
Senatorii au votat un 
proiect de lege care va permite 
Primăriilor și Consiliilor locale 
care dețin pășuni și  terenuri 
agricole să angajeze zilieri!  
Astfel, proiectul legislativ PL-x 
nr. 431/2020 adoptat de către 
s e n a t o r i  d e  l a  t o a t e  
formațiunile politice prevede 
că autoritățile administrației 
publice locale, respectiv 
Primăriile și Consiliile locale, vor putea angaja zilieri pentru efectuarea de lucrări 
de întreținere a pajiștilor,  în cadrul fondului  forestier  și pe terenurile agricole. 

(Continuare  în  pagina  4)

În primele șase luni ale acestui an, 
polițiștii teleormăneni au emis nu mai 
puțin de 48 de ordine de protecție 
provizorii, 22 în mediul urban și 26 în 
mediul rural, venind în sprijinul 
victimelor violenței în familie.

Numai în ultimele 24 de ore au fost 
emise două ordine de protecție. Polițiștii 
din cadrul Poliției Municipiului Roșiori 
de Vede au întocmit dosar penal sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie și au emis ordin de protecție 
provizoriu în cazul unui bărbat în vârstă de 70 de ani din localitate, care și-ar fi 
amenințat soția cu acte de violență.

(Continuare  în  pagina  2)

7 pacienți diagnosticați pozitiv care se aflau internați în 
unitatea suport COVID- 19 din Roșiorii de Vede, au mai 
fost externați, la cerere.

La nivelul județului Teleorman, 222 de persoane au 
recomandare de izolare la domiciliu din partea Direcției 
de Sănătate Publică. În carantină instituționalizată nu se 
mai află nicio persoană.

Până în prezent au fost declarate vindecate și 
externate 155 de persoane. Dintre acestea, 118 au fost 
externate de la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de 

Vede. Totodată, în urma deciziei Curții Constituționale nr. 
458 din 25 iunie 2020, din unitatea suport COVID- 19 din 
județ, au mai fost externați, la cerere, 7 pacienți 

diagnosticați pozitiv.
De la începutul epidemiei, la nivelul județului, au fost 

efectuate 4117 teste COVID-19, dintre care 2313 în 
laboratorul coordonat de DSP Teleorman și 1014 în 
cadrul laboratorului Spitalului Județean de Urgență 
Alexandria (21 de teste au fost efectuate la cerere).

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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27 teleormăneni diagnosticați 
pozitiv COVID-19 au cerut externarea

Primăriile ar putea angaja zilieri 
pentru întreținerea pajiștilor 

și suprafețelor forestiere  

Școala primară 
nr. 4 Zimnicea, 
reabilitare și 
modernizare

Teleormănencele nu se mai tem! 
48 de ordine de protecție în

 primele șase luni

APM Teleorman:

Colectarea selectivă 
a deşeurilor din 
echipamente de

 iluminat
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(urmare  din  pagina  1)
Polițiștii au fost sesizați prin apel la numărul 

de urgență 112 de către o femeie din 
municipiul Roșiori de Vede cu privire la faptul 
că soțul său se manifestă agresiv.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că, 
pe fondul consumului de alcool, bărbatul și-ar 
fi amenințat soția, o femeie în vârstă de 67 de 
ani, creându-i acesteia o stare de temere.

În cauză a fost întocmit dosar penal și a fost 
emis ordin de protecție provizoriu.

Un alt ordin de protecție provizoriu a fost 
emis de către polițiștii din cadrul Secției nr. 11 
Poliție Rurală Gălăteni, sesizați de către o 
femeie în vârstă de 46 de ani din comuna 
Tătărăștii de Jos despre faptul că a fost 
agresată de către soț.

Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au 
stabilit că, în timp ce se aflau la domiciliu, 
bărbatul în vârstă de 44 de ani și-ar fi agresat 
fizic soția, ca urmare a unor discuții 
contradictorii referitoare la consumul de 
alcool, lovind-o cu palmele la nivelul capului și 
al pieptului.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub 

aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în 
familie, totodată fiind emis ordin de protecție 
provizoriu.

Violența în familie reprezintă orice acțiune 
sau inacțiune intenționată, cu excepția 
acțiunilor de autoapărare ori de apărare, 
manifestată fizic sau verbal, săvârșită de către 
un membru de familie împotriva altui membru 
al aceleiași familii, care provoacă ori poate 
cauza un prejudiciu sau suferințe fizice, 
psihice, sexuale, emoționale ori psihologice, 
inclusiv amenințarea cu asemenea acte, 
constrângerea sau privarea arbitrară de 
libertate.

Intervenţiile poliţiştilor la cazurile de 
violenţă domestică se pot realiza din oficiu sau 
ca urmare a sesizărilor primite prin Sistemul 
naţional unic pentru apeluri de urgenţă – 112, 
formulate în scris sau oral, direct ori telefonic 
la sediul unităţilor de poliţie de către 
persoanele implicate în actele de violenţă 
domestică, de către persoanele care au 
asistat la producerea actelor de violenţă 
domestică sau de către alte persoane.

C. DUMITRACHE

„Transformă deşeurile în energie!” este titlul initiativei 
Recolamp, o campanie de responsabilitate socială şi de colectare 
selectivă a deşeurilor din echipamente de iluminat prin care becurile 
arse colectate capătă valoare pentru susţinerea unor cauze sociale.

Primul proiect sprijinit este „Banca de Alimente”, iniţiat de 
Crucea Roşie Română cu mai mult de 10 ani in urmă.

În perioada 12 iunie-31 august 2020, la fiecare 300 de becuri 
arse depuse la punctele de colectare Recolamp, asociaţia donează 
către Crucea Roşie Română 90 de lei, suma necesară unei familii 
pentru a-şi asigura alimentele de bază pentru aproximativ o lună.

În contextual pandemiei COVID – 19, din punct de vedere al 
colectării selective au scăzut cantităţile de deşeuri colectate în 
mediu institutional şi corporatist şi a crescut consumul de energie 
electrică, ambele ca urmare a posibilităţii de a lucra de acasă în 
acestă perioadă.

APM Teleorman face apel către toate companiile/instituţiile care 
generează deşeuri din echipamente de iluminat să le colecteze în 
recipientele puse la dispoziţie de Asociaţia Recolamp pentru a 
susţine cât mai multe familii, oferindu-le acces la alimente şi astfel 
şansa la un viitor mai bun.

De asemenea, se contribuie la un mediu mai bun şi la creşterea 
nivelului de trai printr-un singur gest, acela al colectării selective. 
Acest lucru este important si pentru atingerea ţintei anuale de 
colectare şi reciclare pentru DEEE (deseuri electrice si electronice) 
care începând cu anul 2008 a fost de 4 kg/locuitor/an urmând ca 
rata de 65% din EEE-urile puse pe piaţa ( sau alternativ 85% din 
DEEE colectate), să poata fi atinsă, nu mai târziu de 14 august 
2021.

Utilizatorii angajaţi în companii/instituţii la nivelul judeţului 
Teleorman care vor să recicleze becurile arse sunt invitaţi să-şi 
aducă contribuţia la susţinerea parteneriatului încheiat între 
Asociaţia Recolamp şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din 
România.

Anumite echipamente de lumină conțin mercur, un element 
chimic toxic și dăunător, care în cazul în care nu sunt gestionate în 
mod corespunzător, aceste deșeuri pot provoca probleme de 
sănătate și de mediu majore.

De aceea, reciclarea joacă un rol hotărâtor în găsirea unor soluții 
alternative, reducându-se impactul asupra mediului, impact care nu 
este de neglijat.

Cornelia RĂDULESCU

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

Teleormănencele nu se mai tem! 48 de ordine 
de protecție în primele șase luni

S e r v i c i u l  L o c a l  d e  
Colectare a deșeur i lor  
e l e c t r i c e  î ș i  c o n t i n u ă  
activitatea și în vacanță. În 
urma campaniei derulate de 
Asociația RoRec, alături de 

autoritățile locale și de 
partenerii de colectare, peste 
2.000 de tone de deșeuri 
electrice au luat drumul 
reciclării. 

În luna iunie a acestui an a 
avut loc o amplă campanie de 
informare și colectare a 

deșeurilor de echipamente 
electr ice și  electronice 
(DEEE) la nivel național, 
organizată de Asociația 
Română pentru Reciclare – 
RoRec alături de autoritățile 

locale din 24 de județe și 
operatorii locali parteneri.

