luni au fost înregistrate valori 
oarecum s imi lare ,  deş i  
producţia locală este în plin 
sezon. Astfel, în august, 
România a importat 25.097 de 
tone de legume, în iulie o 
cantitate de 25.635 tone, în 
iunie 32.804 de tone şi în 
septembrie 34.249 de tone.

În acelaşi timp, aprilie a fost 
luna cu cele mai mari importuri 

(96.631 tone), în timp ce, în 
august, au fost înregistrate 
c e l e  m a i  m i c i  v o l u m e  
importate, respectiv 25.097 de 
tone, reiese din studiul de 
specialitate, care citează 
datele Institutului Naţional de 
Statistică (INS).

În 2019, importurile de 
legume au atins 740.000 de 
tone, în valoare de 516 
milioane de euro, raportat la 
678.318 tone şi o valoare de 
424,3 milioane de euro, în 
2018, arată statistica oficială.

Principalii furnizori de 
legume au fost Olanda şi 
Polonia, cu peste 10.000 de 
tone, urmate de Turcia, 
Germania, Franţa, Grecia, 
Ungaria, Spania, Italia şi Egipt.

Anul trecut, România a 
produs 3,57 milioane de tone 
de legume, în scădere faţă de 
anul anterior, când se atinsese 
un volum de 3,7 milioane de 
tone.

 Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale 
de Mediu a efectuat în luna iunie 84 inspecții de mediu, 
dintre care: 2 inspecții planificate; o inspecție pentru 
respectarea condițiilor impuse în actele de reglementare; 9 
inspecții pentru rezolvarea unor reclamații; 71 inspecții 
dispuse de Comisariatul General; o inspecție pentru 
investigarea unui eveniment cu impact asupra mediului 
(poluare accidentală).

Principalele neconformități constatate în urma acțiunilor 
de inspecție și control efectuate au fost: netransmiterea 
chestionarului cu datele necesare întocmirii inventarului de 
emisii; neîntocmirea evidenței gestiunii dețeurilor 
generate; neinformarea trimestrială a publicului despre 
consecințele activității desfășurate asupra mediului; nu s-a 
acționat pentru refacerea și protecția mediului- depozitări 
necontrolate de deșeuri; poluarea solului cu petrol și apă 
sărată în zona petrolieră din comuna Poeni.

Ca urmare a neconformităților constatate, au fost 
aplicate 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de 
52.500 lei și un avertisment.

În luna iunie 2020, la sediul Comisariatului Județean 
Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 
33 de sesizări, dintre care 6 reclamații au fost soluționate, 5 
petiții au fost clasate, 4 reclamații au fost redirecționate 
către alte instituții, iar 18 reclamații sunt în termenul legal 
de soluționare.

Având în vedere prevederile legale, Comisariatul 
Județean Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu a 
formulat 20 de puncte de vedere pentru documentațiile 
tehnice primite.

Cornelia RĂDULESCU

Un număr de 37 de pensionari
 își tratează afecțiunile medicale 

în stațiuni balneoclimaterice  

Comisariatul Județean 
Teleorman al Gărzii Naționale

 de Mediu: Inspecții 
și controale

Vicepreședintele Societății Române de 
Epidemiologie, Emilian Popovici vine cu un 
avertisment puternic în ceea ce privește 
pandemia de coronavirus, asta după ce tot mai 
mulți români parcă au uitat de virus și au 
început să nu mai respecte regulile de igienă și 
distanțare socială.

“Dacă mergem după scenariul de 1.1, făcut 
de dl. Valentin Pârvu, și ne gândim că acest 
număr bazal se va menține, practic, în jurul 
datei de 23 august vom avea în jur de 800 de 
infecții noi pe zi, ceea ce va însemna o 

corespondență în Terapia Intensivă de peste 
500 de cazuri.Aceasta este o situație pe care 
sistemul ar trebui să o poată gestiona.

Dar, ne putem pune întrebarea, dacă 
această situație va persista, ce se va întâmpla 
în septembrie? Chiar dacă se menține un 
număr bazal de reproducere, să zicem, relativ 
stabil, în timp numărul de cazuri în ATI va 
crește. Lucrurile trebuie reglate după aceste 
cifre, care nu pot greși semnificativ, pentru că, 
până acum, proiecțiile au fost corecte”, a 
declarat Popovici pentru europafm.ro.

România a importat legume de sute 
de milioane de euro

Semnalul de alarmă tras de un medic român

România riscă să ajungă la 800 de cazuri noi pe zi
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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



(urmare  din  pagina  1)
Pe probe, situația se prezintă astfel: proba Ea) 

Limba și literatura română - rată de promovare 
79,08%; proba Ec), proba obligatorie a profilului - 
rată de promovare 61,57%; proba Ed), proba la 
alegere a profilului și specializării - rată de 
promovare 74,67%.

4 elevi din județul nostru au obținut rezultate 
excepționale, promovând examenul de 
bacalaureat 2020, cu media 10 (zece): Delcea 
Andreea Georgiana- Colegiul Național Pedagogic 
„Mircea Scarlat”, Alexandria; Negru Vlad- Liceul 
Teoretic Zimnicea; Stancu Elisabeta Anda- Liceul 
Teoretic „Marin Preda”, Turnu Măgurele; Ștefan 
A l e x a n d r a  M a r i a -  C o l e g i u l  N a ț i o n a l  
„Anastasescu”, Roșiorii de Vede.

