
Premierul Ludovic Orban le-
a cerut miniştrilor ca până la 31 
i u l i e ,  s u b  c o o r d o n a r e a  
m i n i s t r u l u i  F o n d u r i l o r  
Europene, Marcel Boloş, să 
definească tipul de proiecte 
finanţabile în cadrul exerciţiului 
financiar multianual european 
2021-2027, având în vedere că 
România are garanţia, în urma 
deciziei Consiliului European, 
că va beneficia de 80 de 
miliarde de euro.

(Continuare  în  pagina  3)

Miercuri, 22 iulie 
2020, s-a desfășurat 
proba scrisă din cadrul 
examenului național 
de def in i t ivare în 
învățământ, sesiunea 
2020.

Dintre cei 6.776 de 
candidați cu drept de 
participare la proba 
scrisă, au fost prezenți 
6.480 de candidați. Din 
cauza unor tentative 
de fraudă au fost 

eliminați 8 (opt) candidați, 296 de candidați au absentat și nu s-au înregistrat 
cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

(Continuare  în  pagina  7)

O reţea foarte bine organizată de traficanţi de droguri 
a fost destructurată de oamenii legii. Traficanţii 

comercializau cannabis pe raza judeţelor Teleorman, 
Giurgiu și Dâmbovița.

Polițiștii specializați în combaterea criminalității 
organizate împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. din 

Dâmbovița au efectuat 11 percheziții domiciliare pe raza 
județelor Dâmbovița și Ilfov, la persoane bănuite de trafic 

de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea 
consumului propriu. Au fost puse în executare 25 de 
mandate de aducere.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Proba scrisă a examenului 
de definitivat

Orban: Până la 31 iulie 
trebuie să definim cu precizie proiectele 

finanţabile din fonduri europene

Reţea de traficanţi de droguri care opera
 în Teleorman, destructurată 24 iulie: 

Ziua Poliției de
 Frontieră 

Prins fără permis,
 a încercat să ofere 

mită poliţiştilor
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(urmare  din  pagina  1)
Începând cu luna martie 

2020, polițiștii Serviciului de 
Combatere a Criminalității 
O rgan i za te  Dâmbov i ț a ,  
împreună cu procuror i i  
D.I.I.C.O.T – Biroul Teritorial 
Dâmbovița, au documentat 
activitatea infracțională a două 
grupuri infracționale, alcătuite 

din 9 persoane, din județul 
Dâmbovița, bănuite de trafic 
de droguri de risc și deținere 
de droguri de risc în vederea 
consumului propriu.

Din activitățile investigative 
a u  r e z u l t a t  i n d i c i i  c ă  
persoanele în cauză s-ar fi 
aprovizionat cu droguri dintr-o 
cultură de cannabis înființată 

ilegal pe raza localității 
Butimanu.

Cei în cauză ar fi utilizat 
drogurile în scopul consumului 
propriu, dar și pentru a le 
comercializa pe raza județelor 
Dâmbovița, Teleorman și 
Giurgiu.

În urma activităților, până în 
p r e z e n t ,  a u  f o s t  

indisponibilizate 106 plante ce 
făceau parte dintr-o cultură de 
cannabis indoor și outdoor, 4 
g r i n d e r e ,  2  c â n t a r e  
electronice, 9 telefoane 
mobile, 4.500 de lei, mai multe 
semințe de cannabis, obiecte 
cu urme de materie vegetală, 
p r e c u m  ș i  m a i  m u l t e  
e c h i p a m e n t e  n e c e s a r e  

creșterii și dezvoltării indoor a 
plantelor de cannabis.

Au fost puse în executare 
25 de mandate de aducere, 
persoanele depistate fiind 
conduse la sediul D.I.I.C.O.T-
Biroul Teritorial Dâmbovița, 
pentru audieri și dispunerea 
măsurilor legale.

C. DUMITRACHE

Toate tronsoanele de autostradă unde lucrările sunt gata în 
proporţie de 90%, adică peste 80 de kilometri în total, ar trebui 
să fie deschise traficului până la sfârşitul acestui an, a declarat, 
miercuri, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi 
Comunicaţiilor, Lucian Bode, într-o conferinţă de presă.

"În acest moment se lucrează pe 219 kilometri de autostradă, 
drum expres şi variante ocolitoare, şi credem că până la sfârşitul 
anului vom putea da ordine de începere a lucrărilor pentru încă 
86 de kilometri de autostradă, drum expres şi variante 
ocolitoare", a arătat ministrul.

E l  ş i - a  
e x p r i m a t  
speranţa ca, 
până la finele 
anului, să fie 
f i n a l i z a t e  
t o a t e  
t ronsoanele 
unde lucrările 
sunt gata în 
proporţie de 
peste 90%.

" S u n t e m  
f o a r t e  
avansaţi pe Autostrada Transilvania, unde în august vor fi 
finalizaţi 25 de kilometri şi avem toate condiţiile să fie daţi în 
trafic, pe VO (varianta ocolitoare - n.r.) Bacău, apoi pe cei 10 
kilometri dintre Râşnov şi Cristian, unde antreprenorul s-a 
angajat că va finaliza cu opt luni mai devreme decât prevede 
contractul. De asemenea, la Rădăuţi, antreprenorul s-a angajat 
să finalizeze în acest an varianta ocolitoare. Deci acestea sunt 
obiectivele unde avem un progres fizic de 90% şi care vor putea 
fi date în trafic în acest an. De asemenea, Sebeş-Turda, cu cele 
două loturi, unde avem progres de peste 90%, noi ne dorim să 
fie finalizate şi date în trafic în acest an", a arătat oficialul 
guvernamental.

Potrivit lui Bode, aceste tronsoane, adunate, înseamnă 
peste 80 de kilometri noi de autostradă.

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

Reţea de traficanţi de droguri care opera în Teleorman, destructurată

Data de 24 iulie a fost desemnată Ziua 
Poliţiei de Frontieră Române, prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.104 din 27 iunie 
2001, privind organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei de Frontieră.

Alegerea acestei date este legată de unirea 
celor două structuri grănicereşti din Moldova şi 
Ţara Românească de către domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, din data de 24 iulie 
1864.

Prin Înaltul Decret Domnesc nr. 893 din 24 
iulie 1864 al domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, se prevedea organizarea grănicerilor 
din Moldova după modelul celor din Ţara 
Românească şi unirea celor două corpuri 
grănicereşti.

Începând din mai 2008, Dreptcredinciosul 
Voievod Ştefan Cel Mare şi Sfânt a fost 
consfinţit ca protector spiritual al Poliţiei de 
Frontieră Române.

Mărturiile istorice arată că instituția apărării 
frontierelor a existat din cele mai vechi timpuri, 
cunoscând o serie de transformări până s-a 
ajuns la actuala structura organizatorică.

Indiferent de forma de organizare și 
denumire (plăieși, potecași, mărginași, 
cordonași, călărași, martologi, dorobanți, 
grăniceri, politiști de frontieră), întotdeauna 
conținutul misiunilor a fost același, cu anumite 
particularități, în funcție de caracterul 
perioadei istorice existente: în timp de pace 
străjuirea hotarelor, prevenirea activitatilor 
ilegale la adresa sigurantei interne, pornind de 
la graniță, a intereselor externe ale țării, iar, în 
timp de război, participarea, alături de 
celelalte forțe combatante, la lupta pentru 
apărarea pământului strămoșesc.

Aceasta instituție este la fel de veche 
precum sunt teritoriile pe care au trăit 
strămoșii noștri, acționând în funcție de 
perioada istorică.

În anul 1834, pe timpul Regulamentului 
Organic, s-a înființat pentru prima dată, în 
Muntenia, Corpul Grănicerilor, întocmindu-se 
„Proectul asupra pazei Dunărei și a graniței 
dinspre Austria și Moldova".

În total, pe marginea Dunării erau 222 
pichete, pe frontiera cu Austria 154, iar spre 
Moldova 103, pentru ele fiind nevoie de 7.761 
graniceri.

Un alt moment important în evoluția 
instituției este cel din 1850, când Barbu 

Dimitrie Știrbei a dat „Legiuirea granițelor" nr. 
129/14 iulie 1850 pentru Organizația 
Grănicerilor, votată de Divan la 23 iulie 1850, 
un regulament în care stabilește modul de 
asigurare a pazei și controlului granițelor, 
încadrarea cu personal, numărul pichetelor 
(222 pe Dunăre, 154 pe granița cu Austria și 
103 pe cea a Moldovei) și al oamenilor care le 
compuneau, pe fiecare parte de graniță (4.484 
pe linia Dunării, 2156 pe granița cu Austria, 
721, cu Moldova, dintr-un total de 7361 de 
persoane), consfințind apariția armei 
grănicerilor. 