În urma acțiunilor derulate 
pe tot parcursul lunii iunie, o 
cantitate impresionantă de 
peste 2.000.000 de kilograme 
de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice a fost 

colectată selectiv de la 
populaț ie ș i  t r imisă la 
reciclare.

C o m u n i t ă ț i l e  s - a u  
debarasat în mod corect de 
aparatele electrice, peste 
5500 de cetățeni au apelat 
TelVerde 0800 444 800 și au 
chemat echipajele Serviciului 
Loca l  de  Co lec ta re  a  
deșeurilor electrice pentru 
ridicarea acestora de la 
domiciliu, iar peste 250 de 
participanți la acțiunile de 
colectare au câștigat premii 
constând în obiecte electrice 
și electrocasnice.

L i s t a  c â ș t i g ă t o r i l o r  
campaniei poate fi găsită pe 
www.colecteaza.ro pe pagina 
fiecărei acțiuni de colectare.

Când doriți să scăpați de 
deșeurile electrice din casă 
sau de la birou puteți apela în 
continuare numărul TelVerde 
0800 444 800 – serviciul de 
colectare gratuit  de la 
domiciliu, sediu de firmă sau 
instituție.

APM Teleorman:

Colectarea selectivă a
 deşeurilor din echipamente

 de iluminat

Guvernul s-a reunit în ședință, marți 
dimineață, pentru a completa hotărârea 
privind starea de alertă, după intrarea în 
vigoare a legii carantinei. În cadrul reuniunii, 
secretarul de stat Raed Arafat a explicT 
Hotărârea 36 a CNSU.

”Se certifică pandemia de Covid-19
Se instituie măsura carantinei pentru 

persoanele care sosesc din țările cu risc 
epidemiologic ridicat. Criteriul de risc: rata de 
cazuri noi la 100000 de locuitori în ultimele 14 
zile mai  mare decât cea din România.

Lista țărilor respective se revizuiește 
săptămânal de INSP.

Sunt exceptate următoarele categorii de 
persoane care nu prezintă simptome de 
Covid-19: șoferii de tiruri, șoferii de 
m i c r o b u z e  ș i  a u t o c a r e ,  m e m b r i i  
Parlamentului European, ai instituțiilor 

internaționale, piloții de aeronave și 
personalul navigant, personalul navigant 
maritim și fluvial, lucrătorii în domeniul 
feroviar, lucrătorii transfrontalieri, membrii 
corpului diplomatic, posesorii de pașapoarte 
diplomatice și de serviciu și membrii familiilor 
acestora, studenții români care au examene 
sau care încep studiile, membrii delegațiilor 
sportive internaționale care participă la 
competiții sportive.

Se instituie măsura carantinării pentru 
persoanele care au intrat în contact cu 
persoane infectate, prin decizia DSP.

Pentru naștere, căsătorie, deces, 
t ra tament  medica le ,  presch imbare 
documente de identitate șamd poate fi 
analizată suspendarea temporară a măsurii 
de carantină”, a explicat Raed Arafat în 
ședința de Guvern.

2.000 de tone de deșeuri electrice trimise la 
reciclare în urma unei campanii RoRec

Raed Arafat: Ce se modifică la hotărârea 
privind starea de alertă
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România a obținut o sumă 
impresionantă, 79,9 miliarde 
de euro, bani care vor fi folosiți 
pentru a reface infrastructura 
d i n  ț a r ă ,  a  d e c l a r a t  
președintele Iohannis la finalul 
Consiliului European.

„După d iscuț i i  foar te 
complicate, după negocieri 
foarte complicate, după patru 
z i l e  ș i  pa t ru  nop ț i  de  
negociere, am obținut pentru 
R o m â n i a  o  s u m ă  
impresionantă – 79,9 miliarde 
de euro – pentru proiectele 
europene, negocieri care ne 
permit acum să trecem la 
etapa următoare", a declarat 
șeful statului.

 Iohannis a precizat că vom 
folosi această sumă de 80 de 
miliarde pentru a reface 
infrastructura în România, 
pentru a construi spitale, școli, 
pentru a moderniza marile 
sisteme publice.

 Este, de asemenea, foarte 
important de știut că o parte 
semnificativă din acești bani 
va fi folosită pentru relansare, 
pentru revigorare economică.

 "Repet, 79.917.000.000, 
deci 80 de mii de milioane de 
euro vom folosi pentru a pune 
în practică, pe de-o parte, 
p l a n u l  p e n t r u  b u g e t u l  
multianual 2021-2027, un plan 
la care lucrăm împreună cu 
Guvernul deja din ianuarie și în 
cel mai scurt timp va fi finalizat, 
pentru a fi pregătiți să începem 
implementarea, iar, pe de altă 
parte, lucrăm de-o vreme bună 
deja la planul național de 
relansare, care va fi prezentat 
Comisiei Europene, pentru a 
p r i m i  f o n d u r i l e  p e n t r u  
relansarea economică.

 Ne-am pregătit bine, am 

obținut un rezultat frumos. 
Încă o dată, este o zi 
importantă pentru România, o 
zi importantă pentru proiectul 
european, și vom merge mai 
departe, fiindcă acești bani 
t r e b u i e  f o l o s i ț i  p e n t r u  
reconstrucția României", a 
spus președintele în declarația 
de presă susținută la finalul 
Consiliului European.

Liderii statelor membre ale 
Uniunii Europene, reuniţi la 
Bruxelles începând de vineri, 
au aprobat în noaptea de luni 
spre marţi un plan istoric menit 
s ă  s u s ţ i n ă  e c o n o m i a  
europeană afectată de criza 
coronavirusului, plan care se 
bazează pentru prima oară pe 
o datorie comună, relatează 
AFP şi Reuters.

'Acord', a scris pe Twitter 
preşedinte le  Consi l iu lu i  
European, Charles Michel, 
după ce liderii Celor 27 au 
convenit acordul final, marţi la 
ora locală 05:15 (03:15 GMT).

”Acest acord trimite un 
semnal concret că Europa 
este o forţă pentru acţiune”, a 
spus Michel într-o conferinţă 
de presă desfăşurată marţi în 
zori.

”Este vorba despre mult 

mai mult decât bani. Este 
despre muncitori şi familii, 
despre locurile lor de muncă, 
d e s p r e  s ă n ă t a t e a  ş i  
bunăstarea lor. Cred că acest 
acord va fi văzut ca un moment 
esenţial în călătoria Europei, 
dar de asemenea că ne va 
lansa în viitor”, a adăugat el.

Pentru a susţine economia 
europeană care trece printr-o 
recesiune istorică, planul 
prevede un fond de 750 
miliarde euro, care ar putea fi 
împrumutaţi de Comisia 
Europeană de pe pieţele 
financiare. Acest fond include 
subvenţii în valoare de 390 
miliarde euro, care vor fi 
alocate statelor celor mai 
a fec ta te  de  pandemie .  
Aceasta va fi datoria comună 
ce trebuie rambursată de Cei 
27.

În afara acestor subvenţii, 
360 miliarde euro vor fi 
d i s p o n i b i l e  p e n t r u  
împrumuturi, rambursabile de 
ţările solicitante.

Planul este sprijinit de 
bugetul multianual al UE 
(2021-2027), care prevede 
1.074 miliarde euro, ceea ce 
înseamnă 154 miliarde euro 
pe an.

Veronica Mitran Piticu, candidata Organizației 

Județene Teleorman a Partidului Național Liberal la 

alegerile locale pentru fotoliul de primar al municipiului 

Alexandria, a început să își prezinte proiectele pentru 

municipiu reședință de județ.

Deși nu are experiență politică, Vera Mitran spune că s-

a decis să candideze împotriva lui Victor Drăgușin, aflat la 

cel de-al treilea mandat, pentru că își dorește ca 

Alexandria să se schimbe în bine, după 25 de ani de 

administrație PSD. Vera Mitran insistă asupra faptului că 

cetățenii orașului Alexandria ar trebui să își lărgească 

orizontul și să nu se mai teamă de o schimbare, pentru că 

această frică de schimbare a ținut județul Teleorman 

împietrit în trecut.