După afișarea rezultatelor inițiale, 678 de 
candidați au depus 1028 de contestații, dintre 
care 313 au fost depuse pentru proba Ea), 399 
pentru proba Ec) și 316 pentru proba Ed).  

Din numărul total de contestații depuse: pentru 
499 de lucrări, nota finală a fost mai mare decât 
nota inițială; pentru 58 de lucrări, nota finală a fost 

egală cu nota inițială; pentru 471 de lucrări, nota 
finală a fost mai mică decât nota inițială.

În ceea ce privește influența notelor contestate 
asupra mediei finale de bacalaureat, s-a constatat 
că 46 de candidați, declarați inițial nepromovați, 
au obținut medii mai mari sau egale cu 6 (șase), 
promovând astfel examenul de bacalaureat. 
Niciun elev cu medie inițială 6 sau peste 6 nu a 
avut media finală sub 6. 

Potrivit rezultatelor finale obținute de candidații 
din județul Teleorman în sesiunea iunie-iulie 2020, 
pe primele cinci poziții se situează următoarele 
licee: Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat” din Alexandria– promovabilitate 92,50%; 
Colegiul Național „Alexandru Ioan Cuza” din 
Alexandria– promovabilitate: 90,09%; Colegiul 
Național „Unirea” din Turnu Măgurele- 
promovabilitate 78,08%; Colegiul Național 
„Anastasescu”  d in Roșior i i  de Vede– 
promovabilitate 73,24%; Liceul Teoretic 
„A lexand ru  Gh ica ”  d i n  A lexand r i a  –  
promovabilitate 61,59%.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Dieta mediteraneană atrage tot mai mulți adepți. 
Aceștia consideră că oferă protecție împotriva bolilor de 
inimă, a atacului cerebral și a diferitelor forme de cancer.

Dieta mediteraneană folosește din plin mirodenii și 
ierburi, mai ales salvie, cimbru, rozmarin și chimion. În 
compoziția acestor plante se remarcă antioxidanți 
valoroși care protejează organismul împotriva 
aterosclerozei și previn oxidarea colesterolului pozitiv.

Acest tip de alimentație are la bază multe cereale, 
legume și fructe proaspete. Despre folosirea cerealelor, 
nutriționiștii semnalează că acestea sunt surse 
importante de fibre, ce pot preveni apariția cancerului de 
colon. Mai mult, fructele și legumele proaspete reprezintă 
un "depozit" de substanțe hrănitoare, printre care 
vitamina C și betacarotenul, recunoscute în lumea 
medicală pentru rolul lor de prevenție în apariția bolilor de 
inimă și a cancerului.

Roșiile, usturoiul, ceapa, ardeii iuți și vinetele sunt 
recunoscute pentru efectul lor terapeutic deosebit. Mai 
mult, aceste legume sunt în atenția Institutului de 
Cercetare a Cancerului, pentru posibilelel lor 
caracateristici anticancerigene.

În țările cu dietă mediteraneană, cazurile 
îmbolnăvirilor de inimă sunt mult mai rare în comparație 
cu frecvența acestora în America. În dieta 
mediteraneană, cele mai multe grăsimi provin din uleiul 
de măsline, un aliment-vedetă recunoscut în hrana 
sănătoasă. În acest tip de alimentație se folosește mai rar 
carnea bogată în grăsimi saturate. Un alt avantaj al 
acestei diete este nefolosirea alimentelor procesate cu 
mulți conservanți și grăsimi saturate, din care au fost 
extrase fibrele și nutrienții.

Fibrele sunt substanțe alimentare întâlnite în plante, 
care nu sunt digerate de organism. Chiar dacă nu 
furnizează calorii și nutrienți, fibrele sunt importante 
pentru organismul nostru. Studiile recente arată că ele 
contribuie la scăderea nivelului de colesterol. Cercetătorii 
cred că fibrele combat constipația. De asemenea, 
cercetările efectuate pe mai multe grupe de populație au 
demonstrat că în cazul oamenilor din zonele în care 
fibrele sunt consumate des (de exemplu Africa), rata 
îmbolnăvirilor de cancer este mult mai mică decât a celor 
din SUA, unde fibrele sunt consumate mai rar.

Mai mult, alimentele bogate în fibre au un procent 
scăzut de grăsimi și bogat în vitamine și minerale.

Patru elevi teleormăneni cu media
 10 la Bacalaureat

Grupul interministerial care 
dezbate condițiile în care vor fi 
redeschise în toamnă școlile din 
România a primit  de la 
F e d e r a ț i a  N a ț i o n a l ă  a  
Asociațiilor de Părinți trei 
scenarii, în funcție de evoluția 
pandemiei COVID-19. Primul 
scenariu are în vedere prezența 
fizică 100% la şcoală a tuturor 
copiilor, în programul normal de 
lucru de anii trecuți, potrivit 
documentulu i  obț inut  de 
Edupedu.ro.

