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Vera Mitran:
Alexandria are URGENT nevoie de lideri noi
”Pile, ineficiență și corupție. Sunt doar câteva dintre
cuvintele pe care alexăndrinenii le folosesc atunci când
vorbesc despre Primăria Alexandria”. Afirmația aparține
candidatului PNL la Primăria Alexandria, Vera Mitran.

Mitran Piticu a lansat un atac fără precedent la adresa
actualului edil, Victor Drăgușin. Aceasta îl acuză pe
Drăgușin de ”sifonarea banului public” în interesul
firmelor de partid ale PSD.
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Alocațile,
motiv de șantaj

7
BJ „Marin Preda” Teleorman:

Biblioteca online

Potrivit acesteia, reședința județului Teleorman se află la
coada clasamentului atunci când vorbim despre
siguranță, curățenie și liniște
Candidatul Partidului Național Liberal Teleorman
pentru funcția de primar al municipiului Alexandria, Vera

“Politizarea oricăror realizări, promisiunile neonorate,
firmele căpușă, lucrări fără licitație, cu alte cuvinte
sifonarea banului public, sunt doar câteva aspecte ce au
dus la dezastrul pe care astăzi îl trăim cu toții.
(Continuare în pagina 3)

Clubul de carte
și minunata lume a copilăriei
Clubul de carte,
concept creat în vederea
petrecerii timpului liber,
în formatul părinte-copil,
fără telefon sau tabletă,
însă ascultând povești...
de data aceasta citite de
actrița teleormaneanca
Ioana Calotă-Philippide.
Sâmbătă, 18 iulie
2020, începând cu ora
11.00, în Parcul Pădurea
Vedea copiilor li s-a citit o
poveste scrisă special pentru ei, „Pădurea Vedea", la solicitarea actriței din
județul nostru, de către Lorena Anastasiu Seceleanu.
(Continuare în pagina 2)

(€) 1 EUR
4.8427 lei

($) 1 USD
4.2274 lei

Încă două milioane euro, pentru fermierii
care vor să se constituie în grupuri
de producători
Fermierii care vor să obțină
finanțare în sectorul pomicol, în cadrul
Măsurii 9.1 – Înființarea grupurilor de
producători în sectorul pomicol mai au
la dispoziție două milioane euro, după
cum a anunțat ministrul Agriculturii,
Adrian Oros. Așadar, fermierii care au
exploatații în sectorul pomicol și vor să
beneficieze de fonduri nerambursabile
pentru înfințarea de grupuri de
producători trebuie să se grăbească în
ceea ce privește depunerea cererilor de finanțare nerambursabilă, întrucât suma
rămasă pentru Măsura de finanțare 9.1 este de numai 2 milioane euro.
(Continuare în pagina 4)
(Gramul
(£) 1 GBP
de aur)

5.3222 lei

1 XAU
246.0727 lei
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EVENIMENT - ACTUALITATE

Clubul de carte
și minunata lume a copilăriei
(urmare din pagina 1)
A fost creată o lume fantastică, având ca
personaje pe Deleormana, Alexandria,
Roșiorii de Vede și multe altele.
În a doua parte a activității, prichindeii s-au
bucurat de jocurile copilăriei... părinților lor.
Distanțați fizic, s-au relaxat prin joc și
improvizație.
Ioana Calotă-Philippide a declarat: „Copiii
au fost încântați să afle că Iubirea și Prietenia

salvează lumea prin plantarea copacilor, care
e esențială... Copiii au nevoie de povești și de
joacă. Și adulții. Toți copiii deci, indiferent de
vârstă”.
Clubul de carte este o activitate a Primăriei
Alexandria prin care se promovează
petrecerea timpului de calitate în familie, fără
telefon, prin stimularea dorinței de a citi.
Cornelia RĂDULESCU

Ministrul Sănătăţii anunță că
ar putea fi reintroduse restricţii pentru
funcţionarea teraselor din cauza nerespectării
normelor de funcționare
Ministrul Sănătăţii, Nelu
Tătaru, a anunțat duminică
faptul că ar putea fi
reintroduse anumite restricţii
pentru funcţionarea teraselor,
în funcţie de evoluţia
numărului de cazuri de
COVID-19, transmite
Agerpres.

vrem ca toată lumea să
conştientizeze şi să respecte
acele norme. Când am făcut
acele măsuri de relaxare, leam făcut însoţite şi de un
ordon de ministru, comun cu
ministrul de resort, care
prevedeau şi acele norme de
funcţionare şi desfăşurare.

El a declarat, la Iaşi, că
măsurile de relaxare
introduse după starea de
urgenţă au fost agreate şi de
patronatele din sectorul
HoReCa, iar proprietarii
teraselor ar trebui să le
respecte.
Întrebat dacă ia în calcul
posibilitatea adoptării unei
măsuri care să prevadă
închiderea teraselor la ora
22:00, ministrul Sănătăţii a
afirmat: „În funcţie de evoluţie,
vor fi şi anumite restricţii. Noi
nu vrem să fie restricţii. Noi

Toată lumea şi le-a asumat,
inclusiv acei agenţi economici
care deschid în acel sens
afacerile, dar rămâne să le şi
respecte. În condiţiile în care
nu vor fi respectate, vor fi şi
controale mai înteţite în
următoarea perioadă”.
Totodată, Tătaru şi-a
manifestat „preocuparea” faţă
de nerespectarea măsurilor
de protecţie sanitară pe litoral,
dar şi în staţiunile de pe Valea
Prahovei.
El a declarat că situaţia din
staţiunile româneşti „ar trebui

să îi preocupe pe cei care se
întorc în oraşele lor şi văd că
acolo creează transmiteri
comunitare accentuate”.
„Mă preocupă. Ar trebui să
îi preocupe pe cei care se
întorc în oraşele lor şi văd că
acolo creează transmiteri
comunitare accentuate. Ne
uităm că avem mai multe
judeţe care înainte aveau un
număr mic, Argeş,
Dâmboviţa, Prahova, Buzău,
Brăila, Galaţi. Sunt oraşe,
sunt judeţe care au marcată o
creştere accentuată în ultima
perioadă, dar vedem că sunt
şi locuri, cum este litoralul sau
Valea Prahovei, unde acele
reguli nu prea se mai
respectă”, a afirmat Tătaru.
Terasele și plajele au fost
redeschise în România
începând cu 1 iunie, cu
anumite condiții însă.
Potrivit normelor publicate
de guvern, pe terase nu se va
permite accesul clienţilor cu
simptome respiratorii.
Totodată, la o masă pot sta
maximum patru persoane,
dacă nu sunt membri ai
aceleiaşi familii, şi nu se pot
transfera meniuri, solniţe sau
alte obiecte de la o masă la
alta, urmând să fie făcută
dezinfecția după plecarea
clienţilor. Personalul de
servire trebuie să poarte
măşti şi mănuşi.

Înmatriculările de mașini electrice au crescut cu
32% în România în prima jumătate a anului
Românii au înmatriculat 600 de mașini
electrice în primele 6 luni ale anului, în
creștere cu 32% comparativ cu perioada
similară a anului
trecut. Între timp,
înmatriculările de
mașini plug-in
hybrid s-au dublat la
266 de unități.
Iunie a fost una
dintre cele mai bune
luni pentru mașinile
electrice de pe piața
din România din
ultimii ani, după o
c r e ș t e r e
spectaculoasă a înmatriculărilor, potrivit
datelor oficiale prezentate de Asociația
Producătorilor și Importatorilor de Automobile

(APIA).
Sursa citată a raportat 600 de mașini
electrice înmatriculate la nivelul primelor 6 luni
ale anului, dintre
care 226 de unități
au fost înmatriculate
doar în iunie.
Cel mai probabil,
această creștere
semnificativă este
legată de startul
e f e c t i v a l
înmatriculărilor
pentru mașinile
achiziționate prin
intermediul
programului Rabla Plus. La nivelul primei
jumătăți a anului, creșterea este de asemenea
una importantă: 31.6%.