Printre obiectivele liberalei Vera Mitran, pentru 

eventualul său mandat de primar, se numără reconstruirea 

rețelei de apă și canalizare a orașului. ”Eu nu am știut că în 

Alexandria anului 2020 nu există gaze pe ultima stradă din 

oraș, sau că nu există canalizare”, a declarat Vera Mitran. 

Aceasta a vorbit și de programul de anvelopare a tuturor 

blocurilor din oraș, despre construcția de parcări 

adevărate, despre asfaltarea străzilor și crearea de locuri 

de muncă. ”Promisiunile domnului primar sunt multe, da 

toate neținute. Există filmul parcărilor supraterane sau 

subterane. Firmele căpușă, bani dați fără licitație, 

sifonarea banului public, birocrație rigidă și stufoasă, lipsa 

de respect pentru lege, mulți functionari selecționați 

politic și nu pe competențe. Angajații primăriei ar trebui 

să învețe întâi ce înseamnă știința orașelor, adică cele mai 

bune practici care funcționează în orașele lumii”, a mai 

spus Vera Mitran.

După astfel de declarații, o parte a presei locale o acuză 

pe Vera Mitran că a furat startul campaniei electorale. 

Senatorul Eugen Pârvulescu, președintele Organizației 

Județene PNL Teleorman contrazice aceste voci, spunând 

că este vorba despre prezentarea programului politic, 

economic al candidatei Mitran.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban susține că "viitorul sună bine 
pentru România și pentru Europa" în urma acordului de la 
Summitul UE privind bugetul Blocului în următorii ani.

"Viitorul sună bine pentru România și pentru Europa. 
După zile de negocieri febrile, a ieșit fumul alb și Consiliul 
European a luat decizia mult așteptată de cetățenii europeni. 
Mulțumită eforturilor lui Klaus Iohannis, România va beneficia 
în următorii ani de sume de care nu a beneficiat niciodată. (...) 
Odată decizia luată, noi va trebui să accelerăm toate 
procedurile pentru pregătirea Acordului de parteneriat privitor 
la bugetul UE", a declarat Ludovic Orban în debutul ședinței 
de Guvern.

Orban a transmis Ministerului Agriculturii că trebuie să 
pregătească Planul național strategic, iar Ministerul 
Fondurilor Europene, în calitate de coordonator, trebuie să 
accelereze elaborarea Planului de reziliență și recuperare.

Orban a mai spus că, în ciuda scepticismului privind un 
Acord asupra bugetului UE, acesta este istoric și "ne permite 
să privim cu încredere în viitor atât noi, cât și UE".

Vera 
își prezintă programul

Orban, după acordul de la Summitul UE: 

Viitorul sună bine pentru 
România și pentru Europa

P S D  î n c e a r c ă  s ă  
exploateze pol i t ic  cr iza 
sanitară fără precedent, 

declară la RFI eurodeputatul 
PNL Siegfried Mureșan. El 
crede că moțiunea de cenzură 
pe care intenționează să o 
depună social-democrații are 

d r e p t  s c o p  d o a r  
obstrucționarea Guvernului 
Orban și câștigarea de capital 

politic de către PSD.
Siegfried Mureșan spune 

că PNL nu se teme de 
eventuala moțiune de cenzură 
a PSD: ”Categoric, nu. Ne 

aflăm în plină pandemie, 
Guvernul României a luat 
devreme măsuri care au dus în 
mod categoric la încetinirea 
răspândirii virusului (...). 
Acum, în ultimele săptămâni, 
s-a văzut foarte clar că PSD-ul 
încearcă să exploateze politic 
această criză dificilă și fără 
precedent. E nevoie de 
guvernare responsabilă în 
toate țările membre ale UE, 
criza Covid nu se combate 
doar cu vorbe, ci e nevoie de 
măsuri”.

Eurodeputatul declară că 
” î n  m o m e n t u l  î n  c a r e  
gestionezi o pandemie de o 
asemenea anvergură, nu ți-e 
teamă de o moțiune de 
cenzură a celor de la PSD, 
care e clar că are drept scop 
d o a r  o b s t r u c ț i o n a r e a  
Guvernului și câștigarea de 
capital politic de către PSD”.

Președintele Iohannis, după summitul UE: 
Am obținut pentru România o 

sumă impresionantă

Siegfried Mureșan: 

PNL nu se teme de o moțiune de cenzură. 
PSD obstrucționează Guvernul



(urmare  din  pagina  1)
În ultimele 72 de ore, sub autoritatea 

Instituției Prefectului, au fost desfăşurate 
acţiuni de verificare, cu efective mărite, pe 
terase, a modului de  respectare a măsurilor 
impuse în contextul stării de alertă, scopul vizat 
fiind prevenirea infectării și combaterea 
răspândirii virusului Covid19.

La activităţile desfăşurate în cele trei zile au 
participat peste 400 de politiști, jandarmi, 
polițiști locali, precum și reprezentanți ai 
Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, Direcției de Sănătate Publică.

Astfel, au fost verificate peste 180 de 
societăți comerciale, pentru abaterile 

constatate pe parcursul acţiunilor fiind aplicate 
89 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 
aproximativ de 28.000 de lei.

Dintre acestea, 17 au fost aplicate pentru 
încălcarea măsurilor de protecţie individuală.

Sănătatea și siguranța cetățenilor sunt 
prioritare pentru toate instituțiile cu atribuții în 
domeniul ordinii și siguranței publice, astfel că 
forţele de ordine vor desfășura în această 
perioadă activităţi de verificare cu privire la 
respectarea prevederilor impuse pe perioada 
stării de alertă, pentru a proteja cetăţenii și 
pentru a preveni răspândirea noului tip de 
coronavirus.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Evoluția lucrărilor de reabilitare și modernizare a Școlii 
primare nr. 4 Zimnicea și a grădiniței din incinta acesteia se 
prezintă atfel: proiectarea și execuția grupurilor sanitare în 
cauză a fost făcută cu respectarea prevederilor Ordinului 
Ministerului Sănătății nr.1955/18.10.1995, pentru aprobarea 
Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, 
educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și 
completările ulterioare, în speță art.24, Tabelul. Nr.6 din 
Anexa la acest Ordin.

Conform acestui act normativ la grădinițele cu program 
normal, prelungit și săptămânal „grupurile sanitare sunt 
comune pentru copiii de ambele sexe”.

În ceea ce privește restul grupurilor sanitare din această 
școală, ele sunt de mai multe categorii și anume: grupuri 
sanitare cadre didactice, separat pentru ambele sexe; 
grupuri sanitare elevi, separat pentru ambele sexe; grup 
sanitar pentru persoane cu dizabilități; grupuri sanitare la 
vestiare, separat pentru ambele sexe.

Edilii orașului Zimnicea ne asigură încă o dată că 
proiectarea și execuția lucrărilor de consolidare, reabilitare și 
modernizare a tuturor unităților școlare din oraș respectă în 
totalitate normativele în vigoare, iar la finalul lucrărilor toate 
unitățile școlare vor fi la standarde europene și pregătite să 
asigure copiilor și elevilor cele mai bune condiții pentru 
desfășurarea unui act educațional de calitate.

Cornelia RĂDULESCU

7 teleormăneni diagnosticați pozitiv
 COVID-19 au cerut externarea

Primăriile ar putea angaja zilieri pentru 
întreținerea pajiștilor și suprafețelor forestiere  
(urmare  din  pagina  1)
Potrivit inițiatorilor, “legea 

este necesară întrucât,  în 
momentul de față, Primăriile 
și Consiliile locale care dețin 
terenuri agricole și / sau 
forestiere pe care trebuie 
desfășurate activități cu 
caracter ocazional, cum sunt 
curățirea pășunilor, lucrări de 
împădurire, plantare puieți 
forestieri, lucrări de defrișare, 
igienizare și curățire în păduri 
nu pot angaja zilieri”. 

În prezent, așa cum 
prevede Legea nr. 52/2011 
privind exercitarea unor 
a c t i v i t ă ț i  c u  c a r a c t e r  
ocazional desfășurate de 

zilieri, de munca lucrătorilor 
cu ziua pot beneficia  doar 
firmele, persoanele fizice 
autorizate și întreprinderile 
individuale sau familiale.