Scenariul al II-lea propus 
Guvernului este 50% la şcoală 
şi 50% online

El presupune împărțirea 
claselor și a grupelor în două 
grupe, cu alternarea două 
săptămâni prezența fizică la 
şcoală, cu doua săptămâni 
online. În acest caz, ora să fie 
de minimum 45 de minute, se 
arată în document.

La clasele pregătitoare – a II-
a (sau chiar până la a IV-a acolo 
unde infrastructura permite), 
“prezenţa fizică la şcoală, cu 
respectarea regul i lor  de 
distant ̧are,  indi ferent de 
scenariu, ȋntrucât copiii nu se 
pot adapta la predarea online şi 

nu are cine să le faciliteze 
prezenţa la acest gen de 
predare”, se prevede în 
document.

În acest scenariu, Federația 
condusă de Iulian Cristache 
pune în vedere Executivului 
“obligativitatea ca lecţiile să fie 
transmise live, accesul la 
p reda rea  on l i ne  sa ̆  f i e  
bidirecţional, copiii de acasă să 
aibă posibilitatea să pună 
ȋntrebări sau să răspundă”. Tot 
în acest caz, biblioteca școlară 
virtuală trebuie obligatoriu să fie 
gata, cu resurse educaţionale 
deschise așa cum prevede de 9 
ani articolul 70 din Legea 
educației.

Părinții vorbesc despre 
programe şcolare adaptate 
pentru mediul online, existenţa 
u n o r  m a n u a l e  d i g i t a l e  
interactive, obligativitatea 
evaluării ȋn mediul online fără a 
s e  s o l i c i t a  a c c e p t u l  
pa ̆r intelui/reprezentantului 
legal, obligativitatea ca elevii să 
fie prezenţi la orele online, 
obligativitatea ca elevii să ţină 
tot timpul camerele video 
deschide ȋn timpul orelor online 
(dacă elevul nu este cu camera 

deschisă să fie declarat absent 
la ora respectivă).

Tot în scenariul al II-lea, 
părinții cer în propunerea 
o f ic ia lă  t r imisă grupu lu i  
interministerial ca elevii de 
clasele a VIII-a și a XII-a să 
sus t ̧ i na ̆  f i z i c  s imu la rea  
examenelor şi să fie puse la 
dispoziţie, i ̑ncă din cursul 
semestrului 1, modele de 
subiecte. De remarcat că 
lipsesc simulările de la clasele a 
VII-a și a XI-a.

Planul prevede ca profesorii 
să-şi desfăşoare activitatea 
didactică în școli și grădinițe (în 
scenariile: 50/50% sau chiar şi 
100% online).

Scenariul al III-lea: 100% 
online

“Este scenariul deloc agreat 
de către FNAP-IP, bazându-ne 
p e  n e m u l ţ u m i r i l e  
elevilor/părinţilor/profesorilor 
din perioada semestrului 2 al 
anului şcolar 2019-2020

– se aplică scenariul 2 
prezentat mai sus – programe 
adaptate, profesori pregătiţi să 
predea online, dotare cu 
aparatură/internet”, precizează 
Federația.

Guvernul a aprobat un proiect legislativ privind 
iniţierea unor măsuri igienico-sanitare pentru situaţii 
deosebite de risc epidemiologic sau biologic, act 
normativ necesar pentru a "gestiona şi controla" 
pandemia de COVID -19, a declarat ministrul 
Sănătăţii, Nelu Tătaru.

"Astăzi a fost aprobat în şedinţă de Guvern un 
proiect legislativ care să iniţieze nişte măsuri 
igienico-sanitare pentru situaţii desoebite de risc 
epidemiologic sau biologic. De ce este necesar ? 
Este necesar pentru a gestiona şi controla pandemia 
prin care trecem. Aţi putut observa de vineri şi până 
astăzi modificările de observare sau de abordare a 
tot ce a însemnat carantină, a tot ce înseamnă 
izolare, chiar şi internarea în spital", a declarat Nelu 
Tătaru, luni, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Sănătăţii a precizat că autorităţile 
evaluează numărul de persoane care au părăsit 

izolarea sau carantinarea voluntară şi au solicitat 
punerea în concordanţă cu decizia CCR.

"Dacă e să facem o evaluare de ieri până astăzi, 
deşi astăzi avem 250 de cazuri noi la 4.600 de teste, 
avem o diferenţă de număr de pacienţi în spitale de 
550. Deci, vă gândiţi că avem 300 de ieri, cu 250, 550 
mai puţini pacienţi internaţi, în acest moment, în 
spitale. Suntem într-un moment în care acest proiect 
de lege a fost aprobat în şedinţa de Guvern, va merge 
în regim de urgenţă în Parlament, sper ca un interes 
naţional, un interes de sănătate publică, sănătatea 
poporului român să nu lase loc de interpretare 
politică", a declarat Tătaru.

Curtea Constituţională a României (CCR) declară 
că textele de lege privind internarea obligatorie şi 
carantina în timpul epidemiei sunt neconstituţionale, 
deoarece sunt lipsite de claritate şi previzibilitate, au 
un caracter incert şi dificil de anticipat şi nu oferă 
garanţii privind respectarea unor drepturi şi libertăţi 
fundamentale.