Raed Arafat anunță posibile
măsuri de restricție zonale
sau regionale acolo unde vor
crește cazurile de infectare
cu coronavirus
Ş e f u l
Departamentului
pentru Situaţii de
Urgenţă, Raed
Arafat, a declarat
duminică seară că
nu este exclus ca
autorităţile să
impună măsuri de
restricţie ”zonale
sau regionale”
acolo unde se va
constata o creştere alarmantă a numărului de infectări cu
SARS-Cov-2. În ceea ce priveşte capacitatea sistemului sanitar
de a-i trata pe pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19 care au
nevoie de terapie intensivă, Arafat susţine că sunt zone în care
există ”presiune” pe sistemul sanitar şi zone în care numărul de
paturi este, în prezent, suficient, transmite News.ro.
”Aceste cazuri (de infectare cu SARS-COV-2 – n.r.) cresc
deja cu câteva sute pe zi. Numărul vindecaţilor este mai mic
decât numărul celor care se îmbolnăvesc şi înseamnă că avem
o creştere continuă a numărului cazurilor active. Dacă populaţia
nu respectă măsurile minime care sunt recomandate – mască,
distanţare – riscul există (…) să vedem că situaţia în România
poate să se înrăutăţească în continuare în lipsa măsurilor
compensatorii care au fost recomandate sau impuse
populaţiei”, a declarat Raed Arafat, duminică seară, într-o
intervenţie telefonică la Digi 24.
El a precizat că nu este exclus ca autorităţile să dispună
măsuri restrictive pe zone sau regiuni acolo unde se va constata
o creştere alarmantă a numărului de infectări cu noul
coronavirus.
”Este posibil să se ajungă la măsuri regionale, zonale, de
restricţie, acolo unde apar zone afectate”, a afirmat Raed Arafat,
menţionând că nu ”o persoană” decide acest lucru, ci specialiştii
în baza datelor Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Şeful DSU a explicat că astfel de măsuri s-au mai ”practicat
în perioada care a trecut” (de exemplu la Suceava, municipiu
carantinat – n. red.), iar legea recent promulgată de preşedintele
Klaus Iohannis şi care va intra în vigoare mâine permite acest
lucru.
În ceea ce priveşte capacitatea de tratare a pacienţilor care
au nevoie de terapie intensivă, Arafat a susţinut că există zone
în care aceste paturi ”nu sunt folosite la maxim pentru că acolo
nu e o presiune” şi există zone în care paturile sunt folosite la
maxim ”pentru că este o presiune”.
Raed Arafat a explicat faptul că atunci când afirmă că nu mai
sunt paturi la ATI se referă la acele paturi de terapie intensivă
care sunt alocate tratării celor diagnosticaţi cu COVID-19.

Anunţuri
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.

POLITIC - ADMINISTRATIV

Vera Mitran:
Alexandria are URGENT nevoie de lideri noi
(urmare din pagina 1)
Pe lângă asta, birocrația, lipsa de respect
față de legi sau reguli și funcționarii selectați
politic întregesc imaginea unui oraș care, în
mai toate clasamentele, se află în partea de
jos. Este nevoie de oameni tineri, de oameni
implicați. Alexandria are urgent nevoie de
lideri noi”, a spus Vera Mitran în cadrul unei
conferințe de presă.
Potrivit acesteia, percepția
alexăndrinenilor atunci când vine vorba
despre “primăria ultimilor 10 ani” este despre

”pile, ineficiență și corupție”. Concluzia reiese
în urma unei cercetări sociologice efectuată
în reședința județului teleorman.
Vera Mitran Piticu este licențiată în
Contabilitate-Finanțe și Drept. Acesta și-a
prezentat pe scurt și programul electoral cu
care vine în fața alexăndrinenilor. El este
structurat pe necesitățile oamenilor.
Proiectele candidatului Vera Mitran, ca de
altfel și ale celorlalți candidați, vom vorbi în
numerele viitoare ale ziarului Mara.
C. DUMITRACHE

Președintele PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu
dă asigurări că vor crește alocațiile
„Alocațiile copiilor vor
crește, în perioada
următoare”, este declarația
pe care o face președintele
PNL Teleorman, Eugen
Pîrvulescu.
Copiii din România îşi vor
primi primele alocaţii
majorate. Mesajul vine din
partea senatorului Eugen
Pîrvulescu, liderul PNL
Teleorman. Potrivit acestuia,
în următoarele două
săptămâni, Guvernul va
prezenta un proiect de lege
privind mărirea alocațiilor.
”Alocațiile copiilor vor
crește, în perioada
următoare, la unison, atât
premierul Ludovic Orban cât
și ministrul Finanțelor, Florin
Câțu. Cel din urmă a dat
asigurări că, în următoarele
două săptămâni, Guvernul va
prezenta un proiect de lege
privind mărirea alocațiilor.
Chiar dacă traversăm o
perioadă complicată din
multe puncte de vedere, știu
sigur că niciun român nu va fi
lăsat în urmă de Guvernul

Ludovic Orban. Atât
alocațiile, cât și pensiile vor fi
majorate, însă aceste
proiecte trebuie gândite astfel

investiții consistente, iar
acest lucru se va realiza în
viitorul apropiat.
Susțin măsurile ce
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Alocațile, motiv de șantaj
Dublarea alocațiilor a devenit armă de șantaj pentru
social-democrați care amenință Guvernul Orban că dacă nu
dublează alocațiile, vor depune moțiune de cenzură. La
rândul său, premierul Ludovic Orban a declarat: ”Nu există
resurse financiare necesare, pentru a dubla acum alocațiile”.
Ludovic Orban a afirmat că alocațiile vor crește într-o anumită
formă în acest an, dar nu există resurse financiare pentru
dublarea lor, precum prevede o lege votată de Parlament, și
care miercuri a fost declarată constituțională de Curtea
Constituțională a României, după o sesizare a liberalilor.
”Vom găsi o soluție împreună cu Ministerul Muncii, cu
Ministerul Finanțelor. Analizăm variantele pe care le avem la
dispoziție și vom adopta o variantă care să ducă la creșterea
alocațiilor, dar sigur nu la dublarea imediată, pentru că nu
există resurse financiare necesare pentru a dubla acum
alocațiile”, a precizat premierul Orban.
Președintele PSD Marcel Ciolacu amenință cu moțiunea
de cenzură: ”Nu dublați alocațiile, vom mătura guvernarea”.
De altfel liberalii sunt tot mai înghesuiți în corzi. Guvernul
atacat la Curtea Constituțională, sunsține că nu sunt
precizate sursele de finanțare.De altfel dublarea alocațiilor
este folosită de social-democrați și ca armă politică în
Campania electorală pentru alegerile locale, dar și armă de
șantaj cu moțiunea de cenzură.
Ioan DUMITRESCU

Guvernul se pregătește de
intrarea în vigoare a
legii carantinei

încât să nu sacrificăm bugetul
necesar investițiilor. O
economie puternică se
clădește cu ajutorul
investițiilor, iar acestea
trebuie impulsionate prin
alocarea de resurse
importante de bani.
A ș a d a r, p e n t r u c a
Guvernul să își permită să
crească alocațiile și pensiile
românilor, este nevoie de

urmează să fie adoptate în
perioada viitoare de către
Cabinetul Orban în privința
măririi alocațiilor și creșterea
investițiilor și vă asigur că, în
curând, și pensionarii vor
primi vești bune de la
Guvern”, spune președintele
PNL Teleorman, Eugen
Pîrvulescu.
C. DUMITRACHE

Alianţa USR PLUS anunţă că negocierile cu PNL
pentru candidaţi comuni la primăriile
de sector ”au avansat”
Preşedintele USR
Bucureşti, Claudiu Năsui, şi
preşedintele PLUS
Bucureşti, Vlad Voiculescu,

„Ce pot să vă spun este că
lucrurile au avansat şi că
avansează. Suntem optimişti
că o să avem o reuşită şi

au anunţat duminică, într-o
conferinţă de presă, că
negocierile cu PNL pentru
desemnarea unor candidaţi
la primăriile de sector „au
avansat”.

capacitatea să avansăm o
echipă cu care să facem
campanie şi să spunem
bucureştenilor: Da, cu
oamenii aceştia vom face
treabă şi vom schimba

Bucureştiul”, a declarat
Claudiu Năsui.
Şi Vlad Voiculescu s-a
declarat optimist în legătură
cu negocierile purtate cu PNL
pe această temă.
„La nivelul sectoarelor
negocierile funcţionează în
continuare. Mingea în acest
moment este la PNL.
Principiile noastre sunt cele
pe care le-am spus şi am tot
repetat. Aşteptăm şi suntem
optimişti de data asta că,
săptămâna viitoare, vă vom
putea spune rezultatele
acestor negocieri, rezultate
care vor fi în folosul
bucureştenilor. Dacă la sfârşit
venim cu o echipă cu care să
fim toţi mândri, după un
compromis sau altul, cred că
acesta este un lucru bun
pentru fiecare dintre noi”, a
afirmat Vlad Voiculescu.