Plata brută a zilierilor se 
stabilește prin negociere 
directă cu angajatorul, dar, 
conform Legii  52/2011, 
aceasta nu poate fi mai mică 
decât valoarea pe oră a 
salariului minim brut pe țară, 
ceea ce înseamnă că plata nu 
poate fi mai mică de 13,3 
lei/oră.

După cum stabilește 
Legea 52/2011, lucrătorii cu 
ziua pot activa în mai multe 
domenii, printre care și 

agricultură, vânătoare și 
servicii anexe; silvicultură; 
pescuit  ș i  acvacultură; 
activități de alimentație 
(catering) pentru evenimente; 
restaurante; baruri și alte 
act iv i tă ț i  de serv i re  a 
băuturilor, dar și hoteluri şi 
alte facilități de cazare.

 Ca să poată fi aplicată, 
legea care prevede că 
primăriile și consiliile locale 
pot angaja zilieri trebuie 
v o t a t ă  ș i  î n  C a m e r a  
D e p u t a ț i l o r  ș i  a p o i  
promulgată de președintele 
României. 

George ZAVERA

România a rămas și în 2019 lider în UE, 
pentru al treilea an consecutiv, la cât alocă 
pentru salariile angajaților statului din veniturile 
strânse prin taxe și impozite de la populație și 
firme, venituri care sunt printre cele mai reduse 
în rândul țărilor membre, notează Profit.ro.

Statul român a urcat pe prima poziție în 2017 
și s-a menținut pe același loc și în 2018, ca 
urmare a politicilor de creștere accelerată a 
veniturilor angajaților în sistemul public, dar și 
din cauză că numărul acestora a crescut 
constant, indiferent de partidele aflate la 
guvernare, relevă date Profit.ro.

La nivelul UE, cheltuielile cu salariile au 
crescut în toate țările, dar asta după o perioadă 
de consolidare a finanțelor publice. Pe de altă 
parte, problema României este accentuată și 
de faptul că statul este penultimul în UE la 
venituri colectate la buget ca pondere în PIB.

Cheltuielile pentru salarii, plătite angajaților 
din administrația centrală, dar și celor din 
administrația locală, au reprezentat anul trecut 
35,44% din veniturile statului român, în urcare 
de la 34,22% în 2018. Iar asta în condițiile în 

care și veniturile au crescut, relevă ultimele 
date, analizate de Profit.ro.

Ponderea în PIB a cheltuielilor cu salariile 
angajaților din sectorul public s-a situat anul 
trecut la 11,2%, cu puțin peste media UE de 
10,1%. Veniturile statului român, colectate în 
principal din taxe și impozite, sunt, însă, 

reduse, de 31,7% din PIB anul trecut, față de o 
medie UE de 46,2% din PIB. Altfel spus, statul 
român este sărac, dar încearcă să-și plătească 
bine salariații, semnificativ mai bine remunerați 
comparativ cu sectorul privat.

Asociaţia Română a Constructorilor de Autostrăzi 
(ARCA), Ministerul Muncii şi Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au decis înfiinţarea 
unei burse a locurilor de muncă în construcţii, potrivit unui 
comunicat al ARCA, remis Agerpres.

"Revenirea românilor în ţară în contextul pandemiei de 
Covid -19 şi lipsa forţei de muncă de pe şantiere, necesarul 
fiind estimat la 500.000 de persoane, au fost doar două dintre 
argumentele care au stat la baza deciziei de a realiza Bursa 
Locurilor de Muncă în domeniul construcţiilor - 'Construim 
Împreună'", se arată în comunicat.

Astfel, au fost puse bazele parteneriatului unic între cele 
trei entităţi pentru crearea primului portal dedicat unei 
industrii de o importanţă strategică.

Bursa Locurilor de Muncă în domeniul construcţiilor - 
"Construim Împreună" - va fi un portal online, creat pentru a 
facilita identificarea forţei de muncă necesară creşterii 
capacităţii de construcţie a firmelor din domeniu, precum şi 
găsirea, într-un timp scurt, a unui loc de muncă de către: 
românii întorşi din străinătate în contextul pandemiei de 
Covid-19; lucrători care doresc să-şi schimbe locul de muncă 
şi sunt dispuşi să urmeze cursuri de calificare/specializare; 
şomeri din domenii conexe, pentru care reconversia 
profesională se poate asigura rapid; tineri absolvenţi de şcoli 
profesionale, licee tehnice şi facultăţi de profil, aflaţi în 
căutarea unui loc de muncă.

Pentru realizarea portalului "Construim Împreună" vor fi 
corelate: bazele de date ale ANOFM cu distribuţia regională a 
şomerilor; datele firmelor de construcţii privind necesarul de 
forţă de muncă pentru şantierele deschise în prezent; 
estimările referitoare la necesarul de forţă de muncă pentru 
viitoarele proiecte de infrastructură, într-o perspectivă de 10 
ani, conform Master Planului General de Transport; 
informaţiile comune ale instituţiilor statului şi companiilor 
private despre necesarul de cursuri de formare/calificare.

Școala primară 
nr. 4 Zimnicea, reabilitare

 și modernizare

Se înfiinţează o 
bursă a locurilor de muncă 

în construcţii

Legea apărării populației în 
cazul stării de urgență va fi 
modificată de Ministerul 
Apărării Naționale.

M.Ap.N a pregătit câteva 
modificări pe care vrea să le 
aducă Legii 446/2006 care 
privește pregătirea populației 
pentru apărare în cazul stării 
de urgență.

Astfel, mobilizarea tuturor 

cetățenilor incorporabili va fi 
posibilă și în caz de stare de 
urgență, nu doar în caz de 
război sau la instituirea stării 
de asediu, cum se prevedea 
până acum.

De asemenea, proiectul de 
modificare a legii cuprinde și 
prevederea ca soldații și 
gradaț i i  să nu mai  f ie  
considerați simpli angajați, ci 

militari profesioniști.
Într-un alt articol nou 

in t rodus reg lementează 
categoriile de angajați care au 
nevoie de instrucție militară, 
lucru pe care îl stabilește 
Guvernul.

O altă modificare este 
a c e e a  c ă  M A p N  d ă  
posibilitarea studenților civili 
de a efectua serviciul militar.

Modificare legislativă. Studenții pot face armată

România, lider în UE la cât alocă 
statul pentru salariile propriilor angajați



5

Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:



6

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

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



În cazul redeschiderii şcolilor, 
comunităţile se vor confruta cu 
focare de infecţie la copiii de 
toate vârstele, avertizează unii 
experţi.

În dezbaterile intense privind 
redeschiderea şcol i lor,  o 
întrebare-cheie a fost dacă şi cât 
de mult pot transmite copiii 
coronavirusul. Un studiu amplu 
efectuat de Centrul sud-coreean 
pentru Controlul şi Prevenirea 
Epidemiilor are răspunsul: Copiii 
mai mici de zece ani transmit 
coronavirusul cu o frecvenţă mai 

redusă decât adulţii, dar riscul 
nu este zero. În schimb, copiii cu 
vârste între zece şi 19 ani pot 
transmite coronavirusul cel puţin 
la fel de mult ca adulţii, 
informează cotidianul The New 
York Times..

Cercetătorii sud-coreeni au 
monitorizat 59.073 de persoane 
care au avut contacte cu 5.706 
de pacienţi bolnavi de Covid-19, 
în perioada 20 ianuarie - 27 
mart ie 2020. Studiul s-a 
concentrat pe rata contagierii în 
rândul membri lor famil iei  
restrânse. Rata contagierii a fost 
de 18,6% în familiile în care erau 
copii cu vârste cuprinse între 10 
şi 19 ani. În casele în care erau 
copii cu vârste de până la nouă 
ani, rata contagierii era de 5,3%.

"Studiul nostru are unele 
limitări. În primul rând, numărul 
cazurilor de infectare poate a 
fost subestimat, dat fiind că 
poate nu au fost identificaţi 
bolnavii asimptomatici. În plus, 
cazurile detectate ar fi putut fi 
contagiate prin expuneri în afara 

locuinţei", subliniază cercetătorii 
sud-coreeni.

Concluziile sugerează că, în 
cazul redeschiderii şcolilor, 
comunităţile se vor confruta cu 
focare de infecţie la copiii de 
toate vârstele, avertizează unii 
experţi.

