
Filiala teleormăneană a Partidului 
Social Democrat devine mai fragilă pe 
zi ce trece. Tot mai mulți edili în funcție 
ai PSD se afișează cu reprezentanții 
PNL și anunță că trec de partea 
liberalilor.

Degringoladă în PSD Teleorman. 6 
primari ai Partidului Social Democrat 
sunt deciși să renunțe la haina roșie și 
să candideze din partea Partidului Național Liberal. Este vorba despre primarii 
din Băbăița, Conțești, Crevenicu, Călmățuiu, Smârdioasa și Vitănești.

La alegerile locale din 2016, PSD Teleorman a câștigat 65 de primării, în timp 
ce PNL a obținut 28 de primării.

În urma acestor schimbări de pe scena politică teleormăneană, culoarea 
”roșie” a județului Teleorman începe să pălească, iar alegerile din acest an ar 
putea schimba cu adevărat culoare politică a județului. 

Agenț ia  de Plăț i  ș i  
Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) informează fermierii și 
pe ce i la l ț i   potenţ ia l i  
beneficiari că, până la data 
de 31 iulie 2020 inclusiv, se 
depun cererile de plată 
p e n t r u  r a m b u r s a r e a  
ajutorului de stat pentru 
canti tăţ i le de motorină 
achiziţionate şi utilizate în 
a g r i c u l t u r ă ,  a f e r e n t e  
perioadei 01 aprilie – 30 iunie 
2020 (trim. II al anului 2020).

(Continuare  în  
pagina  4)

Conform legii, tractoarele care circulă pe drumurile 
publice trebuie să fie înmatriculate fie la Serviciile de 
Permise și  Înmatriculări Auto subordonate Prefecturilor 
dar și  Inspectoratelor  Județene ale Ministerul de 

Interne, fie la primăriile din raza de activitate a fermierilor. 
Pentru  înmatriculare, se impune  îndeplinirea anumitor 
condiții și anume : pentru tractorul ce urmează fi 
înmatriculat proprietarul trebuie să dețină actul de 
proprietate și cartea de identitate eliberată de Registrul 
Auto Român. 

Pentru a da posibilitatea tuturor fermierilor și celorlalți 
deținători de tractoare de a-și înregistra tractoarele care 
circulă pe drumurile publice mult mai ușor și cu cheltuieli 

minime, în acest fel reducându-se și birocrația, în urmă 
cu ceva vreme,  prin legislațe s-a creat cadrul legal ca și 
primăriile să facă astfel de înmatriculări. Astfel, în ultimii 
ani, fermierii și-au înregistrat tractoarele care circulă pe 

drumurile publice la primării în baza unei cereri și a actului 
de proveniență a tractorului, în urma înregistrării 
tractorului aplicându-i-se plăcuța de înmatriculare 
(culoare galbenă). Înmatricularea la primării este în 
avantajul deținătorilor de tractoare, costurile de 
înmatriculare fiind mult mai mici decât în cazul 
tractoarelor înmatriculate la Serviciul Județean de 
Permise și  Înmatriculări Auto.   

(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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CAS Teleorman:

Calitatea 
de asigurat este 

generată de sistemul
 informatic al CNAS

Primăriile nu mai au voie să înmatriculeze
 tractoarele care nu au carte de identitate

Până pe 31 iulie

Fermierii pot depune cererile pentru 
obținerea ajutorului de stat la motorină

Degringoladă în PSD! Mai mulți 
primari au trecut la PNL

Bicicliștii, pericole
 pe șosele! Polițiștii 

dau amenzi pe
 bandă rulantă



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În primele șase luni ale 
acestui an, cele mai multe 
accidente rutiere grave 
produse pe raza județului 
Teleorman au fost generate 
de indisciplina în trafic, în 
aceeași măsură, a bicicliștilor 
și a pietonilor.

În ultimele 48 de ore, nu 
mai puțin de 95 de bicicliști au 
f o s t  s a n c ț i o n a ț i  
con t raven ț iona l  pen t ru  
ignorarea obligațiilor ce le 
revin în trafic.

În  această per ioadă 
p o l i ț i ș t i i  t e l e o r m ă n e n i  
acț ionează în  vederea 
prevenir i i  ș i  combateri i  
accidentelor rutiere în care 
sunt implicați biciciști și 
p i e t o n i ,  c a  u r m a r e  a  
nerespectării codului rutier.

Pentru a nu cădea victime 
ale accidentelor rutiere, 
p o l i ț i ș t i i  t e l e o r m ă n e n i  
recomandă bicicliștilor să nu 
traverseze carosabilul pe 
trecerile pentru pietoni.

Bicicletele care circulă pe 
drumurile publice trebuie să 

fie prevăzute cu dispozitiv de 
frânare eficace, cu un sistem 
adecvat, funcț ional,  de 
direcție și cu sistem de 
aver t i za re  sonoră .  De  
asemenea, bicicleta trebuie 
să fie echipată, pe timp de 
noapte sau când vizibilitatea 
este redusă, în față, cu lumină 
de culoare albă sau galbenă, 
iar în spate, cu lumină de 
culoare roșie și cu cel puțin un 
d i spoz i t i v  f l uo rescen t -
reflectorizant, vizibil, de 
aceeași culoare.

Totodată, trebuie echipată 
cu elemente sau dispozitive 
fluorescent-reflectorizante, 
amplasate pe roți, care, în 
mișcare, formează un cerc 
continuu.

Înainte de a pătrunde cu 
bicicleta pe arterele prioritare, 
redu vi teza, asigură-te 
temeinic şi acordă prioritate 
d e  t r e c e r e  c e l o r l a l ț i  
participanți la trafic.

Înainte de a schimba 
direcţia de mers, mai ales 
spre stânga, asigură-te 

temeinic – din faţă şi din spate 
– că nu se apropie niciun 
autovehicul.

La schimbarea direcţiei de 
mers, chiar daca ai prioritate 
de trecere, asigură-te că 
ceilalţi participanţi la trafic au 
înţeles intenţia ta!

Este interzis să circuli cu 
bicicleta pe drumurile publice 
acoperite cu polei, gheață sau 
zăpadă.

Circulă cât mai aproape de 
marginea din dreapta a 
drumului, iar atunci când vă 
deplasați în grup, numai în 
coloană, câte unul.

Cel mai important: nu 
circula cu bicicleta sub 
influența băuturilor alcoolice 
și poartă cască de protecţie. 
Îți poate salva viața.

Copilul în vârstă de până la 
7 ani poate fi transportat pe 
bicicletă de un adult, numai 
dacă vehiculul este prevăzut 
din construcție cu un suport 
special sau dacă are montat 
un dispozitiv omologat.

Claudiu DUMITRACHE

Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a afirmat, vineri, că 
se doreşte ca în scurt timp poliţiştii „din stradă” să fie dotaţi cu 
mijloace de înregistrare audio-video.

„ M a i  
e x i s t ă  u n  
sub iec t  pe 
c a r e  l - a m  
dezbătut (…), 
subiect care 
ne-a făcut să 
decidem să 
ne dorim ca 
într-un timp 
cât mai scurt 
( … )  s ă  
ajungem şi la o finalizare concretă, în sensul în care încă de anul 
trecut din noiembrie, de la toate problemele pe care le-au avut 
unii poliţişti de-ai noştri în judeţul Vâlcea, judeţul Prahova, au 
fost înregistrate acţiuni şi dosare de ultraj, inclusiv în perioada 
stării de urgenţă, să dotăm poliţiştii din stradă cu mijloace de 
înregistrare audio-video, astfel încât contactul cu cetăţeanul, 
contactul cu un suspect, un potenţial infractor să poată fi 
documentat oficial, eficient prin aceste mijloace de înregistrare”, 
a declarat Marcel Vela, la sediul MAI.

El a adăugat că această cameră de corp purtată de poliţist 
„într-un final va responsabiliza şi cetăţeanul şi poliţistul, astfel 
încât să nu mai existe dubii, discuţii, analize, dezbateri 
televizate”.