Premierul Ludovic Orban a solicitat responsabililor din
sistemul medical și şefilor Direcţiilor de Sănătate Publică să
aibă pregătite bazele de date cu persoanele diagnosticate cu
COVID care s-au externat la cerere din spitale şi cu
persoanele lor de contact, pentru a putea emite deciziile de
izolare la domiciliu odată cu intrarea în vigoare, săptămâna
viitoare, a Legii privind carantina şi izolarea, relatează
Agerpres.
„Le-am solicitat să pregătească bazele de date cu
persoanele diagnosticate care s-au externat la cerere din
spitale, cu persoanele care sunt, în urma anchetelor
epidemiologice, considerate persoane de contact, pentru
care să pregătească, deja, în avans, (...) deciziile de stabilire
a izolării la domiciliu pe perioadă de 14 zile. Practic, le-am
solicitat să se pregătească pentru momentul intrării în vigoare
(a Legii privind carantina şi izolarea -n.r.), adică marţi, astfel
încât ei deja să aibă baze de date şi pregătite, inclusiv din
punct de vedere al sistemelor informatice şi al posibilităţii de a
emite într-un timp cât mai rapid decizii”, a declarat Ludovic
Orban, vineri, la plecarea de la sediul MAI, unde a participat la
o videoconferinţă cu prefecţi şi cu şefii instituţiilor implicate în
bătălia cu epidemia de coronavirus.
El a explicat că Legea carantinării şi izolării dispune
măsurile şi indică autorităţile care decid lucruri care ţin de
epidemie, respectiv „cine stabileşte măsurile de izolare, de
carantinare, măsurile care privesc tratarea pacienţilor, fie în
spitale, fie în izolare la domiciliu”.
„Am solicitat
Direcţiilor de
Sănătate Publică,
cele care vor avea
obligaţia ca, odată
cu intrarea în
vigoare a legii, să
dispună în baza
reglementărilor
toate măsurile de
protecţie sanitară,
să fie pregătiţi să
îşi organizeze bazele de date, să ia toate deciziile care sunt
prevăzute în lege şi în actele normative de ordin secundar
pentru a dispune măsurile de protecţie privitoare la
persoanele diagnosticate cu COVID care au ieşit din spital şi
anume deciziile de a asigura tratarea la domiciliu, persoanele
care sunt diagnosticate să intre în evaluarea medicală care
este realizată la nivelul spitalelor COVID. În privinţa
persoanelor care sunt persoane de contact în anchetele
epidemiologice, să dispună măsura izolării la domiciliu; de
asemenea, comandantul acţiunii, şeful Departamentului de
Situaţii de Urgenţă, să pregătească toate măsurile şi toate
deciziile care se impun, evident, ţinând cont de prevederile
legii. Este foarte important să ne asigurăm că orice posibil
purtător de virus respectă măsurile de izolare, respectă
măsurile prin care este tratat medical şi nu pune în pericol
sănătatea celorlalţi cetăţeni”, a detaliat premierul.
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Șomaj tehnic
pentru angajații firmelor
închise în urma apariției
focarelor de Covid-19
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că va
propune în următoarea şedinţă de Guvern ca angajații
sănătoși care îşi pierd temporar locul de muncă din cauza
închiderii companiei de către autorităţi în cazul apariţiei unor
focare de coronavirus să beneficieze de șomaj tehnic.
Anunțul a fost făcut în urma unei sesizări primite de
ministrul Muncii în legătură cu o firmă de confecții din Brăila,
închisă temporar de autoritățile locale după ce majoritatea
angajaţilor au fost fie depistaţi pozitiv cu noul coronavirus, fie
erau contacţi direcţi.
"Angajaţii bolnavi urmează să fie trataţi, cei sănătoşi, însă,
vor merge acasă, până la reluarea activităţii în condiţii
optime. Am înţeles că în asemenea situaţii punctuale, când
autorităţile judeţene decid măsuri de restricţie, există impact
major asupra angajaţilor şi a angajatorilor. Şi am propus o
soluţie. Reglementarea care să asigure acordarea de şomaj
tehnic pentru angajaţii sănătoşi, dar trimişi acasă, în condiţiile
închiderii unei companii, va fi pe masa guvernului la
următoarea şedinţă", a anunțat Violeta Alexandru.
Ministrul Muncii a solicitat însă angajatorilor să ia măsuri
suplimentare de verificare când constată creşterea
numărului de persoane depistate pozitiv, iar Inspectoratelor
Teritoriale de Muncă să verifice aplicarea măsurilor.
"Sunt zeci de angajați infectați. Nu s-a ajuns aici peste
noapte. Cum de s-a ajuns aici? Când angajatorul a văzut cum
creşte numărul cazurilor de persoane infectate, nu s-a gândit,
de exemplu, să verifice temperatura la intrarea în unitate ca
măsură suplimentară de verificare? Când am vizitat
Botoşaniul, la companii din acelaşi domeniu, nu doar că am
atras atenţia că angajaţii, prin poziţionarea maşinilor &
echipamentelor de lucru, sunt prea apropiaţi, ci am şi cerut
direct şefului ITM să verifice că se iau toate măsurile de
prevenţie, inclusiv verificarea temperaturii. Când ai sute de
angajaţi, cu atât mai mult, iei măsuri suplimentare. De ce ITM
şi alte instituţii cu atribuţii de control se rezumă doar la şedinţe
la Prefectură? Rolul lor este să iasă pe teren. În cazul
companiei din Brăila, am cerut explicaţii pentru a vedea unde
au făcut verificări reprezentanţii ITM Brăila, în această
perioadă", a precizat Violeta Alexandru.
Ministrul a făcut apel la responsabilitate atât din partea
angajaților, cât și din partea angajatorilor față de lucrătorii pe
care îi primesc la muncă, în contextul actualei epidemii.
"Este nevoie de responsabilitate individuală şi, mai ales,
de management. Managerii cluburilor, fabricilor de confecţii,
etc. au responsabilitatea tuturor celor preluaţi în incintă.
Susţin revenirea în activitate NUMAI cu asigurarea tuturor
măsurilor de protecţie. Angajaţii trebuie să fie sănătoşi pentru
a avea randament. Nu vreau să închidem economia. Sunt
cea care a văzut presiunea socială pe durata acordării
sprijinului guvernamental. Dar responsabilitate pot să vreau",
a transmis Violeta Alexandru, pe Facebook.