Dupa Unirea Principatelor (1859), Corpul 
Grănicerilor a continuat să rămână cu aceeași 
organizare până în 1864, când s-au înființat în 
Moldova 15 companii de grăniceri și s-a făcut 
organizarea totală a grănicerilor din toată țara. 

Un moment de aleasă semnificație, nu 
numai pentru grăniceri, ci și pentru întreaga 
oștire, l-a reprezentat solemnitatea de la 1 
septembrie 1863, de pe platoul Cotroceni, de 
acordare a noilor drapele unităților militare.

Acestea purtau cele trei culori introduse 
după proclamarea Unirii, roșu, galben și 
albastru, precum și inscriptia „Onoare și 
patrie". Grănicerilor li s-au înmânat doua 
drapele: unul Cordonului Dunării, altul 
Cordonului Munților.

Prin Hotararea C.S.A.T. nr. 113 din 16 
decembrie 1998 privind Programul M.I. de 
restructurare a forțelor cu competente la 
frontiera de stat s-a dispus ca să se constituie 
Poliția de Frontieră Română, condusă de 
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, 
pentru îndeplinirea misiunilor de pază, 
supravegherea și controlul frontierei de stat, 
iar prin O.U.G. nr. 80 din 4 iunie 1999 s-a 
înființat Poliția de Frontieră Română, prin 
preluarea structurilor și efectivelor C.N.Gr. si 
D.P.F. din cadrul Direcției Generale de Poliție 
de Frontieră, Străini, Probleme de Migrări și 
Pasapoarte. La data intrarii in vigoare a 
ordonantei s-a înfiintat și Garda de Coastă, în 
structura I.G.P.F., prin preluarea unităților de 
marină grănicerească maritimă și fluvială din 
cadrul C.N.Gr. și a unor posturi ale Poliției T.N. 
din cadrul I.G.P., stabilite prin Ordin al 
m i n i s t r u l u i  d e  I n t e r n e .  S u r s a :  
politiadefrontiera.ro

Cornelia RĂDULESCU

Un bărbat a oferit 1.000 de 
euro mită unor polițiști și a fost 
prins în flagrant. Bărbatul este 
cercetat pentru săvârşirea 
infracţiunii de dare de mită.

U n  b ă r b a t  c a r e  
conducerea un autoturism 
având dreptul de conducere 
suspendat a fost prins în 
flagrant, în timp ce încerca să 
obțină indulgența polițiștilor, 
contra sumei de 1.000 de 
euro. Polițiștii au refuzat 
categoric oferta și au sesizat 
situația la D.G.A..

Astfel, ofiţerii Direcţiei 

Generale Anticorupţie – 
S e r v i c i u l  J u d e ţ e a n  
Anticorupţie Teleorman, sub 
coordonarea procurorului din 
cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Teleorman, 
au organizat şi realizat o 
acţiune de prindere în flagrant 
a unui bărbat în timp ce oferea 
suma de 1000 euro către 3 
polițiști din cadrul Poliției 
municipiului Roșiorii de Vede 
– Biroul Poliției Rutiere.

În fapt, bărbatul fusese 
depistat în timp ce conducea 
un autoturism având dreptul 

de conducere suspendat, 
sens în care a fost condus la 
sediul Poliției municipiului 
Roșiorii de Vede, unde a oferit 
celor 2 polițiști din echipajul 
de poliție rutieră care l-a 
d e p i s t a t ,  p r e c u m  ș i  
adjunctului șefului de poliție, o 
sumă de bani pentru a nu i se 
întocmi dosar penal.

Persoanei în cauză i s-a 
adus la cunoștință calitatea 
de inculpat pentru săvârşirea 
infracţiunii de dare de mită.

C. DUMITRACHE

24 iulie: Ziua Poliției de Frontieră 

Prins fără permis, a încercat să ofere
 mită poliţiştilor

Ministrul Transporturilor speră 
să fie finalizaţi în acest an 

peste 80 de kilometri 
de autostradă
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"Avem garanţia în urma deciziei Consiliului 

European că România va beneficia de 80 de 
miliarde de euro, alocări din bugetul UE 2021-
2027, alocări din Fondurile de rezilienţă şi 
recuperare din cadrul Next Generation EU. De 
asemenea, mai beneficiem de resurse din 
programul SURE, care finanţează măsuri 
active adresate angajaţilor. De asemenea, vom 
avea posibilitatea să avem resurse financiare la 
dispoziţie din cadrul React EU. Pentru a putea 
accesa aceste resurse financiare, care 
reprezintă o şansă uriaşă pentru România, va 
trebuie să ne mobilizăm la maxim în ceea ce 
priveşte exerciţiul financiar multianual bugetul 
2021-2027. (...) Sub coordonarea domnului 
ministru Boloş, până la 31 iulie trebuie să ne 
definim cu precizie care sunt programele şi 
categoriile de cheltuieli, de beneficiari, tipul de 
proiecte finanţabile în cadrul exerciţiului 
financiar multianual. Pe 31 iulie să lansăm în 
dezbatere publică şi să fim pregătiţi să începem 
negocierile pentru Acordul de parteneriat cu 
UE, astfel încât să fim pregătiţi, imediat cu 
începerea anului 2021, să facem toate 
formalităţile de pregătire a absorbţiei 
fondurilor", a declarat Orban, miercuri, în cadrul 
şedinţei de guvern.

Premierul a precizat că Guvernul, pentru 

"prima oară", a prevăzut 'sume din POIM şi din 
POAT, adică din Programul de Asistenţă 
Tehnică, pentru pregătirea proiectelor".

"Aceste sume o să trebuiască să fie 
pregătite nu numai pentru bugetul Uniunii pe 
2021-2027, ci şi pentru proiectele pe care le 
putem finanţa din cadrul Next Generation EU, 
în care vom beneficia de 16,8 miliarde sub 
formă de credite şi 16,7 miliarde sub formă de 
granturi, adică sume de bani nerambursabile. 
Şi aici, tot sub coordonarea domnului Boloş, am 
demarat elaborarea programului de rezilienţă şi 
recuperare. Tot ca orizont de timp, vă spun că 
acest program de rezilienţă şi recuperare va 
trebui să fie adoptat ca bază de negociere cu 
Comisia Europeană, cel târziu până în 
octombrie, până la data de 1 octombrie", a spus 
Orban.

Şeful Executivului le-a solicitat miniştrilor să 
se gândească la faptul că "absorbţia fondurilor 
din cadrul Next Generation EU - aproape 34 de 
miliarde de euro -, va trebui să se realizeze în 
2021, 2022 şi 2023, din care 70% din fonduri 
trebuie contractate în primii doi ani".

"Şi aici va trebui să pregătim un plan 
minuţios privitor la toate aspectele, care să ne 
permită utilizarea integrală a acestor resurse 
financiare de care beneficiază România", a mai 
afirmat Orban.

Țara are nevoie de guvernare, și de aceea, o dată la patru 
ani au loc alegeri parlamentare. Anul acesta alegerile 
parlamentare urmează să aibă loc în luna decembrie, dar nu 
e sigur că vor avea loc atunci; este posibil ca alegerile 
parlamentare să fie amânate precum alegerile locale din 
cauza pandemiei cu coronavirus. În acest mandat județul 
Teleorman a avut doi senatori și cinci deputați; un senator de 
la PSD și altul de la PNL, trei deputați social-democrați și, 
initial, unul de la PNL și altul de la ALDE, până în momentul în 
care deputatul Calotă Ică Florică s-a supărat și a trecut cu 
toată zestrea lui la PNL. Aici liberalii i-au promis lui Ică un loc 
eligibil la parlamentare viitoare. Urmează să vedem dacă 
urmașii Brătienilor se țin de cuvânt.

Senatorul PSD Carmen Daniela Dan fost și ministru de 
Interne, s-a remarcat doar prin intervenția brutală a 
Jandarmeriei pentru reprimarea manifestanților din 10 
august. Și de atunci senatorul Carmen Daniela Dan tace. 
Social-democrații mai au și trei deputați, dintre care doi 
supleanți: Valentin Boboc, aflat la cel de-al doilea mandat 
consecutiv, și își mai dorește unul, și seniorul Petre Cioabă 
precum și Violeta Răduț. Boboc și Cioabă sunt singurii 
deputați social-democrați cu care se poate comunica, spre 
deosebire de Violeta Răduț care probabil nu are vorbele la 
ea.

Inițial la liberali singurul deputat era Mara Calista Daniela, 
dar acum i s-a alăturat și Calotă Ică Florică, amândoi reținuți 
în relația cu presa.