Scenariile pentru redeschiderea anului școlar, 
propuse Guvernului de Federația Părinților

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind măsuri igienico-sanitare pentru 
situaţii deosebite de risc epidemiologic

Dieta mediteraneană 
ne protejează sănătatea 

și longevitatea
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”Privind spre Iberoamerica – Mirada a Iberoamerica”
Am resimțit, și încă simt, toată această perioadă de când a 

fost declanșată starea de urgență și de alertă, cauzate de 
pandemia cu virusul Sars Cov 2, ca pe o perioadă în care viața 
cu toate ale ei a fost suspendată, ca atunci când este 
suspendată prescripția extictivă de curgerea unor termene.

Și totuși, viața nu poate fi suspendată, curgerea firescă a 
vieții, nu,  poate doar dacă am fi criogenați de un cataclism la 
nivel mondial și lucrurile s-ar întâmpla, cum de altfel se 
întâmplă oricum, unele din ele, și fără voia noastră.

Viața respiră, viața curge și se trăiește! Această certitudine 
este dovedită clar de faptul că un grup de 45 de artiști plastici 
din  lumea dinspre și dincolo de Atlantic, situată geografic în 
peninsula Iberică și în cele două Americi ne-a scos din starea 
de suspendare.

Se pare că oamenii au fost și sunt un întreg indisolubil, 
indiferent de vremurile în care au trăit și de vicisitudinile la care 
au fost supuși în existența lor pământeană, atunci când sunt 
uniți de un crez comun așa cum este arta și mai ales de dorința 
de a lăsa ceva în urma trecerii lor prin această lume a trecerii.

Astfel, pornind de la acest crez comun-arta, iată că a fost 
posibilă organizarea și desfășurarea în România, la Muzeul 
Județean  Teleorman din Alexandria, pe o perioadă de o lună, 
respectiv 3 iulie-05 august 2020 expoziția de pictură ”Privind 
spre IberoAmerica - Mirada a IberoAmerica”. Expun artiști din 
Spania, Mexic, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Columbia.

Vizitând expoziția cu prilejul vernisajului în vreme de 
pandemie (cu participarea restrânsă, evident), am observat 
lucrări de o acuratețe remarcabilă și mi-am încărcat ochiul cu 
frumosul dăruit de artiști din sufletele lor imense.

O expoziție superbă, completă și complex în același timp, în 
care găsești expresia culorii și formei redate în diverse 
maniere, toate frumoase, minunate toate, exact cum o 
imaginam atunci când am văzut afișul, lucru ce mă îndeamnă 
să merg să o mai vizitez, întrucât timp mai este îndestul.

De aceea, vă îndemn pe toți cei ce citiți aceste rânduri, și 
sunteți în trecere sau aveți de bună seamă posibilitatea de a 
ajunge la Alexandria, să o vizitați,  pentru că, cel puțin 
sufletește, veți fi mult mai bogați.Pentru cei ce nu pot veni la 
Alexandria, expoziția poate fi vizualizată virtual pe pagina de 
facebook a Muzeului Județean Teleorman.

Felicitări și mulțumiri tuturor artiștilor plastici: Alvaro Abad 
(Spania), Ana Acevedo (Mexic), Ana Solanas (Spania), 
Aquafonia Toni Lopez (Spania), Beatriz Hidalgo dela 
Garza(Mexic), Beatriz Olabarria (Spania), Cari Munoz 
(Spania), Carlos Alberto Sanchez (Mexic), Carmen Alonso 
(Spania), Cesar G Becerril (Spania), Concha Navarro 
(Spania), Consuelo Plaza Aranda (Spania), David Sanchez 
Sanchez (Spania),  Dulce Luna (Mexic), Esther Sacco 
(Uruguay) Guillermina S. Oro (Spania), Guillermo M. Lourido 
(Spania), Heber Passerhaut (Uruguay), Ignacio Guerrero 
(Mexic), Inaki Ruiz De Eguino (Spania), Isabel Monfort 
(Spania), Jessica Gadga (Mexic), Jose Antonio Fondevila 
(Spania), Jose Dominguez (Spania), Jose Luis Garcia Pascual 
(Spania), Jose Luis Malo (Mexic), Lilian Teresa Espinosa 
(Columbia), Llacxaguanga (Ecuador), Lourdes Carreras 
(Spania),  Jose Foie (Spania), Margarita Maria Parra 
(Columbia), Maria Esther Florez (Columbia), Maria Esther 
PinanOujo (Spania), Maria Ines McAllister (Columbia), Maria 
Vargas (Mexic), Mary Carmen Calvino Iglesias (Spania), 
Mercedes Ortega MOM (Spania), Miguel Perez Rendiles 
(Venezuela), Nacho Cenarro (Spania), Norarte(Spania), Paz 
Ares Osset (Spania),Prieta (Mexic), Rosa Fernandez (Spania), 
Veronica Toledo (Spania). Mulțumim organizatorilor, Muzeul 
Județean Teleorman și artistului plastic domnul Tudor 
Șerbănescu pentru

Implicarea în promovarea internațională a artiștilor plastici! 
Felicitări în  special și mulțumiri domnului Gorgonio Sanjuán, 
reprezentantul Goyart, pentru organizarea acestei expoziții!