Încă două milioane euro, pentru fermierii
care vor să se constituie în grupuri
de producători
(urmare din pagina 1)
“Amintesc
faptul că
”Măsura 9.1 –
Înființarea grupurilor de producători în sectorul
pomicol a fost lansată în data 30 iunie. Pentru
anul acesta au mai rămas 2 milioane de euro.
Sprijinul public nerambursabil este de 100%,
dar nu poate să depășească 10% din valoarea
producției comercializate în primii 5 ani, iar
suma maximă este de 100.000 de euro pe an”,
a declarat ministrul agriculturii, Adrian Oros.
Totodată, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a
subliniat faptul că sesiunea de depunere a
proiectelor și a cererilor de finanțare va fi
deschisă până pe data de 30 septembrie 2020.
Conform Ghidului solicitantului pentru
această măsură de finanațare, pot obține
finanțare prin submăsura 9.1 a grupurile de
producători din sectorul pomicol constituite
conform legislației în vigoare, grupuri care au
ca scop principal valorificarea în comun a
produselor agricole, deservesc interesele
membrilor, prin investițiile prevăzute în proiect,
se încadrează în definiția IMM-urilor și au fost
recunoscute oficial de către autoritatea
competentă după 1 ianuarie 2014. Încadrarea
în categoria IMM se va demonstra de către

solicitant doar la momentul depunerii cererii de
finanțare, acesta nefiind obligat să mențină
acest statut pe perioada derulării contractului
de finanțare.
În același timp, sunt eligibile și grupurile de
producători care au obținut recunoaștere
pentru produse și / sau grupe de produse
sprijinite prin submăsura 9.1, dar și prin
submăsura 9.1a. În acest caz, sprijinul se va
a c o r d a p e b a z a Va l o r i i P r o d u c ț i e i
Comercializate (VPC) aferente
produselor/grupelor de produse sprijinite prin
submăsura 9.1a.
Grupurile de producători care au în
componență un fost membru al unei organizații
de producători (OP) din sectorul fructelor şi
legumelor (sprijinite prin Fondul European de
Garantare Agricolă – FEGA) sunt eligibile doar
dacă membrul respectiv a renunțat la această
calitate înainte de 1 ianuarie 2014 sau dacă
grupul care solicită sprijinul financiar prin
intermediul acestei submăsuri este recunoscut
pentru un produs, produse sau grupă de
produse diferite față de organizația din care
provine membrul Grupului de Producători.
George ZAVERA

Eurostat:

Peste jumătate dintre românii de peste 16 ani
nu își permiteau, în 2019, să plătească o
săptămână de vacanță
Peste jumătate dintre
românii de peste 16 ani nu își
permiteau, în 2019, să
plătească o săptămână de
vacanță, potrivit datelor
publicate luni de Biroul
european de statistică
Eurostat. România conduce
acest clasament la nivelul
Uniunii Europene, fiind urmată
de Grecia, Croația, Cipru și
Italia, iar la polul opus se
situează Suedia, unde doar
10% din cetățeni sunt în
această situație.
În 2019, 29% dintre
rezidenții statelor membre ale
UE cu vârsta de peste 16 ani nu

și-au putut permite să
plătească pentru o vacanță
anuală de o săptămână în afara
casei. Această cotă a scăzut
treptat începând cu 2010, când
39% dintre europeni nu și-au
putut permite să își ia o
săptămână de vacanță. Însă
din cauza carantinei și
închiderii frontierelor în
întreaga lume în 2020 pentru a
încetini răspândirea rapidă a
coronavirusului, această
tendință descendentă este
probabil să se oprească în
acest an.
În rândul statelor membre
UE, România a înregistrat cea

mai mare pondere de persoane
aflate în această situație, astfel
că majoritatea românilor (54%)
nu își permiteau o vacanță
anuală de o săptămână în
2019. Locuitorii Greciei se aflau
pe locul doi, cu 49%, urmați de
cei ai Croației (48%), Ciprului
(45%) și Italiei (44%).
În schimb, doar 10% din
cetățenii Suediei nu își
permiteau o vacanță anuală de
o săptămână. La coada acestui
clasament se mai află Demarca
și Luxemburg (ambele 11%),
Finlanda (12%), Germania și
Austria (ambele 13%).

IMM-urile pot cumpăra utilaje şi echipamente în leasing, garantate de stat
printr-un nou program guvernamental
Companiile care vor să facă achiziţii de aparatură
sau utilaje, noi sau second-hand, prin contracte de
leasing se pot înscrie în programul guvernamental
IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje, derulat prin
intermediul FNGCIMM, valoarea maximă cumulată a
finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui
beneficiar fiind de 5 milioane lei.
Programul isi propune stimularea accesarii
finantarilor de tip leasing financiar in vederea
achizitionarii de active noi sau second-hand pentru
desfasurarea activitatii companiilor, in special a celor
care au nevoie de transfer de tehnologie in procesele
de productie.
Prin IMM Leasing de Echipamente şi Utilaje sunt
acordate facilitati de garantare de catre stat, care
pune la dispoziţia institutiilor financiare nebancare
înscrise în Registrul Special la BNR plafoane anuale
de garantare pentru finantarile de tip leasing financiar
pentru achizitionarea de bunuri noi sau second-hand,
necesare in derularea activitatii IMM-urilor, precum si
a intreprinderilor afiliate care au un numar egal sau
mai mare de 250 de angajati.
Garantiile vor fi acordate de catre FNGCIMM si
vor fi garantate de catre stat, prin Ministerul

Finantelor Publice, in procent de maximum 80% din
valoarea finantarii pentru achizitia de echipamente IT
si tehnologia informatiei si in procent de maximum
60% din valoarea finantarii pentru achizitia de utilaje

si echipamente tehnologice, vehicule pentru
transport marfuri si persoane utilizate in scop
comercial in cadrul unei operatiuni de leasing
financiar.
Durata maxima a perioadei de leasing va fi de 72
de luni, cu posibilitatea acordarii unei perioade de

gratie cuprinsa intre 3 si 12 luni iar avansul achitat de
utilizator este de 0%, şi, in funcţie de solicitarea
beneficiarului, poate ajunge pana la maximum 20%
din valoarea de achizitie a bunului finantat (exclusiv
TVA).
Sunt eligibile pentru acordarea de garantii in
cadrul programului intreprinderile mici si mijlocii
precum si întreprinderile afiliate, din toate sectoarele
de activitate, cu excepţia urmatoarelor: intermedieri
financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activitaţi
de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau
comercializare de armament, muniţii, explozibili,
tutun, alcool cu excepţia vinului şi berii, substanţe
aflate sub control naţional, plante, substanţe şi
preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de
închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi
protecţie.
Se pot acorda facilităţi de natura subvenţiei de
dobânda în procent de până la 50% pentru finanţarile
garantate in cadrul programului, precum şi garanţii de
stat în condiţiile subvenţionării în procent de 100% a
comisionului de administrare şi a comisionului de
risc. Facilitatile prevazute in cadrul programului se
acorda in baza unei scheme de ajutor de minimis.
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S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA
DE
PREPARATE
DIN
CARNE
VĂ OFERĂ ZILNIC:
Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com
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Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii
Cazare: În camere double sau single room
Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308

Mail: maraflorica@yahoo.com www.motel-restaurant-mara.ro

EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Școlile-pilot pot funcționa din 1 septembrie
Începând cu anul școlar
2020-2021, în sistemul de
învățământ preuniversitar vor
funcționa unități de învățământ
cu statut de unități–pilot,
experimentale și de aplicație,
potrivit unui comunicat al
Ministerului Educației.

aplicație este de a pune în
aplicare și de a evalua proiecte
de cercetare educațională, noi
modele curriculare și de carieră
didactică, în vederea
fundamentării de politici
publice la nivel național.
Pentru anul școlar 2020-

Decizia a fost adoptată în
ședința Guvernului de joi, 16
iulie, și face posibilă pilotarea
politicilor publice cu impact real
în domeniul educațional.
Rolul unităților de
învățământ cu statut de unitățipilot, experimentale și de

2021, lista unităților de
învățământ preuniversitar care
vor funcționa ca unități-pilot,
experimentale și de aplicație
se aprobă prin ordin al
ministrului educației și
cercetării, până cel târziu la
data de 15 august 2020.

