
Ministrul agriculturii, Adrian Oros,  în 
cadrul unei conferințe  de presă 
susținută la Ministerul Agriculturii, a 
declarat că acordarea ajutorului de stat 
pentru pagubele cauzate de seceta 
excesivă din acest an nu are legătură cu 
legea care stabilește  plata unor 
despăgubiri pentru fermierii care au 
culturile afectate de secetă sau de alte 
fenomene naturale, lege  adoptată de 
P a r l a m e n t ,  d a r  d e c l a r a t ă  c a  
neconstituțională de către Curtea 
Constituțională a României. Ministrul agriculturii, Adrian Oros le transmite 
fermierilor să stea liniștiți, că-și vor primi banii cuveniți !

(Continuare  în  pagina  4)

Tinerii nu mai au 
respect, adulții și-au 
pierdut răbdare. Un minor 
a agresat un bătrân care 
a reacționat violent. 
Poliția a deschis un dosar 
penal  cu pr iv i re  la  
săvârșirea infracțiunii de 
lovire sau alte violențe.

O  d i s c u ț i e  î n  
contradictoriu între două 
persoane crescute în 
pe r ioade  d i fe r i t e  a  
degenerat în violență.

(Continuare  în  
pagina  2)

Drumul Național 6 Alexandria – București urmează să 
fie modernizat. Conducerea liberalilor din Teleorman, în 
frunte cu Eugen Pârvulescu și Cristi Barbu l-a convins pe 
premierul Ludovic Orban de necesitatea modernizării 
acestui drum.

Investiții importante vor fi demarate, în perioada 
următoare, în Teleorman, potrivit unei informări de presă 
a PNL Teleorman. Printre acestea se află extinderea DN 
6, pentru fluidizarea traficului între Alexandria și 
București.

Premierul Ludovic Orban împreună cu membrii 
Cabinetului au avut, recent, o întâlnire cu reprezentanți ai 
Biroului Permanent Județean al PNL Teleorman, primari 
din județ și cu secretarul general adjunct al Guvernului, 
Cristi Barbu. În urma discuțiilor s-a decis demararea unor 

investiții împortante în județul Teleorman care vizează 
infrastrura rutieră și școlară și înființarea de rețele de 
alimentare cu gaze în mdiul rural.

(Continuare  în  pagina  3)

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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Colectarea selectivă 
a deșeurilor

Ministrul  Agriculturii, Adrian Oros

Fermierii afectați de secetă 
să stea liniștiți, că vor primi banii !

Peste 43,7 milioane
 euro pentru 

modernizarea 
infrastructurii

 secundare pentru
 irigații 

Începe modernizarea judeţului Teleorman! 
Vizat este şi DN 6 Alexandria - Bucureşti 

Bătaie într-un parc din Alexandria între 
un tânăr și un bărbat în etate
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(urmare  din  pagina  1)
Polițiștii din Alexandria au fost sesizați de 

către o femeie din localitate cu privire la faptul 
că soțul ei a fost agresat fizic de către o 
persoană minoră necunoscută.

Oamenii legii care s-au deplasat la fața 
locului au identificat persoanele implicate în 
altercație, un bărbat în vârstă de 65 de ani și 
un minor în vârstă de 15 ani. Se pare că, pe 
fondul unor discuții contradictorii, minorul ar fi 
fost lovit de către bărbat, ar fi ripostat, după 
care a plecat din parcul unde s-a produs 
incidentul.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au întocmit 
dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii 
de lovirea sau alte violențe, deși ambele părți 
și-au rezervat dreptul de a formula plângere în 
acest sens.

La fața locului s-a deplasat și un echipaj de 
ambulanță, solicitat în vederea acordării de 
îngrijiri medicale bărbatului, acesta refuzând 
transportarea la spital.

Cercetările continuă în vederea stabilirii 
întregii situații de fapt.

CLAUDIU DUMITRACHE

ANM a emis prognoza meteo pentru următoarele patru 
săptămâni. Pentru intervalul 20-27 iulie, dar şi în săptămâna 27 
iulie-3 august, sunt anunţate averse în cea mai mare parte a 
ţării, dar în special în regiunile vestice şi nordvestice. De 
asemenea, valorile termice se vor situa sub cele specifice 
acestei perioade.

Prognoza METEO pentru săptămâna 20 – 27 iulie 2020
Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice 

acestui interval în cea mai mare parte a ţării, dar mai ales în 
regiunile vestice şi nordvestice. Excepţie va face sud-estul 
teritoriului, unde temperaturile medii vor fi apropiate de cele 
normale pentru această perioadă.

Ploile vor fi abundente în regiunile sudice, centrale şi 
nordice, dar şi uşor deficitar în nord-est. În restul teritoriului 
cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru 
acest interval.

Prognoza METEO pentru săptămâna 27 iulie – 3 august 
2020

Temperatura aerului va avea valori uşor mai coborâte decât 
cele normale pentru această săptămână, în regiunile vestice şi 
nordvestice, dar şi uşor mai ridicate în sud-est, iar în rest 
temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice pentru 
această perioadă.

Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă 
vor fi excedentare în nord-vestul ţării şi în general deficitare în 
regiunile sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale 
pentru acest interval.

Prognoza METEO pentru săptămâna 3 – 10 august 2020
Temperaturile medii ale aerului se vor situa în general în jurul 

celor specifice pentru acest interval, posibil uşor mai coborâte în 
nordvest, dar şi uşor mai ridicate în sud-est.

Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal 
pentru această perioadă, cu posibilitatea unui deficit local, în 
regiunile sudvestice.

Prognoza METEO pentru săptămâna 10 – 17 august 2020
Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor normale 

pentru această săptămână, în toate regiunile.
Cantităţile de precipitaţii estimate pentru acest interval se vor 

situa în jurul celor normale, pe întreg teritoriul României.

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

Bătaie într-un parc din Alexandria între 
un tânăr și un bărbat în etate

Un teleormănean a fost 
arestat pentru contrabandă. 
În perioada iunie –  iulie 2020, 
bărbatul ar f i  colectat, 
depozitat, transportat și 
comerc ia l i za t  ț i ga re te ,  

diverse mărci, provenind din 
contrabandă. La percheziție 
polițiștii au descoperit în casa 
acestuia peste 34.000 de 
țigarete, bani și telefoane 
mobile care fac obiectul 
cauzei.

P o l i ț i ș t i i  d i n  ca d ru l  
Serviciului de Investigare a 
Criminalități i Economice 

Teleorman, sub coordonarea 
Parchetului de pe lângă 
Judecător ia Videle,  au 
efectuat două percheziții 
d o m i c i l i a r e  p e  r a z a  
municipiului București și 

comunei Poeni,  județul 
Teleorman.Au fost vizate 
domiciliile unor persoane 
cercetate într-un dosar penal 
având ca obiect de cercetare 
săvârșirea infracțiunii de 
cont rabandă as imi la tă ,  
totodată fiind pus în aplicare 
un mandat de aducere, emis 
pe numele unui bărbat în 

vârstă de 48 de ani, din 
municipiul București, care a 
fost condus la audieri.

În fapt, s-a reținut că în 
perioada iunie –  iulie 2020, 
bărbatul ar f i  colectat, 
depozitat, transportat și 
comerc ia l i za t  ț i ga re te ,  
diverse mărci, provenind din 
contrabandă.

În urma perchezițiilor 
domiciliare efectuate, polițiștii 
a u  i d e n t i f i c a t  ș i  
indisponibilizat peste 34.000 
de țigarete, bani și telefoane 
mobile care fac obiectul 
cauzei, față de bărbatul 
condus la audieri fiind dispusă 
măsura reținerii.

Ulterior, în raport cu 
probator iu l  administrat ,  
Judecătoria Videle a admis 
arestarea prevent ivă a 
inculpatului, pentru o durată 
de 30 de zile, și a dispus 
ins t i tu i rea sechest ru lu i  
asigurator asupra sumelor de 
ban i  r i d i ca te  în  u rma  
perchezițiilor.