Daniela Achim Harabagiu  (Hara Dana) 

Un autostopist scoţian, victimă a unui grav accident 

rutier, îşi revine în spital.

- Am două veşti a vă spune, îi transmite sora. Una buna şi 

alta proastă.

- Întîi cea proastă, te rog.

- O să vi se amputeze ambele picioare.

- Şi cea bună?

- Chirurgul doreşte să vă cumpere pantofii!

Pastila de râs

Cercetători  din patru 
universități din România, 
Macedonia de Nord ș i  
Repub l i ca  Mo ldova  au  
demarat cea mai amplă 
anchetă de evaluare a 
fenomenului risipei alimentare 
la nivel regional. Cercetarea 
c a n t i t a t i v ă  a d r e s a t ă  
c o n s u m a t o r i l o r  v a  f i  
completată de o cercetare 
calitativă ce va viza și alți 
actori implicați în filiera agro-
al imentară: producători ,  
procesatori și comercianți.

S t u d i u l ,  c o n d u s  d e  
cercetători de la Universitatea 
de Știinte Agricole și Medicină 
v e t e r i n a r ă  d i n  C l u j ,  
Universitatea din Craiova, 
Universitatea Tehnică a 
Moldovei și Universitatea 
Sainte Cyrille et Méthode din 

Skopje, este primul de 
această amploare desfășurat 
concomitent în mai multe țări 
din regiunea Europa centrală 
și de est.

Acesta răspunde unei 
nevoi urgente de cunoaștere a 
fenomenului în contextul în 
care, la nivelul Republicii 
Moldova, nu există nicio 
cercetare pe această temă, iar 
în România și Macedonia sunt 
insuficiente și nu includ actori 
d in înt reg lanțu l  agro-
alimentar. Rezultatele vor fi 
valor i f icate la nivel  de 
societate civilă și de autorități 
dar și transpuse în acțiuni 
concrete de sensibilizare a 
tuturor actorilor implicați prin 
campanii de influențare a 
comportamentului de consum 
(organizarea de conferințe, 

mese rotunde,  ate l iere 
participative etc).

Proiectul este derulat în 
parteneriat cu Food Waste 
Combat, una dintre cele mai 
ac t ive  organ izaț i i  non-
guvernamentale din România 
c a r e  a r e  d r e p t  s c o p  
sensibilizarea și reducerea 
risipei alimentare în România.

Activitățile sunt parte 
integrantă a proiectului ACTIF 
« Zéro Gaspillage – pour une 
p r o d u c t i o n  e t  u n e  
consommation responsables 
en ECO » (Zero risipă, pentru 
o producție și un consum 
responsab i l  î n  Europa  
centrală și orientală) și este 
f i n a n ț a t  d e  A g e n c e  
U n i v e r s i t a i r e  d e  l a  
Francophonie en Europe 
Centrale et Orientale.

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

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 14.07.2020, 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

Consiliul de Administrație al S.C.M. “UNIREA” Alexandria, înregistrată la ORC Teleorman 
sub nr. C34/19/2005 Cod Unic de Înregistrare RO 2695729, cu sediul în Alexandria, str. 
Libertății nr. 267, bl. L4, et. 1, având în vedere că adunarea generală ordinară și adunarea 
generală extraordinară nu s-au putut ține în data de 10.04.2020 datorită măsurilor impuse 
pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, în conformitate cu prevederile art. 
36 din Legea nr. 1/2005, reconvoacă Adunarea Generală Ordinară la data de 24.07.2020, ora 
8:00, la sediul social, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului de Administrație privind activitatea economico-socială desfășurată în 
anul 2019.

2.Contul de profit și pierderi. Propuneri de repartizare.
3.Raportul cenzorului.
4.Raportul responsabilului cu probleme sociale.
5.Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2019.
6.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
7.Completarea Consiliului de Administrație ca urmare a decesului unui administrator.
8.Aprobarea criteriilor de performanță ce se stabilesc administratorilor.
9.Stabilirea indemnizațiilor fixe ale administratorilor și cenzorului pe anul 2020.
10.Aprobarea clauzelor generale privind raporturile de muncă și a sistemului de salarizare.
11.Retragerea și cooptarea unor membri cooperatori.
Totodată, se reconvoacă Adunarea Generală Extraordinară la data de 24.07.2020, ora 

10:00, la sediul social al societății, cu următoarea ordine de zi:
1.Rectificarea situației (desființare) punctului de lucru “Stație inspecții tehnice periodice” din 

mun. Alexandria, str. Independenței nr. 48, jud. Teleorman și modificarea unor activități 
autorizate.

2.Aprobarea actului constitutiv actualizat și a statutului actualizat cu toate modificările 
intervenite.

3.Vânzare spațiu comercial situat în Alexandria, str. Independenței nr. 48.
Datorită situației generate de pandemia cu SARS COV-2, pentru prevenirea răspândirii 

noului coronavirus COVID 19, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a membrilor 
cooperatori se va desfășura prin corespondență sau prin mijloace de comunicare la distanță, 
cu asigurarea respectării drepturilor membrilor cooperatori, în condiții de transparență. 
Materialele cu privire la problemele puse în dezbatere, precum și formularele de vot prin 
corespondență vor fi comunicate prin grija Președintelui societății fiecărui membru, urmând ca 
voturile să fie transmise la sediul social până cel târziu la data și ora ținerii adunărilor generale 
conform prezentului convocator.