De asemenea, Ministerul
Educației și Cercetării va
aproba metodologia de
înființare și funcționare a
unităților–pilot, experimentale
și de aplicație. Aceasta va
cuprinde șapte componente:
- modalitatea prin care
unitățile de învățământ
preuniversitar pot solicita
dobândirea acestui statut;
- criteriile de selecție;
- modelele curriculare și de
carieră didactică;
- structura de personal și
modalitățile de organizare a
normei de muncă pentru
personalul didactic și
nedidactic;
- mecanismele de finanțare;
- mecanismul de
monitorizare și evaluare;
- alte reglementări necesare
înființării și funcționării, inclusiv
Regulamentul de organizare și
funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar cu
statut de unități-pilot,
experimentale și de aplicație
(până la data de 1 august
2020).

Ministerul Educației
trebuie să aibă o toleranță zero față
de profesorii care nu își țin cele 40 de ore

Antonia Pup, CNE:

Ministerul Educației trebuie
să aibă o toleranță zero față de
profesorii care nu își țin cele 40
de ore, a declarat președintele
Consiliului Național al Elevilor,
Antonia Pup, la dezbaterea
online „Cursa celor 30 de ani de
educație în România”,
organizată de World Vision
România.
Reprezentanta elevilor a
explicat că profesorii care nu
merg la orele pe care le au în
normă ar trebui „să renunțe la
practica de a ține meditații”, și că
ar trebui să predea cu aceeași
pasiune pentru elev de 10 și unul
de 5.
O altă temă abordată a fost
„fuga” profesorilor buni de
școlile din mediul rural, precum
și debirocratizarea.
„ Vo r b i m d e c u r s u r i
remediale, dar uităm faptul că
din acești profesori… nu foarte
mulți chiar fac acele 40 de ore pe
care le au în atribuire și ar trebui
ca Ministerul Educației și
Cercetării să aibă o toleranță
zero față de profesorii care nu își
țin cele 40 de ore. Evităm să
vorbim despre 40 de ore de
petrecut față în față cu elevii sau
cu părinții, sau prin ședințe, pe
diverse mijloace digitale, dacă
nu o să se poată să ne
întoarcem fizic la școală, dar mă
refer la profesori care să renunțe
la practica meditațiilor în
particular și să folosească timpul
de acasă ca să-și facă planuri de
lecție, să predea cu aceeași
pasiune și cu pentru un elev de
nota 10, care poate să facă
performanță foarte ușor, și
pentru un elev de nota 5, care

mai are câțiva ani și trebuie să ia
6 în Bacalaureat.
Deci trebuie din nou să avem
decizii foarte ferme și un discurs
care să meargă către
performanță și către a aduce
profesori buni în mediul rural,
pentru că foarte mulți profesori
fug de elevii din mediul rural, așa
că ar trebui să ne gândim la
câteva mecanisme prin care să-i
aducem înapoi acolo unde elevii
au nevoie de ei.

măcar nu le mai utilizăm după?
După ce Ministerul Educației
și Cercetării face această
bibliotecă școlară virtuală, de
fapt în paralel ar trebui să se
gândească pe bune cum să
elimine aceste hârtii inutile care
țin foarte mult personal stresat,
care nu poate să se orienteze
deloc pe proces ci mai mult pe a
completa aceste hârtii. Și, mai
mult decât atât, cred că ne-ar
salva foarte multe resurse dacă

Vorbim despre digitalizare,
digitalizarea ne poate salva în
acest punct în care suntem cu
sistemul educațional din
România. Chiar ieri am fost sămi scot actele de studii de la
liceu, de la colegiul unde am
învățat în acești patru ani și am
stat cred că jumătate de oră să
semnez într-o opt sau nouă
registre ca să-mi eliberez un
singur act de studii. Nu înțeleg
care este miza pentru a avea
atât de multe registre, atât de
multe documentații pe care nici

am muta totul în digital. Evident,
avem nevoie de resurse
financiare, avem nevoie de
resursă umană bine pregătită,
dar mai ales este nevoie de
voință politică”, a declarat
Antonia Pup.
Antonia Pup este
președintele Consiliului Național
al Elevilor, a luat media 10 la
Bacalaureat anul acesta și a
reprezentat elevii la toate
discuțiile și deciziile importante
luate de autorități.
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BJ „Marin Preda” Teleorman:

Biblioteca online
Proiectul „Biblioteca online” al Bibliotecii Județene
,,Marin Preda” Teleorman a fost lansat la data de 15 iunie
2020 și propune utilizatorilor serviciilor de bibliotecă
următoarele oportunități: utilizatorii au la dispoziție site-ul
www.bjteleorman.ro pentru a obține informații privind
activitatea bibliotecii; fondul de carte al bibliotecii poate fi
c o n s u l t a t
p e
a d r e s a
http://catalog.bjteleorman.ro/opac/advancedsearch sau
pe site-ul instituției accesând Catalog online.
Rubrica Biblioteca online de pe site-ul instituției oferă
detalii despre:
Noutăți în bibliotecă- bibliotecarii postează periodic
materiale privind noutățile editoriale prezente în
bibliotecă. În perioada menționată fiecare secție a
bibliotecii a provocat cititorii cu numeroase titluri noi;
Expoziții tematice- cititorii au acces online la informații
privind expozițiile tematice organizate de bibliotecari.
Începând cu 15 iunie când a fost lansată și până la data de
14 septembrie 2020 expoziția „Cartea de vacanță” este la
dispoziția cititorilor;
Povești, jocuri etc.- secția de copii a bibliotecii a pus la
dispoziția cititorilor materiale online care cuprind povești,
idei creative, jocuri pentru copii, curiozități etc.
Este în derulare concursul ,,Bătălia cărților”- ediția
2020, care se desfășoară în perioada iunie-octombrie
2020, concurs național de lectură pentru copii (11-13 ani)
și adolescenți (14-18 ani). Înscrierile se fac pe toată
perioada concursului, la sediul bibliotecii județene, la
compartimentele Împrumut documente pentru copii
(bibliotecar responsabil Badea Livia) și Împrumut
documente pentru tineri și adulți (bibliotecar responsabil
Alexe Nicoleta-Liliana). Finala judeţeană a concursului va
avea loc în luna noiembrie și va cuprinde dezbaterea
„Convinge-mă să citesc!”, în cadrul căreia participanţii vor
susţine cartea preferată și vor răspunde la întrebări pe
marginea cărţilor prezentate, urmând apoi festivitatea de
premiere. Participantul de la fiecare categorie, care va
prezenta cel mai frumos şi mai argumentat cartea
preferată şi va răspunde cel mai bine la întrebări, va
deveni Cititorul anului, iar cartea care va obţine cel mai
mare punctaj din partea cititorilor va deveni Cartea anului.
Rubrica cuprinde informații privind Regulamentul
concursului, titlurile propuse și imagini din cadrul
concursului.
Atelier dezvoltare personală- persoanele interesate de
dezvoltare personală pot participa online la următoarele
ateliere: „Singur în fața Prieteniei”, „Puterea gândului”,
„Conștient și inconștient”, „Inteligența emoțională”, „Arta
de a iubi”, „Lumea familiei”, „Puterea cuvântului”,
„Limbajul trupului”, „Fructul oprit”, „SOS adolescenții”,
„Viața în întrebări”, „Romeo și Julieta în cotidian!”,
„Succesul se învață!”, „Atenție la manipulare!”, „Care pe
care?”, „Tinerețe fără bătrânețe”. Înscrierea se face pe
baza unei solicitări scrise pentru una sau mai multe opțiuni
transmisă pe emailul instituției bjmatinpreda@yahoo.com
(persoană de contact: Geanina Burcea – bibliotecar).
English for beginners- „English for beginners”learning, speaking, grammar practice constă într-un curs
pus la dispoziția celor interesați să învețe limba engleză
printr-o metodă distractivă și practică. Scopul principal al
cursului este de consolidare a încrederii în aptitudinea de
a vorbi în engleză, folosind expresii de zi cu zi. Cei
interesați vor participa la cursul on line pe baza unei
solicitări scrise (persoană de contact: Valentina Pașa,
bibliotecar).
Centrul „Niculae Moromete”- Prin proiectul județean
Centrul de Performanță „Niculae Moromete”, liceenii pot
participa online la următoarele concursuri: Creație
literară; Teatru și coregrafie; Muzică și poezie; Arte
plastice; Folclor și tradiții; Comunicări cu tema: Mă
descopăr prin lectură. Materialele scrise, respectiv filmate
vor fi transmise pe email-ul bibliotecii.
În perioada menționată s-a lucrat la dezvoltarea
proiectului „Biblioteca online”, astfel că sunt propuse și
alte oportunități:
Scriitori și cărți- o rubrică prin care scriitorii sunt
promovați, iar utilizatorii au acces la informații diverse și în
timp real despre aceștia, respectiv activitatea pe care o
desfășoară. În perioada menționată scriitorii au realizat
înregistrări în cadrul bibliotecii care vor deveni publice în
momentul prelucrării lor.
Biblioteci și bibliotecari- Biblioteca Județeană „Marin
Preda”, în calitate de coordonator metodologic, a propus
bibliotecilor publice din județ facilitatea de a fi prezentate
pe site-ul instituției. Bibliotecarele de la biblioteca
județeană (Geanina Burcea și Livia Badea) au realizat și
realizează materiale documentare și filmări care după
prelucrare vor fi publicate pe site.
Cornelia RĂDULESCU
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România reală