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

Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Teleorman (APM Teleorman) readuce la 
cunoștința tuturor operatorilor economici care 
dețin autorizație de mediu/autorizație 

integrată de mediu că începând cu data de 11 
iulie 2020 întră în vigoare Ordinul nr. 
1150/2020 al Ministrului Mediului, Apelor și 
Pădurilor privind aprobarea Procedurii de 
aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu 
și autorizației integrate de mediu.

Odată cu intrarea în vigoare a acestui 

ordin, operatorii economici care dețin 
autorizație/ autorizație integrată de mediu au 
obligativitatea de a solicita vizarea actului de 
reglementare cu maxim 90 de zile și minimum 
60 de zile înainte de ziua și luna 
corespunzătoare zilei și lunii în care a fost 
emis.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale 
se percepe un tarif în cuantum de 100 lei 
pentru autorizația de mediu și 300 lei pentru 
autorizația integrată de mediu. Tariful se achită 
în avans la sediul autorității de mediu sau prin 
ordin de plată.

Viza anuală poate fi solicitată la sediul APM 
Teleorman, dar și prin mijloace electronice 
(scanat pe email office@apmtr.anpm.ro), prin 
adresa poștală (mun. Alexandria, str. Dunării, 
nr. 1, jud. Teleorman) sau prin fax 
0247316228.

Documentele necesare solicitării vizei 
anuale sunt postate pe site-ul oficial al APM 
T e l e o r m a n :  
http://apmtr.anpm.ro/reglementări.

Cornelia RĂDULESCU

Bicicliștii, pericole pe șosele! Polițiștii 
dau amenzi pe bandă rulantă

Prognoza meteo o lună. 
Schimbări radicale: cum va fi 
vremea până pe 10 august

Administrația Națională de 
M e t e o r o l o g i e  a  e m i s  
prognoza meteo pe o loună. 

Săptămâna 13.07.2020 – 
20.07.2020

Valorile termice vor fi mai 
coborâte decât cele specifice 
acestei perioade, în toate 
regiunile, dar mai ales în 
jumătatea nordică a țării.

Regimul pluviometric va fi 
deficitar în cea mai mare 
parte a țării, dar mai ales în 
zonele montane.

Săptămâna 20.07.2020 – 
27.07.2020

Temperatura aerului va 
avea valori ușor mai coborâte 

decât cele normale pentru 
acest interval în regiunile 
nordice, dar și ușor mai 
ridicate în sud-est, iar în rest 
temperaturile medii se vor 
situa în jurul celor normale 
pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații 
estimate pentru această 
săptămână vor fi deficitare în 
cea mai mare parte a țării, dar 
mai ales în zona Carpaților 
Meridionali.

Săptămâna 27.07.2020 – 
03.08.2020

Temperaturile medii ale 
aerului se vor situa în general 
în jurul celor normale pentru 
această perioadă, posibil 
ușo r  ma i  cobo râ te  în  
extremitatea de nord a țării, 

dar și ușor mai ridicate în sud 
și sud-est.

Regimul pluviometric va fi 
ușor deficitar în regiunile din 
sud-vestul țării, iar în rest va fi 
apropiat de cel normal pentru 
acest interval.

Săptămâna 03.08.2020 – 
10.08.2020

Mediile valorilor termice se 
vor situa ușor peste cele 
specifice acestei săptămâni 
în regiunile sudice, iar în rest 
vor fi apropiate de cele 
normale pentru această 
perioadă.

Cantitățile de precipitații 
se vor situa în general în jurul 
celor normale pentru acest 
interval, în toate regiunile.

APM Teleorman:

Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației 
de mediu și autorizației integrate de mediu

Cum va fi vremea până pe 10 august

Ministrul de interne, Marcel Vela, a anunțat, vineri, că va 
semna un ordin de ministru prin care înmatriculările 
autovehiculelor ar urma să se facă mai ușor.

”Toți dealerii și producătorii, Dacia și Ford, vor avea 
posibilitatea să înmatriculeze direct, printr-un singur document, 
printr-un mandat pe care vânzătorul îl încheie cu cumpărătorul”, 
a explicat Vela.

El a mai spus că ordinul simplifică și procedurile privind 
radierea, obținerea autorizației provizorie de circulație, 
obținerea unui duplicat al actulului de înmnatriculare, pot să 
obțină o autorizație pentru probe, pentru noile modele care se 
vor produce în viitor, care au nevoie de teste de încercări.

”Pe lângă această simplificare o să procedăm și la o 
descentralizare a serviciilor de obținere a permiselor de 
conducere și de înmatriculare. Acolo unde există distanțe mari 
între reședința de județ și cetățeni, am decis să facem un proiect 
să apropie acest serviciu de cetățeni. Sediul județean de la 
Deva să poată avea un punct de lucru și în Petroșani”, a mai 
spus ministrul de interne.

Ministrul de Interne:

Dorim ca în scurt timp să dotăm
 poliţiştii din stradă cu mijloace 

de înregistrare audio-video

Înmatriculările autovehiculelor 
s-ar putea face mai ușor



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Un act normativ adoptat în ședința de 
Guvern de joi seara vizează simplificarea 
procedurilor de achiziţii publice.

„Ordonanţa de urgenţă în domeniul 
achiziţiilor publice a fost adoptată în prima 
lectură în şedinţa de guvern anterioară, ca 
urmare a declarării neconstituţionale a 
Ordonanţei 23/2020 în privinţa unor aspecte 
legate de funcţionarea unor instanţe chemate 
să judece contestaţii la proceduri de achiziţii 
publice. Ca urmare a deciziei Curţii 
Constituţionale, noua ordonanţă de urgenţă în 
domeniul achiziţiilor publice pune în acord 
textul actului normativ cu decizia CCR şi, în 
acelaşi t imp, adoptă soluţi i le pentru 
accelerarea şi simplificarea procedurilor de 
achiziţii publice”, a transmis șeful Cancelariei 
prim-ministrului, Ionel Dancă.

El a precizat că noua Ordonanță stabilește 
termene fixe de evaluare a ofertelor detaliate 
pe diverse tipuri de proceduri, a fost redus 
timpul controlului ex/ante prin digitalizarea 
acestui control şi, de asemenea, prin aplicarea 
unui mecanism informatic pentru proceduri 
simplificate în evaluarea ofertelor.

Parlamentul a stabilit data alegerilor locale. A fost 

adoptat proiectul UDMR pentru organizarea alegerilor 

locale pe 27 septembrie. Camera Deputaților a adoptat 

miercuri proiectul UDMR privind stabilirea datei 

alegerilor locale din acest an, în data de 27 septembrie. S-

au înregistrat 253 de voturi pentru, 2 voturi contra și 36 

de abțineri. Deputații au respins proiectul inițiat de 

Guvernul condus de Ludovic Orban pe aceeași temă. 

Liberalii au protestat și au spus că este o inflație 

legislativă dintr-o chestiune de orgoliu. Liberalii mai spun 

că Guvernul trebuie să stabilească data alegerilor.

Pe de altă parte, deputatul PSD Florin Iordache a spus 

că proiectul UDMR are foarte multe prevederi din 

proiectul Guvernului. Deputații au respins amendamentul 

USR privind stabilirea a două zile de vot pentru alegerile 

locale; nu trebuie neglijat că USR nu are în momentul de 

față nici o administrație publică locală. 

Astfel a rămas stabilit ca pe 27 septembrie să aibă loc 

alegeri locale pentru primăriile de comune, de orașe, de 

municipii, de Consilii județene, și președintele Consiliului 

Județean. Cu toate acestea, data alegerilor locale 

stabilite de Parlament este incertă din cauza exploziei de 

coronavirus, joi 9 iulie fiind înregistrat un număr record, 

de 614 de îmbolnăviri într-o singură zi. Chiar și 

președintele Klaus Werner Iohannis a susținut ideea că 

dacă numărul îmbolnăvirilor crește, este posibilă o nouă 

amânare a alegerilor locale. 