"Mă tem că există acest 
sentiment că pur si simplu copiii 
nu se vor infecta sau nu se vor 
infecta la fel ca adulţii şi că, prin 
urmare, ar fi o categorie aparte. 
Va fi contagiere. Trebuie să 
acceptăm acest lucru şi să îl 
includem în planurile noastre", 
afirmă Michael Osterholm, 
expert la Universitatea din 
Minnesota.

Unele studii din Europa şi 
A s i a  a u  s u g e r a t  c ă  
probabilitatea infectării copiilor 
este mai redusă. Dar multe 
dintre acest studii au fost de 
amploare redusă şi nu au avut o 
metodologie corectă, explică dr. 
Ashish Jha, directorul Institutului 
de  Sănăta te  G loba lă  a l  
Universităţii Harvard.  

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Premierul Ludovic Orban a vorbit, luni seară, la Digi24 
despre existența mai multor scenarii pentru deschiderea 
școlilor în septembrie, în funcie de evoluția epidemiei, 
conform Stiriedu.ro. El a spus, potrivit sursei citate, că 
numărul elevilor dintr-o clasă trebuie redus, nu doar din 
cauza epidemiei: “oricum aveam număr mare de elevi în 
clase”.

El a spus că scenariile pentru deschiderea școlilor 
sunt analizate într-un grup interministerial, fără să poată 
să ofere detalii exacte.

 „Am constituit un grup interministerial în care am 
pregătit deschiderea şcolilor în funcţie de diferitele 
variante epidemiologice. Nu pot să spun acum. Dacă 
reducem numărul de cazuri şi riscul de infectare scade 
semnificativ, deschidem şcoala într-un fel, dacă va creşte 
numărul de cazuri, deschidem şcoala într-alt fel. Sunt 
variante, deschidem şcoala cu toţi copiii în clasă, 
deschiderea să o facă pe rând în clasă, online sau să se 
facă oricum şcoală, să finalizăm achiziţia tabletelor, 
pentru copiii care nu au acces la internet. Dar nu putem 
stabili acum. Noi trebuie să fim pregătiţi pentru fiecare 
scenariu. Eu sunt optimist în ceea ce priveşte evoluţia. E 
clar că trebuie redus numărul de elevi în clasă, oricum 
aveam număr mare de elevi în clase, peste 30 în şcolile cu 
renume mai ales. Dar şi în alte şcoli, oricum avem număr 
mare de copii în clasă.”, a declarat Ludovic Orban, la Digi 
24, luni seara.

Un vaccin împotriva coronavirusului dezvoltat de 
Universitatea din Oxford (Marea Britanie) este sigur și 
produce imunizarea celor cărora le-a fost administrat, 
arată rezultatele unui studiu clinic realizat pe 1.077 de 
pacienți și citat de BBC.

Studiul clinic a arătat că virusul injectabil a dus la 
apariția de anticorpi și celule care luptă împotriva 
coronavirusului.

Rezultatele studiului clinic sunt încurajatoare, arată 
BBC, dar pentru validarea lor finală mai este nevoie de un 
studiu pe eșantioane mult mai mari de populație.

Guvernul Marii Britanii a comandat deja 100 de 
milioane de doze din vaccinul dezvoltat de cercetătorii 
Universității din Oxford.

Vaccinul, numit ChAdOx1 nCoV-19, este dezvoltat cu 
o viteză fără precedent, la fel ca toate celelalte vaccinuri-
candidat. El este dezvoltat pe baza unui virus care 
provoacă răceala comună la cimpanzei și care a fost 
modificat genetic pentru ”a semăna” cu coronavirusul. 
Prin urmare, el atrage un răspuns al organismului care 
împiedică și infectarea cu Covid-19, potrivit BBC.

Premierul Orban:
 Mai multe scenarii pentru

 deschiderea școlilor

Un vaccin dezvoltat de 
Universitatea Oxford determină 

imunizarea față de Covid-19

Mai ales în timpul verii, acest fruct delicios, cu 
conținut scăzut de calorii, dar deosebit de bogat în 
micronutriente protectoare, ne potoleşte setea. 
Desigur, există numeroase argumente pentru a 
consuma aromatul pepene galben.

Nutriționiștii îl recomandă mai ales pentru că 
miezul său conţine principii active deosebite.

Pepenele galben are  excelente proprietăţi 
laxative, diuretice  şi răcoritoare. Nutriţioniştii 
europeni ne recomandă să consumăm pepene 
galben pentru că acest fruct are o compoziţie 
complexă și conține : vitamine din complexul B 
(printre care B3, niacina, vitamină care scade 
nivelul colesterolului rău şi stabilizează nivelul 
glicemiei), vitamina B9  (acidul folic),  
indispensabil creșterii și sintezei globulelor roșii, 
vitamina C, un renumit antioxidant, beta-caroten, 
o substanţă esenţială pentru sănătatea pielii şi 
pentru procesul de regenerare a celulelor.

Pepenele galben este un detoxifiant natural, 
iar proprietățile sale  de drenor sunt apreciate de 
multă vreme. De asemenea, beta-carotenul din 
compoziția fructului are un efect antioxidant 
recunoscut, renumit pentru puterea sa de a 
încetini  procesul de îmbătrânire şi de întărire a 

sistemului imunitar. Aromatul pepene galben 
conţine, de asemenea, fibre şi multe minerale, 
dintre care se remarcă potasiul, fierul, cuprul şi 
magneziul, care ajută la menţinerea echilibrului 
metabolic. Pentru că este sărac în sodiu (14 mg 
/100 de grame), pepenele galben este 
recomandat şi în regimurile de cruţare.

“Pepenele galben este o sursă foarte bună de 
zeaxantină, o componentă vitală a retinei ochilor. 
Acest carotenoid combate efectele radiaţiilor 
ultraviolete atât de dăunătoare ochilor şi previne 
pierderea vederii. De aceea, îndeosebi 
persoanele care petrec multe ore în faţa 
calculatorului, este bine să urmeze o cură cu  
pepene galben. De asemenea, consumul acestui 
fruct este benefic în caz de anemie, tuberculoză, 
tuse de diverse etiologii, bronşite şi hemoroizi”, 
precizează într-un studiu Maria Niculescu, 
specialist în  nutriţie.

Totodată, pepenele galben curăţă tubul 
digestiv. Pentru un efect mai puternic, după o 
porţie de pepene galben consumaţi şi două linguri 
cu tărâţe de grâu înmuiate în apă, susţin 
nutriţioniştii europeni.

Studiu sud-coreean: 

Copiii cu vârste peste 10 ani pot transmite 
coronavirusul la fel ca adulţii

O echipă de epidemiologi a 
guvernului chinez dă peste cap 
recomandări le iniț iale ale 
specialiștilor cu privire la spațiul 
de siguranță pentru evitarea 
infecțiilor. 

Oamenii de știință chinezi 
arată că noul coronavirus poate 
rezista în aer timp de jumătate 
de oră, dar mai ales că poate 
ajunge până la persoanele aflate 
la 4,5 metri de sursa de infecție. 
Asta în condițiile în care 
autor i tă ț i le  recomandă o 
distanță de siguranță de 1-2 
metri.

Studiul mai arată că virusul 
poate rezista zile întregi pe 
suprafeţele pe care cad stropi de 
respiraţie ale persoanelor 
infectate, ceea ce sporeşte riscul 
de contagiune. Timpul în care 
virusul rezistă pe o suprafaţă 

depinde de factori precum 
temperatura sau tipul de 
suprafață.

L a  o  t e m p e r a t u r ă  d e  
aproximativ 37 de grade Celsius, 
virusul poate supravieţui între 
două şi trei zile pe materiale 
precum sticla, pânza, metalul, 
plasticul sau hârtia. Studiul este 
bazat pe un caz de infecție care 
a avut loc în China pe 22 
ianuarie.

Concret, un pasager a urcat 
într-un autobuz de distanță 
lungă și s-a așezat pe al doilea 
rând din spate. Pasagerul avea 
deja simptome, dar autoritățile 
nu declaraseră încă starea de 
alertă, așa că bolnavul nu purta 
mască, nici cei mai mulți dintre 
pasageri.

Cum toate autobuzele din 
China au camere de luat vederi 

instalate, experții au putut 
reconstitui felul în care s-a 
propagat virusul. Destinatarii nu 
erau doar oameni așezați în 
apropierea sursei de infecție, dar 
și călători aflați la 4,5 metri. Cei 
șapte au fost confirmați pozitiv 
ulterior, inclusiv un pasager care 
nu avea simptome.