CLAUDIU DUMITRACHE

Circulaţia rutieră în zona 
Aeroportului Internaţional 
Henri Coandă Bucureşti se va 
desfăşura pe o singură bandă 
pe fiecare sens de circulaţie, 
în anumite zile începând din 
data de 22 iulie, ca urmare a 
lucrărilor de modernizare a 
liniei de cale ferată ce va lega 
zona Bucureşti Nord de 
aeroport, a anunţat, vineri, 
într-un comunicat, Compania 
Naţională de Administrare a 
I n f r a s t r u c t u r i i  R u t i e r e  
(CNAIR).

Conform calendarului, 
lucrările vor avea loc în zilele 
de 22, 23, 29 şi 30 iulie, 
respectiv 5, 6, 12 şi 13 august, 
în intervalul orar 00:00 - 4:00.

Restricţiile vor fi instituite 
pentru executarea lucrărilor 
de modernizare a liniei de 
cale ferată Bucureşti Nord - 
Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă Bucureşti" - Faza I: 
"Racord C.F. la terminalul T1, 
Aeroportul Internaţional Henri 
Coandă Bucureşti" pe DN 1, 

km 16+100, pe partea 
dreaptă, Oraş Otopeni - 
pentru execuţia lucrărilor între 
pilele nr. 24 şi nr. 25, Etapa a-
4-a.

CNAIR menţionează că, 
pentru evitarea zonei cu 

luc ră r i ,  se  recomandă 
conducătorilor auto care 
circulă pe ruta Bucureşti - 
P l o i e ş t i  -  B u c u r e ş t i  
următoarele variante de 
traseu: A3 (Bucureşti - Ploieşti 

- Bucureşti), DN1A (cu 
v a r i a n t e  d e  i e ş i r e  l a  
Corbeanca sau la Varianta 
Oco l i toa re  P lo ieş t i )  ş i  
Bucureşti - DN Centura 
Bucureşti - Pipera - Tunari - 
Baloteşti - DN1.

Şoferii sunt sfătuiţi să 
respec te  res t r i c ţ i a  de  
circulaţie instituită în zonă şi 
s e m n a l i z a r e a  r u t i e r ă  
temporară.

Teleormănean arestat pentru 
contrabandă

Restricţii de circulaţie
 în zona Aeroportului Henri Coandă

Prognoza METEO pentru
 următoarele patru săptămâni. 
Sunt anunțate ploi abundente
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(urmare  din  pagina  1)
Unul dintre proiectele de investiții care vor fi 

demarate în viitoreste extinderea DN 6. Este un 
proiect mult așteptat de teleormănenii care se 
deplasează între Alexandria și București și 
care, acum, sunt nevoiți să petreacă zeci de 
minute în trafic, pentru a parcurge o distanță de 
mai puțin de 90 de kilometri. Extinderea DN 6 
este necesară și pentru ceilalți români care au 
nevoie să ajungă, prin Teleorman, la Craiova 
sau Timișoara.

Înființarea rețelei de alimentare cu gaze 
este, de asemenea, un proiect necesar pentru 
zonele rurale ale Teleormanului, care va 
permite îmbunătățirea calității vieții oamenilor 
din satele și comunele județului.

Totodată, premierul Ludovic Orban a 
anunțat faptul că Ministerul Educației a alocat 
suma de 1,5 milioane de lei pentru reabilitarea 
școlilor din mediul rural. Astfel, unitățile de 
învățământ din Teleorman vor beneficia de bani 
pentru a demara lucrări de modernizare și de 
amenajare a toaletelor în interiorul acestora, 
pentru a le facilita accesul elevilor la igienă.

La finalul discuțiilor prim-ministrul Orban a 
anunțat că, în perioada următoare, mai mulți 
miniștri ai Cabinetului vor fi prezenți în județul 
Teleorman pentru a căuta și identifica noi 
opor tun i tă ț i  de invest i ț i i  meni te  să 
îmbunătățească viața locuitorilor județului.

CLAUDIU DUMITRACHE

Președintele Organizației Județene Teleorman a 

Alianței Liberalilor și Democraților, Samuel Calotă, afirmă 

că zilele acestea ALDE Teleorman își va definitiva lista 

candidaților la alegerile locale din 27 septembrie, dacă nu 

vor fi amânate din nou.

ALDE Teleorman este într-o alergare continuă pentru 

identificarea unor candidați foarte buni, în toate 

localitățile județului. “Spre deosebire de alte formațiuni 

politice, căutăm în primul rând să avem candidați de 

calitate în municipiile și orașele județului nostru și numai 

după aceea pentru commune”, a declarat Samuel Calotă.

Chiar dacă nu a început legal campania electorală, 

săptămânal ALDE iese cu câte un grup de oameni de 

valoare, pentru a-i promova în vederea alegerilor locale. 

Liberal-democrații teleormăneni afirmă că în urma 

discuțiilor cu președintele ALDE Teleorman, Samuel 

Calotă, acesta a declarat că speră ca până la data 

alegerilor locale, să aibă candidați la funcția de primar în 

toate localitățile județului. Este surprinzător, dar ALDE 

Teleorman nu se dezintegrează, precum îi cântau unii 

prohodul.

În altă ordine de idei, cea a pandemiei cu coronavirus, 

Samuel Calotă apreciază că acum, când se prelungește 

starea de alertă, când amenzile sunt din ce în ce mai mari, 

amenzi aplicate celor care nu respectă regulile necesare 

pentru a nu transmite virusul, este nevoie de ordine. Iar 

ALDE poate contribui la această ordine. Samuel Calotă 

face și un atac la Guvernul liberal: ”Nu poți tu, Guvern, ca 

prin Hotărâre de Guvern să distrugi economia și să 

restrângi drepturile cetățenilor pe baza unui act 

normativ”.

IOAN DUMITRESCU

Începe modernizarea judeţului Teleorman! 
Vizat este şi DN 6 Alexandria - Bucureşti 

Legea privind carantina și 
izolarea a fost adoptată joi 
seară de Senat, în calitate de 
cameră decizională. Raportul 
legii a fost modificat miercuri 
seara de senatorii juriști, care 
a u  a d o p t a t  m a i  m u l t e  
a m e n d a m e n t e .  D u p ă  
adoptare, proiectul stă la 
Parlament două zile, termen 
pentru contestarea la CCR. 
După cele 2 zile, legea va fi 
trimisă la promulgare. De 
asemenea, după promulgare, 
legea intră în vigoare la 3 zile 
de la publicarea în Monitorul 
Oficial. 

Modificările la proiectul 
Guvernului au trecut cu 115 
pentru, 8 împotrivă şi 3 
abtineri, un vot majoritar după 
o săptămână de tensiuni 
politice.

Votul s-a desfăşurat în 
plenul Senatului, grupurile 
parlamentare fiind în favoarea 
raportului Comisiei juridice. 
Printre cei care au votat 
împotrivă s-au numărat Călin 
Popescu Tăriceanu și Eugen 
Te o d o r o v i c i ,  t r a n s m i t e  
Mediafax.

Premierul Ludovic Orban a 
fost la Parlament, pentru a 
susține proiectul de lege, dar 
din cauza amânării plenului, 
premierul a anunțat că a primit 
„derobare” de la președintele 
Senatului, pentru a putea 

participa la ședința de guvern.
C o m i s i a  J u r i d i c ă  a  

Senatului a adoptat mai multe 
amendamente la legea privind 
carantina și izolarea. Printre 
modificările aduse actului 
normativ se numără obligația 
INSP de a comunica separat 
numărul cazurilor noi de cele 
retestate. De asemenea, un alt 
amendament prevede că 
izolarea pentru un pacient 
bolnav minor se dispune într-o 
primă fază la domiciliul.

Din lege au fost eliminate 
paragrafele care prevedeau 
carantinarea bunurilor.

Ministerul Sănătăţii va fi 
obligat să creeze un corp al 
voluntarilor pentru situaţii de 
urgenţă la care statul să poată 
apela când e nevoie.

De asemenea, personalul 
medical detaşat va primi 
suplimentar 50% din salariu, o 
diurnă de 2%, cât şi cazarea şi 
transportul în localitatea unde 
a fost dispusă detaşarea. 
Detaşarea nu poate depăşi 30 
de zile.