Viața pe butoiul cu pulbere

Românul mai are multe de învățat de la occidentalii pe care
îi admiră atât... Are de învățat - în afară de muzică, mâncare,
băutură și filme: „mentalitate”… Are de învățat, dar asta poate
doar în încă 20 de ani. Nicăieri în lume nu o să vezi închiși la
cap care să nu creadă în acest virus ucigaș și mai ales să nu se
protejeze după indicațiile specialiștilor. Concluzia? Stăm pe un
butoi cu pulbere care, atunci când va exploda, va aduce
apocalipsa care nu știu cum, sau „dacă” va mai putea fi oprită.
Mihail TĂNASE

Cea mai mare hartă 3D
a Universului realizată
vreodată a fost publicată
Astrofizicieni din lumea întreagă au publicat luni cea mai
mare hartă 3D a Universului realizată vreodată, rezultată după
analiza a peste patru milioane de galaxii şi quasari, obiecte
ultraluminoase ce produc o cantitate colosală de energie,
informează AFP, preluată de Agerpres.
”Această muncă ne oferă pur şi simplu cea mai completă
istorie a expansiunii Universului până la această oră”, a
subliniat unul dintre cercetători, Will Percival, de la
Universitatea din Waterloo, Canada.
Harta a fost realizat plecând de la cel mai recent sondaj
cosmologic al SDSS (Sloan Digital Sky Survey), denumit ”The
extended Baryon Oscillation Spectroscopic Survey” (eBOSS),
cu ajutorul unui telescop situat în New Mexico, Statele Unite.
Studiile realizate asupra galaxiilor, precum şi măsurători
ale distanţelor au oferit totodată o bună înţelegere asupra
expansiunii Universului produse în decursul acestor ultime
miliarde de ani.
”A rămas cu toate acestea o lipsă a datelor din perioada de
la începutul Universului şi cea actuală”, a explicat Kyle
Dawson, de la Universitatea din Utah, unul dintre liderii
proiectului.
Harta arată filamente de materie şi vid care definesc
structura Universului de la începuturile sale, pe când avea
doar 380.000 de ani.
Pentru partea hărţii referitoare la imaginea Universului de
acum şase miliarde de ani, cercetătorii au observat galaxiile
cele mai vechi şi de un roşu mai intens. Pentru erele mai
îndepărtate, s-au concentrat asupra galaxiilor cele mai tinere,
de culoare albastră.
Pentru a ajunge mai departe în timp, şi anume până la 11
miliarde de ani, ei au folosit quasari – galaxii care au în centru o
gaură neagră supermasivă, cu o luminozitate extrem de mare
datorită materiei înghiţite.
Harta arată că la un anumit moment expansiunea
Universului s-a accelerat, fenomen care a continuat apoi.
Această accelerare pare să se datoreze, potrivit cercetătorilor,
prezenţei energiei negre, un element invizibil care se
integrează teoriei generale a relativităţii formulată de Einstein,
dar a cărei origine nu este încă elucidată.
Astrofizicienii ştiu de mai mulţi ani că universul se extinde şi
încearcă să măsoare viteza exactă a acestei expansiuni.
Comparând observaţiile făcute de programul eBOSS cu
studiile realizate până în prezent pe tema primelor momente
ale Universului, cercetătorii au constatat un decalaj între
viteze.
Cea recunoscută de comun acord în prezent, denumită
”constanta Hubble”, s-a dovedit a fi cu 10% mai lentă decât
valoarea calculată, a precizat EPFL, adăugând că nu există,
până la această oră, o explicaţie.

Pastila de râs
Soțul: Promit să te fac cea mai fericită femeie din lume!
Soția: Când pleci?
***
- De ce ți-a murit soacra?
- S-a otrăvit cu ciuperci.
- De ce trupul ei e plin de vânătăi?
- La început n-a vrut să le mănânce.
***
- Azi mi-am făcut CV-ul: l-am scris, l-am redactat și m-a
bușit plânsul.
- De ce?
- E păcat să trimiți un asemenea om la muncă.

Arheologii au descoperit peste 100
de figurine neobișnuite care ar putea fi cele
mai vechi reprezentări ale oamenilor
Peste 100 de artefacte neobișnuite din
silex, din 7.500 î.Hr., au fost descoperite la
Kharaysin, un sit arheologic aflat la doar câțiva
kilometri nord-est de Amman, în Iordania.
Arheologii care au descoperit figurinele
sunt de părere că obiectele ar putea fi
reprezentări timpurii ale oamenilor și că ar fi
fost folosite pentru ritualuri de venerare.
Arheologii mai cred că figurinele ar putea oferi
mai multe detalii despre motivul pentru care
reprezentările oamenilor au devenit răspândite
în Orientul Apropiat cu aproape 1.000 de ani
mai devreme. Totuși, experții nu au fost
convinși că artefactele au fost folosite în
ritualuri de venerare, deși teoria nu este
complet improbabilă.
După ce unul dintre cercetătorii care
desfășura săpături la Kharaysin a descoperit
mai multe multe artefacte din silex, fiecare
având o lungime de 5 centimetri, acesta a
sugerat că figurinele reprezintă oameni.
Acestea păreau să aibă și elemente similare
umerilor și șoldurilor.
Inițial, ideea cercetătorului a fost pusă la
îndoială de restul echipei. „Echipa a reacționat
și a glumit că probabil a stat prea mult timp în
soare”, a spus arheologul Juan Ibáñez, de la
Instituția Milà y Fontanals din Barcelona.

Însă, pe măsură ce echipa a găsit și mai
multe figurine ciudate, oamenii de știință au
început să ia în serios ideea colegului lor.
„Ne-am dat seama că era vorba despre
ceva anterior necunoscut, dar constant”, a
adăugat Ibáñez.
Cercetările arată că forma de „vioară” a
artefactelor este similară cu formele
sculpturilor neolitice din Orientul Apropiat care
reprezintă fără nicio îndoială oameni.

„Râuri de acid” curg din Munții Ural
Un nou accident
ecologic a avut loc în
Siberia, la o mină pe care
Moscova a refuzat să o
închidă
Procurorii ruși au anunțat
că anchetează o companie
care ar fi permis scurgerea
reziduurilor de acid de la o
mină abandonată
din Munții Ural, după
ce mai multe
înregistrări video
care arată incidentul
ecologic au apărut
pe rețelele de
socializare.
I m a g i n i l e
surprinse de drone
au fost publicate de
un blogger pe contul
său de Instagram și
arată un peisaj cu
ape portocalii
provenite de la o mină de
cupru dezafectată, în
apropiere de satul Lyovikha.
„Procurorii din districtul
Nizhny Tagil au început
verificarea instituției care a
permis scurgerea apelor
uzate din mina Levikhinsky”, a

transmis Marina Kanatova, o
purtătoare de cuvânt.
Mina este „inundată și
acum se scurg râuri de acid
din interior, otrăvind totul în
jur”, a scris bloggerul
zamkad_life în descrierea
imaginilor care au devenit
între timp virale. Înregistrările

video arată ape portocalii
înconjurate de peisajul
forestier.Purtătoarea de
cuvânt a procurorilor a mai
adăugat că specialiștii vor
colecta „mostre de la fața
locului pentru a stabili dacă
apa cu acid de la mină
respectă regulile” ecologice.