Ioan DUMITRESCU

Orban: Până la 31 iulie 
trebuie să definim cu precizie proiectele 

finanţabile din fonduri europene

PSD, ALDE și UDMR au depus un proiect de lege pe care îl 
vor adopta în regim de urgență și prin care se vrea ca 
Parlamentul să stabilească data alegerilor parlamentare, nu 
Guvernul.

Proiectul de lege are doar trei semnatari - șeful interimar al 
PSD, Marcel Ciolacu, șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, 
și UDMR-istul Cseke Attila.

Astfel, inițiatorii arată în expunerea de motive că data limita 
pentru organizarea urmatoarelor alegeri parlamentare să fie 
15 martie 2021. Tot în expunerea de motive se arată că 
acestea nu pot fi organizate mai repede de 6 decembrie 2020.

Așadar, stabilirea datei alegerilor parlamentare "comportă 
o marjă largă de apreciere", aceasta fiind lăsată în competența 
Guvernului.

"Un argument în plus este acela că potrivit Legii nr. 
84/2020, mandatele autoritaților locale vor expira în data de 1 
noiembrie 2020. Întrucat alegerile locale trebuie să se 
desfașoare înaintea datei de 1 noiembrie 2020, rezultă că 
perioada electorală aferentă alegerilor locale se va suprapune 
cu cea aferentă alegerilor parlamentare, ceea ce va genera 
dificultăți pentru autoritățile insărcinate cu organizarea 
scrutinelor, precum și o posibilă stare de confuzie în raândul 
electoratului", mai spun inițiatorii.

O altă prevedere dorită de cele trei partide propune ca 
perioada electorala să fie de cel mult 60 de zile, iar termenele 
electorate să fie reduse la jumatate. Totuși, termenul pentru 
depunerea candidaturilor în circumscripțiile electorate din țară 
și durata campaniei electorate fiind exceptate.

Prin această mișcare, PSD, ALDE și UDMR vor să 
împiedice organizarea alegerilor locale și parlamentare în 
același timp. Un demers similar a fost făcută în Parlament, cu 
susținerea Pro România, ca data alegerilor locale să nu fie 
stabilită de Guvern, așa cum s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, 
ci tot de Parlament.

Cele două Camere ale Parlamentului se află în sesiune 
extraordinară până pe 31 iulie, iar dată fiind majoritatea de 
care su bucură PSD în Senat și în Camera Deputaților, 
proiectul ar putea fi votat până la finalul lunii.

Guvernul a aprobat în 
şedinţa de miercuri, printr-o 
h o t ă r â r e ,  p r o g r a m u l  
calendaristic pentru realizarea 
acţiunilor necesare organizării 
şi desfăşurării în bune condiţii a 
alegerilor pentru autorităţile 
administraţiei publice locale din 
anul 2020.

De asemenea, Executivul a 
adoptat o hotărâre privind 
stabilirea măsurilor tehnice 
necesare bunei organizări şi 
desfăşurări a alegerilor locale 
din anul 2020.

Data de 27 septembrie a fost 
stabilită ca dată de desfăşurare 
a alegerilor locale printr-o lege 
adoptată de Parlament.

Con fo rm ca lenda ru lu i  
alegerilor, publicat pe site-ul 
www. roaep . ro ,  pe r i oada  
electorală aferentă alegerilor 
locale din 2020 începe la 20 
iulie şi se va încheia după 27 
s e p t e m b r i e ,  o d a t ă  c u  
publicarea rezultatelor în 
Monitorul Oficial.

În perioada de precampanie 
au loc act iv i tăţ i  precum 
numerotarea circumscripţiilor 
e l e c t o r a l e ,  d e s e m n a r e a  
judecătorilor din Biroul Electoral 
Central, alegerea preşedintelui 
Biroului Electoral Central şi a 
locţiitorului acestuia, strângerea 
semnăturilor, înregistrarea 
alianţelor electorale, depunerea 
candidaturilor etc.

Până la cel târziu 30 iulie, 
prefecţii au obligaţia de a 
numerota circumscripţ i i le 
electorale din fiecare judeţ şi 
circumscripţiile electorale de 
sector  pentru munic ip iu l  
Bucureşti.

Până la 31 iulie, preşedintele 
Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie desemnează judecătorii 
din Biroul Electoral Central, iar 

până la 1 august, judecătorii 
d e s e m n a ţ i  î l  a l e g  p e  
preşedintele BEC.

Autor i ta tea E lec tora lă  
Permanentă transmite către 
preşedinţii tribunalelor lista 
juriştilor înscrişi în Corpul 
experţilor electorali până la 5 
august 2020.

Data limită până la care 
partidele politice, alianţele 
politice, alianţele electorale şi 
o rgan i za ţ i i l e  ce tă ţen i l o r  
a p a r ţ i n â n d  m i n o r i t ă ţ i l o r  
naţionale comunică Biroului 
Electoral Central semnele 
electorale este 6 august. La 7 
a u g u s t ,  B E C  a d u c e  l a  
cunoştinţa publicului aceste 
semne electorale.

Preşedinţ i i  tr ibunalelor 
desemnează până la 7 august 
preşedinţii birourilor electorale 
de circumscripţie şi pe locţiitorii 
acestora.

Perioada de înregistrare a 
alianţelor electorale este 7-11 
a u g u s t ,  i a r  d e p u n e r e a  
candidaturilor se va putea face 
între 7 şi 18 august.

Până la 19 august, birourile 
electorale de circumscripţie 
acceptă sau resping, prin 
hotărâre, candidaturile depuse. 
Urmează o per ioadă de 
contestaţii. La 24 august, 
instanţele la care au fost 
depuse contestaţii aduc la 
cunoştinţa birourilor electorale 
de circumscripţie hotărârile 
definitive privind candidaturile. 
În aceeaşi zi, candidaturile 
rămân definitive.

La 25 august, partidele şi 
a l i a n ţ e l e  c o m u n i c ă  
reprezentanţii în Biroul Electoral 
Central.

La 26 august are loc 
t ragerea la sor ţ i  pentru 
stabilirea numărului de ordine 

de pe buletinele de vot. Până la 
27 august, primarii stabilesc 
locurile speciale pentru afişaj 
electoral şi asigură amplasarea 
de panouri electorale în cadrul 
acestora.

Campania electorală va 
începe în data de 28 august 
2020, cu 30 de zile înainte de 
data alegerilor.

Până cel mai târziu cu 23 de 
zile înaintea datei scrutinului, la 
4 septembrie 2020, cetăţenii cu 
drept de vot, care şi-au stabilit 
reşedinţa în circumscripţia 
electorală în care au loc alegeri, 
depun la primar solicitările de 
înscriere în Registrul electoral 
cu adresa de reşedinţă. Cererile 
se fac prin cerere scrisă, datată 
şi semnată.

Până la 4 septembrie, 
primarii au sarcina de a-i radia 
d i n  l i s t a  e l e c t o r a l ă  
complementară pe cetăţenii 
Uniunii Europene care şi-au 
pierdut drepturile electorale.

La 12 septembrie, primarii, 
cu sprijinul prefecţilor, aduc la 
cunoştinţa publicului numărul 
circumscripţiilor electorale, 
delimitarea şi numerotarea 
fiecărei secţii de votare.

Regia Autonomă "Monitorul 
Oficial" tipăreşte buletinele de 
vot la 22 septembrie, cu cel mult 
5 zile înaintea datei alegerilor.

Până la 25 septembrie, 
p r i m a r i i ,  î m p r e u n ă  c u  
formaţiunile teritoriale ale 
Inspectoratului General pentru 
Imigrăr i ,  t ipăresc l is te le  
electorale permanente şi copiile 
de pe l is te le  e lectora le  
complementare.

La 26 septembrie 2020, ora 
7.00, în ziua de sâmbătă care 
precedă data alegerilor, se 
încheie campania electorală.

Parlamentari degeaba

PSD, ALDE și UDMR revin 
și vor ca data alegerilor 

parlamentare să fie stabilită
 de ParlamentGuvernul a aprobat programul calendaristic 

pentru organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor locale



Începând de vineri, 17 iulie, România are 
prima infrastructură de colectare separată sub 
forma unor animale marine gigant, care 
reprezintă cele mai cunoscute specii protejate 
din apele din România. Acestea sunt 
amplasate pe 3 dintre cele mai importante plaje 
din stațiunile turistice de pe litoralul românesc: 
Plaja Reyna din Constanța, Plaja Nomad din 
Năvădori și Plaja Eminescu din Mangalia.

Infrastructura este lansată în cadrul 
programului „Acţionăm pentru Ape- A.P.A”, 
iniţiat de Asociaţia Act for Tomorrow împreună 
cu Kaufland România. Programul este realizat 
cu sprijinul Administraţiei Apele Române 
Dobrogea-Litoral.