Dacă totuși vor fi alegeri locale pe 27 septembrie, 

membrii birourilor electorale, personalul tehnic auxiliar, 

persoanele acreditate, delegații acreditați, operatorii de 

calculator, personalul de pază și alegătorii pot primi în mod 

gratuit material de protecție sanitară, în condițiile 

stabilite prin hotărârea Guvernului privind măsurile 

tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a 

alegerilor locale. Materialele sanitare vor fi asigurate de 

Ministerul Sănătății.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul a aprobat în primă lectură în şedinţa, de joi mai 
multe proiecte de acte normative, printre care şi pe cel privind 
programul IMM Leasing, a anunţat şeful Cancelariei prim-
ministrului, Ionel Dancă.

„În această şedinţă de guvern au fost dezbătute în primă 
lectură şi adoptate în vederea primirii avizului Consiliului 
Legislativ, pentru şedinţa următoare urmând a fi adoptate în 
forma finală alte ordonanţe de urgenţă în zona economică. 
Astfel, un proiect de ordonanţă de urgenţă priveşte programul 
IMM Leasing, este un program pe care Guvernul l-a anunţat 
anterior, face parte din Planul naţional de investiţii şi 
relansare economică şi în cadrul acestui program IMM-urile 
pot apela la soluţia finanţării achiziţiilor de echipamente şi 
utilaje prin intermediul societăţilor financiare nonbancare ca o 
opţiune în plus acordată IMM-urilor care doresc să apeleze la 
un astfel de instrument”, a declarat Ionel Dancă, la finalul 
şedinţei de guvern.

El a precizat că, potrivit actului normativ, „avansul pentru o 
astfel de finanţare pentru IMM-uri este zero. Valoarea 
maximă a finanţării este de 5 milioane de lei pe beneficiar şi 
sunt garantate achiziţiile de echipamente IT şi utilaje”.

Ionel Dancă: Programul
 IMM Leasing a fost aprobat 
de Guvern, în primă lectură

Data alegerilor locale

CCR a stabilit, joi, că un 
partid care are parlamentari 
poate avea și reprezentanți în 
secțiile de vot, reiese dintr-o 
decizie CCR, iar condiția 
e x i s t e n ț e i  u n u i  g r u p  
p a r l a m e n t a r  e s t e  
neconstituțională în acest 
caz. Judecătorii CCR au 
analizat definiția partidului 
politic parlamentar din 
l e g e a  a l e g e r i l o r  
parlamentare și din legea 
alegerilor prezidențiale.

Avocatul Poporului a 
sesizat CCR cu privire la 
faptul că un partid politic 
trebuie să aibă obligatoriu 
grup parlamentar propriu în cel 
puţin una din Camerele 
Parlamentului pentru a fi luat 

în calcul la formarea birourilor 
e l e c t o r a l e  î n  a l e g e r i .  
„Impunerea unei asemenea 
condiţii în cadrul procesului 
electoral poate duce la situaţia 
în care unele forţe politice 

parlamentare reuşesc să 
obţină desfiinţarea unui grup 
p a r l a m e n t a r  ş i ,  d r e p t  
consec in ţă ,  exc luderea  
reprezentanţilor partidului ales 

în Parlament de la procesul 
electoral, în scopul fraudării 
acestuia”, a apreciat Avocatul 
Poporului.

CCR a admis excepţia de 
neconstituţionalitate ridicată 

d i r e c t  d e  A v o c a t u l  
Poporului şi a constatat că 
sintagma „care au grup 
parlamentar propriu în cel 
puţin una din Camerele 
P a r l a m e n t u l u i ”  e s t e  
neconstituţională'

O  a l t ă  c r i t i că  de  
neconstituţionaliate a vizat 
listele de susținători în 

vederea candidaturilor la 
prezidențiale și posibilitatea ca 
un alegător să poată susţine 
mai mulţi candidaţi, dar CCR a 
respins această critică.

Angajații care vor lucra în perioada stării de 
urgență sau de alertă de acasă ar putea primi o 
primă de 2500 de lei. Guvernul ia în calcul o 
ordonanță de urgență pentru modificarea 
Codului Muncii, astfel încât angajații să 
primească acest ajutor. Ministrul Muncii, 
Violeta Alexandru, a anunțat și alte măsuri care 
i-ar ajuta pe cei care angajează zilieri și 
lucrători sezonieri. 

"Evaluam posibilitatea ca pentru fiecare 
telesalariat sa se acorde un sprijin financiar de 
2500  de  l e i  pen t ru  ach i z i t i ona rea  
echipamentelor de tehnologie. Suma i se 
acorda prin AJOFM angajatorilor care au stat 
de interprinderi, pentru angajatii care au lucrat 
in regim de telemunca pe perioada starii de 

urgenta si de alerta", a spus ministrul Muncii, 
Violeta Alexandru.

Aceeași ordonanță de urgență ar putea să 
cuprindă și măsuri menite să încurajeze 
angajarea muncitorilor zilieri sau sezonieri.

"Ne gândim la acoperirea unui procent de 
35% din remunerația cuvenită celor care 
lucrează în activități de tip zilieri, în agricultură, 
turism, organizări de evenimente și HoReCa. 
Bonusul se acordă lunar, prin intermediul 
zilierilor care desfășoară activități nu mai puțin 
de patru ore pe zi . Pentru cei care desfășoară 
activități sezoniere, avem în vedere acordarea 
unui sprijin în cuantum de 41,5% din costul 
salarial aferent zilelor lucrate", a anunțat 
Violeta Alexandru.

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care 
sunt simplificate procedurile de achiziţii publice

CCR a decis că partidele parlamentare fără grup
 pot avea reprezentanți în secțiile de votare

Premierul Ludovic Orban i-
a cerut ministrului Sănătăţii, 
Nelu Tătaru, să convoace 
p e n t r u  l u n i  C o l e g i u l  
ministerului şi să organizeze şi 
o videoconferinţă cu șefii 
Direcţiilor de Sănătate Publică 
(DSP) pentru a decide detaliat 
un plan de intervenţie, după ce 
numărul de cazuri al celor 
infectaţi cu noul coronavirus a 
crescut în ultimele zile, 
culminând cu cele 614 cazuri 
raportate astăzi.

"Domnule ministru Tătaru, 
am luat decizia să vă fac o 
vizită săptămâna viitoare. 
Luni, vreau să convocaţi 
Colegiul ministerului şi, de 

asemenea, cred că ar trebui 
organizată şi o videoconferinţă 
cu directorii Direcţiilor de 
Sănătate Publică, pentru a 
pune la punct mai în detaliu 

planul de intervenţie", a 
declarat Orban, citat de 
Agerpres, în debutul şedinţei 
de guvern din această seară.

Ministrul Sănătăţi i  l-a 

asigurat că evenimentul va fi 
pregătit pentru luni şi premierul 
i-a solicitat acestuia ca, între 
timp, să pregătească "toate 
măsurile necesare pentru a 
face faţă oricărei situaţii".

"Suntem în analize şi 
suntem pregătiţi", a răspuns 
Nelu Tătaru.

N u m ă r u l  t o t a l  a l  
îmbolnăvirilor cu coronavirus a 
ajuns, după ultima raportare 
de astăzi, la 30.789. Începând 
d e  i e r i ,  c â n d  a u  f o s t  
înregistrate 555 de noi cazuri 
de infecție cu SARS-CoV-2, 
România se află pe primul loc 
în Europa la “capitolul” noi 
infecții.

Ludovic Orban cere mobilizare generală

Guvernul vrea să modifice Codul Muncii



(urmare  din  pagina  1)
Cereri le se depun la 

Cen t re le  Jude ţene  a le  
Agenției de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură de către 
administrator / reprezentantul 
legal sau împuternici tul  
a c e s t u i a ,  c a z  î n  c a r e  
împuternicirea este emisă de 
c ă t r e  a d m i n i s t r a t o r u l  
/reprezentantul legal şi este 
însoţită de copia actului de 
ident i ta te  a l  persoane i  
împuternicite. De ajutor de stat 
pentru motorina utilizată 
benf ic iază fermier i i  d in 
sectorul vegetal și cei din 
sectorul creșterii animalelor, 
precum și companiile din 
sec toru l  îmbunătă ț i r i lo r  
funciare.