Ecologistul Andrei Volegov,
directorul unei organizații nonguvernamentale locale,
Ecopravo, a spus că apa
poluată ar fi trebuit să fie
neutralizată într-un iaz care sa revărsat în timpul unor ploi
abundente.
Vo l e g o v a a l e r t a t
autoritățile anul
trecut, însă
răspunsul primit a
fost de-a dreptul
șocant. Instituția
responsabilă cu apa
poluată nu are
fonduri suficiente și
nu poate achiziționa
substanțele
necesare pentru
neutralizarea
acidului, potrivit unei
scrisori publicate de
către ecologist.
Potrivit presei locale,
Guvernul regional din
Sverdlovsk a solicitat ca mina
să fie sigilată însă Moscova a
refuzat invocând motivul că
încă mai există resurse
v a l o r o a s e î n i n t e r i o r,
informează The Guardian.

Anunţ
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.

Anunţuri
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.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Dimineață simți că
revine voia bună. Azi vei
fi mai dinamic. Posibil ca
în sfârșit să te încumeți
să faci acea călătorie la
care te gândești de ceva
timp, însă nu-ți forța
partenerul să vină cu
tine.

Astăzi, partenerul va
avea parte de
s i n c e r i t a t e ,
complimente și
declarații oneste din
partea ta, dar ceva te
oprește să te dedici mai
mult partenerului de
viață. Poate o umbră de
neîncredere.

LEU

FECIOARĂ

La locul de muncă
certurile pot izbucni în
timpul unei discuții
despre mai multe soluții
posibile pentru a
r e z o l v a o s i t u a ți e .
Încearcă să te folosești
de cunoștințele tale
profesionale pentru a
aplana conflictul.

Dacă deja ți-ai făcut
ordine în gânduri,
strategii și planuri, poți
pleca astăzi într-o
călătorie de afaceri.
Să nu te miri dacă vei
reuși să obții ceea ce
ți-ai propus. Astrele
sunt favorabile ție.

CAPRICORN

Dacă te afli într-o
relație tensionată și ești
frustrat de acest lucru,
este timpul potrivit să-ți
schimbi atitudinea.
Gândește-te la
destinații pentru
excursii, care să te ajute
să reaprinzi flacăra
iubirii.

Nu este necesar să
e x a g e r e z i î n
comportament din
dorința de a părea
diferit. Fii cât se poate
de natural și sincer,
pentru că azi doar așa
vei face o impresie
bună, vei fi apreciat și
înțeles.

BALANŢA

Este posibil să te
Încearcă să te
Discuțiile cu
partenerul în această r e l a x e z i î n n a t u r ă simți vedeta zilei.
zi nu vor fi benefice. Tu împreună cu partenerul Astrele te ajută să
vrei să concepi un plan de viață, pentru a evita o implementezi tot ceea
ce ai râvnit în ultima
pentru următoarea scenă de gelozie și a perioadă din punct de
perioadă, dar acesta nu-i provoca acestuia vedere profesional si
n u a r e d i s p o z i ț i a suferințe emoționale f i n a n c i a r. A v e n i t
necesară să-ți fie greu de vindecat. Zi cu v r e m e a d e c i z i i l o r
alături. Fii mai calm!
încărcătură emoțională. înțelepte.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

Ziua se arată a fi
bogată în evenimente
plăcute, deci nu te vei
plictisi și nu te vei
întrista. Dimineață s-ar
putea să mai stai pe
gânduri pentru a te
decide cu privire la o
nouă colaborare pe
partea profesională.

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Instinctul sexual va fi
Dacă în ultima
vreme nu ai avut pronunțat astăzi. Ai vrea
randament la serviciu, să experimentezi ceva
acum poți să rezolvi inedit, să-ți îndeplinești
o fantezie sexuală.
tot ceea ce ai amânat. Dacă vrei să ai parte de
Vei face o impresie î n ț e l e g e r e a
bună. Se întrevede partenerului, ar fi bine
p o si b i l i ta te a u n u i să-i explici ceea ce
simți.
câștig financiar.

Semnificaţii istorice pentru
21 Iulie
1821 - S-a
născut poetul,
scriitorul şi omul
politic Vasile
Alecsandri (m. 22
august 1890).
1868 - România a
semnat Convenţia
internaţională
telegrafică de la
Viena, care înlocuia
Convenţia de la Paris din data de 17 mai 1865.
1899 - S-a născut scriitorul american Ernest Hemingway,
laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1954. (m. 2
iulie1961).
1907 - A murit pictorul Nicolae Grigorescu. (n. 15 mai
1838).
1941 - Armata Română a ocupat Tighina, Ismail, Chilia Nouă
şi Vâlcov.
1941 - Primul bombardament al aviaţiei germane asupra
Moscovei.
1984 - Comitetul Politic Executiv al C.C. al PCR hotărăşte
construirea Canalului navigabil Poarta Alba Midia-Năvodari şi
a Canalului navigabil Dunăre-Bucureşti.
2011 – A murit Mircea Ivănescu, poet, scriitor eseist și
traducător român (n. 1931).

Marți 21 Iulie 2020
07:00 Telejurnal matinal 10:05
Chipurile României 10:55 Secretul lui
Nok-Du 12:30
Cronici
Mediteraneene 13:00 Ediţie specială
13:30 Kevin Dundon-bucătar in
Irlanda 14:00 Telejurnal 15:00
Maghiara de pe unu 16:50 Secretul lui
Nok-Du 18:00 Exclusiv în România
18:50 Bibliotecarii 20:00 Telejurnal
21:00 România 9 22:00 Fantomele
fiordului 23:00 Telejurnal 00:00
Bibliotecarii 01:00 Fantomele fiordului

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro
Tv 14:15 O reţetă letală: misterul
biscuiţilor cu ciocolată 16:00
Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile Pro
Tv 18:00 Ce spun românii 19:00
Ştirile Pro Tv - ● Sport ● Vremea
20:30 Las fierbinți 21:30
Portoricani la Paris 23:15 Ştirile
Pro Tv 23:45 Vlad 01:45 Las
fierbinți 02:45 Arena bucătarilor

07:00 Observator 08:00
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00
Observator 14:00 Fetita mea
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator Sport/Meteo 20:30 Asia Express
- Drumul elefantului 00:00
Observator – Sport 00:30 Liber
ca pasărea cerului 01:30 Acces
direct 03:00 Asia Express Drumul elefantului

08:15 Pastila de râs 09:15
Kosem 11:00 Puterea dragostei
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În
căutarea adevărului 15:00 Teo
Show 17:00 Puterea dragostei
19:00 Știrile Kanal D 20:00 Mă
numesc Zuleyha 22:30 Patria
mea esti tu 00:00 Știrile Kanal D
01:00 Puterea dragostei 03:45
În căutarea adevărului

07:20 Familia 10:00 Starea
naţiei – Special 11:30 Secrete
de stil 14:00 Camera de râs
15:05 Focus 16:00 Familia
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți
20:00 Luptă curajoasă 22:00
Starea naţiei – Special 23:00
Focus din inima României
23:30 Trăsniți 00:30 Luptă
curajoasă 02:30 Cireaşa de pe
tort