În plus, după ce pasagerii au 
coborât din autobuz, alți oameni 
au urcat, 30 de minute mai 
târziu. Din noul grup de 
pasageri, un om s-a infectat la 
rândul lui cu noul coronavirus. 
Autorii studiului au precizat că 
omul a inspirat cel mai probabil 
aerosoli respirați de pasagerii 
infectați anterior.Studiul, au spus 
autorii, demonstrează încă o 
dată importanța spălării mâinilor 
și purtarea de măști în spațiile 
publice închise.

Beneficiile pepenelui galben 

Cum se ia coronavirus. Sfaturi esențiale de ultimă oră



8 DIVERSE

Un moldovean prinde pestisorul de aur, care ii spune:

- Daca imi dai drumul, iti indeplinesc 3 dorinte!

- Nu ma mai pacalesti! Cand te-a prins nevasta-mea ai 

transformat-o intr-o halba de bere!

- Pai daca a vrut sa fie visul oricarui barbat...

***

- Daca vrei sa supravietuiesti, trebuie sa renunti 

neaparat la alcool!

- Stiam eu ca boala mea nu are leac...

***

Un moldovean se duce la posta sa trimita o scrisoare in 

strainatate.

- Par avion? il intreaba functionara.

- Nu ! Nu pareti.

Pastila de râs

Această tehnologie permite deschiderea 
ferestrelor fără ca zgomotul să reprezinte o 
problemă.

Zgomotele care vin de afară ne pot deranja 
în mod continuu, mai ales în cazul în care stăm 
lângă o arteră circulată și ne dorim să ne 
aerisim locuința. Oamenii de știință de la 
Universitatea Tehnologică Nanyang din 
Singapore susțin că au creat o tehnologie care 
poate rezolva această problemă.

Cercetătorii explică faptul că au reușit să 
creeze o tehnologie care anulează sunetele 
din afara locuințelor. La baza acestei inovații se 
află o tehnologie similară celei folosite de către 
căștile audio care blochează sunetele 
exterioare, notează Futurism.

O serie de difuzoare mici eliberează unde 
sonore care au rolul de a anula sunetul produs 
de către trafic, trenuri sau chiar avioane. 
Cercetătorul Bhan Lam a declarat faptul că 
această invenție răspunde unei probleme cât 
se poate de practice. Mai exact acesta explică 
faptul că locuitorii din Singapore preferă să 

deschidă ferestrele pentru a a-și aerisi 
locuințele.

„În locuri precum Singapore, dorim să ținem 
ferestrele deschise cât mai mult”, a declarat 
cercetătorul.

 „Ideea de bază a acestui proiect este de a 
reduce utilizarea aerului condiționat și de a 
împiedica acumularea de aer cald, păstrând 
geamurile deschise”, mai adaugă cercetătorul.

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

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

Telefon: 0762/660.254.
***

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

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

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

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

Anunţ

În conformitate cu HG 878/2005, art. 26, alin. 1).
SC AVIALEX SRL, cu sediul în Alexandria, Ferma nr. 3 Vitănești, CUI RO 28637691, 

înregistrat la Oficiul Registrul Comerțului Teleorman sub nr. J34/423/2011;
Își desfășoară activitatea pe raza mun. Alexandria, Ferma nr. 3 Vitănești, jud. Teleorman, 

conform cod CAEN: 0147 - Creșterea păsărilor.
Activitatea pe care o desfășoară nu are impact negativ asupra mediului, conform autorizației 

integrate de mediu nr. 1 din 19.01.2015, eliberată de APM Teleorman.
Respectă prevederile legii nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 

195/2005 privind protecția mediului.
Asigură prin sisteme proprii supravegherea mediului pentru identificarea și prevenirea 

riscurilor, ține evidența rezultatelor, anunță organele competente în cazul accidentelor 
neprevăzute.

Anunţ public

Duminică, 19 iulie s-a înregistrat o premieră pentru România. 
Doi sportivi cățărători, membri ai Lotului de Performanță Climb 
Again și care văd împreună doar 1%, au cucerit vârful Mont Blanc 
- 4810 metri – cel mai înalt vârf din Europa occidentală, aflat în 
Alpii francezi. Cei doi sportivi nevăzători, Alex Benchea (21 de 
ani) și Răzvan Nedu (21 de ani), au fost însoţiţi în această 
expediţie de ghizii montani internaționali Clement Naelegen și 
Cristina Pogăcean, de antrenorul lor, Claudiu Miu și de 
cățărătorul-fotograf Cătălin Grigoriu. Inainte de a reveni miercuri 
în România, Alex Benchea și Răzvan Nedu au acordat un interviu 
la RFI.

Răzvan Nedu, căpitanul Lotului Național de Paraclimbing, 
parte din Clubul Climb Again, a fost primul care a răspuns.

«Cumva, când ne apropiam şi ştiam că o să fie, ghidul meu, 
Cristina Pogăcean, mi-a zis «Hai să alergăm !». Nici nu m-a lăsat 
să zic «Da, hai să alergăm!» ci ea chiar a luat-o la goană! După ce 
am luat-o și eu la goană, am realizat că exact același lucru îl 
făceau și Alex cu Clement. Așa am ajuns în alergare pe vârf, în 
același timp. A fost o bucurie din aia copilărească. Mă simteam 
super liber și mă bucuram că făceam ceea ce îmi place.»

«Aclimatizarea a fost mai grea, ne-a dat diverse dureri de cap. 
Apoi a fost nevoie de multă hidratare» mai spune Răzvan Nedu.

«Mesajul nostru este că se poate ! Atunci când visezi, dacă 
muncești pentru visul tău, el se poate realiza. Nu contează dacă 
ai o dizabilitate sau nu. Prin reușita noastră vrem să arătăm că 
persoanele cu dizabilități pot face foarte multe lucruri. Vrem să-i 
încurajăm să iasă din casă ca să lucreze pentru a-si îndeplini 
visele. Visul lui Alex a fost Mont Blanc și eu m-am bucurat să fiu 
alături de el. Sunt sigur că alți copii, alte persoane, au alte vise, 
poate altceva decât Mont Blanc. E important pentru acești 
oameni să vadă că alții își îndeplinesc visele muncind pentru ele. 
Mai ales un vis așa mare și așa complicat, și nu mă gândesc doar 
la ascensiunea propriu-zisă. Dacă acest vis s-a realizat, cu 
sigurantă pot fi realizate si alte vise. Asa vrem să-încurajăm pe 
toti acești copii și tineri.»

Alex Benchea, al doilea căţărător nevăzător, poreclit dealtfel 
«Alpinistul cu ochii albi», a reușit duminică să urce până la 4.810 
metri după ce în decembrie anul trecut cucerise vârful 
Kilimanjaro din Tanzania, Africa de est, înalt de 5.895 metri, tot în 
cadrul unui proiect Climb Again. L-am întrebat ce a resimţit când 
a ajuns pe Mont Blanc.

«Bucurie, împlinire, un rezultat al muncii întregii noastre 
echipe. Am fost fericit, bucuros, pentru că am reușit să ajung sus 
pe Mont Blanc. A fost o ascensiune complexă, am avut si porțiuni 
de trekking, de cățărat și de mers cu colțarii pe gheață și în 
zăpadă. Am învățat să folosesc bețele de trekking pe porțiuni 
expuse și, experiența în sine a fost foarte provocatoare» mai 
spune Alex Benchea.

Alex Benchea și Răzvan Nedu,
 cei doi alpiniști nevăzători, au 

cucerit vârful Mont Blanc

Continentul african se 
desprinde încet, iar oamenii 
de știință spun că acest lucru 
ar duce la nașterea unui nou 
ocean, scrie nbcnews.com.

Continentul african a făcut 
obiectul studiilor din punct de 
vedere al mișcărilor tectonice, 
în ultimele decenii. Cele mai 
recente măsurători prin 
satelit ajută oamenii de 
știință să înțeleagă mai bine 
fenomenul și oferă informații 
prețioase pentru a studia 
nașterea treptată a unui nou 
ocean într-un punct unic 
geologic de pe planetă.