Pentru sectorul vegetal, 
cererile de plată pentru 
rambursare se depun însoțite 
de următoarele documente:

-documente care dovedesc 
c a n t i t a t e a  d e  c i u p e r c i  

produsă, după caz;
-situația centralizatoare a 

cant i tăț i lor  de motor ină 
utilizate la lucrări mecanizate, 
aferente perioadei pentru care 
solicită acordarea ajutorul de 
stat prin rambursare, întocmită 
conform modelului prevăzut în 
anexa nr.9;

-cop ie  a  fac tu r i lo r  /  
bonurilor fiscale de cumpărare 
a motorinei emise de vânzător 
pe numele solicitanților;

-copie a documentelor de 
i d e n t i t a t e  ș i / s a u  a  
documentelor de înregistrare, 
în cazul în care au intervenit 
modificări față de cererea de 
acord pentru finanțare;

-adeverință în original de la 
R e g i s t r u l  a g r i c o l ,  c u  
s u p r a f e ț e l e  a f l a t e  î n  
exploatare, în cazul în care au 
intervenit modificări față de 
cererea de acord pentru 
finanțare;

Toate documentele depuse 

în copie vor fi certificate pentru 
conformitate cu originalul de 
către solicitantul sprijinului, 
însușite prin semnatură și vor 
purta sintagma “conform cu 
originalul”.

Cererile pot fi transmise de 
către fermieri prin mijloace 
electronice : poșta electronică, 
fax etc / servicii poștale / 
încărcate pe serverul extern 
pus la dispoziție de APIA 
(accesibil de pe internet la 
a d r e s a   
http://213.177.4.194:8084/) / 
depuse direct la sediul 
Centrului județean unde este 
depusă  cererea de acord de 
finanțare. 

Documentele postate / 
transmise vor sta la baza 
operării / verificării datelor în 
aplicațiile electronice de 
gestionare a ajutorului de stat  
și la efectuarea verificărilor 
administrative ulterioare. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
La începutul acestui an, unităț i le 

administrativ teritoriale  din toată țara au primit 
de la Ministerul de Interne  norme care pun în 
vedere primăriilor obligativitatea de a nu mai 
înregistra și elibera plăcuțe de înmatriculare 
tractoarelor care circulă pe drumurile publice 
pentru care fermierii și ceilalți  deținători de 
tractoare  nu prezintă cartea de identitate a 
tractorului și factură, în cazul în care tractorul  
este nou sau alte acte de proveniență legalizate  
în cazul tractoarelor mai vechi.  

Problema cea mai mare pentru mulți 
deținători de tractoare agricole, utilaje care 
circulă și pe drumurile publice, este aceea că 
pentru acestea ei nu dețin carte de identitate 
emisă de Registrul Auto Român. În mod 

normal, fermierii  trebuie să meargă la stațiile 
ITP, dar nici-o stație nu face un asemenea 
serviciu fără ca proprietarul tractorului să dețină 
cartea de identitate eliberată de RAR. La RAR, 
pentru a obține cartea de identitate a tractorului 
proprietarii trebuie să se prezinte cu actele de 
proveniență, însă mulți dintre ei, pentru 
tractoarele mai vechi nu au decât încrisuri de 
mână încheiate între vânzător și cumpărător. Și 
uite-așa, mulți dintre deținătorii de tractoare nu-
și mai pot înregistra la primării tractoarele, 
expunându-se astfel, fără voia lor, amenzilor pe 
care polițiștii le dau în cazul în care tractoarele 
sunt depistate în circulație pe drumurile 
publice.  

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Șeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă, a anunțat 
că Guvernul a aprobat joi în primă lectură programul „Noua 
casă”, una dintre prevederile acestuia fiind majorarea 
plafonul pentru creditele pentru achiziţia de locuinţe noi de la 
70.000 de euro la cel puţin 140.000 de euro.

„Un alt program în zona economică, de această dată 
pentru stimularea dezvoltărilor imobiliare şi a sectorului 
construcţiilor, vizează modificarea programului cunoscut ca 
Prima casă. În noua formulă propusă de Ministerul Finanţelor 
programul se va numi Noua casă şi sunt câteva modificări 
importante aduse în cadrul acestui program pentru a stimula 
dezvoltarea imobiliară şi sectorul construcţiilor şi, în acelaşi 
timp, pentru a veni în sprijinul celor care doresc să 
achiziţioneze în perioada următoare o locuinţă nouă. Astfel, 
s-a majorat plafonul pentru creditele pentru achiziţia de 
locuinţe noi de la 70.000 de euro la cel puţin 140.000 de euro, 
cu o valoare a garanţiei de 80% din valoarea creditului. Este o 
modificare substanţială, radicală, care are în vedere 
dezvoltarea sectorului imobiliar, inclusiv pentru locuinţele de 
până la 120 de metri pătraţi, astfel încât cei care au 
posibilitatea şi doresc să acceseze o astfel de facilitate să 
poată achiziţiona şi apartamente mai mari decât cele care 
sunt în prezent pe piaţă prin programul Prima casă, a declarat 
Ionel Dancă.

El a mai spus că această ordonanţă de urgenţă a fost 
adoptată în primă lectură, urmând ca după primirea avizului 
de la Consiliul Legislativ să fie adoptată în formă finală, în 
următoarea şedinţă de guvern.

Primăriile nu mai au voie să înmatriculeze
 tractoarele care nu au carte de identitate

Până pe 31 iulie

Fermierii pot depune cererile pentru 
obținerea ajutorului de stat la motorină

Potrivit unui program dedicat, adoptat joi de 
Guvernul României, studenţii antreprenori pot 
beneficia de granturi de până la 100.000 de 
euro, dacă prin afacerile pe care le propun 
pentru finanţare creează maximum 5 locuri de 
muncă.

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel 
Boloş, a declarat, la finalul ședinței de Guvern, 
că valoarea programului naţional pentru 
studenţi este de 30 de milioane de euro, iar în 
funcţie de solicitări, prin mecanismul de 
supracontractare, aceasta poate fi majorată la 
150 de milioane de euro.

Programul cu fonduri europene dedicat 
studenţilor presupune sprijin prin acordarea de 
granturi sau de burse.

„Programul naţional dedicat studenţilor este 
un apel de proiecte pentru care depunerea 
cererilor de finanţare va avea loc începând cu 
data de 15 iulie. Valoarea programului este de 
30 de milioane de euro şi în funcţie de solicitări, 
prin mecanismul de supracontractare, 
valoarea poate să ajungă la 150 de milioane de 
e u r o .  E s t e  v o r b a  d e  s u s ţ i n e r e a  

antreprenoriatului studenţesc”, a precizat 
ministrul Boloș.

Se preconizează că în urma derulării 
programului vor fi create aproximativ 4.500 de 
locuri de muncă.

Programul are în vedere trei forme de sprijin 
financiar. Pe de-o parte este vorba de 
acordarea de granturi pentru studenţi, cu 
valoarea minimă de 40.000 de euro pentru 
crearea a două locuri de muncă, însă aceasta 
poate creşte până la 100.000 de euro pentru un 
număr de maximum 5 locuri de muncă create în 
afacerile pe care le propun pentru finanţare.

O a doua formă de sprijin tot în cadrul 
proiectului este legată de asigurarea unei 
burse sociale pe o perioadă de şase luni, 
perioadă în care studenţii se formează în ceea 
ce priveşte abilităţile antreprenoriale. Bursa 
este de 650 de lei pe lună şi apoi, o dată cu 
demersurile pe care le fac pentru afacerile pe 
care urmează să le finanţeze, pentru locurile de 
muncă nou create studenţii vor putea 
beneficia, timp de un an, de 2.250 de lei pe 
lună.

Studenţii antreprenori vor beneficia de granturi 
de până la 100.000 de euro dacă prin afacerile pe care 

le propun pentru finanţare creează maximum 
5 locuri de muncă

Guvernul a aprobat, în ședința de joi seara, o măsură de 
sprijin pentru persoanele vârstince, care va fi suportată din 
fonduri europene.

Astfel, persoanele care au peste 75 de ani şi o pensie de 
704 lei vor beneficia de tichete de masă electronice.