Ediția din 2020 a programului APA își 
propune ca, sub umbrela „Stop plasticului din 
ape”, să mobilizeze comunitățile pentru a se 
implica în prevenirea și combaterea poluării cu 
plastic a apelor din România și să aducă acest 
subiect pe agenda publică.

Cele 4 sisteme gigant reprezentând doi 
delfini, un sturion și o broască țestoasă au rolul 
de a trage un semnal de alarmă asupra 
impactului pe care deșeurile îl au asupra 
animalelor acvatice. 

În infrastructura special amenajată se vor 
colecta doar deșeuri reciclabile din materiale 
de plastic și metal, cum ar fi recipiente de 
băuturi răcoritoare din PET sau doze de 
aluminiu. Ulterior acestea vor fi preluate și 
trimise către stații de sortare, urmând a fi 
reciclate și transformate în noi produse.

Prin programul „Acționăm pentru Ape” 
turiștii sunt îndemnaţi şi responsabilizaţi să nu 
mai arunce deșeurile pe plajă, ci să aleagă să 
colecteze separat în spațiile special amenajate. 
Acest tip de abordare crește rata colectării, 
oferind o experiență plăcută atât copiilor, cât și 
adulților, aceștia dobândind informații de bază 
despre protecția mediului, într-un cadru plăcut, 
la malul mării. 

Cei interesați de speciile pe cale de 
dispariție reprezentate prin obiectele-gigant pot 
afla informații despre acestea precum şi 
impactul asupra mediului al deșeurilor aruncate 
necorespunzător, atât pe uscat, cât şi în apă. 
De asemenea, sunt recomandate o serie de 
acțiuni concrete pe care le pot întreprinde 
pentru a păstra plajele și apele curate, prin 
panourile informative prezente lângă fiecare 
infrastructură în parte.

„Odată cu lansarea programului APA, alături 
de Kaufland România, ne-am propus ca prin 
abordări creative și inovatoare pentru România 
să încurajăm oamenii să își schimbe 
comportamentul și atitudinea față de deșeuri și 
să aleagă să nu mai arunce deșeurile pe plaje 
sau în ape, ci să le colecteze selectiv. Pe 
majoritatea plajelor din România lipsesc atât 
infrastucura de colectare selectivă, dar mai 
ales campaniile de informare și conștintizare 

adresate turiștilor. Suntem convinși că prin 
această nouă abordare propusă vom avea un 
impact real asupra tuturor oamenilor, indiferent 
de vârsta lor și că aceștia se vor gândi de două 
ori înainte să arunce un deșeu pe jos. ”, a 
declarat Andrei Coșuleanu, Președinte Act For 
Tomorrow.

Complementar acestei acțiuni, în perioada 
sezonului estival (iulie-septembrie), Asociația 
Act for Tomorrow și Kaufland România vor 
derula o campanie de conștientizare prin care, 
cu sprijinul voluntarilor, vor informa turiștii 
referitor la impactul pe care poluarea cu deșeuri 
a apelor îl poate avea asupra speciilor aflate pe 
cale de dispariție.

De asemenea, cei care aleg să colecteze 
separat vor fi recompensați cu premii 
prietenoase cu mediul, precum baterii externe 
cu încărcare solară, paie reutilizabile şi alte 
surprize. Obiectivul strategic al acestor acțiuni 
este de a contribui la crearea de plaje cu zero 
deșeuri, în care turiștii să înțeleagă faptul că 
grija pentru mediu trebuie să fie o prioritate 
pentru noi toți, chiar și în vacanță.

Campania se desfășoară la Marea Neagră, 
aceasta fiind a doua cea mai poluată mare din 
Europa. După partea de vest a Mării 
Mediterane, Marea Neagră conține cea mai 
mare densitate de gunoaie produse de om și 
ajunse în mediul marin din UE. Plasticul 
constituie 90% din deșeurile produse de 
oameni și descoperite în mediul marin. 85% 
dintre acestea sunt sticlele de plastic (PET) și 
pungi de unică folosință, aceste două categorii 
de obiecte reprezentând doi dintre principalii 
poluanți marini. De asemenea, un studiu care a 
vizat apele din Marea Neagră în zonele de 
vărsare a descoperit o medie de 9 particule de 
microplastic/m3 cub. 

Campania „Acţionăm pentru Ape– A.P.A.” se 
află la cea de-a doua ediţie, în cadrul primei 
ediţii fiind organizate în perioada septembrie- 
noiembrie 2019,  7 evenimente de curăţare a 
plajelor de la Marea Neagră şi Dunăre.

La aceste evenimente au participat 630 
voluntari şi au fost colectate 9,1 tone de 
deşeuri.  

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministrul Agriculturii Adrian Oros a declarat, miercuri, la 
Timişoara, că pentru a-i ajuta pe fermierii români trebuie 
creată şi o piaţă publică locală puternică, fiind deja 
demarate modificări în ceea ce priveşte achiziţiile publice 
locale, astfel încât edilii să aibă posibilitatea de a 
achiziţiona produse agroalimentare locale pentru tot 
necesarul din localităţile lor.

"Trebuie să-i sprijinim pe fermierii români să-şi vândă 
produsele şi de aceea trebuie să dezvoltăm o piaţă publică 
locală puternică. Am început modificări în ceea ce priveşte 
achiziţiile publice locale, trebuie ca edilii să aibă 
posibilitatea să achiziţioneze, pentru toate nevoile din 
localităţile lor, produse agroalimentare locale. Avem în 
vedere, ca principale priorităţi ale Programului Naţional 
Strategic (PNS) pe termen scurt, începând din anul 2021, 
reţeaua de colectare, depozitare, procesare şi şi 
depozitare a produselor româneşti, care se va realiza în 
jurul a opt centre regionale la care îi conectăm pe toţi cei 
care doresc (depozitele fermierilor, ale cooperativelor 
n.red), pentru că vom sprijini preponderent şi vom finanţa 
consistent partea de procesare şi depozitare, pentru ca şi 
micii producători să devină rapid competitivi", a detaliat 
Adrian Oros.

Ministrul a remarcat faptul că peste criza COVID s-a 
suprapus o secetă extremă şi puternică, cum nu a mai fost 
în ultimii 50 de ani, iar în ultima lună au apărut alte 
fenomene meteorologice ce au produs pagube nu doar 
agriculturii, care a rămas meteo-dependentă.

"O altă prioritate a PNS este grantul pentru 
achiziţionarea de echipamente în irigaţii, pentru că am 
observat că şi acolo unde am reuşit să introducem apă pe 
canale, unii fermieri nu au suficiente echipamente pentru 
irigaţii. Există un program naţional, s-au făcut primii paşi în 
ultimii ani, dar sumele alocate, de 170.000.000 de lei pe an, 
au fost insuficiente. Trebuie o finanţare mai consistentă. 
Pentru sistemul naţional antigrindină trebuie ca până în 
anul 2024 să cuprindem toată suprafaţa agricolă a ţării, 
pentru a fi protejată. Strategia de gestionare a apei am vrut 
să o lansăm aici, pentru că în urmă cu câteva luni mi-a fost 
prezentat un studiu al fermierilor timişeni din care am aflat 
că în Banat, încă din secolul XVIII erau lucrări de drenaj şi 
desecare. Am înţeles din acel studiu că sunt foarte 
importante şi lucrările de combatere a deşertificării", a 
adăugat ministrul Agriculturii.

Ministrul Adrian Oros a fost prezent, miercuri, la 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 
Banatului "Regele Mihai I al României" din Timişoara, unde 
a prezentat planul de relansare în domeniul agriculturii, 
pentru următorii şapte ani.

"Trebuie să acceptăm că deşi fermierii români reuşesc 
să producă şi cantitativ şi calitativ ca oriunde în Europa, au 
o problemă foarte mare, nu reuşesc să-şi vândă întreaga 
producţie la preţuri competitive. De multe ori nu reuşesc 
să-şi achiziţioneze culturi la preţuri avantajoase. Dacă 
încercăm toţi, o să reuşim să corectăm această situaţie în 
perioada 2021-2027, dacă vom şti să scriem, să 
fundamentăm acest program strategic şi să-l 
monitorizăm", a mai menţionat ministrul Adrian Oros.

Ministrul Oros: 

Trebuie să dezvoltăm o 
piaţă publică locală puternică, 

pentru a sprijini fermierii

Un sfert dintre respondenţii 
la un sondaj realizat de 
platforma de recrutare online 
BestJobs spun că ar prefera să 
lucreze la stat în această 
perioadă, întrucât consideră că 
este un loc de muncă mai sigur 
şi sunt mai liniştiţi, potrivit 
Agerpres.