CONVOCATOR

România reală
Expoziție de pictură în timp 

de pandemie

Cea mai amplă anchetă de evaluare a 
fenomenului risipei alimentare la nivel regional



1497 - Navigatorul 

portughez Vasco da Gama 

a început prima călătorie 

pe mare din Europa spre 

India, pe la Capul Bunei 

Speranţe, deschizînd 

calea de navigaţie spre 

Asia

1581 - Datarea celui mai 

vechi text juridic românesc 

descoper it  la  Şcoa la  

Mănăstirii Putna

1621 - S-a născut, la 

Château-Thierry, Franţa, 

fabulistul francez Jean de la Fontaine (m. 13 apr. 1695)

1822 - A murit poetul englez Percy Bysshe Shelley. (n. 4 

aug. 1792)

1838 - S-a născut contele german Ferdinand von Zeppelin, 

inventatorul dirijabilului (m. 8 martie 1917).

1868 - A apărut la Iaşi manualul şcolar al lui Ion Creangă, 

intitulat "Metodă nouă de scriere şi cetire pentru uzul clasei 

I primară", care a cunoscut numeroase ediţii.

1922 - Echipa de tenis a României a jucat pentru prima oară 

în Cupa Davis

2013 – A murit Ștefan Iureș, scriitor român (n. 1931)
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
s u s p i n e l o r  1 2 : 3 0  C r o n i c i  
Mediteraneene 13:00 Ediţ ie 
specială 13:30 Catherine-bucătar in 
Irlanda 14:00 Telejurnal 15:00 
Convieţuiri 17:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:00 Exclusiv în 
România 18:50 Bibliotecarii 20:00 
Telejurnal 21:00 Seddulbahir: între 
zidurile mării 22:10 Jocurile timpului 
23:30 Telejurnal 00:15 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 8 Iulie

Dimineata avet i  
sansa sa castigati o 
suma mare  ban i ,  
p r o b a b i l  d i n t r - o  
mostenire. Amanati 
intalnirile de afaceri, 
pentru ca astazi sunteti 
usor instabil din punct 
de vedere emotional. 

Aveti ocazia sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in viata, 
mai ales pe plan 
sent imental.  Sunt 
favorizate intalnirile cu 
persoane importante, 
relatiile de prietenie si 
de parteneriat. 

P a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila. 
Aveti sanse de reusita 
atat pe plan financiar, 
cat si social. Relatiile 
cu partenerul de viata 
sunt armonioase si va 
bucurati de intelegere 
in familie. 

Dimineata, un fost 
coleg va propune un 
nou loc de munca. Va 
sfatuim sa nu va ganditi 
doar la castiguri, ci si la 
obligatii. Consultati-va 
cu partenerul de viata 
si nu luati decizii in 
graba!

Intent ionat i  sa 
terminati o lucrare 
inceputa mai demult 
in casa. O ruda 
apropiata va ajuta cu 
bani, dar incearca sa-
si impuna punctul de 
vedere. Fiti diplomat 
si evitati o cearta! 

Dimineata aveti 
ocazia sa cumparati o 
casa sau sa faceti un 
schimb de locuinta. 
Intreaga familie este 
de acord cu initiativa, 
mai putin o persoana 
in varsta, care se 
opune vehement. 

S-ar putea sa fiti 
putin descurajat de 
cate probleme aveti 
de rezolvat. Daca 
r e u s i t i  s a  v a  
mobilizati, puteti face 
schimbari interesante 
in casa. Fiti atent la 
cheltuieli! 

Aveti succes in 
toa te  ac t i v i t a t i l e  
legate de camin. S-ar 
putea sa castigati o 
importanta suma de 
bani, dintr-o afacere. 
Seara, aflati ca un 
prieten are probleme 
cu sanatatea.

Aveti reusite pe plan 
profesional, dar cu 
pretul unor ore de 
munca suplimentare. 
Atentie la un coleg de 
serviciu! Invidios pe 
s u c c e s u l  
d u m n e a v o a s t r a ,  
incearca sa va atraga 
intr-o cearta. 

BERBEC

S-ar putea sa aveti 
discutii dure cu o 
femeie, din cauza 
unor probleme de 
natura financiara. In 
partea a doua a zilei 
sunteti predispus la 
probleme de sanatate 
sau chiar la accidente. 

Daca plecati intr-o 
ca la tor ie ,  nu  va  
grabiti! Ar fi bine sa 
evitati intalnirile de 
afaceri, pentru ca nu 
dispuneti de putere 
de convingere. Nu va 
neglijati partenerul de 
viata!

Dimineata, un grup 
de prieteni va invita 
i n t r - o  e x c u r s i e .  
Partenerul de viata 
e s t e  n e m u l t u m i t  
pentru ca sunteti 
n e v o i t  s a  v a  
imprumutati, desi mai 
aveti si alte datorii. 