„O a treia măsură adoptată este destinată persoanele 
vârstnice. Este vorba despre tichetele de masă electronice 
pentru un număr de aproximativ 260.000 de pensionari. 
Condiţiile sunt cele legate de vârstă: să aibă peste 75 de ani 
pentru a beneficia de această schemă de sprijin cu condiţia 
să aibă o pensie socială de 704 lei aşa cum astăzi avem 
cuprins în reglementările legale în vigoare. Este o măsură pe 
care Guvernul a aprobat-o şi care sprijină în mod direct 
partea de reţea HoReCa şi care are în vedere un buget de 
100 de milioane de euro”, a transmis ministrul Fondurilor 
Europene, Marcel Boloș.

Plafonul pentru creditele 
pentru achiziţia de locuinţe 

noi se va majora 

Vârstnicii de peste 75 de ani 
care au pensia de 704 lei vor 

beneficia de tichete de 
masă electronice
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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.
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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



În urma sesizărilor primite la 
CNAS, referitoare la faptul că 
mai multe persoane aflate în 
șomaj tehnic au pierdut calitatea 
de as igurat  în  S is temul  
Informatic Unic Integrat (SIUI), 
deși angajatorii au virat sumele 
aferente contr ibuț i i lor  la  
asigurările sociale de sănătate, 
se fac următoarele precizări:

CNAS gestionează fondurile 
provenite din contribuțiile la 
sănătate colectate de ANAF. Mai 
exact, CNAS importă în SIUI 
datele de la ANAF, care primește 
de la angajatori Declarația 112 
privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitului 
pe venit și evidența nominală a 
p e r s o a n e l o r  a s i g u r a t e ,  
reglementată prin Ordinul 

comun al ministrului finanțelor 
publice, al ministrului muncii și 
justiției sociale și al ministrului 
s ă n ă t ă ț i i  n r .  
1942/979/819/2020.

D in  ana l i za  s i tua ț i i l o r  
semnalate, s-a constatat că în 
Declarația 112, începând cu 
luna aprilie 2020, mai mulți 
angajatori nu au încadrat corect 
personalul aflat în șomaj tehnic 
și nu a fost specificată perioada 
în care personalul s-a aflat în 
șomaj tehnic. Astfel, în datele 
importate de la ANAF în SIUI s-
au preluat informatic formularele 
în care personalul aflat în șomaj 
tehnic a fost înscris la categoria 
salariat cu contribuție zero la 
s ă n ă t a t e .  C o n f o r m  
reglementărilor în vigoare din 

s is temul  de sănătate,  o  
persoană care nu contribuie la 
fondul de sănătate și nici nu este 
încadrată într-o categorie scutită 
de plata contribuției își pierde 
automat calitatea de asigurat la 
90 de zile de la data ultimei plăți 
a contribuției.

O modalitate de a regla 
această problemă ce creează 
neajunsuri persoanelor care s-
au aflat sau încă mai sunt în 
șoma j  t ehn i c  cons tă  î n  
d e p u n e r e a  d e c l a r a ț i i l o r  
rectificative de către angajatori. 
Această nouă declarație dă 
posibilitatea ca, în termen de 48 
de ore, SIUI să recunoască 
statutul de asigurat tuturor celor 
care au acest drept.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

ATÂT DE SINGUR

Atât de singur şi uitat

Atât de gol, nepăsător

Un eu păstrat în cloroform

Atât de singur şi uitat...

Agale vreme, gând biform

Un zâmbet cald, un accident

Un pat de armă şi – atent

Un vis păstrat în cloroform...

PĂRĂSIRE

Rândunica din prispă

Azi a plecat;

Spre o lungă vreme şi

Aspră mă îndrept

Cerul vâscos şi întunecat

Mă apasă cu talpa pe piept.

Soarele va aştepta acolo

Unde nu este nea...

Iarna din nou va trece

Cu şenilele ei rezervate

Doar pentru mine

Peste inima mea...

INSCRIPŢIE

Ştiu de ce

după-amiază

s-a oprit ploaia…

Ştiu de ce

cocorii poartă

sărutul trist al

rătăcirii…

Ştiu de ce

timpul ciopleşte

cuvinte pe

inima mea…

SATUL

Există un sat

ca o pară uscată

un sat în care

toate lucrurile

de acolo dorm

odată cu el…

Chiar şi toamna

aşezată pe copaci,

pe pervaz,

pe sufletele oamenilor…

Acolo,

pe uliţele înguste şi

galbene de

revărsarea soarelui,

o fată

aşa cum trebuie

să întâlneşti

ploaia…

Toamna toată

i se reflectă pe frunte

ca o iubire…

                                   Mihail TĂNASE

Sesiunea de toamnă a examenului de 
Bacalaureat 2020 se va desfășura în perioada  24 
august – 5 septembrie, anunță Ministerul 
Educației. Calendarul sesiunii august-septembrie 
2020 a examenului național de BAC a fost aprobat 
prin ordin de ministru și transmis spre publicare în 
Monitorul Oficial, precizează instituția.

Potrivit ordinului, înscrierea candidaților este 
programată în intervalul 13 – 24 iulie.

Documentele-tip de înscriere – completate și 
semnate – pot fi depuse la secretariatele unităților 
de învățământ-centre de examen sau pot fi 
transmise prin mijloace electronice/poștă, 
fo losindu-se coordonatele indicate de 
secretariatele unităților de învățământ, se arată în 
comunicatul remis Edupedu.ro. 

Probele scrise sunt programate în săptămâna 
24 – 27 august, astfel:

24 august: Limba și literatura română – E.a)
25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
26 august: proba la alegere a profilului și 

specializării – E.d)
27 august: Limba și literatura maternă –  proba 

E.b)
Echivalarea și recunoașterea competențelor 

lingvistice și digitale se pot realiza în zilele de 28 și 
31 august, respectiv 1 septembrie.  În acest sens, 
comisiile de bacalaureat din unitățile de 
învățământ liceal vor calcula mediile candidaților 

și vor asigura echivalarea/recunoașterea 
nivelurilor de competență, la probele de profil din 
cadrul examenului național de Bacalaureat 
(2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate la probele scrise va 
avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 
12:00) și va fi urmată de etapa depunerii 
contestaților, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 
– 20:00.

La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor 
vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a 
prenumelui, în conformitate cu prevederile 
specifice în vigoare (Regulamentul general 
privind protecția datelor – RGPD). Contestațiile 
pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. 
În acest caz, candidații completează, semnează 
și depun/transmit electronic și o declarație-tip în 
care se menționează faptul că au luat cunoștință 
că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poate modifica, după caz, nota 
inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru 
candidații minori, declarația-tip este semnată și de 
către părinții/reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluționarea 
contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate 
sâmbătă, 5 septembrie.

Nota minimă de promovare, pentru fiecare 
probă, este 5, iar media finală pentru promovarea 
examenului este cel puțin 6.

CAS Teleorman:

Calitatea de asigurat este 
generată de sistemul informatic al CNAS

Constelaţia Lirei

U n  c a t a l o g  
supradimensionat, în care au 
fost trecuți 900.000 de elevi 
absenți pentru că nu au laptopuri 
sau tablete, a fost dus, joi, la 
Ministerul Educației, de Declic și 
Consiliul Național al Elevilor 
(CNE). „În România Educată a 
anului 2020, orice elev sărac 
este absent nemotivat”, spun ei, 
potrivit Mediafax.

Acțiunea Declic și CNE a avut 
ca scop să atragă atenția asupra 
faptului că sunt 900.000 de elevi 
care nu au laptopuri, în condițiile 
în care în doar două luni 
reîncepe școala, iar Ministerul 
Educaț ie i  nu  a  demara t  
procedura de achiziție.

„Dorim să îi amintim doamnei 
ministru al Educației, Monica 
Anisie, că dacă nu începe 

achiziția de laptopuri pentru 
școală online, le încalcă elevilor 
dreptul la educație. Absențele 
din catalogul pe care l-am dus 
astăzi  guvernanț i lor  sunt 
realitatea celor 900.000 de elevi 
fără laptop”, a declarat Ana 

Rache leanu,  campa igner  
Declic.