Totodată, 30% spun că 
preferă să lucreze într-o 
companie cu capital românesc 
în această perioadă, în locul 
unei companii străine.

În acelaşi timp, 38% afirmă 
că nu ştiu unde ar mai putea 
găsi un loc de muncă pe care 
să- l  cons idere s igur  în  
contextul actual.

Aceasta în condiţiile în care 
46% dintre respondenţi sunt 

deja angajaţi în companii 
româneşti, iar 35% lucrează în 
companii străine, în timp ce 
doar 5% sunt angajaţi la stat.

Sonda ju l  e fec tua t  de  
platforma de recrutare a mai 
r e l e v a t  c ă  8 7 %  d i n t r e  
respondenţi consideră că 
firmele cu capital românesc ar 
trebui susţinute mai mult în 
această perioadă, pentru a 
putea depăşi cât mai repede 
efectele economice cauzate de 
pandemia de Covid-19 şi a 
putea menţine locurile de 
muncă.

Aproape 85% sunt de 
părere că în contextul actual ar 
trebui cumpărate în primul rând 
produse româneşti, în sprijinul 
business-urilor locale. Tocmai 

din acest motiv, mai mult de 
jumătate dintre respondenţi 
spun că, de la izbucnirea 
pandemiei, preferă să cumpere 
mai mult produse româneşti. 
20% dintre respondenţi afirmă, 
însă, că nu şi-au propus să 
aleagă cu precădere produse 
româneşti de la raft, iar tot 
atâţia spun că nu acordă 
atenţie provenienţei produselor 
pe care le cumpără, optând în 
continuare pentru aceleaşi 
branduri pe care le puneau în 
coş şi înainte de pandemie.

În ceea ce priveşte evoluţia 
din perioada următoare a 
c o m p a n i e i  p e n t r u  c a r e  
lucrează, 40% se aşteaptă la o 
revenire după perioada mai 
dificilă din primul semestru.

Campania „Acţionăm pentru Ape- A.P.A.” 

Un sfert dintre angajaţi ar prefera să lucreze
 la stat în această perioadă
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(urmare  din  pagina  1)
Conform metodologiei de concurs, care 

permite acest lucru, 433 de candidați au decis să 
se retragă din motive personale.

În total, au fost transmise spre centrele de 
evaluare 6.039 de teze, iar primele rezultate vor fi 
comunicate în data de 29 iulie în centrele de 
examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. 

Contestațiile se depun la centrele de examen, 
conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, 
după afișarea rezultatelor și pe 30 iulie, până la 
ora 12:00.  

Rezultatele finale se afișează în centrele de 
examen și pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 4 
august 2020.

Subiectele și baremele de corectare au fost 
publicate miercuri, 22 iulie, de către Centrul 

Național de Politici și Evaluare în Educație, la ora 
16:00 și au fost afișate și la avizierele centrelor de 
examen.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în 
calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel 
puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc 
dreptul de practică în învățământul preuniversitar, 
iar prin dobândirea definitivării în învățământ, 
cadrul didactic depășește stadiul de debutant și 
poate intra pe o rută de profesionalizare 
ascendentă, având dreptul de a deveni titular în 
sistemul de învățământ preuniversitar și de a 
participa ulterior la susținerea examenelor pentru 
obținerea gradelor didactice.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cursurile online vin la pachet cu probleme de 
sănătate. Orele petrecute în faţa calculatorului sau a 
tabletei pot cauza miopie şi obezitate.

Pe de o parte, cursurile online îi vor proteja pe elevi de 
coronavírus, pe de altă parte, vin la pachet cu mai multe 
probleme. Miopia şi obezitatea sunt două dintre cele mai 
grave, spune pediatrul Valeria Herdea.

 „În momentul în care stă la calculator foarte mult, 
poate avea tulburări de vedere, tulburări de auz. 
Obezitatea este unul dintre cele mai serioase efecte 
secundare. Gândiţi-vă că aceşti copii nu se mişcă, stau în 
faţa calculatorului şi ronţăie. Important este ca la fiecare 
jumătate de oră să fie oprit contactul cu calculatorul. Să 
facă mişcări de gimnastică, să aerisească camera. În 
cazul în care nu avem ecran cu protecţie, avem două 
variante: stăm mai puţin la calculator sau procurăm 
ochelari de protecţie”, declară Valeria Herdea, pediatru.

Deocamdată, Ministerul Educaţiei nu a luat o decizie 
în legătură cu începerea noului an şcolar. Sunt luate în 
calcul trei scenarii, printre care organizarea cursurilor 
parţial sau integral online.

Proba scrisă a examenului de definitivat

În viitor, temperaturile pe 
care le-am putea experimenta ar 
putea să ne pună sănătatea în 
pericol.

Î n c ă l z i r e a  g l o b a l ă  ș i  
creșterea temperaturilor pe care 
care aceste fenomen le aduce 
rep rez in tă  un  mo t i v  de  
îngrijorare pentru oamenii de 
știință și mulți dintre noi. 
Rezultatele unui studiu recent 
sugerează faptul că în viitor 

activitățile în exterior vor duce la 
un nivel crescut de stres termic.

Oamenii de știință explică 
faptul că stresul termic cauzat 

d e  c ă t r e  c r e ș t e r e a  
temperaturilor se dovedește a fi 
extrem de periculos și că poate 
duce la o condiție medicală 
extrem de periculoasă care 
poate duce la blocarea funcțiilor 
diferitelor organe, notează 
Futurism.

Un raport al Organizației 
Națiunilor Unite publicat recent 
indică faptul că folosirea 
aparatelor de aer condiționat ar 
putea, în cele din urmă, să 
înrăutățească situația.

Experții argumentează că 
emisiile de gaze cu efect de seră 
ale acestor aparate ar putea să 
înrăutățească situația. De 
asemenea, aceștia explică 
faptul că planurile de relansare 
economică post-pandemie ar 
putea să reprezinte o șansă de 
accelerare a producției de 
tehnologii cu emisii reduse sau 
chiar zero.

 „Dacă ne ocupăm în mod 
g r e ș i t  d e  c r e ș t e r e a  
temperaturilor în mod greșit, am 
putea ajunge să ne facem mai 
mult rău”, explică Gabrielle 
Drey fus ,  ce rce tă toare  a  
Institutului pentru Guvernanță și 
Dezvoltare sustenabilă.

În regiunile tropicale medicii 
se confruntă zilnic cu cazuri în 
c a r e  c ă l d u r a  e x c e s i v ă  
reprezintă cauza problemelor de 
sănătate cu care se confruntă 
pacienții. Pas uriaș făcut în medicină! Cercetătorii din China au 

reușit să descopere un test de sânge care ar putea detecta 
cancerul cu patru ani înainte de apariția primelor simptome. 
Totuși, mai sunt necesare teste până la punerea lui pe piață.

Testul de sânge numit PanSeer detectează cancerul la 
95% dintre persoanele care nu au simptome, iar ulterior 
primesc un diagnostic, scrie The Guardian. „Am depistat că 
cinci tipuri de cancer pot fi depistate printr-un test de sânge 
bazat pe metilare ADN, cu patru ani înainte de diagnostic. 
Testul nu prezice cancerul, ci mai degrabă detectează 
excrescențele canceroase care nu provoacă simptome”, a 
scris echipa de cercetători în revista Nature 
Communications.

Astfel de teste, cunoscute sub numele de „biopsii 
lichide”, au devenit punctul central al multor cercetări, 
deoarece oferă o modalitate non-invazivă de a analiza 
pacienții. Potrivit Mediafax, rezultatele studiului au relevat 
că testul PanSeer a detectat cancerul 88% dintre 
participanții care au fost deja diagnosticați și la 95% dintre 
participanții care nu fuseseră diagnosticați cu cancer, dar 
ulterior au dezvoltat boala. Totuși, studiul s-a bazat pe un 
număr mic de cazuri, iar testul nu poate identifica tipul de 
cancer.

Cursurile online 
generează probleme 

de sănătate

Testul de sânge care 
depistează cancerul cu 
4 ani înainte de apariția 

simptomelor

 Cadrele didactice condamnate penal vot fi 
excluse din şcoli. Inițiativa legislativă ”Fără 
condamnați penali în școli” aparţine deputatului 
Cristina Iurișniți şi a fost adoptată în unanimitate 
de Senat, iar acum merge la promulgare, la 
preşedinte.