Persoanele care contestă 
juridic carantinarea sau 
izolarea vor fi monitorizate 
medical, iar decizia primei 
instanţe în acest sens este 
executorie, a decis, miercuri 
seara, Comisia juridică a 
Senatului, la dezbaterea 
proiectului de lege privind 

instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic.

Potrivit articolului 7 al 
proiectului de lege votat în 
comisie, măsura carantinei 
persoanelor se instituie pe 
baza afirmaţiilor ştiinţifice 
oficiale şi a definiţiei de caz, la 
domiciliul persoanei, la o 
locaţie declarată de aceasta 
sau în spaţiul desemnat de 
au tor i tă ţ i  cu  pr iv i re  la  
persoanele suspecte a fi 
infectate sau purtătoare ale 
unui înalt agent patogen care: 
a) sosesc din zone în care 
riscul epidemiologic este 
ridicat, pe baza datelor 
epidemiologice transmise la 
nivel naţional, european şi 
i n t e r n a ţ i o n a l  d e  c ă t r e  
organismele în domeniu; b) au 
intrat în contact direct cu 
persoane confirmate a fi 
infectate de o boală infecto-
contagioasă.

P e r s o a n e l e  c a r e  n u  
respectă măsura carantinării 
la domiciliu, medicul sau 
o r g a n e l e  d e  c o n t r o l  
recomandă iar reprezentatul 
DSP decide carantinarea 
persoanei în spaţiul special 
desemnat de autorităţi

Izolare în spital sau la 
domiciliu.

Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat vineri 
calendarul alegerilor locale din acest an, după ce 
președintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea privind 
stabilirea datei alegerilor pe 27 septembrie. Partidele pot 
începe să strângă semnături pentru candidați de săptămâna 
viitoare.

Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale 
şi candidaţii independenţi pot începe, din 20 iulie, strângerea 
de mnături pentru susținerea candidaturilor pentru consilii 
locale, consilii judeţene, primari, preşedinţi ai consiliilor 
judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi 
primarul general al Capitalei, potrivit hotărârii AEP.

Perioada de înregistrare a alianţelor electorale este 7 - 11 
august, iar depunerea candidaturilor se va putea face între 7 
şi 18 august.

Campania electorală va începe în data de 28 august şi se 
va încheia pe 26 septembrie, la ora 7,00.

Pe 31 iulie, va avea loc desemnarea judecătorilor din 
Biroul Electoral Central, iar pe 2 august se va completa BEC 
cu preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale 
Permanente, cu câte un reprezentant al fiecărui partid politic 
care are ca membri cel puţin 7 senatori sau 10 deputaţi sau 
care au obţinut reprezentare parlamentară la scrutinul 
anterior, precum şi cu un reprezentant al grupului 
parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor 
în numele organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale reprezentate în acest grup.

„Reamintim că desfăşurarea în bune condiţii a 
operaţiunilor electorale depinde de respectarea de către 
formaţiunile politice, candidaţi şi alegători a tuturor normelor 
de protecţie sanitară impuse de autorităţile medicale 
competente”, subliniază AEP.

Legea alegerilor locale, promulgată joi de Klaus Iohannis, 
stabilește data de 27 septembrie ca dată a alegerilor pentru 
autorităţile administraţiei publice locale.

Calendarul alegerilor locale 
2020. Când începe strângerea 

semnăturilor pentru candidații
 la primării

ALDE 
în căutare de candidați

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a spus că 
guvernările PSD ar trebui să răspundă pentru că 
au lăsat stocurile goale, înainte de izbucnirea 
epidemiei de coronavirus: „Socialiștii au lăsat 
stocurile țării la zero. Trebuie să răspundă pentru 
asta.” 

Florin Cîțu a spus, vorbind despre o eventuală 
testare în masă a cetățenilor care merg la 
muncă, că nu știe de un asemenea plan 
deocamdată, dar că Guvernul se gândește la 
măsuri care să-i ajute pe antreprenori.

„Eu am spus că am încredere că economia își 
va reveni din trimestrul 3, pentru că am încredere 
că antreprenorii vor să-și țină compania să 
funcționeze. Ce putem noi să facem este 
furnizăm toate instrumentele de care au nevoie 
să poată să facă testarea. Când a pornit această 
criză vă aduc aminte că aveam stocurile 0. 
Socialiștii au lăsat stocurile țării la zero. Trebuie 
să răspundă pentru asta. La un moment dat, 

cineva, o instituție a statului, trebuie să se ducă 
împotriva celor care au guvernat această țară și 
au lăsat stocurile zero. Aici vorbim de răspundere 
penală a celor care au fost guvernare până 
acum”, a spus ministrul Finanțelor.

Ministrul a adăugat că „astăzi avem stocuri de 
măști, există dezinfectant, există termometre, 
există teste”. „Orice antreprenor dorește să-și 
țină compania deschisă astăzi găsește aceste 
instrumente”, a completat Cîțu.

„Dacă va fi nevoie ca statul să ajute pe partea 
de testare, poate și financiar, este posibil. 
Permanent suntem în discuții cu sectorul privat. 
Partea nouă pe care am adus-o în această 
guvernare este relația de parteneriat cu sectorul 
privat. Am fost transparenți, ne-am plătit facturile 
la timp și i-am ascultat de fiecare dată când au 
avut soluții, pentru că majoritatea măsurilor pe 
care l-am luat au venit după discuții cu sectorul 
privat”, a subliniat el.

Legea carantinei şi izolării a trecut de Parlament. 
Ce prevede varianta adoptată de Senat

Florin Cîțu: Guvernările PSD trebuie să răspundă 
penal. Au lăsat stocurile țării la zero



(urmare  din  pagina  1)
Ministrul Adrian Oros “Am 

spus, încă de la începutul 
primăverii, că anul acesta toți 
fermierii care au avut pagube 
cauzate de către această 
secetă puternică, pedologică, 
vor f i  despăgubiț i .  Am 
modificat atunci legislația, am 
trimis echipele pe teren, s-au 
centralizat toate datele, s-au 
făcut verificări, astfel încât 
despăgubirile să fie cât mai 
obiective, am emis norma 
l e g i s l a t i v ă ,  a m  f ă c u t  
prenotificarea la Comisia 
Europeană, pentru că așa se 
face, trebuie respectate 
orientările Uniunii Europene, 
trebuie respectat articolul 108 
din Tratatul de funcționare al 
Uniunii Europene. Am primit 
observațiile, le-am corectat, 
am făcut și calculele, pe care 
vi le-am comunicat și dvs, am 
prins și-n rectificarea de buget 
și acum, forma finală a 
Ordonanței de Urgență este 

trimisă atât spre Guvern, cât 
și spre Comisia Europeană. 
Deci, am emis un act normativ 
aplicabil, prin care banii să 
ajungă la fermieri.

Este și constituțional, este 
și legal, este și aplicabil. 
Sigur, am văzut bucuria 
unora, prin care spuneau că 
nu o să se mai poată face 
desăgubiri la secetă, pentru 
c ă  n u  ș t i u  c e  l e g e  
neconstituțională, făcută pe 
p i c i o r ,  c u  p o p u l i s m ,  
neprofesionalism a fost 
t r â n t i t ă  l a  C u r t e a  
Constituțională. Păi, a fost 
t r â n t i t ă  p e n t r u  c ă  n u  
îndeplinea nici cele mai 
e l e m e n t a r e  r e g u l i  d e  
constituționalitate. De aceea, 
a fost trântită. Deci, cu alte 
cuvinte, fermierii trebuie să fie 
liniștiți, ei, oricum, sunt liniștiți, 
am ținut în toată această 
perioadă legătura cu ei, știu 
exact pașii pe care Ministerul 
Agriculturii i-a făcut în această 

per ioadă,  toate  mar i le  
asociații și federații din 
agricultură știu exact pașii și 
știu că sumele calculate 
conform legii, constituțional, 
le vor primi.” 

Adrian Oros a declarat că 
despăgubirile le vor fi plătite 
fermierilor începînd de la 
sfârșitul lunii august.