Acest continent se află în 
vârful a trei plăci tectonice 
care se îndepărtează una de 
cealaltă, reprezentând un 
proces geologic complex. 
Cele trei plăci se separă cu 
viteze diferite. Placa arabă se 

îndepărtează de Africa cu o 
viteză de aproximativ 25,4 mm 
pe an, în timp ce cele două 
plăci africane se separă mai 
lent.

Cercetătorii spun că există 
semne clare că această 
tranziție are loc și că, pe 

măsură ce plăcile se desprind, 
m a t e r i a  d i n  a d â n c u l  
Pământului se deplasează la 
suprafață și formează crustă 
oceanică la creste.

„Acesta este singurul loc 
de pe Pământ unde puteți 

studia modul în care riftul 
continental devine o fisură 
o c e a n i c ă ” ,  a  d e c l a r a t  
Christopher Moore, doctorand 
la Universitatea din Leeds, 
Marea Britanie, care a utilizat 
măsurătorile prin satelit pentru 
a monitoriza activitatea 

vulcanică din Africa de Est, 
asociată cu f isurarea 
continentului.

Oameni de știință spun 
că în cele din urmă Africa va 
fi despărțită în două și se va 
ivi un nou bazin oceanic în 
câteva milioane de ani. 
Potrivit experților, va fi 

nevoie între 5 și 10 milioane 
de ani pentru ca acest nou 
ocean să se formeze.

Deocamdată, cea mai 
evidentă dovadă este o fisură 
lungă de 35 de mile în deșertul 
etiopian.

Cercetătorii din Singapore au creat o 
fereastră care ”anulează” sunetele din stradă

Continentul african se desprinde încet



1822 - S-a născut geneticianul austriac Johann Gregor 

Mendel, descoperitorul legilor eredităţii (m. 6 ianuarie 

1884).

1887 - S-a născut 

G u s t a v  H e r t z ,  

fizician german, 

laureat al Premiului 

Nobel pentru fizică 

în 1925 (m. 30 oct 

1975).

1938 - A încetat din 

viaţă compozitorul 

Ionel Fernic (n. 29 

mai 1901).

1946 - A fost creată Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

(OMS), care începe să funcţioneze efectiv la data de 7 

aprilie 1948.

2000 - A murit regizorul francez Claude Sautet (n. 1924).

2001 - A murit Vlad Mugur, regizor la Teatrul Naţional din 

Cluj (n. 22 iunie 1927)

2005 - Microsoft anunţă numele final al noului sistem de 

operare: "Windows Vista".

2009 - Cea mai lungă eclipsă totală de Soare din secolul al 

XXI-lea. Durata maximă a fost de 6 minute și 39 de secunde 

pe coasta Asiei de sud-est. O eclipsă mai lungă va fi posibilă în 

iunie 2132.
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07:00 Telejurnal matinal 10:05 
Chipurile României 10:55 Secretul 
l u i  N o k - D u  1 2 : 3 0  C r o n i c i  
Mediteraneene 13:00 Ediţ ie 
specială 13:30 Kevin Dundon-
bucătar in Irlanda 14:00 Telejurnal 
15:00 Convieţuiri 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 
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Este posibil sa va 
confruntati cu probleme 
de natura sentimentala. 
Nu este cazul  sa 
"depunet i  armele"!  
Dupa o discutie cu 
persoana iubita, reusiti 
s a  c l a r i f i c a t i  
neintelegerile. 

Sunteti iritat si nu 
reusiti sa va stapaniti 
n e r v o z i t a t e a  d i n  
cauza unei  vest i  
neplacute pe care o 
primiti de la persoana 
iubita. Riscati sa 
provocat i  d ispute 
verbale cu cei din jur. 

Nu sunteti prea 
comunicativ. Ar fi bine 
sa nu va angajati in 
activitati importante, 
care necesita putere 
d e  c o n c e n t r a r e .  
Acordati mai multa 
a t e n t i e  a t e n t i e  
problemelor familiei!

Partenerul de viata 
nu este de acord sa 
plecati intr-o calatorie 
de afaceri. Stabiliti-va 
prioritatile si tineti 
cont de sfaturile unei 
rude apropiate! Spre 
seara, primiti oaspeti 
dragi.

A c t i v i t a t e a  
profesionala este 
afectata de puterea 
s c a z u t a  d e  
c o n c e n t r a r e .  I n  
relatiile cu partenerul 
de viata, va sfatuim 
sa dati dovada de 
mai multa diplomatie. 

Incepeti ziua plin 
de entuziasm si va 
simti t i  instare sa 
demarat i  o  noua 
lucrare. Revine in 
actualitate o problema 
pe care ati tratat-o cu 
superficialitate acum 
cateva zile. 

Se pare ca aveti 
d i f i c u l t a t i  d e  
comunicare si nu reusiti 
sa va faceti inteles. 
Daca acordati mai 
multa atentie necesara 
partenerului de viata, 
relatiile sentimentale 
pot fi armonioase.

N u  e s t e  
r e c o m a n d a b i l  v a  
a s u m a t i  n o i  
responsabilitati. Tineti 
c o n t  d e  s f a t u r i l e  
partenerului de viata, 
care este dispus sa va 
ajute! Va sfatuim sa va 
dedicati unor activitati 
de rutina.

Nu va sfatuim sa 
va faceti un program 
strict. Este posibil sa 
facet i  mai  mul te  
drumuri in interes 
profesional si sa 
ajungeti tarziu acasa, 
spre nemultumirea 
partenerului de viata.

BERBEC

Inca de dimineata 
sunteti irascibil. Ideile 
dumneavoastra nu 
prea sunt acceptate de 
anturaj. Evitati discutiile 
in contradictoriu cu 
partenerul de viata si cu 
o persoana mai in 
varsta!

Dimineata s-ar 
putea sa fiti certat de 
seful ierarhic. Se pare 
ca nu dumneavoastra 
sunteti vinovat de 
intarziere. Cu ajutorul 
unei persoane cu 
experienta, reusiti sa 
rezolvati problema.

Va  c o n c e n t r a t i  
intreaga atentie asupra 
u n e i  a f a c e r i  
promitatoare si neglijati 
relatiile sentimentale. 
D e  a s e m e n e a ,  
i n ten t i ona t i  sa  va  
eschivati de la o intalnire 
cu prietenii, pentru 
afaceri. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:15 Spiritul adolescenței 
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 Fără scăpare 23:30 Ştirile 
Pro Tv 00:00 Vlad 02:00 Las 
fierbinți 03:00 Vorbeşte lumea

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 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 
Dragoste și secrete 23:00 Bravo, 
ai stil! 01:00 Știrile Kanal D 02:00 
Puterea dragostei 04:15 În 
căutarea adevărului 06:30 
Pastila de râs

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

07:15 Eu și colonelul 
09:30 La bloc 12:00 Pasiune 
neîmblânzită 14:30 Barbații 
în negru 16:30 Măscăriciul 
18:15 La bloc 20:30 A naibii 
dragoste 23:00 Soldații 
destinului 01:00 A naibii 
dragoste 03:15 Soldații 
destinului 04:45 La bloc 
06:15 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 20:10 
McL in tock !  22 :30  Câş t i gă  
România! 23:30 Anatomia lui Grey

07:45 Moștenire cu cântec 
09:45 Îngeri și Demoni 12:00 
Cum să faci ca s-o desfaci? 
13:35 Pulbere de stele 15:35 
Transformers 3 18:00 Mașinării 
infernale 20:00 Parazit 22:05 
Banii vorbesc 23:40 Jocul 
domnului Ripley 01:25 Dragoste 
și belele 03:00 Parazit 05:05 
Cum să faci ca s-o desfaci? 
06:35 Mașinării infernale
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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 

22 Iulie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

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

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

E-mail: ziarulmara@email.com
www.ziarulmara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2020 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Universitatea Craiova s-a impus la 
Botoșani, scor 2-0, prin două goluri marcate din 
lovituri de la 11 metri. Oltenii au acum patru 
puncte peste rivala CFR Cluj și sunt mari favoriți 
să câștige titlul.

Alexandru Băluță (26 de ani), fostul jucător 
al oltenilor, a ținut să-i felicite pe elevii lui 
Cristiano Bergodi și chiar a dezvăluit că s-a 
văzut cu foștii lui colegi, fapt care nu este deloc 
recomandat, mai ales într-o perioadă în care 
apar tot mai multe cazuri de infectare cu noul 
coronavirus.