Proiectul USR 
prevedea ini ţ ial  
i n t e r d i c ț i a  c a  
p e r s o a n e l e  
condamnate penal 
definitiv la pedepse 
p r i v a t i v e  d e  
l ibertate pentru 
infracțiuni săvârșite 
cu intenție să ocupe 
o funcție didactică, 
funcție didactică 
auxiliară sau de 
c o n d u c e r e ,  d e  
îndrumare și de 
control, până la 
intervenirea unei situați i  care înlătură 
consecințele condamnării.

Proiectul adoptat în Senat a fost amendat de 
parlamentarii PSD în Comisia de Învățământ, 
astfel că forma finală se referă doar la infracțiunile 
cu intenție săvârșite în împrejurări legate de 

exercitarea profesiei, adică activitățile didactice.
“Din păcate, legea a fost amendată de PSD în 

sensul restrângerii condamnărilor penale care fac 
imposibilă angajarea în școli și universități la 
infracțiuni împotriva persoanei, săvârșite cu 

i n t e n ț i e ,  î n  
e x e r c i ț i u l  
p r o f e s i u n i i .  
Corupția, de pildă, 
nu face parte din 
ele. Nici plagiatul. 
Pe  o r i ce  pune  
mâna PSD, strică. 
Vom reveni asupra 
legii când vom avea 
m a j o r i t a t e a  
parlamentară!”, a 
declarat senatorul 
Vlad Alexandrescu, 
membru în Comisia 
pentru Învățământ.

USR subliniază 
că legea adoptată de Parlament este un pas 
important în crearea cadrului legal prin care 
siguranța fizică și psiho-emoțională a copiilor să 
fie protejată.

Proiectul a plecat de la cazuri concrete de abuz 
din partea profesorilor și tergiversări în justiție.

Activitățile în aer liber ar putea fi periculoase 
din cauza temperaturilor care cresc

Cadrele didactice condamnate penal, 
excluse din şcoli



8 DIVERSE

Platforma GitHub a colectat cele mai importante 
programe informatice ale civilizației noastre în 186 de bobine 
magnetice. Depozitate sub 250 de metri de gheață, lângă 
Banca Mondiala de Seminţe Svalbard, ne vor păstra 
memoria digitală timp de o mie de ani.Dacă lumea s-ar sfârşi, 
din omenire ar mai rămâne ceva. Unele dintre cele mai 
prețioase urme ale noastre sunt păstrate sub gheața Polului 
Nord. Pe lângă Banca Mondială de Seminţe din insulele 
Svalbard, care păstrează peste un milion de eșantioane, 
miercuri s-a deschis banca software-ului open source, pe 
care se bazează astăzi civilizația noastră digitală.

Bitcoin, Linux, limbaje de computer precum Rubin și 
Python, sunt păstrate sub mai mulţi metri de permafrost, tot 
în Insulele Svalbard. Ca suport a fost ales microfilmul, 
capabil, potrivit creatorilor, să supraviețuiască frigului timp 
de o mie de ani.

În 186 de bobine, platforma de dezvoltatori GitHub – 
achiziţionată în 2018 de Microsoft – a depus software-ul 
umanității într-un seif înconjurat de pereți de oțel într-o veche 
mină de cărbune, aflată la o adâncime de 250 de metri, lângă 
banca semințelor și cea a biodiversităţii.

În total, în ciuda dificultăților cauzate de coronavirus, s-au 
transportat 21 de terabiți de date. Evident, arhiva comorilor 
IT (numită Arctic World Archive) va fi actualizată de fiecare 
dată când la biblioteca noastră în cod binar este adăugată o 
piesă importantă.

În afara utilităţii pe care ar putea s-o aibă pentru arheologii 
viitorului, arhiva a fost proiectată şi pentru diferite tipuri de 
nevoi.

De exemplu, s-ar putea ca într-o zi să trebuiască să 
deschidem un document pentru care nu mai este disponibil 
niciun program. Practic, CD-urile și hard disk-urile durează 
doar câteva zeci de ani.

Învechirea digitală a înghițit deja unele date culese în 
trecut de misiunea lunară Apollo a NASA, sau din laboratorul 
de cercetare nucleară CERN.

Pentru a recupera rezultatele experimentelor, într-unul 
dintre cazuri, a fost necesară reconstruirea unui computer 
care nu se mai utiliza de mult timp.

„Încetul cu încetul, codurile care sunt vitale pentru noi 
astăzi, devin curiozitatea istorică a zilei de mâine”, scrie 
GitHub în prezentarea proiectului, ”iar conținutul lor poate fi 
abandonat, uitat sau pierdut. În cazul unei catastrofe globale, 
am putea fi lipsiți de tot ceea ce am memorat în mass-media 
modernă. Arhivarea software-ului folosind diferite platforme 
ne va ajuta să asigurăm conservarea pe termen lung”.

– Mărie, vezi stelele?

– Da.

- Atunci scoala ca ne-au furat cortul!

***

– Iubitule, ce ai vrea sa facem impreuna in noul an?

– Pai, draga mea, hai sa facem ceva ce n-am mai facut 

niciodata!

– Ce?

- Eu beau linistit iar tu, taci!

Pastila de râs

În luna lui Cuptor, la 27 
iulie, Biserica Ortodoxă îl 
prăznuieşte pe Sfântul Mare 
Mucenic ş i  Tămădui tor  
Pantelimon, cel considerat 
“ocrotitorul medicilor “şi 
“tămăduitor al bolnavilor“.

Slăvitul Mucenic al lui 
Hristos a trăit în Cetatea 
Nicomidia, din Asia Mică, pe 
timpul împăratului roman 
Maximian Galeriu (286-
305d.Hr.)

El a văzut lumina zilei în 
anul 284, dintr-un tata păgân, 
senatorul Eustorgiu de la 
curtea împăratului Maximian, 
şi o mamă creştină şi 
mărturisitoare, pe nume 
Euvula.

Ei l-au numit pe copilul lor 
“Pantoleon“, ceea ce se 
tălmăceşte “cu totul leu“, 
nume prin care s-a arătat mai 
înainte curajul mărturisirii de 
care avea să dea dovadă. 
Primind o educaţie aleasă, 
deşi mama sa a sădit în inima 
tânărului Pantoleon  credinţa 
în Dumnezeu, tatăl său, după 
ce a învăţat filosofia, l-a trimis 
la şcolile păgâneşti ale vremii 
pentru a învăţa meşteşugul 
doctoricesc.

Astfel, merge la vestitul 
doctor Eufrosin, despre care 
se spunea că era desăvârşit 
în meşteşugul vindecării 
trupeşti.

De la bătrânul preot creştin 
Ermolae, din acea vreme, din 
Nicomidia, Pantoleon a 
învăţat tainele credinţei şi a 
înţeles puterea de vindecare a 
lui Hristos, “Doctorul sufletelor 
şi al trupurilor omeneşti“.

Plecând într-o zi de la 
Ermolae, a găsit în cale un 
copil care tocmai murise, 
muşcat de o viperă, dar 
rugându-se Mântuitorului, 

copilul a înviat, iar viperă a 
murit.

Uimit de puterea Domnului 
Iisus, el s-a întors la preotul 
Ermolae, a primit botezul, 
după care s-a împărtăşit cu 
Sfintele Taine.

După aceasta Pantoleon 
s -a  ded i ca t  v i ndecă r i i  
o a m e n i l o r ,  a t â t  p r i n  
meşteşugul doctoricesc, dar 
mai ales prin rugăciune şi 
însemnarea cu semnul Sfintei 
Cruci.

E l  s ă v â r ş e a  a c e s t e  

vindecări fără să ceară bani 
sau vreo altfel de răsplata de 
la cei vindecaţi, fiind astfel 
supranumit “Doctorul fără de 
arginţi“.

Tuturor oamenilor le arata, 
în schimb, marea putere a lui 
Iisus Hristos, spre Care îi 
îndrepta, ca să devină 
creştini.

Fiind de faţă la vindecarea 
unui orb, tatăl Sfântului 
Ucenic, Eustorgiu, a fost 
încreştinat atunci chiar de fiul 
său, iar la scurt timp a murit.

Auz ind aceste fapte 
întâmplate, mâniat tare, 

necredinciosul şi păgânul 
împărat Maximian a poruncit 
să fie adus la judecată şi, 
pentru că, “doctorul sufletesc 
şi trupesc“ n-a încetat să–l 
mărturisească pe Domnul 
Iisus, l-a chinuit cumplit, apoi 
l-a osândit la moarte prin 
tăierea capului cu sabia.

Înainte de a fi martirizat, a 
auzit un glas din ceruri care i-a 
s c h i m b a t  n u m e l e  î n  
“Pantelimon“, adică “cel cu 
totul milostiv“.

Atunci, Marele Mucenic a 
întins de bunăvoie gâtul spre 
sabie şi i s-a tăiat capul în 
ziua de 27 iulie a anului 305.