Pe baza proceselor-
verbale de constatare și 
evaluare a pagubelor la 
culturile agricole sunt 34.647 
de fermieri afectați de seceta 
pedologică și 1.168.064,79 
ha cu culturi agricole înființate 
în toamna anului 2019 
calamitate în grade diferite de 
afectare pe areale agricole 
importante la nivel național, 
după cum urmează: grâu 
833.213,53 ha, secară 314,5 
ha, triticale 5.112,51 ha, orz 
175.680,44 ha, orzoaică 
16.613,71 ha, ovăz 628,69 ha 
și rapiță 136.501,41 ha.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

România trebuie să plătească trei milioane de euro 
Comisiei Europene, după ce a întârziat transpunerea 
legislației privind combaterea spălării banilor. Decizia a fost 
luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. România a 
adoptat legislația cerută de Uniunea Europeană cu mai bine 
de doi ani întârziere față de termenul stabilit de Comisia 
Europeană, vara lui 2017. 

O sancțiune similară a primit joi și Irlanda, care trebuie să 
plătească o sumă forfetară de două milioane de euro.

Cuantumul amenzii primite nu este mare, dar arată de fapt 
cum prin legislație s-a încercat protejarea unor interese. Doar 
noi și Irlanda, țara care e în centrul tranzacțiilor făcute de 
multinaționalele care își erodează baza de impozitare, am 
întârziat nepermis. România a transpus directivele privind 
combaterea spălării banilor abia anul trecut, după multe 
tergiversări. 

Directiva europeană a fost aprobată în 2015, România 
avea termen până în 2017 să o transpună. Însă abia anul 
trecut s-a făcut ceva, dar cu o viteză incredibil de mică. Deși 
Bruxelles-ul ne trăgea de mânecă să o facem repede, 
amenințându-ne inclusiv cu trimiterea în fața Curții de 
Justiție, Guvernul Dăncilă, deși trecuse de mult termenul, a 
ales calea broaștei țestoase: un proiect de lege prin 
Parlament. Nu o ordonanță de urgență. Codul administrativ a 
fost adoptat rapid prin ordonanță, dar când ardea, s-a ales 
calea lungă.

Directiva UE era făcută să aducă mai multă lumină în 
tranzacțiile financiare în privința beneficiarilor reali ai 
acțiunilor. Tot ea interzicea existența acțiunilor la purtător. La 
vremea respectivă, s-a făcut legătura între directivă și modul 
în care era deținută Tel Drum, prin acțiuni la purtător. Dar nu a 
fost doar asta. Directiva presupunea înființarea Registrului 
Beneficiarilor Reali, adică al celor care dețin firme, fonduri, 
fundații. Și nici asta nu e problema, că și acum unele date pot 
fi aflate, și în actualul sistem. În directivă este prevăzut ca 
aceste registre naționale să fie interconectate: se poate face 
o urmărire mai bună a intereselor, a fluxurilor financiare.

Toată această transparență s-a dorit să fie măcar 
întârziată. Și s-a reușit. Ba chiar când legea se dezbătea, 
UDMR a reușit în primă fază să impună scoaterea din 
prevederi a organizațiilor minorităților naționale. Nu ar fi 
trebuit să declare beneficiarii reali. Doar că a picat 
prevederea la Curtea Constituțională.

Parlamentul oferă o portiță de scăpare pentru cei cu 
acțiuni la purtător

Acţiunile la purtător au fost eliminate în cele din urmă din 
România. Cu un termen de graţie, însă. A avut grijă 
Parlamentul să treacă în lege un termen de graţie de un an şi 
jumătate în care cei care au astfel de acţiuni să intre în 
legalitate şi să se pună la punct, prin diverşi interpuşi.

Acţiunile la purtător au dispărut de mult din lumea 
civilizată, tocmai în ideea de a aduce transparenţă. Însă 
legiuitorii naţiei, la începutul tranziţiei, au avut grijă să 
introducă astfel de facilităţi în România, în modul de 
organizare a societăţilor comerciale.

Alte prevederi din directiva europeană care aveau în 
cătare clasa politică au trecut. Greu. De pildă, era impus prin 
directivă un mai mare control al persoanelor expuse politic, în 
principal al demnitarilor. Tranzacţiile acestora ar trebui atent 
monitorizate. Băncile vor trebui să raporteze mai des la 
Oficiul de combatere al spălării banilor. Dar nu s-a renunţat 
uşor. Proiectul de lege a fost modificat în Senat în prima fază 
şi erau eliminate prevederile legate de persoanele expuse 
politic. După îndelungi discuţii şi contre s-a revenit în Camera 
Deputaţilor şi au apărut prevederi pentru persoanele expuse 
public. Nu politic, public.

S-a tras de timp la greu pentru ca cei cu musca pe căciulă 
să aibă timp să se retragă, să se reorganizeze și să-și pună 
interesele la adăpost. Iar țara plătește amenzi.

Ministrul  Agriculturii, Adrian Oros

Fermierii afectați de secetă 
să stea liniștiți, că vor primi banii !

Cererile de finanțare se depun la AFIR, în 
intervalul 1 iulie – 30 septembrie 2020. 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale (AFIR) a demarat, la data de 1 iulie a.c., 
sesiunea de primire a Cererilor de finanțare a 
proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii 
secundare de irigații, prin submăsura 4.3 
„Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” 
- componenta infrastructură de irigații din 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 
– 2020 (PNDR 2020). Fondurile disponibile 
pentru dezvol tarea ș i  modernizarea 
infrastructurii de irigații prin această submăsură 
de finanțare însumează 43.700.259 euro, iar 
valoarea maximă pentru un proiect este un 
milion de euro. 

Depunerea Cererilor de finanțare pentru 
submăsura 4.3 – infrastructura de irigații se va 
face până pe data de 30 septembrie 2020, ora 
16:00, on-line pe www.afir.info. Pot depune 
cereri de finanțare Organizațiile Utilizatorilor de 
Apă pentru Irigaţii (OUAI), constituite din 
proprietari sau utilizatori de terenuri agricole 
conform legislaţiei în vigoare și Federațiile 
Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 
(FOUAI). OUAI/ FOUAI pot depune cereri de 

finanțare numai în măsura în care sunt 
deținători de infrastructură secundară de irigații 
preluată prin protocol sau proces verbal de 
predare-primire ori alte documente (acest tip de 
infrastructură este definită conform Legii nr. 
138/ 2004 a îmbunătățirilor funciare, cu 
modificările și completările ulterioare).

Fondurile europene disponibile prin 
submăsura  4 .3  pent ru  componenta  
infrastructură de i r igaț i i  sunt 100% 
nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a 
unui proiect este de 1 milion de euro. Achiziția 
de echipamente pentru irigații de către  
Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 
și de către  Federațiile OUAI este limitată la un 
procent de maximum 30% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, din care s-a scăzut 
valoarea aferentă a echipamentelor de irigat.

Pentru întocmirea documentației necesare 
obținerii finanțării, beneficiarii acestei 
submăsuri de finanțare nerambursabilă au la 
dispoziție Ghidul solicitantului, care poate fi 
consultat pe site-ul Agenției, www.afir.info, la 
secțiunea „Investiții PNDR” în pagina dedicată 
submăsurii 4.3.

George ZAVERA

Ca urmare a restricțiilor 
impuse, TAROM suspendă 
operarea zborurilor către și 
dinspre Austria, în perioada 16 
iulie - 31 iulie 2020 inclusiv, 
anunță compania aeriană, 
potrivit Mediafax.

Începând cu data de 16 
iulie, Austria interzice zborurile 
regulate directe din România, 
dar și din alte nouă state. 
Biletele pot fi reprogramate 
pentru date vi i toare de 
călător ie,  fără taxe de 
m o d i f i c a r e  s a u  p o t  f i  
rambursate ,  prec izează 
TAROM.

Modificările se pot face în 

12 luni de la data emiterii 
biletelor.

„Menționăm faptul că de la 
aceste restricții sunt exceptate 
anumite categorii de curse 
aeriene: cele considerate în 
interesul Republicii Austriece, 
precum şi cele care transportă 
mărfuri (curse cargo), bolnavii, 
cetăţeni austrieci repatriaţi, 
personal de îngrijire sau 
m u n c i t o r i  s e z o n i e r i  î n  
agricultură și zborurile de 
repatriere (chartere speciale)”, 
mai precizează compania.