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 Paul, mare polițist la mall 
2 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Fata din tren 02:00 Las fierbinți 
03:00 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 Asia Express - Drumul 
elefantului 23:45 Observator 
00:15 Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Acces direct 
03:30 Asia Express - Drumul 
elefantului

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 22:30 Cine-i 
Chefu'? 00:30 Știrile Kanal D 
01:30 Puterea dragostei 04:15 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

0 8 : 0 0  M i  s e  s p u n e  
Buchanan 09:45 La bloc 12:15 
Fraierul 14:15 Excursie cu 
surprize 16:15 919 Fifth 
Avenue 18:15 La bloc 20:30 
Eu, Earl si sfarsitul ei 22:45 
Gangsteri de legendă 01:15 
Eu, Earl si sfarsitul ei 03:15 
Gangsteri de legendă 05:15 La 
bloc 06:00 Podul de pe râul 
Kwai

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 15:00 
Vlaşinii – Osânda 16:00 Iubire 
dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 19:00 
Telejurnal 20:10 Omul liniștit 22:35 
Câştigă România! 23:35 Anatomia 
lui Grey 00:25 Omul liniștit

07:15 Regele Leu 08:40 Ți-l 
prezint pe Dave 10:10 Glass 
12:15 Dog Days 14:05 Cartea 
Junglei 15:50 Transformers - 
Războiul lor în lumea noastră 
18:05 amică de ocazie 20:00 
Bătălia de la Midway 22:15 
Livada 23:40 Ultima secventa 
01:10 Colateral 03:05 A 25-a oră 
05:15 Nelegiui ț i i  vestului  
sălbatic 06:45 Mamică de ocazie

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 

8 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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După rezultatele din ultima perioadă, 
Bogdan Argeș Vintilă pare să aibă zilele 
numărate pe banca FCSB-ului. Mihai Pintilii (35 
de ani) ar fi varianta propusă de vestiar pentru 
preluarea postului de antrenor principal.

FCSB nu a reușit să obțină nicio victorie de 
la reluarea campionatului după pauza pricinuită 
de pandemia de coronavirus, motiv pentru care 
Vintilă a pierdut susținerea jucătorilor și chiar a 
lui Gigi Becali.

Înainte de FCSB - Botoșani, scor 1-1, 
finanțatorul roș-albaștrilor a transmis semnale 
clare că nu va mai accepta pași greșiți din 
partea antrenorului. 

Gigi Becali pregătește schimbarea lui Vintilă 
din funcția de antrenor principal, iar vestiarul în 
vrea pe fostul căpitan al echipei și actualul 
antrenor secund, Mihai Pintilii, anunţă Fanatik. 

Mihai Pintilii, în locul lui Vintilă pe banca 
FCSB-ului! Varianta propusă de jucători îi 
surâde și lui Becali

FCSB ocupă abia locul al patrulea în play-
off, la 10 puncte în urma liderului, Universitatea 

Craiova, și tremură pentru un loc în cupele 
europene. 

În ziua următoare partidei cu Botoșani, 
Becali s-a sfătuit cu apropiații săi în ceea ce 
privește demiterea lui Vintilă. Acesta a luat în 
calcul și varianta în care Pintilii devine 
"principal", iar Vintilă, antrenor secund, cel 
puțin până la finalul sezonului.

Mihai Pintilii și-a încheiat cariera de fotbalist 
la începutul acestui an din cauza multiplelor 
probleme cu accidentările. În conferința de 
presă în care și-a anunțat retragerea, colegii de 
la FCSB i-au făcut o surpriză și i-au dăruit un 
tricou cu numărul 5, cu mesajul "Mulțumim, 
căpitane!".

A fost viral imaginea cu gestul făcut de Pintilii 
cu câteva luni mai devreme, când făcea semne 
de pe banca de rezerve că gata, renunţă la 
cariera de fotbalist.

Mihai Pintilii este pregătit să devină antrenor 
principal! S-a înscris la cursurile pentru Licenţa 
Pro

Fostul căpitan al roș-albaștrilor a agățat 
ghetele în cui la începutul acestui an, chinuit de 
accidentări, și tot atunci a devenit secundul lui 
Vintilă. Pintilii s-a impus de-a lungul timpului în 
vestiarul FCSB-ului și acum reprezintă cea mai 
autoritară voce de la echipă, lucru observat și 
de Vintilă.

Un atu al lui "Pinti", pe lângă susținerea 
fotbaliștilor și aprecierea conducerii, îl 
constituie faptul că regulamentul îi permite să 
devină antrenor principal încă din acest sezon 
pentru că urmează deja cursurile Pro de 
antrenori.

SPORT

FC Voluntari - FC Viitorul 0-0. Alexandru Pașcanu (21 de 
ani), cel care a avut o reacție haioasă în momentul în care i s-
a comunicat că i s-a prelungit contractul cu ilfovenii, a vorbit 
despre Jocurile Olimpice de la anul, din Tokyo.

Naționala olimpică de fotbal a României este calificată și 
speră să facă o performanță cel puțin la fel de importantă 
precum cea de la Euro 2021.

Promisiunea lui Alexandru Pașcanu: ”Să scriem noi pagini 
de istorie!”