Se spune că, în momentul 
decapitării Sfântului, din rana 
lui nu a curs sânge, ci lapte.

La moaştele Sfântului 
Pantelimon, răspândite în 
toată lumea creştină, s-au 
săvârşit multe minuni.

În prezent, capul Sfântului 
se af la  la  Mănăst i rea 
“Sf.Pantelimon“ din Muntele 
Athos. 

Alte părţi din moaştele 
sale, la noi în ţara, se găsesc 
l a  B i s e r i c a  S p i t a l u l u i  
“ S f . P a n t e l i m o n ”  d i n  
Bucureşti, la Catedrala 

Arhiepiscopală “Sf.Apostoli 
Petru şi Pavel“ din Constantă, 
l a  M ă n ă s t i r e a  “ S f i n ţ i i  
Voievozi“ din Slobozia, la 
Mănăstirea “Plumbuită“ din 
Bucureşti şi în alte sfinte 
locaşuri.

În semn de înaltă cinstire 
pentru faptele lui pline de 
s f i n ţen ie ,  că  adevăra t  
propovăduitor al credinţei 
dumnezeieşti, multe biserici 
parohiale şi manăstireşti de la 
noi îl au ca ocrotitor, având 
hramul “Sfântul Pantelimon“.

Leon ARMEANCA

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

SC DELTA GROUP SRL, cu sediul în Alexandria, str. Libertății nr. 202A, camera 2 bis, parter, 
cu nr. de înmatriculare J34/303/1998, CUI RO 11081329, pierdut Certificat constatator de 
autorizare nr. 25418/15.12.2004. Îl declar nul.

Anunţ

Titlu anunț: Consultări publice pentru realizarea unei investiții cu scopul de Centru de 
găzduire temporară pentru persoane în dificultate, în comuna Viișoara, județul Teleorman

Conținut anunț:
Primăria Comunei Viișoara organizează consultări publice pentru realizarea unei investiții 

cu scopul de Centru de găzduire temporară pentru persoane în dificultate, în cadrul unei 
ședințe publice la sediul primăriei din strada Principală, nr. 41, sat Viișoara.

Sunt invitați să participe toți cei interesați dintre cetățenii comunei, dar și specialiști și 
reprezentanți ai instituțiilor de la nivel local. 

Ședințele publice vor fi organizate vineri, 24 iulie 2020, la ora 14, respectiv luni, 27 iulie 
2020, la ora 10.

Anunţ public

La 27 iulie, în calendarul ortodox

Ziua Sfântului
 Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon 

Arca software-ului 
umanității, depozitată 

la Polul Nord



1783 - S-a născut, în 
Columbia, Simon Bolivar, 
general şi om politic sud-
a m e r i c a n ,  u n u l  d i n t r e  
conducătorii mişcării de 
eliberare a popoarelor din 
America Latină (1810-1826) de 
sub dominaţia spaniolă (m. 17 
decembrie 1830)
1856 – S-a născut Émile Picard, 

matematician francez (d. 1941).
1864 - S-a înfiinţat Poliţia de 

Frontieră, actul de naştere al 
instituţiei fiind considerat 
Decretul nr. 892 din 24 iulie 1864, semnat de domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza, care i–a reunit pe grănicerii 
moldoveni cu cei munteni într–o singură structură, 
organizată pe zece batalioane grupate în patru 
„inspectorii”
1897 - S-a născut Amelia Earhart, pioner al aviaţie şi 

militantă angajată pentru drepturile femeii (dispărută la 2 
iulie 1937 în Pacific)
1917 - Are loc Bătălia de la Mărăşeşti, cea mai mare de 

pe Frontul românesc din tot cursul primului război 
mondial
1921 - S-a născut tenorul Italian Giuseppe di Stefano. 

(m. martie 2008
1949 - Sunt inaugurate primele Gospodării Agricole de 

stat după model sovietic
1977 - A murit Emil Botta, actor, poet. A activat la 

Teatrul Naţional din Bucureşti şi în Compania Bulandra, 
Teatrul Comedia, SCITA, 13+1 (n. 15 sept 1911)
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07:00 Telejurnal matinal 10:05 
Jurnalul familiei –escu 10:55 
Secretul lui Nok-Du 12:30 Cronici 
Mediteraneene 13:00 Ediţ ie 
specială 13:30 Trish -bucătar la 
Paris 14:00 Telejurnal 15:00  Opre 
R o m a  1 5 : 5 0  E U R O  p o l i s  
16:50Secretul lui Nok-Du 18:00 
Exclusiv în România 18:50 
Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 21:10 
Băiatul şi lupii 23:00 Telejurnal 
00:00 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Iulie

E bine sa-ti schimbi 
parerea uneori. S-ar 
putea sa-i privesti pe 
ceilalti ca fiind indecisi. 
Este important sa nu iti 
inchizi gandirea dupa 
ce ai luat o decizie. 
T i n e - t i  m i n t e a  
deschisa la schimbari.

Reușita poate să 
apa ră  pe  pa r t ea  
profesională dacă ai 
de făcut o prezentare 
la locul de muncă. 
Deciziile pe care le vei 
lua azi vor avea impact 
favorabil asupra vieții 
tale pe viitor.

Veștile bune venite 
din partea șefilor vor fi 
benefice stării de 
bine. Totuși, atenție la 
tranzitul digestiv. Pe 
seară s-ar putea să te 
îndrăgostești, șanse 
de a aduce pe lume 
un copil, etc.

Sunteti hotarat sa 
rezolvati o problema 
financiara mai veche. 
Daca vi se propune 
sa va asociati intr-o 
afacere, va sfatuim sa 
nu ezitati. Tineti cont 
s i  d e  p a r e r e a  
partenerului de viata!

În relația cu ceilalți, 
astăzi, se pare că nu 
se manifestă bunul 
simț. De aceea, fii cât 
m a i  p r e c a u t  î n  
discuții. Păstrează-ți 
secretele, pentru a nu 
te trezi că alții le 
găsesc interesante.

Ar fi bine să-ți 
s t ă p â n e ș t i  
impulsivitatea, să dai 
dovadă de autocontrol, 
pentru a evita discuțiile 
în contradictoriu cu 
superiorii, partenerii de 
afaceri și a nu atrage 
sancțiuni la salariu.

Timpur i l e  s -au  
schimbat și trebuie să 
te adaptezi din mers, 
dar acest proces este 
mai greu decât ți-ai 
i m a g i n a t  ș i  f a c i  
eforturi disperate de a 
fi în pas cu noile 
tendințe.

Poti ajunge sa sperii 
oamenii cu izbucnirile 
t a l e  d r a m a t i c e .  
Radac ina acestor  
probleme are probabil 
legatura cu nevoia de a 
fi iubit si simti ca altii nu 
iti ofera atentia pe care 
o crezi ca meriti. 

S - a r  p u t e a  s a  
s u r p r i n z i  c a t e v a  
persoane cu cuvintele 
si actiunile tale, care ar 
putea parea lipsite de 
caracter pentru tine. 
Nu te mira daca nu 
crezi sau nu actionezi 
ca sinele tau normal. 

BERBEC

Te-ai putea simti ca 
o bila uriasa care 
d o r e s t e  s a  
descompuna structurile 
existente. Indiferent de 
motivul exact, esti sigur 
ca schimbarea trebuie 
sa se intample pentru a 
progresa. 

În plan profesional, 
esti apt sa vii cu 
cateva idei originale 
care ar  putea f i  
revolutionare. Este 
probabil sa fii mai 
intrigat de gadgeturi si 
dispozitive electronice 
decat de obicei. 

Este posibil sa ai idei 
nesfarsite care iti trec 
prin cap, dar ai putina 
rabdare si vei vedea 
cum evolueaza fiecare 
dintre ele. Scrie-ti 
gandurile in timp ce vin 
la tine si treci peste ele 
mai tarziu.