De asemenea, Aeroportul 
Internațional Sibiu anunță 
marți că Austrian Airlines 

suspendă zborurile Sibiu-
Viena-Sibiu pe perioada 16-31 
iulie. Pasagerii care au bilete 
sunt rugați să contacteze 
reprezentanți i  companiei 
aeriene.

MAE transmite că, potrivit 
i n f o r m a ț i i l o r  o f i c i a l e  
c o m u n i c a t e  d e  c ă t r e  
a u t o r i t ă ț i l e  a u s t r i e c e ,  
începând cu data de 16 iulie 
2020, ora 00:00, vor fi 
suspendate cursele aeriene 
regulate directe din mai multe 
state, printre care se numără și 
România. Noile reglementări 
sunt valabile până la data de 
31 iulie 2020.

Peste 43,7 milioane euro pentru modernizarea 
infrastructurii secundare pentru irigații 

România, amendată 
de UE pentru întârzierea legilor 
referitoare la spălarea banilor

TAROM suspendă operarea zborurilor către 
și dinspre Austria. Când ar putea fi reluate cursele
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Buna gestionare a deșeurilor îi preocupă și pe 
edilii municipiului Turnu Măgurele.

Acest lucru înseamnă înseamnă, pe de o 
parte, îndeplinirea unor obligații privind protecția 
mediului și, pe de altă parte, reducerea costurilor 
de operare și, implicit, reducerea disconfortului 
creat în zona platformelor de colectare a 
gunoiului.

În acest sens, trebuie respectate următoarele 
reguli privind colectarea selectivă a deșeurilor: 
pentru depozitarea deșeurilor de hârtie și carton 
(ziare, reviste, tipărituri, cutii de detergenţi, de 
cereale, de la aparatura casnică, cutii de la pasta 
de dinți, pungi de hârtie, etc.) se utilizează 
containerele tip clopot de culoare albastră; pentru 
depozitarea deșeurilor din plastic și metal (folie de 

plastic, sticle de plastic-PET, ambalaje ale ale 
produselor lactate, a produselor cosmetice şi de 
curăţenie, cutii de conserve, doze de aluminiu, 
etc.) se utilizează containerele tip clopot de 
culoare galbenă; pentru depozitarea deșeurilor 
din sticlă (ambalaje din stică pentru băuturi și 
produse alimentare, borcane, etc.) se utilizează 
containerele tip clopot de culoare verde.

Neglijența noastră în privința deșeurilor duce la 
consecințe grave, cum sunt transformarea unor 
zone în focar de infecție, poluarea aerului, apei și 
solului.

Deșeurile nu trebuie aruncate pe platforma de 
colectare a deșeurilor, ci depuse în mod selectiv în 
containerele tip clopot.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

UN POM

A fost tăiat un pom

Un pom cândva sâmbure

La ceas de asfinţit

Un leagăn prăbuşit

Între veştede frunze …

Un pom a fost tăiat

Un pom ce năştea umbră

Cu-o dulce povară

De fructe pe buze.

CURGEREA CLIPELOR

Din întunericul nopţii,

Ghemuit peste sat şi codru ,

Se cerne ploaia.

Fiecare picatură

Umple paharul sufletului meu .

Zorii mă găsesc

Golid pahar după pahar

Până mă îmbăt cu tristeţe .

Tăcut, aşez vers lângă vers

Cunstruiesc un poem

Care să oprească curgerea

Clipelor.

CINĂ CU LUNA

Lună, tu care imi eşti ,

Tovarăşă,

Lună stai

Să cinăm împreună.

Aşaează-te

Mă cunoşti bine,

Cunoşti versul

Născut din mine.

Tu ştii ruina trupului meu,

Sufletul meu crucificat,

Cunoşti flacăra de zefir

Adormită în cuvânt.

Aşează-te Lună

Să cinăm împreună.

Eu sunt oglinda ta…

EU VISEZ

Visez…

Zămislesc zei din hârtie

Singur  - absolut singur

Versul meu însetată piatră

A fântânii părăsite.

Privesc  -  privesc

Vântul, îl privesc tăcut

Înfrânt

Asemeni ploii alungate

De senin.

Visez…

                            MIHAIL TĂNASE

Constelaţia Lirei

În urmă cu doi ani de zile, 
impulsionați de dorința de 
modernizare, edilii orașului 
Zimnicea au demarat un amplu 
și  îndrăzneț program de 
reabilitare a unităților școlare din 
localitate.

Acum ei cu bucurie comunică 
faptul că se apropie finalizarea 
p r o i e c t u l u i  „ E x t i n d e r e ,  
consolidare și modernizare 
Școala nr. 4”, finanțat prin 
P r o g r a m u l  N a t i o n a l  d e  
Dezvoltare Locală.

Prin acest proiect s-au creat 
copiilor și elevilor condiții 
moderne, demne de o școală 
europeană.

Sălile de curs, toaletele, 
dușurile sunt aproape finalizate, 
fiind în proces de amenajare și 
curtea școlii.

D a c ă  c o n d i ț i i l e  
epidemiologice vor permite, 

ș c o a l a  e s t e  g a t a  s ă - ș i  
primească elevii și dascălii în 
condiții moderne și sigure, 
pentru inițierea în tainele 
scrisului și ale cititului și pentru 

desfășurarea în cele mai bune 
condiții ale procesului de 
învățământ.

Cornelia RĂDULESCU

Colectarea selectivă a deșeurilor

Îngrijorare în rândul autorităților și al medicilor 
după creșterea spectaculoasă a noilor cazuri de 
infectări cu coronavirus. Au fost depășite 35.000, 
iar ieri a fost atins un nou record, de 777 de cazuri 
în 24 de ore, după ce au fost efectuate aproape 
19.000 de teste. Suntem în acest moment pe locul 
doi în Uniunea Europeana la numărul de noi 
infectări. Chiar și în aceste condiții, sunt mulți 
pacienți asimptomatici sau cu simptome ușoare, 
care refuză internarea. Asta deși au fost cazuri în 
care unii bolnavi s-au reîntors la spital în stare 
gravă sau au murit după ce starea lor s-a 
deteriorat brusc. 

În urmă cu două zile, Emilian Popovici, 
vicepreședintele Societăți i  Române de 
Epidemiologie, a declarat la Digi24 că dacă rata 
de reproducere a infecțiilor se va menține la 
nivelul de 1,1 atunci la 14 septembrie vom avea 
1.880 de noi cazuri pe zi, iar la terapie intensivă ar 
putea exista 1.149 de persoane, față de 248 câte 
sunt în prezent.

"Atunci am vorbit doar de proiecția pentru un 

număr bazal de reproducere de 1,1 care era 
pentru 14 august de 836 cazuri.

Am făcut și proiecția pentru 1,2 număr bazal de 
reproducere care poate duce la 2.629 cazuri noi 
de infecție pe zi. O trecere de la 1,1 la 1,2 
înseamnă foarte mult. Nu suntem, din fericire la 
1,2, nu e de dorit să ajungem acolo.

La un număr bazal de reproducere de 1,1 cu 
corespondența de 836 cazuri noi vom avea 561 
cazuri în terapie intensivă. La 1,2 în ATI ar fi 1.428 
cazuri, secțiile ATI ar putea avea o problemă.

De la 1 iunie am fost într-o serie de zile cu un 
număr bazal de peste 1 - 1,13 - 1,14, 1,15 - au fost 
oscilații care se reflectă în aceste cifre pe care le 
vedem acum.

Nu puteam anticipa problema cu pacienții 
externați la cerere, aceste sute de pacienți dacă 
nu respectă indicațiile la externare pot genera 
focare.

Sunt niște situații obiective care au făcut să fim 
cu 777 cazuri noi câte au fost ieri, să fim mult mai 
aproape de cifra prognozată pentru 1,1 decât ne 
așteptam.

S-ar putea să ne îndreptăm spre o cifră între 
cele două, din cauza contextului epidemiologic și 
clinic cu care ne confruntăm.

Dacă acum, în vară, avem probleme, să ne 
întrebăm ce va fi în noiembrie când vremea se va 
răci. Lucrurile trebuie ținute sub control, să fim 
pregătiți pentru sezonul rece când ne vom 
confrunta și cu gripa și cu Covid în același timp, nu 
ca în martie când au fost una după alta.