07:15 Picnic 09:15 La bloc
11 : 4 5 H a r r y P o t t e r ș i
Talismanele Morții: Partea 2
14:15 Omu' de la Zoo 16:15
Vacanță la capătul lumii 18:15
La bloc 20:30 Instrumente
mortale: Orașul oaselor 23:00
Lupul 01:30 Instrumente
mortale: Orașul oaselor 03:45
La bloc 05:15 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00
Marele război în cifre 09:00 Fram
10:05 Câştigă România! 11:00 Iubire
dincolo de timp 12:00 Doar să gustaţi
13:00 Cultura minorităţilor 13:30
Regatul Sălbatic 14:00 Telejurnal
15:00 Misiunea 16:00 Iubire dincolo
de timp 17:00 România…în bucate
17:40 Vara amintirilor 19:00
Telejurnal 20:00 D'ale lu' Mitică 21:00
Destine ca-n filme 22:00 Câştigă
România! 23:00 Anatomia lui Grey
23:55 Primăverii

07:15 Cină pentru fraieri 09:10
Kung Fu Panda 10:40 Dincolo de
trecut 12:40 Moștenire cu cântec
14:40 Chihuahua din Beverly
Hills 3 16:10 Spartanul 17:50
Îngeri și Demoni 20:00 Piaza rea
21:35 Superfly 23:25 Comedie
de Groază 2 00:45 Cât durează o
căsnicie 02:35 Spartanul 04:20
Superfly 06:10 Cum să dai afară
din casă un burlac de 30 de ani
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ISSN: 1843-4037
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Secretar de redacţie: Dana PĂUNE
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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.
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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Nicolae Stanciu, pregătit pentru
”toamna de foc” a naționalei României! Avantajul
”tricolorilor” în decisivul cu Islanda
Nicolae Stanciu a câștigat
titlul cu Slavia Praga și se
pregătește pentru următorul
sezon al primei ligi din Cehia și
pentru ”toamna de foc” a
naționalei, care va disputa
meciurile din Liga Națiunilor și
cele decisive
pentru calificarea la
EURO.
Mijlocașul
ofensiv transmite
că obiectivele sale
pentru acest an
sunt calificarea în
grupele Champions
League cu Slavia și
obținerea biletelor
p e n t r u
Campionatul
European.
De asemenea,
Nicolae Stanciu consideră că
programarea meciurilor din
toamnă, România urmând să
dispute primele două jocuri din
Liga Națiunilor înaintea
partidei cu Islanda, din
semifinalele barajelor pentru

EURO, reprezintă un avantaj
pentru ”tricolori”.
Nicolae Stanciu anunță
avantajul României în meciul
cu Islanda
”Unul dintre obiectivele
mele este să joc din nou cu

Slavia în Champions League
și, desigur, să obțin calificarea
cu naționala României la
Campionatul European.
Aștept cu nerăbdare jocurile
din toamnă, barajul cu Islanda.
Cred că este foarte bine că

vom disputa două meciuri din
Liga Națiunilor înainte de
această semifinală a play-offului pentru EURO”, a declarat
Nicolae Stanciu, pentru FRF.
Primul meci pentru Mirel
Rădoi pe banca primei
reprezentative se
va juca pe 4
septembrie,
debutul în noua
ediție a Ligii
N a ț i u n i l o r, c u
Irlanda de Nord.
După trei zile,
România joacă în
Austria, iar pe 8
octombrie a fost
programat jocul cu
Islanda, semifinala
p l a y - o ff - u l u i d e
calificare la EURO.
În cazul unei victorii la
Reykjavik, România va juca cu
Bulgaria sau Ungaria în
partida decisivă pentru
obținerea calificării la turneul
final al Campionatului
European.

Renunță FCSB la Chindriș? Iftime recunoaște: "
A făcut o gafă impardonabilă!"
Andrei Chindriș (21 de ani), fundașul lui FC
Botoșani, a comis o gafă majoră în partida cu
Universitatea Craiova, de aseară, scor 0-2, iar
jucătorul moldovenilor și-a atras multe critici.

Inclusiv Valeriu Iftime a recunoscut că o
astfel de eroare este nepermisă la un
asemenea nivel. Totuși, patronul de la Botoșani
are încredere în jucătorul său și crede că va
învăța din acest eveniment nefericit.
Valeriu Iftime: "Nu știu dacă FCSB mai e o
destinație pentru Chindriș"
La sfârșitul lunii aprilie, Iftime anunța că se
află în negocieri avansate cu FCSB pentru
transferul internaționalului U21, însă patronul
recunoaște acum că este greu să se mai

realizeze acest lucru.
580.000 de euro era suma dorită de Iftime
pentru Chindriș, la acel moment, însă
negocierile au stagnat.
"Nu știu dacă FCSB mai e o destinație
pentru el. El poate să-și revină, a avut o
greșeală aseară, una impardonabilă, dar, cu
asemenea jucători cu viteză, se poate întâmpla
oricui. E un jucător cu inteligență în joc. Eu încă
insist să cred că Andrei e un jucător important în
România și va crește în continuare.
Gândiți-vă cum a jucat cu Gaz Metan, cu
FCSB. E adevărat, aseară a avut o greșeală
mare, dar gândiți-vă că la acea fază, în prima
repriză, putea obține un penalty. Dacă dădeam
noi primul gol, se puteau schimba radical
lucrurile în favoarea noastră", a declarat Iftime.
Andrei Chindriș, pe lista lui Gigi Becali
Apărătorul celor de la Botoșani este printre
cei mai bine cotați fundași din Liga 1.
Fotbalistul născut la Cluj-Napoca este pe
lista lui Gigi Becali, care încearcă de luni bune
să îl aducă la FCSB.
Chindriș are contract cu FC Botoșani până
în 2021, iar de serviciile sale s-au interesat și
echipe din străinătate. S-a vorbit inclusiv
despre un interes al celor de la Valencia.

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.

Încă două cazuri de
coronavirus la CFR Cluj.
Se știu numele celor infectați
După ce Alexandru Păun s-a infectat cu coronavirus, la
CFR Cluj au mai apărut două cazuri. Cei infectați sunt
portarul polonez Grzegorz Sandomierski și secundul lui Dan
Petrescu, Costin Curelea.

Sandomierski s-a simțit rău, iar unele persoane din
anturajul echipei au asociat simptomele sale cu noul
coronavirus.
Alexandru Păun, primul jucător de la CFR Cluj infectat cu
coronavirus
Primul jucător infectat din lotul campioanei a fost
Alexandru Păun. Oficialii clujenilor au confirmat că mijlocașul
de 25 de ani a ieșit la masă în oraș cu niște prieteni, iar acolo
s-ar fi putut infecta. "Starea lui Păun e bună, e la spital. Este
chiar bine, binișor, stabil, nu e grav", a declarat Bogdan Mara.
Păun a fost internat sâmbătă la spitalul Victor Babeș și nu
mai poate juca în acest sezon. După apariția cazului lui Păun,
meciul celor de la CFR Cluj cu FCSB a fost amânat.

Alex Cicâldău, remarcat
de Carlo Ancelotti!
Mijlocașul-golgheter al
Craiovei este dorit în
Premier League
Alex Cicâldău este unul dintre cei mai importanți fotbaliști
ai liderului din Liga 1, Universitatea Craiova, iar realizările
sale din acest sezon au avut ecouri și în campionatele
importante ale Europei.
Conform ediției tipărite a publicației britanice Mirror,
Everton, formația antrenată de Carlo Ancelotti, unul dintre cei
mai importanți tehnicieni ai fotbalului mondial, l-a trecut pe
Alex Cicâldău pe lista de posibile transferuri pentru perioada
de mercato din această vară, după ce a fost monitorizat pe
toată durata acestui sezon.

Alex Cicâldău, pe lista lui Carlo Ancelotti
Alături de Everton, Sampdoria este o altă echipă
interesată, conform presei din Italia, de un transfer al lui Alex
Cicâldău.
În acest sezon, internaționalul român, semifinalist în vara
anului trecut la EURO U21, a reușit, din linia de mijloc, 14
goluri și opt pase decisive pentru Universitatea Craiova, fiind
golgheterul formației antrenate de Cristiano Bergodi.
O eventuală plecare a lui Alex Cicâldău va însemna, cel
mai probabil, și un profit semnificat pentru Universitatea
Craiova. Mijlocașul a ajuns în Bănie în 2018, de la Viitorul,
pentru 1.000.000 de euro.