Elevii au dus la Ministerul 
E d u c a ț i e i  u n  c a t a l o g  
supradimensionat, cu absenții și 
corigenții din acest an: copiii fără 
laptop și tabletă.

„În România Educată a anului 
2020, orice elev sărac este 
absent nemotivat. Îi cerem 
Guvernului Orban să respecte 
legea și să asigure laptopuri și 
tablete pentru toți elevii și 
profesorii din România. Accesul 
la educație nu se negociază”, a 
d e c l a r a t  A n t o n i a  P u p ,  
președintele Consiliului Național 
al Elevilor.

Peste 24.200 de membri ai 
comunității Declic, alături de 
Consiliul Național al Elevilor, cer 
Ministerului  Educaț ie i  să 
grăbească procedura de 
achiziție pentru echipamentele 
necesare școlii online. De 
a s e m e n e a ,  l e  s o l i c i t ă  
guvernanților să distribuie 
echipamentele tuturor celor 
900.000 de elevi care au nevoie.

Sesiunea de toamnă de BAC 2020: 

Un nou calendar a fost aprobat de 
Ministerul Educației

Sute de mii de elevi români nu au putut face 
cursuri online din cauza sărăciei
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Cercetătorul de origine română Adrian Bejan, de la Duke 
University, are o nouă explicaţie pentru acele zile nesfârşite ale 
copilăriei care păreau să dureze mult mai mult decât cele de 
acum.

Conform lui Adrian 
Bejan, această discrepanţă 
temporală aparentă poate fi 
cauzată de încetinirea 
rapidităţii cu care imaginile 
sunt obţinute şi procesate 
d e  c r e i e r  o d a t ă  c u  
îmbătrânirea creierului, 
scrie Medical Xpress.

 „Oamenii sunt deseori 
uimiţi de cât de multe ţin 
minte din zilele care păreau 
nesfârşite din tinereţe”, a 

spus Bejan. „Nu este pentru că experienţele erau mai profunde 
sau cu semnificaţie mai mare, ci pentru că erau procesate mai 
rapid”, a adăugat savantul.

Astfel, Bejan atribuie fenomenul schimbărilor fizice în corpul 
uman aflat în stadiul de îmbătrânire. Pe măsură ce reţelele de 
neuroni se maturizează, acestea cresc în dimensiune şi 
complexitate, ducând la căi de traversat mai lungi pentru 
semnale. 

Întrucât oamenii mai bătrâni văd mai puţine imagini în 
acelaşi timp, li se pare că timpul trece mai repede.

 „Mintea umană simte trecerea timpului atunci când 
imaginea văzută se schimbă. Prezentul este diferit de trecut 
pentru că imaginea mentală s-a schimbat nu pentru că sună 
ceasul. Zilele par să dureze mai mult în tinereţe deoarece 
mintea tânără percepe mai multe imagini în timpul unei singure 
zile decât aceeaşi minte, dar mai în vârstă”, a conchis Bejan.

Familia Popescu se afla în drum spre litoral în concediu. La 

un moment dat, doamna Popescu, mama, devine palidă: 

- Vai de mine, zise ea, am uitat aragazul aprins. Să ne 

intoarcem până nu ia foc casa! 

- Lasa mamă, zise fiul, n-ai grija că nu arde nimic. Eu am 

lăsat robinetul deschis la baie. 

***

Un canibal ajunge să viziteze plaja de la Mamaia unde 

vede o mulţime de femei tinere, aproape goale, care îi 

încântau ochiul.  

- Ce fac aici femeile astea? întrebă canibalul.  

- Se prăjesc la soare...  

- Dar ce, crude nu sunt bune?!

Pastila de râs

Oceanele de pe Pământ 
„fierb” din cauza căldurii 
blocate de cantitățile tot mai 
crescute de gaze cu efect de 
seră. Însă, un petic de apă 
din Atlanticul de Nord rezistă 
cu încăpățânare acestei 
tendințe. De asemenea, 
temperatura din zonă, de 
fapt, este în scădere.

Acest „pată rece” a 
început să fie un subiect de 
interes pentru climatologici 
încă de la descoperirea sa în 
2 0 1 5 .  D i n  p ă c a t e ,  
complexitatea circulației 
apelor oceanelor împiedică 
găsirea unei  expl icaț i i  
concrete.

Un nou studiu vine cu 
detalii despre fenomen, 
dezvăluind că există mai 
mulți factori în joc.

Unul dintre acești factori 
identificați de oamenii de 
știință nu a fost o surpriză 
totală, astfel că a susținut 
studiile anterioare care arată 
că un curent de apă numit 
„ A t l a n t i c  m e r i d i o n a l  
overturning circulat ion” 
( A M O C )  ș i - a  p i e r d u t  
substanțial din forță încă de 
la jumătatea secolului al XX-
lea.

Atunci când curge la 
viteză maximă, AMOC aduce 
apă caldă și sărată de la 
tropice în apropiere de Golful 
Mexic la nord de coasta 
europeană și o schimbă 
pentru apa rece și proaspătă 
provenită de la gheața care 

se topește.
Nu este tocmai clar ce 

anume face ca viteza de pe 
această „autostradă” de apă 
să încetinească. Însă, unele 
modele științifice sugerează 
că mai multă apă de la 
gheața topită din Groenlanda 
însoțită de temperaturile 
globale în creștere ar putea fi 
de vină.

De asemenea, o doză 
sănătoasă de apă proaspătă 
care curge de la gheață 

topită din Arctica și ploi 
torențiale mai abundente ar 
putea împiedica curenții care 
circulă prin formarea unui 
strat de apă mai puțin sărată 
la suprafață.

Totuși, datele despre 
AMOC nu sunt de cea mai 
înaltă calitate înainte de 
2004. Astfel, rămâne o mică 
posibilitate ca încetinirea să 
fie un aspect normal, și nu 

unul provocat de încălzirea 
globală prin care trece Terra.

Cu toate acestea, mai 
este nevoie de multă muncă 
pentru a ajunge la explicațiile 
corecte și determinarea 
i m p a c t u l u i  a r d e r i i  d e  
combustibili folosi asupra 
unui astfel de ciclu natural, 
informează Science Alert.

Însă, noul studiu arată cât 
de important este să luăm în 
considerare diverși factori 
a tunc i  când  ana l i zăm 

schimbările locale și globale 
asupra climei.

Aflarea modului în care 
funcționează acest „petic 
rece” în cadrul schimbărilor 
climatice ne va ajuta să 
înțelegem mai bine la ce ne 
putem aștepta în viitorul care 
cel mai probabil va fi cu 
destul de multe grade 
Celsius în plus.

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

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

Telefon: 0762/660.254.
***

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

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

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

Beauty House M&R SRL-D, cu sediul în Alexandria, CUI 35727185, J34/124/2016, pierdut 
Certificat constatator nr. 4668/26.02.2016. Îl declar nul.

Anunţ

În conformitate cu prevederile HG 1076/2004, Ovedenie Nelu și Ovedenie Floarea anunță 
publicul interesat asupra deciziei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal în scopul 
realizării proiectului  Construire locuință parter + anexe gospodărești, în municipiul Turnu 
Măgurele, județul Teleorman, decizie stabilită pe baza consultărilor realizate în cadrul 
Comitetului Special Constituit din data de 10.07.2020 

planul nu necesită evaluare de mediu, 
urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Informații privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, de 
luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunţ public

Există un loc pe Pământ care continuă să se 
răcească, și nu să se încălzească

A fost o promisiune mult timp, însă acum a devenit realitate: 
internet din balon. O tehnică simplă, care poate ajuta zonele 
izolate. După ani de zile de teste, Loon, divizie a companiei 
Alphabet, a lansat primul serviciu comercial prin care 
furnizează internet cu ajutorul baloanelor ce zboară la circa 20 
de kilometri înălţime.

Primul astfel de serviciu comercial de internet a fost 
inaugurat în Kenya. Compania a dat drumul unei „flote” de 35 
de baloane care acoperă cu semnal 4G aproximativ 50.000 
kilometri pătraţi.