Oamenii trebuie să înțeleagă și să 
constientizeze pericolul", a explicat la Digi24 
doctorul Emilian Popovici, vicepreședintele 
Societății Române de Epidemiologie.

Proiectul „Extindere, 
consolidare și modernizare Școala nr. 4”

România s-a apropiat deja 
de prognoza de infectare pentru august
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Intr-o zi, Alinuta o intreaba pe bunica ei:

- Bunico, tu ai avut vreodata un amant??

La care bunica casca gura mare, surprinsa, isi pune 

mainile in cap si fuge spre intrarea in pod, de unde se 

intoarce cu un schelet scos din lada de zestre:

- Aoleu ce-am uitat!!!

***

- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba 

romana catre elevul Ionescu, cand fac semn cu degetul asa 

inseamna ca vii la tabla.

- Nici eu nu vorbesc mult, d-le profesor, eu cand dau din 

cap inseamna ca nu vin.

Pastila de râs

Cât de important este 
chipul unei persoane, atunci 
când ne formăm o primă 
impresie despre aceasta? 
Cercetătorii au arătat că, 
atunci când întâlnim un 
necunoscut,  î l  judecăm 
instantaneu după trăsăturile 
sale faciale. Astfel, ne putem 
face o părere care nu este 
justificată de altceva decât de 
aspectul general, de senzația 
de competență sau dominare, 
de încredere sau neîncredere 
pe care ne-o dă cineva. 
Ulterior, această senzație se 
schimbă, pe măsură ce 
cunoaștem acea persoană. 
Dar tendința de a judeca un 
om după trăsăturile sale 
faciale este înrădăcinată în 
mentalul nostru încă de la 
vârste foarte fragede, conform 
Qbebe.ro. Un copil de cinci ani 
analizează deja un adult după 
ch ip  ș i  a lege  cum să  
reacționeze în funcție de 
a c e a s t ă  a p r e c i e r e  
inconștientă a trăsăturilor 
faciale.

De timpuriu, copiii se uită la 
noi și ne analizează. Nu în 
mod conștient, ci pe baza unor 
prejudecăți automate, care 
funcționează și la noi, adulții. 
Trăsăturile faciale sunt cheia 
acestei analize, adesea destul 
de  p r i p i t e  ș i  nu  p rea  
îndreptățite. Doar pentru că o 
persoană are ochii mai 
depărtați sau mai apropiați, 
sprâncenele mai mult sau mai 
puțin conturate ori buzele mai 
subțiri și strânse, putem trage 
concluzia că este de încredere 
sau nu, că este un om 
simpatic, pe care să te bazezi 
sau, dimpotrivă, cineva cu 
care nu prea vrei să ai de-a 
face.

Diferite studii au arătat că 
percepția trăsăturilor faciale 
influențează modul în care 
judecăm oamenii și așteptările 
pe care le avem de la o 
persoană. Aceste aprecieri 
instantanee pot afecta modul 
în care ne purtăm cu persoana 
respectivă. La copii, acest 
proces este și mai pronunțat, 

pentru că ei nu au încă 
posibilitatea de a face o 
estimare matură asupra 
realității. De aceea, pot 
r e a c ț i o n a  î n  m o d u r i  
n e a ș t e p t a t e ,  p r e c u m  
r e s p i n g e r e a  a n u m i t o r  
persoane sau o senzație de 
anxietate, doar pentru că ceva 
din chipurile respective nu le 
trezește încrederea. 

Un studiu publicat în cadrul 
Developmental Psychology 
Journal arată că, încă de la 
cinci ani, copiii îi judecă pe 
adulți în funcție de trăsăturile 
lor faciale. Astfel, copiii de trei- 
p a t r u  a n i  e v a l u e a z ă  
"caracterul" unei persoane în 
funcție de trăsăturile faciale, în 
vreme ce după cinci ani copiii 
estimează atât firea cât și 
comportamentul persoanei, în 
funcție de chipul acesteia.

Totodată, studiul a arătat 
că, în funcție de aceste 
estimări rapide, copiii iau 
a n u m i t e  d e c i z i i  
comportamentale; astfel, 
copiii erau mai tentați să dea 
cadouri acelor persoane cu 
ch ipur i  "de încredere" .  
Trăsă tu r i l e  fac ia le  a le  
persoanei, chiar și cele subtile 
si mai greu de interpretat, au 
un anumit înțeles pentru copii 
și le determină judecățile și 
i n t e r a c ț i u n i l e  s o c i a l e .   
"Unicitatea acestui studiu este 
d e  a  d e m o n s t r a  c ă  
prejudecățile pe care copiii le 

au, rezultate din aspectul 
persoanei, nu rămân doar în 
mintea copi lu lu i ,  c i  se 
m a n i f e s t ă  ș i  î n  
comportamentul său față de 
ceilalți, care sunt văzuți ca 
buni sau răi în funcție de 
trăsături faciale, în realitate 
irelevante în ceea ce privește 
c a r a c t e r u l  s a u  
personalitatea.", subliniază 

Mahzarin R. Banaji, un 
cercetător de la Harvard.

În general, abilitatea de a 
d e c o d i f i c a  e x p r e s i i l e  
emoționale și limbajul non-
verbal se dobândește pe 
măsură ce ne maturizăm, dar, 
adesea, este ignorată chiar și 
de adulți. Deși reprezintă o 
adevărată cheie pentru 
interacțiunea benefică cu 
ceilalți și pentru crearea de 
relații armonioase, de multe 
ori preferăm să-i încadrăm pe 
o a m e n i  î n  s c h e m e  
preconcepute, în loc să ne 
e x e r c i t ă m  a t e n ț i a  ș i  
bunăvoința.  Înțelegerea 
expresiilor emoționale ale 
celor din jur merge, de obicei, 
mână în mână cu o atitudine 
to lerantă ș i  bazată pe 
compasiune. La copii, starea 
de bucurie sau fericire este 
relativ ușor de citit, chiar 
începând de la vârste mici, de 
patru-cinci ani. Dar alte emoții, 
precum tristețea, mânia sau 
dezgustul sunt mult mai dificil 
de recunoscut. 

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

Cooperativa  APIS – Cooperativă Agricolă, Roșiorii de Vede, CUI 20914878, C34/2/2007, 
pierdut Certificat constatator pentru sediu social, eliberat în baza declarației pe propria 
răspundere înregistrată sub. nr. 382/08/01/2007. Îl declar nul.  

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
S.C. DREAM AUTO FIX S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării 

acordului de mediu pentru proiectul  “Construire atelier service auto” propus a fi amplasat în 
comuna Ștorobăneasa, str. V. Racottă, nr. 42, județul Teleorman. 

Informații privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleoman, din municipiul  Alexandria, str. Dunării. nr. 1, jud. Teleorman, în zilele  de 
luni până joi între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00, precum și pe adresa de 
internet http//apmtr.anpm.ro 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.    

Anunţ public

Atunci cand vor sa-si adoarma bebelusii, multe mamici le 
canta „nani-nani, puisor”, in timp ce ii leagana usor ca sa se 
calmeze.

Din fericire, aceasta metoda pare sa fie o solutie viabila 
oricand si oriunde pentru a-ti convinge bebelusul sa adoarma, 
potrivit copilul.ro. Deci, de ce leganatul bebelusului ca sa 
adoarma functioneaza? Raspunsul este dat chiar de 
cercetarile stiintifice.

Una dintre cele mai naturale reactii pe care o mama o are 
atunci cand isi vede copilul plangand este sa-l ia in brate si sa-l 
legene usor - de obicei, pare sa functioneze si se pare ca este o 
reactie integrata, aproape instinctuala.

Nu e de mirare ca industria pentru leganarea bebelusilor 
este atat de mare si de succes. De la leagane si balansoare 
pentru bebelusi, pana la scaune tip balansoar pentru mame – 
toate arata ca preocuparea pentru obtinerea acestei miscare 
blande de calmare este imensa.