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 Naufragiați în Laguna 
Albastră 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 Prădătorii 23:45 
Lunetistul: Trăgătorul din umbră 
01:45 Fără scăpare 03:15 Lecţii 
de viaţă 

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 Chefi la cuțite 
- (re-run sezon 5) 23:45 
Autobuzul 657 01:45 Observator 
02:45 The Wall - Marele Zid 
0 4 : 0 0  S a c r i f i c i u l  0 6 : 0 0  
Observator - Sport/Meteo

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 Camera 
de râs 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Familia 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Secretul lui Nemesis 
22:30 Ghinionista 01:00 Pentru 
patrie - Partea I 03:00 Agentu' 
CIA 04:15 Cireaşa de pe tort 
05:00 Nimeni nu-i perfect 05:50 
Focus

08:00 Vacanță la capătul 
lumii 10:15 La bloc 12:30 
Măscăriciul 14:15 Poliția în 
d i r ec t  16 :15  Amin t i r i  
dureroase 18:15 La bloc 
20:30 Țintă legitimă 22:45 
Ant ig lonț  00:30 Ț in tă  
legitimă 02:30 Antiglonț 
04:45 La bloc 06:30 La 
Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Marele război în cifre 09:00 Fram 
10:00 Engleză la minut 10:05 
Câştigă România! 11:00 Iubire 
dincolo de timp 12:00 Doar să gustaţi 
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Pescar hoinar 14:00 Telejurnal  
15:00 Misiunea 16:00 Iubire dincolo 
de timp 17:00 România…în bucate 
17:40 Vara amintir i lor 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 00:00 
Femei de 10, bărbați de 10

0 8 : 0 0  R e ț e a u a  d e  
socializare 09:55 Candidatul 
11:50 Un tătic grozav 13:20 
Grozavul și puternicul Oz 15:25 
Clasa a opta 17:00 Eu, 
Frankenstein 18:25 Austenland 
2 0 : 0 0  G o o s e b u m p s  2 :  
Halloween bântuit  21:25 
Ascensiunea lui Jupiter 23:25 
Equalizer 01:30 Prins la 
înghesuială 03:10 Față în față

Redacţia ISSN: 1843-4037
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
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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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Liga 1 se confruntă în 
această perioadă cu două 
focare de infecție, după 
apariția a numeroase cazuri 
de COVID-19 la CFR Cluj și 

Dinamo.Liga Profesionistă de 
Fotbal așteaptă finalizarea 
anchetelor epidemiologice și 
rezultatele ultimelor teste 
COVID-19 de la CFR Cluj, iar 
ulterior va decide exact cum 
vor fi programate meciurile 
acestora.

L P F :  " O b i e c t u l  e  
reprezentat de controlarea și 

stingerea focarului"
Justin Ștefan, secretarul 

general al LPF, spune că 
prioritatea forului pe care îl 
reprezintă este aceea de a 

gestiona aceste focare de 
infecție și colaborează cu DSP 
Ilfov în acest sens.

Obiectivul este acela ca 
sezonul să se încheie pe 
teren, iar meritul sportiv să fie 
cel care primează.

"Avem 2 obiective majore. 
Unul dintre el este cel legat de 
f i n a l i z a r e a  c o m p e t i ț i e i  

conform calendarului, dacă 
vor exista date. Când a pornit 
competiția, a fost un beneficiu 
social. După starea de urgență 
a fost foarte bine că am 
reînceput competiția. Celălalt 
obiectiv e reprezentat de 
controlarea focarului de la cele 
două cluburi și stingerea lui.

Am primit un sprijin foarte 
bun de la DSP Ilfov. Ei sunt 
alături de noi cu o parte din 
aceste focare. Contează 
foarte mult sănătatea pentru o 
as t fe l  de  ins t i tu ț ie .  În  
momentul de față, la Dinamo 
s e  c o n t i n u ă  a n c h e t a  
epidemiologică. Până atunci, 
nu putem programa echipa. Iar 
pentru CFR se așteaptă 
retestarea echipei. După 
aceea, vom hotărî împreună 
ce se întâmplă mai departe.

Vedem ce se întâmplă mai 
departe cu CFR. Probabil 
mâine sau chiar poimâine vom 
vedea dacă programarea 
meciului cu Botoșani, de 
duminică, rămâne valabilă sau 
nu. Acum nu avem nicio 
decizie de amânare", a spus 
Justin Ștefan.

SPORT

Situația complicată din fotbalul românesc, cu creșterea 
cazurilor de fotbaliști depistați cu Covid 19 la Dinamo și CFR 
Cluj, îl sperie pe Gică Popescu.

Președintele formației Viitorul și-a exprimat îngrijorarea în 
privința rezultatelor care vor veni de la testele efectuate azi 
de componenții formației de pe Litoral.

Un tip echilibrat și cu un discurs mereu presărat cu 
argumente solide, fostul căpitan al Barcelonei susține că 
fotbalul din România nu trebuie întrerupt. 

Gică Popescu: "Stăm cu emoții"
Popescu marșează pentru terminarea la timp a 

campionatului, în care se dă o luptă la baionetă între Craiova 
și CFR Cluj, formație cu un meci mai puțin jucat, cel cu FCSB, 
și la patru puncte distanță de olteni.

Jucătorii trupei lui Gheorghe Hagi au efectuat azi o nouă 
testare. 

"Trebuie să jucăm în continuare. Sunt doar două echipe în 
această situaţie, CFR şi Dinamo. Trebuie să recunosc că şi 
noi stăm cu emoţii pentru că astăzi am făcut o nouă testare şi 
aşteptăm rezultatele.

Situaţia s-a agravat în ultimele zile, în ultimele săptămâni 
şi suntem cu sufletul la gură până vin rezultatele", a declarat 
Gică Popescu, pentru Antena Sport. 

Viitorul este lider în play-off. 
La Dinamo lista celor infectați s-a îngroșat și a ajuns la 21 

de cazuri, în timp ce la CFR problema s-a agravat, de 
asemenea, cu 13 cazuri, printre care și antrenorul Dan 
Petrescu.

Turneul WTA de la Praga, al doilea disputat după pauza 
forțată, după cel de la Palermo, este programat în perioada 
10 - 16 august.

Organizatorii turneului din capitala Cehiei au anunțat 
primele 24 de sportive confirmate pentru tabloul principal al 
întrecerii și, alături de Simona Halep, nume de top din 
circuitul mondial feminin vor evolua pe zgura din Praga.

Alături de cele 23 de sportive, Eugenie Bouchard, finalistă 
la Wimbledon în 2014, va evolua, de asemenea, la Praga, 
fiind beneficiară a unui wild-card primit din partea 
organizatorilor.

Până la startul competiției, tabloul principal, ce va 
cuprinde 32 de sportive, va fi completat de wild-card-uri și de 
către jucătoarele venite din calificări.

Gică Popescu e îngrijorat:
 "Suntem cu sufletul la gură 

până vin rezultatele!"

Nume importante din tenis 
pe tabloul principal al turneului 

WTA de la Praga! Pe cine 
poate întâlni Simona Halep

Jucătorul Niculae Florian Valentin, mijlocaș 
la Steaua, a fi fost testat pozitiv pentru COVID-
19.

O sursă din interiorul clubului Steaua a 
confirmat cazul de COVID-19: "Da, este 
adevărat", a spus o sursă din cadrul echipei, 
pentru Digi Sport.

După ce în Liga 1 au început să apară 
numeroase cazuri de 
COVID-19, virusul a fi 
pătruns și la Liga 4. 
C a m p i o a n ă  p e  
București, Steaua s-ar 
putea confrunta acum 
c u  u n  c a z  d e  
co rona r i vus ,  ch i a r  
înaintea barajului pentru 
promovarea în Liga 3.

Daniel Oprița: "Încă 
n-am primit rezultatele"

Conform Fanatik, mijlocașul Niculae Florian 
Valentin ar fi fost depistat pozitiv, după ce a fost 
testat pe 20 iulie.

Antrenorul Stelei, Daniel Oprița, spune că 
echipa încă așteaptă rezultatele testelor: "Noi 
n-am primit rezultatele testelor, încă așteptăm. 

Băieții se află în cantonament.
Și eu am citit în ziar, dar încă așteptăm 

rezultatele. Sperăm să nu fie nicio problemă", a 
spus Daniel Oprița.

Steaua, la două meciuri de Liga 3. Cu cine 
se luptă "militarii" și când au loc partidele

Steaua București a dominat campionatul 
Ligii a IV-a, zona București, în acest sezon, 

având un număr de 18 
victorii din 18 meciuri și 
un avans de șapte 
puncte.

Roș-albaștrii mai au 
de disputat două meciuri 
d e  b a r a j  p e n t r u  
promovarea în Liga 3.

Următoarele partide 
oficiale ale echipei 
antrenate de Daniel 

Oprița vor avea loc în zilele de 1 și 5 august, pe 
teren neutru, împotriva formațiilor câștigătoare 
a Ligii a IV-a în județele Ialomița și Giurgiu.

Din Ialomiță, Steaua s-ar putea duela cu 
Bărăganul Ciulnița sau Victoria Tăndărei. Din 
Giurgiu va fi desemnată Victoria Adunații 
Copăceni sau Argeșul Mihăilești.

Controlarea și eliminarea focarelor de la Dinamo 
și CFR Cluj, obiectivul principal al LPF

Caz de COVID-19 la Steaua! 
Clubul a confirmat
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