"Am văzut, normal că sunt fericit. Mai ales că 
am venit acasă, în vacanță. Chiar fusesem la 
băieți, am vorbit cu ei înainte de meciul ăsta, și 
înainte de meciul cu Steaua (n.r - FCSB).

Erau și ei puțin sub presiune, dar mă bucur 
că au scăpat. Cred eu că au meritat această 
victorie", a spus Băluță.

Alexandru Băluță s-a întors recent în țară, 
după ce a încheiat sezonul din Cehia cu Slovan 
Liberec. Fostul jucător din Bănie ar urma să se 
întoarcă la Slavia Praga, formație de care 
aparține și care l-a cumpărat din România 

pentru 2,65 milioane de euro, în 2018.
Totuși, din informațiile Digi Sport, Alex 

Băluță are șanse mari să plece la formația 
maghiară Academia Puskas, locul trei în 
campionat.

Întrebat despre infectările din Liga 1, 
Cicâldău s-a bâlbâit: "Noi am limitat ieșirile în 
oraș... De fapt, nu ieșim deloc!"

Întrebat după meciul cu FC Botoșani  ce 
părere are despre cazurile de coronavirus din 
Liga 1, mijlocașul a fost destul de ezitant.

"Toți jucătorii noștri sunt responsabili. Am 
limitat ieșirile în oraș... De fapt, nu ieșim deloc. 
Mai avem două săptămâni de campionat, apoi 
vom ieși", a fost reacția lui Cicâldău.

Patronul Mihai Rotaru a anunțat amenzi 
exorbitante dacă un jucător de la Craiova va fi 
depistat pozitiv la COVID-19.

Fanii Craiovei sărbătoresc din nou în stradă
Suporterii din Bănie sunt așteptați să iasă pe 

străzi în întâmpinarea favoriților, în ciuda 
faptului că ieri, 19 iulie, s-au înregistrat 767 de 
infectări cu coronavirus în România.

Sorin Cârțu, președintele Universității, a 
afirmat că se așteaptă la manifestări de bucurie 
ale suporterilor.

"Fotbaliștii merită să fie întâmpinați așa. 
Poate să fie și la aeroport, și pe esplanadă 
acolo. Vin în cantonament și se vor opri acolo. 
Vor fi manifestările obișnuite. În orice caz, e 
important acum să rămânem cu picioarele pe 
pământ.

Sigur, e excelent că am trecut de o piatră de 
moară cum e Botoșaniul. Noi, avem încă pași 
de făcut dacă vrem să ne bucurăm la final", a 
spus Cârțu.

SPORT

Internaţionalii români Florin Andone, 27 de ani, şi Tudor 
Băluţă, 21 de ani, pot spera ca anul viitor să prindă meciuri în 
Premier League, dacă clubul nu va decide să-i împrumute din 
nou.

Finalul acestul sezon i-a prins pe unul la Galatasaray, 
unde s-a accidentat grav, iar pe celălalt la Den Haag, 
campionat care a fost suspendat din cauza COVID-19.

Brighton, echipa românilor Andone şi Băluţă, s-a salvat de 
la retrogradare

Brighton şi-a asigurat menţinerea în prima ligă engleză de 
fotbal după rezultatele înregistrate luni, în penultima etapă a 
sezonului (a 37-a).

Brighton s-a salvat de la retrogradare cu două etape 
înainte de final 

Brighton, club cu care se află sub contract românii Tudor 
Băluţă şi Florin Andone, a obţinut un punct, 0-0, cu Newcastle 
United, în deplasare, suficient pentru a fi sigur că va juca şi în 
ediţia viitoare de Premier League.

Sheffield United a pierdut acasă cu Everton, scor 0-1, prin 
golul brazilianului Richarlison (46).

UTA Arad și-a confirmat statutul de favorită în playoff-ul 
pentru promovare - s-a impus cu 2-0 la Mioveni și a făcut un 
pas important spre revenirea în primul eșalon.

A fost primul succes pentru trupa lui Laszlo Balint după un 
eșec și o remiză. Arădenii sunt pe primul loc cu 29 de puncte 
și așteaptă acum derby-ul cu Rapid de duminică.

"Este o victorie 
i m e n s ă ,  a m  
d e p ă ș i t  u n  
moment dif ici l ,  
acest grup a arătat 
putere, am suferit,  
d a r  s u n t  t r e i  
p u n c t e  
extraordinar de 
mari.

Lăsați-mă să 
fiu echilibrat, să-
mi țin băieții în 
priză, avem un 
meci important cu 
Rapid. Punctele sunt valoroase, dar vreau să arătăm tupeu și 
personalitate în joc, să demonstrăm că avem față de Liga 1," 
a declarat Laszlo Balint după meci.

Claudiu Niculescu: "E un pas înapoi, băieții sunt dărâmați"
De partea cealaltă, Claudiu Niculescu a fost dezamăgit de 

rezultat, dar speră în continuare la promovarea cu CS 
Mioveni. 

"E dureros, ne puneam mari speranțe. Am început practic 
de la 0-1, după o greșeală foarte mare. Asta se întâmplă la 
meciurile pe muchie de cuțit, orice eroare se vede pe tabelă, 
azi noi le-am comis. Nu trebuie să cedăm, mai avem 3 
meciuri, cu 3 victorii putem promova, nu trebuie să disperăm. 

E un pas înapoi acum, băieții sunt dărâmați, nu am reușit 
să câștigăm, vom regla ce nu a mers azi. Și norocul ne-a 
lăsat, am avut 6-7 ocazii mari. Dar nu e totul încheiat," a spus 
Claudiu Niculescu la finalul partidei. 

Argeșenii au jucat o singură partidă, 0-0 cu Rapid, apoi 
Mioveni a beneficiat de o pauză mai lungă, după ce meciul cu 
FC Argeș a fost amânat.

Florin Andone şi Tudor Băluţă 
vor putea juca şi anul viitor 

în Premier League

UTA a spart gheața în playoff-ul 
pentru promovare! Urmează

 derby-ul cu Rapid
Dinamoviștii speră din nou 

că vor avea un nou stadion, 
după ce în ultima perioadă s-au 
făcut pași importanți în acest 
sens. Lucrurile pot fi, însă, 
blocate.

Pentru a ”dribla” problema 
stadionului actual, s-a discutat 
despre construirea noului 
stadion în locul velodromului 
din parcul sportiv Dinamo, lucru 
cu care cicliștii și oamenii care 
locuiesc în vecinătate nu sunt 
de acord.

Locatarii nu sunt de acord 
cu agitația care s-ar produce 
dacă noua arenă se va construi 
î n  l o c u l  v e l o d r o m u l u i .  
Reprezentanț i i  asociaț iei  

cicliștilor susțin că mai există 
doa r  două  ve lod romur i  
asemănătoare în toată Europa. 
Cele două asociații au dat în 
judecată CS Dinamo, iar 
termenul de instanță va avea 
loc miercuri.

Dan Cristian Popescu: 
”Vrem să facem noul stadion în 
spate. Va avea 30.000 de 
locuri”

Dan Cristian Popescu, 
viceprimarul sectorului 2 al 
Bucureștiului, a vorbit despre 
acest nou stadion care va fi 
construi t  de la zero în 
Complexul Dinamo.

”Noi vrem să facem noul 
stadion în spate, și nu în locul 

celui actual. De ce am luat 
această decizie? Noi, inițial, am 
vrut să facem stadionul nou pe 
locul actual, dar nu s-a putut.

În primul rând, sunt litigiile 
pe care le cunoașteți, și care 
vor mai dura minimum un an. 
Sunt anumite probe pentru 
DNA care nu pot fi distruse, dar, 
cel mai important argument 
este acela că în față nu putem 
face un stadion fără pistă. 
legea te obligă să faci pistă și la 
un stadion nou.

Așa că noi vrem un stadion 
doar de fotbal pentru Dinamo. 
Va avea 30.000 de locuri, dacă 
nu chiar 33.000 de locuri”, a 
spus Popescu.

Craiova a anunțat măsuri stricte, dar 
au fost vizitați în cantonament

Construirea noului stadion Dinamo, 
blocată din nou? Cicliștii și locatarii au

 dat clubul în judecată
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