Astfel de stații în balon acoperă cu semnal o zonă de zece 
ori mai mare decât o antenă clasică de telecomunicații.

De ce ni se pare că timpul 
curge mai repede pe măsură

 ce îmbătrânim?

Internetul din balon a devenit
 o realitate



1714 - D im itr ie  

Cantemir, domn al 

Moldovei, enciclopedist, 

etnograf, geograf, 

fi lozof, istoric ş i 

scriitor, a fost ales 

membru de onoare al 

Academiei din Berlin.

1780 - A apărut, în limba 

latină, prima gramatică a 

limbii române, "Elemente linguae daco-romanae sive 

valachicae", de Samuil Micu şi Gheorghe Şincai.

1797 – A murit Ienăchiță Văcărescu, poet, istoric român (n. 

1740).

1912 - S-a născut Sergiu Celibidache, dirijor român (d. 

1996).

1917 - Armata română a învins armata germană la Mărăşti.

1927 - S-a născut fizicianul american Theodore Maiman 

care a produs primul laser în laboratoarele de cercetare 

Hughes din Malibu, California (d. 5 mai 2007).

1937 - A murit George Gershwin, compozitor, pianist şi 

dirijor american (n. 1898).

1989 – A murit Sir Laurence Olivier, actor şi regizor 

britanic (n. 1907).

1995 – A murit Mihai Botez, matematician și disident 

român (n. 1940).
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07:35 Politică şi delicateţuri 08:30 
Romania construită 09:30 Şah-mat 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Adevăruri 
despre trecut 12:00 Vedeta populară 
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui 
15:30 Il Luce 16:30 Cooltura 17:00 
Lumea azi 17:30 Banii tăi 18:00 Izolaţi 
în România 18:35 Teleenciclopedia 
19:30 Miracolul: EU 20:00 Telejurnal 
21:10 Artista, dolarii și ardelenii 22:35 
Aventurile căpitanului Alatriste 23:35 
Profesioniştii...  00:30 Lumea azi

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 Iulie

S-ar putea sa va 
c o n f r u n t a t i  c u  
probleme financiare. 
Chiar daca simtiti ca 
va merge excelent, 
g a n d i t i - v a  b i n e  
inainte de a trece la 
actiune. Seara primiti 
o veste neplacuta.

Aveti ocazia sa 
obt ine t i  cas t igur i  
n e s p e r a t e .  S u n t  
favorizate si calatoriile 
in interes personal. 
Aveti tendinta sa va 
asumati riscuri. Va 
recomandam sa fiti 
mai prudent. 

O persoana mai in 
varsta va propune o 
colaborare. Daca vi 
se ofera ocazia sa 
plecati intr-o calatorie, 
va recomandam sa nu 
e z i t a t i .  P u t e t i  
c u n o a s t e  v i i t o r i  
parteneri de afaceri. 

Sunteti nevoit sa 
v a  o c u p a t i  d e  
probleme financiare 
mai vechi. Daca vi se 
propune o colaborare, 
va recomandam sa nu 
refuzati. Consultati-va 
si cu partenerul de 
viata.

Faceti impresie cu 
seriozitatea de care 
dati dovada si sunteti 
cautat pentru sfaturi. 
Profitati de contextul 
favorabil de astazi 
pentru a va rezolva 
p r o b l e m e l e  
importante! 

A s t a z i  s u n t  
favorizate planurile 
de viitor si investitiile 
f i n a n c i a r e .  E s t e  
posibil sa incasati 
banii pentru o lucrare 
incheiata recent. Va 
recomandam sa va 
menajati sanatatea!

Vi se implineste 
dorinta de a schimba 
ceva  i n  re l a t i i l e  
parteneriale. Dupa-
amiaza va simtiti 
foar te  b ine la  o  
intalnire cu prietenii. 
Va sfatuim sa nu 
monopolizati discutia.

Aveti un succes 
deosebit in afaceri. 
R e l a t i i l e  c u  
co laborator i i  sunt  
foarte bune. Va sfatuim 
sa aveti rabdare. Nu 
alergati dupa rezultate 
imediate, ca sa nu 
aveti surprize!

L a  s e r v i c i u ,  
preluati o parte din 
sarcinile unui coleg. 
Nu va faceti griji! 
Puteti sa faceti fata cu 
s u c c e s  t u t u r o r  
problemelor. S-ar 
putea ca lipsa banilor 
sa va deranjeze.

BERBEC

Sunteti hotarat sa 
puneti capat unei 
situatii neplacute de 
la serviciu. Va sfatuim 
sa fiti atent cum 
vorbiti, pentru ca 
s u n t e t i  n e r v o s .  
Incercati sa nu ii 
judecati pe cei din jur!

S u n t e t i  f o a r t e  
increzator in fortele 
proprii si puteti avea 
succes in afaceri. S-
a r  p u t e a  s a  v a  
re in ta ln i t i  cu  un 
prieten vechi, care va 
propune o colaborare 
avantajoasa. 

Aveti succes in 
a c t i v i t a t i l e  
intelectuale si depasiti 
toate dificultatile. Este 
o zi buna pentru 
examene. Pe plan 
sentimental, totul este 
in ordine. Acordati mai 
multa atentie familiei.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 Un 
bă rba t  mu l t i p l i ca t  12 :30  
Talismanul norocos 14:45 Omul-
Paianjen 2 17:15  Într-un suflet 
19:00 Ştirile Pro Tv - Sport ● 
Vremea 20:00 Răzbunătorii: Sub 
semnul lui Ultron 22:45 Din 
adâncuri 00:30 Videochat 01:00 
O luptă personală 3: Frontul de 
acasă 03:00 Un gigolo de doi 
bani: Aventuri în Europa 

07:00 Observator 10:00 
S c e n a  m i s t e r e l o r  1 3 : 0 0  
Observator 13:45 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:00 Chefi la cuțite - (re-run 
sezon 5) 23:00 Cowboys & 
Extratereștri 01:30 Patru frați 
03 :30  Obse rva to r  04 :15  
Sacrificiul 06:00 Observator - 
Sport/Meteo

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 11:00 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Se strigă darul 22:00 Drone 
00:00 Știrile Kanal D 01:00 
Roventura 02:00 Puterea 
dragostei

07:20 Familia 10:30 Chef 
Dezbrăcatu' 11:00 Secrete de 
stil 11:30 Cu lumea-n cap 
14:00 Răpirea fecioarelor 
16:00 Schimb de mame 18:00 
Focus 18 19:00 Trăsniți 20:00 
Alexandru 23:00 Dinte pentru 
dinte 00:30 Alexandru 03:00 
Caut logodnic pentru vacanță 
05:30 Nimeni nu-i perfect 

08:30 Don Juan modern 
10:30 La bloc 12:45 Proiectul 
M e d u z a  1 4 : 4 5  U l t i m a  
călătorie: Goana după adevăr 
16:30 Impy în Țara Minunilor 
18:15 La bloc 20:30 Totul se 
plătește 22:30 Rugină și oase 
01:00 Prețul răzbunării 02:45 
Rugină și oase 04:45 La bloc 
05:30 La Maruţă

07:30 România…în bucate 
08:30 Generaţ ia Fi t  09:00 
Armăsarul sălbatic 10:00 Mic 
dejun cu un campion 11:00 D'ale lu' 
Mitică 12:00 Descălecaţi în Carpaţi 
12:30 Cap compas 13:00 Gala 
Umorului 15:00 Femei de 10, 
bărbați de 10 17:00 Zile cu stil 
17:30 MotorVlog 18:00 Memorialul 
Durerii 19:00 Telejurnal 20:10 Jean 
de Florette 22:20 În apărarea fiului 
23:55 MotorVlog 00:25 Zile cu stil

07:10 Super 8 09:00 Shrek al 
Treilea 10:25 Venom 12:00 
Iubit de împrumut 13:45 Jurnal 
de bord 15:20 Transfer de 
identitate 16:45 Domnișoare la 
ananghie 18:20 Căutarea 
20:00 Bărbații în negru II 21:25 
Într-o relație cu telefonul meu 
22:45 O licaţie de coşmar 00:10 
Bun venit în Zombieland 01:35 
300: Ascensiunea unui imperiu
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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 
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Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

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

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
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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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CFR Cluj se gândește deja la sezonul viitor 
și a început campania de transferuri. Ardelenii 
au anunțat astăzi că au rezolvat mutarea lui 
Kevin Boli (29 de ani), apărătorul central 
francez care era împrumutat la Cluj de clubul 
chinez Guizhou Hengfeng.