Potrivit unui studiu japonez din 2013 publicat in „Current 
Biology”, cercetatorii de la RIKEN Institutul de Stiinte ale 
Creierului din Saitama au descoperit ca majoritatea sugarilor 
de mamifere, de la puii de soareci pana la puii de om, se 
calmeaza atunci cand sunt purtati de mamele lor. Se pare ca 
efectul linistitor se petrece atunci cand mama merge pe jos cu 
puiul, oferindu-i o miscare blanda, fata de statul intr-un singur 
loc.

Studiul a explicat ca atunci cand o mama isi poarta copilul, 
este declansata, in organism si in creier, o reactie de calm, 
determinata de o combinatie a sistemelor cardiac, motor si 
central. Ei au observat ca leganarea usoara sau plimbarea unui 
copil pot sa-i incetineasca acestuia ritmul cardiac si sa-i 
activeze detectoarele de miscare din sistemul nervos, care 
identifica pozitia in spatiu si miscarea corpului.

Cercetatorii au descoperit ca plimbarea bebelusului in brate 
sau leganarea lui pentru a-l calma este o reactie naturala si 
benefica pentru sistemul senzorial si cel motor, si au sugerat ca 
ignorarea acestor nevoi ar putea fi nesanatoasa.

Ei au concluzionat ca descoperirile lor ar putea ajuta la 
prevenirea abuzului asupra bebelusilor, inclusiv la prevenirea 
metodelor care prelungesc episoadele de plans neconsolat, 
ajutand parintii sa inteleaga reactiile neurologice naturale ale 
bebelusilor lor.

Efectul calmant pe care il are leganatul este un raspuns 
natural integrat, produs de sistemele de dezvoltare interioara 
ale bebelusului. Este incredibil cum ceva atat de complex, ca 
sistem interior, il poate face pe cel mic sa se simta bina intr-un 
mod foarte simplu. Leganatul bebelusului si un cantecel soptit 
de genul „nani-nai, puisor”, iti pot fi, de cele mai multe ori, cei 
mai buni aliati in linistirea bebelusului agitat.

De ce 
funcționeaza legănatul

 bebelușului?

Cum îi analizează copiii pe adulți și cum 
iau decizii în funcție de asta



64: Roma a fost 

cuprinsă de un 

i n c e n d i u  d e  

p r o p o r ț i i ;  

împăratul Nero s-

a folosit de acest 

eveniment pentru 

a  î n c e p e  

persecuția asupra 

creștinilor.

1610: A murit Caravaggio, artist italian (n. 1573).

1811: S-a născut William Makepeace Thackeray, scriitor 

englez (d. 1863).

1817: A murit Jane Austen, scriitoare engleză (n. 1775).

1845: S-a născut Tristan Corbière, poet francez (d. 1875).

1853: S-a născut Hendrik Lorentz, fizician olandez, 

laureat al Premiului Nobel (d. 1928).

1898: Marie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui 

nou element și au propus să se numească poloniu.

1925: Adolf Hitler a publicat manifestul său personal, 

intitulat Mein Kampf.

1942: Al Doilea Război Mondial: Statele Unite declară 

război Ungariei, Bulgariei și României.

1955: A luat ființă Adunarea Parlamentară a NATO.

2010: A murit Mircea Micu, poet, prozator și dramaturg 

român (n. 1937).
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S-ar putea sa aveti 
musafiri sau sa fiti 
invitat la rude. O 
persoana va da sfaturi 
i n t r - o  p r o b l e m a  
sentimentala. Nu faceti 
afirmatii prin care sa 
a l imentat i  geloz ia 
persoanei iubite.

Va recomandam sa 
evitati calatoriile de 
afaceri si investitiile. 
Nu aveti chef de nimic 
si va lipseste simtul 
practic. Nu evitati 
comunicarea cu cei 
din jur, pentru a nu fi 
inteles gresit! 

O ruda apropiata 
va cere un imprumut. 
Va sfatuim sa nu va 
eschivati. Va pune 
serios pe ganduri o 
veste referitoare la 
relatiile sentimentale. 
Va recomandam sa 
va pastrati calmul.

Aveti succes la 
studii si comunicati 
mai usor cu cei din jur. 
V i  s e  o f e r a  
posibilitatea sa plecati 
intr-o calatorie in 
interes personal, ceea 
ce starneste gelozia 
persoanei iubite. 

Aveti o stare de 
nervozitate care va 
poate pune intr-o 
situatie neplacuta 
a c a s a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. Ar fi 
bine sa dati dovada de 
mai multa tandrete.

Dimineata aveti de 
facu t  ma i  mu l te  
drumuri scurte in 
interes personal .  
Sunteti foarte sensibil 
si aveti tendinta de a 
exagera. Va sfatuim 
sa amanati activitatile 
stresante.

Incepeti ziua plin de 
e n e r g i e  s i  i d e i .  
Aprecierile de care va 
bucurati in societate ar 
putea fi umbrite de 
r e a p a r i t i a  u n e i  
probleme sentimentale 
pe care nu ati rezolvat-
o la timpul ei.

Ave t i  sansa  sa  
obt inet i  usor  mic i  
c a s t i g u r i ,  d a r  v a  
recomandam sa fiti 
prudent. Feriti-va de 
s p e c u l a t i i !  D u p a -
amiaza este posibil sa 
va confruntati cu o 
problema sentimentala.

Aveti mai multa 
incredere si sunteti 
optimist. Va sfatuim 
s a  n u  n e g l i j a t i  
p rob lemele ce lor  
apropiati. Ar fi bine sa 
fiti mai prudent. Nu 
t r a t a t i  l e g e a  c u  
superficialitate!

BERBEC

Simtiti nevoia sa 
schimbati ceva in 
relatiile sentimentale. 
Faceti cunostinta cu o 
persoana atragatoare. 
Poate fi o dragoste la 
prima vedere, dar va 
recomandam sa nu fiti 
prea indraznet 

Dimineata avet i  
tendinta de a va 
aventura in mai multe 
activitati deodata. Este 
o z i  buna pentru 
castiguri financiare 
usoare, dar este indicat 
sa evitati speculatiile. 
Prietenii va ajuta.

Pe plan financiar, 
treceti printr-o perioada 
nu tocmai buna. Spiritul 
d e  a v e n t u r a  s i  
i n d r a z n e a l a  v a  
i n d e a m n a  s a  v a  
asumati prea multe 
riscuri. Va sfatuim sa fiti 
mai prudent.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI
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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 

18 Iulie
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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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Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR 
Cluj, lasă de înțeles că ar putea pleca de la 
clubul cu care a câștigat de două ori titlul de 
campion.

Totul stă la decizia conducerii. În plus, 
acesta recunoaște că echipa sa are șansa a 
doua pentru câștigarea titlului.

Dan Petrescu: ”Dacă clubul nu mă mai vrea, 
ce să faci?”

„Suntem cu șansa a doua la titlu acum. La 
supărare am zis multe, dar eu nu am nimic 
personal cu nimeni. Eu aș fi vrut să fie VAR-ul, 
ca să nu mai fie nicio discuție. La CFR Cluj e 
mai rău decât la Real Madrid sau Barcelona la 
un loc! Presiunea e maximă! În 2020 am pierdut 
doar un meci și toată lumea spune că suntem 
dezastru, că suntem morți, că nu știu cum.

Eu mai am doi ani de contract, vreau să 
continui, să îmi duc munca mai departe. Să 
ajung în grupele Europa League. Am la 
recorduri, dacă vi le spun, vă speriați. Dacă 
lumea nu mă vrea, atunci ce să faci?! Dacă 
clubul nu mă mai vrea, ce să faci? Acum să 
vedem și ce vrea clubul”, a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj este pe locul doi, la un punct în 
spatele celor de la Universitatea Craiova, cu 
trei etape înainte de finalul campionatului. Dacă 
oltenii ar câștiga titlul, ar fi pentru prima oară 
când o echipă termină pe primul loc sezonul 

regulat și nu reușește să câștige titlul la finalul 
play-off-ului.

Dan Petrescu continuă războiul cu Craiova: 
”S-a luat de salariul meu”

Dan Petrescu (52 de ani) continuă războiul 
cu Universitatea Craiova, echipa care a trecut 
peste CFR Cluj și a devenit favorită pentru a 
câștiga titlul în Liga 1.