Pașcanu, unul dintre artizanii succesului de anul trecut, de 
la care s-a împlinit zilele acestea un an, visează chiar la 
medaliile de aur.

”Da, avem amintiri foarte frumoase. În fiecare zi, apar tot 
felul de postări pe Instagram și pe Facebbok, care-mi 
amintesc de ce a fost în 2019.

Sperăm ca anul viitor, la Tokyo, să mai scriem niște pagini 
de istorie. Știm că mergem să ne luptăm la medalii, de ce nu, 
chiar la medalia de aur.

Vrem să venim acasă campioni! Și să facem o vară și mai 
frumoasă ca cea de anul trecut. Ar fi frumos! Dar, până atunci, 
mai trebuie să muncim și să fim sănătoși”, a spus Pașcanu.

Bogdan Gavrilă (28 
de ani), fost mijlocaș la 
Dinamo în perioada 
2014-2016, va juca 
pentru Oțelul Galați, în 
eșalonul al treilea din 
fotbalul românesc.

Născut în Galați și 
fost junior la Dunărea, 
Gavrilă a făcut parte din lotul de tineret al grupării AS Roma, 
ulterior fiind împrumutat la Lecce. Nu a răzbit în Italia și și-a 
căutat împlinirea profesională în România. 

Adus în țară de Chindia, în urmă cu 10 ani, Bogdan 
Gavrilă s-a făcut remarcat la Oțelul în 2013, apoi a făcut pasul 
spre Dinamo. 

Bogdan Gavrilă: "Sper să ducem Oțelul acolo unde îi este 
locul"

După șapte ani, timp în care a avut și o experiență inedită 
în Malta, Gavrilă a revenit la Oțelul, echipă condusă de 
președintele Cristi Munteanu. 

"Mă bucur că am revenit la Oțelul, echipa din orașul meu 
natal și al cărei suporter sunt dintotdeauna. Sper ca 
împreună cu ceilalți colegi să ducem Oțelul acolo unde îi este 
locul”, a declarat Gavrilă, pentru siteul oficial al formației de la 
Dunăre. 

"De la Dinamo a fost împrumutat apoi la Petrolul și, în cele 
din urmă, cedat la Ethnikos, în prima ligă din Cipru. 
Experiența europeană a fost completată de o trecere la 
echipa FC Valleta, în Malta.

A mai jucat în Liga I la CSMS Poli Iași pentru un sezon, iar 
ultima sa echipă a fost SCM Gloria Buzău, în liga secundă", a 
mai notat pagina oficială a grupării Oțelul Galați. 

Condusă de antrenorul Alexandru Ciobanu, Oțelul a 
terminat Seria I a Ligii a treia pe locul 6.

”Vrem să venim campioni!
 Să luăm medaliile de aur!” 
Promisiunea României U21, 
înainte de Jocurile Olimpice

A jucat la Dinamo și în Malta,
 acum a semnat cu o echipă

 de tradiție din România. 
"Mă bucur că am revenit"

Dinamo trece pr intr-o 
perioadă nefastă, după un start 
foarte slab în play-out-ul Ligii 1, 
i a r  i r o n i i l e  l a  a d r e s a  
bucureștenilor nu au întârziat 
să apară.

Liga 2
După șase runde disputate 

î n  p l a y - o u t ,  D i n a m o  a  
înregistrat cinci înfrângeri 
consecutive și o victorie. 
Succesul  cu Academica 
Clinceni, scor 3-1, din ultima 
etapă, a adus o doză de 
optimism în rândul elevilor lui 
Adrian Mihalcea, însă situația 
este în continuare dificilă.

Președintele Ripensiei o 
așteaptă pe Dinamo în Liga 2

Ripensia Timișoara, club 
care se afla pe locul 13 în 

momentul încheierii premature 
a sezonului din Liga 2, a reluat 
a n t r e n a m e n t e l e ,  i a r  
președintele bănățenilor a 
glumit pe seama situației de la 
Dinamo.

"Se pare că bugetele au 
crescut, chiar dacă suntem în 
criză. Probabil și pentru că vin 
alegerile. Speranța mea e ca 
meciul tur cu Dinamo să-l jucăm 
acasă în sezonul următor. 

Începem acest sezon cu un lot 
mult întinerit. Deocamdată 
avem doar plecări. Au plecat 
cinci-șase jucători.

Urmează ca în perioada 
următoare să avem și veniri. 
Intenția noastră este să mai 
aducem trei-patru jucători de 
valoare, în special pe postul de 
fundaș central și atacant. 
Suntem conștienți că mai 
trebuie să întinerim lotul", a 
declarat președintele Dumitru 
Mihu, potrivit timisplus.ro.

După victoria cu Academica 
Clinceni, Dinamo a părăsit 
ultima poziție și a urcat pe locul 
13, cu 20 de puncte. Elevii lui 
Adrian Mihalcea au la dispoziție 
și două restanțe pentru a 
redresa situația din clasament.

Pintilii ar putea face rocada cu Vintilă 
pe banca FCSB pentru finalul campionatului.

 Cine l-ar susţine fără rezerve

Dinamo, așteptată cu brațele deschise în Liga 2:
 "Speranța mea e ca turul să-l jucăm acasă"
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