"A fost achitată acea clauză către chinezi, a 
fost cumpărat. Din punct de vedere al clubului 
CFR Cluj, lucrurile sunt clare", a declarat 
Marius Bilașco, oficialul celor de la CFR Cluj, la 
Look Sport.

Cotat la 900.000 de euro potrivit site-urilor 

de specialitate, fundașul francez a fost un om 
important pentru Dan Petrescu în această 
campanie. Boli a jucat de 19 ori pentru 
campioană, marcând un gol.

Ce spune impresarul lui Kevin Boli
Situația lui Kevin Boli este totuși încurcată. 

În urmă cu câteva zile, Nicolas Mouton, agentul 
francezului, a spus în exclusivitate pentru Digi 
Sport că jucătorul nu și-a prelungit înțelegerea 
cu CFR Cluj.

"Vreau să neg informaţia conform cărora 
Kevin şi-a prelungit cu doi ani contractul cu 
CFR. Este fals! Până în prezent, Kevin Boli nu 
şi-a prelungit înţelegerea", a precizat 
impresarul.

Fundașul central a fost adus sub formă de 
împrumut, în septembrie, pentru un an, cu 
opțiune de cumpărare definitivă în vară. 
Fotbalistul francez de origine ivoriană fusese 
vândut de campioana României în China în 
vara trecută, odată cu plecarea lui Dan 
Petrescu.

2,5 milioane de euro primise gruparea din 
Gruia în schimbul fundașului, de la Guizhou 
Hengfeng, acum un an.

SPORT

Florin Andone a fost operat cu succes la genunchiul drept, 
la Spitalul Liv din Istanbul, a anunţat clubul Galatasaray, citat 
de agenţia Anadolu.

Andone, 27 de ani, s-a accidentat pe 14 iunie, în meciul cu 
Rizespor, când portarul echipei gazdă, Tarik Cetin, a plonjat 
pentru a prinde mingea şi a căzut peste genunchiul 
fotbalistului român.

Andone a suferit rupturi ale ligamentelor de la genunchiul 
drept, clubul precizând după meciul respectiv că au fost rupte 
atât ligamentul colateral medial (tibial), cât şi ligamentul 
încrucişat anterior.

Florin Andone revine la Brighton, după împrumutul la 
Galatasaray

Pe 16 iunie, Andone a anunţat că sezonul este încheiat 
pentru el şi le mulţumea fanilor lui Galatasaray, echipă la care 
a fost împrumutat de Brighton.

Andone, care a marcat 2 goluri în 12 meciuri pentru 
Galatasaray în toate competiţiile, se află sub contract cu 
clubul englez până în 2023. În noiembrie, Andone a suferit o 
altă accidentare la ligamentul colateral medial, care l-a ţinut 
departe de gazon până în luna ianuarie.

Pus pe liber 
d e  V i i t o r u l ,  
m i j l o c a ș u l  
M a l c o m  
Edjouma (23 de 
ani) este dorit de 
G a z  M e t a n  
Mediaș și FC 
B o t o ș a n i ,  
ambele aflate în 
play-off-ul Ligii 
1.

Venit la începutul anului în România, Malcom nu l-a 
convins pe Gheorghe Hagi și a plecat de la Viitorul. Conform 
Ziare.com, Gaz Metan și FC Botoșani vor să-l coopteze din 
postura de jucător liber de contract.

Hagi a renunțat la Malcom
Fotbalistul născut la Toulouse a evoluat în doar trei partide 

ale constănțenilor, toate în play-out-ul Ligii 1. A intrat pe 
parcurs în jocurile cu FC Voluntari (0-0) și Poli Iași (2-1), iar cu 
Chindia Târgoviște (1-2) a fost titular.

Malcom pare că nu l-a convins pe Gică Hagi, iar francezul 
cu origini marocane a rămas liber de contract înainte de 
încheierea sezonului.

Înainte de FC Viitorul, Malcom fusese legitimat ultima oară 
la FC Lorient, însă prima parte a sezonului a petrecut-o în 
Ligue 2, la FC Chambly.

Buzbuchi a plecat și el de la Viitorul. Dur-Bozoancă a 
revenit la echipa lui Hagi

FC Viitorul a operat câteva schimbări și la nivelul 
portarilor, în ultimele zile.

Alexandru Buzbuchi (26 de ani) a părăsit clubul după 11 
ani, în urma unui sezon în care nu a bifat nicio apariție.

În locul său, Gică Hagi l-a readus la echipă pe Cosmin 
Dur-Bozoancă, portar care a fost împrumutat, în ultimele trei 
sezoane, în Liga 2, la ASU Politehnica Timișoara, respectiv 
Universitatea Cluj.

Florin Andone, operat după
 accidentarea teribilă suferită. 
Momentul în care sezonul s-a

 încheiat pentru atacant

Lăsat liber de Hagi, Malcom
 are șanse mari să ajungă la

 o echipă din play-off

Asociaţ ia jucătoarelor 
profesioniste de tenis (WTA) a 
d e c i s  s ă  î ş i  m o d i f i c e  
calendarul şi sistemul de 
clasament, îngheţat din 16 
martie, pentru a ţine cont de 
suspendarea turneelor din 
c a u z a  p a n d e m i e i  d e  
coronavirus, a anunţat joi 
WTA, citată de AFP.

A c e s t  a n u n ţ  
privind metodologia 
clasamentului vine la 
t re i  z i le  după o 
decizie similară a 
ATP,  o rgan iza ţ ia  
t e n i s m e n i l o r  
profesionişti.

WTA își va revizui 
s i s t e m u l  d e  
clasament

C o n f o r m  
sistemului actual, WTA reţine 
ca bază a clasamentului cele 
mai bune 16 rezultate la 
simplu şi cele mai bune 11 
rezultate la dublu ale unei 
jucătoare, pe o perioadă de 52 
de săptămâni .  Această  
perioadă va fi prelungită la 22 
de luni, din martie 2019 până 

în decembrie 2020, a indicat 
WTA într-un comunicat postat 
pe site-ul său oficial.

Astfel, o jucătoare care a 
câştigat un turneu în aprilie 
2019 şi nu şi-a putut apăra 
punctele în acelaşi turneu, 
anul acesta, nu le va pierde.

Cu toate astea, dacă în 

noua perioadă de referinţă de 
22 de luni o jucătoare a 
disputat de două ori acelaşi 
turneu (de exemplu în  
septembrie 2019 şi apoi în 
septembrie 2020), va fi reţinut 
doar cel mai bun rezultat dintre 
cele două.

Turneul de la Palermo, 

primul din WTA Tour
Re lua rea  WTA Tour,  

suspendat începând din 8 
martie din cauza pandemiei de 
Covid-19, este prevăzută 
pentru 3 august, cu turneul de 
la Palermo.

WTA a adăugat două noi 
evenimente în calendarul 

programat ini ţ ial :  
turneul de la Praga, 
între 10 şi 16 august, 
şi cel de la Lexington, 
Kentucky (SUA), care 
v a  a v e a  l o c  î n  
p e r i o a d a  1 0 - 1 7  
august.

Acest ultim turneu 
va fi pentru jucătoare 
prima competiţie pe 
pământ american, 
înlocuind turneul de 

la Washington, care are loc în 
general în acelaşi timp cu un 
turneu ATP. Disputat pe 
suprafaţă dură, turneul din 
Kentucky va servi drept 
pregătire pentru US Open, 
prevăzut între 31 august şi 13 
septembrie la New York.

CFR Cluj a anunțat primul transfer al verii. 
Campioana i-a plătit clauza fundașului pentru

 care Dan Petrescu a insistat

Schimbări importante în WTA. Cum afectează 
pandemia de COVID-19 clasamentul
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