Tehnicianul clujenilor a atacat un om din 
conducerea Craiovei, căruia însă nu a vrut să-i 
spună numele.

”Eu n-am jignit pe nimeni de la Craiova. M-a 
atacat un om din conducere, nu știu cine e pe 
acolo. S-a luat de salariul meu. Câți bani a 
produs Petrescu la CFR Cluj, la Urziceni sau la 
Sportul? El n-a produs atât în viața lui. Nu-l 
interesează salariul meu pe acel om”, a ”tunat” 
Petrescu.

SPORT

R a n g e r s  î n  
meciul amical cu 
Olympique Lyon, iar 
scoțienii i-au acordat 
n o t a  8  p e n t r u  
evoluția sa.

Ianis a reușit să 
înscrie de două ori în 
poarta apărată de 
Ciprian Tătărușanu, 
într-un interval de 25 de minute. Jurnaliștii de la site-ul 
the4thofficial.net l-au declarat pe Ianis omul meciului și i-au 
acordat nota 8.

"Românul a strălucit, a fost senzațional în atac. S-a 
sincronizat foarte bine cu Ryan Kent. Ianis a provocat multe 
probleme defensivei celor de la Lyon. A fost acolo pentru a 
deschide scorul, iar apoi a finalizat cu stil la a doua reuşită", 
au scris scoțienii.

Ianis Hagi, idolatrizat de fanii lui Rangers
Ianis Hagi a fost inițial împrumutat de Genk la Rangers în 

ianră, iar în această vară a fost transferat definitiv pentru 3,4 
milioane de euro. Asta după ce a impresionat în tricoul 
scoțienilor. Mijlocașul de 21 de ani a jucat în 12 meciuri 
pentru formaţia din Scoţia, a înscris 3 goluri şi a dat două 
pase de gol.

De la reluarea antrenamentelor în Scoția, Rangers a 
disputat un amical cu Hamilton, în care Ianis a fost titular, iar 
echipa sa s-a impus cu 2-1. Pentru scoțieni va urma un 
miniturneu în Franța, acolo unde va disputa amicale 
puternice cu Lyon (16 iulie) și Nice (18 iulie), iar apoi va întâlni 
Motherwell și Coventry.

Rangers va juca primul meci din noul sezon pe 1 august.

CFR Cluj a bifat în această perioadă un transfer de viitor. 
Dorinel Todoran, atacant născut pe 6 septembrie 2003, a 
semnat cu actuala campioană a României.

Todoran vine de la Viitorul Arad, iar evoluțiile sale l-au 
adus în atenția lui Bogdan Mara și Cristian Panin, care l-au 
adus la CFR.

Ardelenii au achitat grila de formare a jucătorului, dar mai 
există clauze potrivit cărora trebuie să mai vireze încă 30.000 
de euro către Viitorul Arad dacă Todoran bifează 10 partide în 
tricoul echipei mari a CFR-ului.

Dorinel Todoran, noul transfer al CFR-ului
„Ne bucurăm foarte mult pentru Dorinel, căci ştim cât a 

muncit şi câte sacrificii a făcut în cariera sa, plecând, de 
exemplu, de acasă la o vârstă foarte fragedă. E un băiat 
foarte serios, a progresat mult de când a venit la Arad şi 
merită să facă pasul la un club de talia CFR-ului.

El va face parte din lotul echipei a doua, ce evoluează în 
Liga 3-a, însă, în funcţie de evaluarea antrenorilor, s-ar putea 
lua decizia să fie împrumutat şi la un club de Liga 2-a. Chiar 
dacă are mai puţină importanţă, clubul Viitorul e mulţumit şi 
de cifrele transferului, ca să spunem aşa.

CFR Cluj a achitat grila de formare, iar clubul nostru va 
mai încasa 30 de mii de euro când fotbalistul va juca zece 
meciuri la prima echipă a clubului. În plus, ne-am menţinut un 
procent de 10% din viitorul transfer”, a spus Giovanni 
Catanzariti, președintele Viitorului Arad, potrivit Sport Arad.

Dan Petrescu: ”Dacă clubul nu mă mai vrea, ce să faci?”
Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, lasă de 

înțeles că ar putea pleca de la clubul cu care a câștigat de 
două ori titlul de campion.

„Suntem cu șansa a doua la titlu acum. La supărare am zis 
multe, dar eu nu am nimic personal cu nimeni. Eu aș fi vrut să 
fie VAR-ul, ca să nu mai fie nicio discuție. La CFR Cluj e mai 
rău decât la Real Madrid sau Barcelona la un loc!

Presiunea e maximă! În 2020 am pierdut doar un meci și 
toată lumea spune că suntem dezastru, că suntem morți, că 
nu știu cum.

Eu mai am doi ani de contract, vreau să continui, să îmi 
duc munca mai departe. Să ajung în grupele Europa League. 
Am la recorduri, dacă vi le spun, vă speriați. Dacă lumea nu 
mă vrea, atunci ce să faci?! Dacă clubul nu mă mai vrea, ce 
să faci? Acum să vedem și ce vrea clubul”, a spus Dan 
Petrescu.

Ce notă a primit Ianis Hagi 
după prestația impresionantă

 din meciul cu Lyon

Transfer pentru CFR Cluj.
 "Ne bucurăm foarte mult 

pentru Dorinel"

Nicolae Stanciu a devenit 
campion al Cehiei cu Slavia 
Praga ș i  ș i -a  expr imat  
bucuria...pe propriul corp! 
Românul a dorit să-și exprime 
atașamentul față de club cu un 
tatuaj. 

Fotbalistul de 27 de ani a 
devenit celebru pentru 
colecția de tatuaje, dintre 
care unul este special - cel 
al bunicii lui pe braț. Mai are 
imprimat tricolorul, dar și 
personaje de comic books, 
precum Joker, dușmanul lui 
Batman.

Acum s-a ținut de cuvânt 
și are pe mână acum două 
stele simbolizând cifra 20, 
numărul de titluri cucerite de 
praghezi, și literele SKS, 
numele clubului.   

Nicușor Stanciu a reușit să 
câștige inimile suporterilor 
Slaviei, chiar dacă cu puțin 
timp înainte a îmbrăcat tricoul 
rivalilor de la Sparta. 

Nicolae Stanciu, desemnat 
cel mai bun mijlocaș din Cehia! 

"A fost ca un uragan după 
reluarea fotbalului"

Nicolae Stanciu (27 de ani), 
proaspăt campion cu Slavia 
Praga, a fost desemnat cel mai 
bun mijlocaș al sezonului din 
C e h i a  d e  c ă t r e  L i g a  
Profesionistă.

Internaționalul român a 
reușit 4 goluri și 11 pase 
decisive în acest sezon din 
Cehia, însă cele mai bune 
prestaț i i  au venit  după 
reluarea fotbalului, în această 
pr imăvară. După pauza 
provocată de pandemia de 
coronavirus, Stanciu a reușit 
două goluri și șapte assist-uri, 
devenind astfel cel mai bun 

pasator din campionatul 
Cehiei.

"După reluarea competiției, 
internaționalul român a fost ca 
un uragan,  reuș ind să 
marcheze două goluri în șapte 
meciuri, la care se adaugă 
șapte pase decisive (...). 

Mijlocașul ocupă primul loc 
și în ceea ce privește 
numărul șanselor de gol pe 
c a r e  l e - a  r e a l i z a t ,  
ajungând la 65 de astfel de 
situații pentru coechipierii 
săi.

Se confirmă astfel că 
premiul pentru cel mai bun 
mijlocaș îi aparține fără 
nicio discuție", au scris cei 

de la Slavia Praga, pe site-ul 
oficial al clubului.

Campioana Cehiei se 
poate mândri și cu cel mai bun 
portar (Ondrej Kolar) și cel mai 
bun atacant al campionatului 
(Petar Musa). Premiul pentru 
cel mai bun fundaș i-a revenit 
lui Jakub Brabec, de la Viktoria 
Plzen.

Răspunsul lui Dan Petrescu, referitor la
 plecarea de la CFR: ”Să vedem și ce vrea clubul”

Nicolae Stanciu s-a ținut de cuvânt! 
Ce tatuaj și-a făcut după ce a devenit campion cu Slavia
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