
Cea de-a 15-a ediție a 
Festivalului de Teatru Tânăr 
IDEO IDEIS se întâmplă în 
perioada 5 – 9 august, în 9 orașe 
din țară. Pe lângă Alexandria, 
locul în care a luat naștere 
inițiativa, anul acesta se adaugă 
pe hartă București, Baia Mare, 
Botoșani, Buzău, Câmpina, 
Roman, Sibiu și Timișoara.

Contextul neobișnuit al 
acestui an a lansat o provocare 
pentru organizatori care au fost 
motivați să găsească soluții inovative prin care experiența de învățare să rămână 
autentică, în același timp prioritizând siguranța și sănătatea participanților.

(Continuare  în  pagina  4)

Ministerul Educației și 
Cercetării a centralizat 
situația preliminară a 
cererilor de înscriere în 
învățământul primar 
pentru anul școlar 2020-
2021, după prima etapă 
de cuprindere în clasa 
pregătitoare (8-20 iulie). 

Astfel, potrivit datelor 
înregistrate în sistem, au fost completate și depuse, la nivel național, în perioada 
4 martie-7 iulie 2020, 150.503 cereri, fiind admise 149.307 cereri. Dintre cele 
150.503 cereri completate și depuse, 131.599 de cereri vizează copiii care 
împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, iar 18.904 
cereri, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 
decembrie 2020, inclusiv.

(Continuare  în  pagina  7)

PSD Teleorman este în moarte clinică. Nu mai puțin de 
10 primari social-democrați au părăsit partidul pentru a se 
alătura președintelui PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu 
în demersul său de a scăpa județul Teleorman de "ciuma 
roșie".

Cei 10 primari care s-au alăturat liberalilor sunt: 
Vîrtopeanu Stelea - Băbăița, 
Haită Gabriel - Călinești
Nițu George Valentin - Călmățuiu
Lică Iulian - Crângeni
Iancu Adrian Constantin - Crevenicu
Mănică Ion - Dobrotești
Glonț Ion - Drăcșenei

Ștefan Marinel - Slobozia Mândra
Pomojnicu George - Smîrdioasa
Nedea Simion - Vitănești.
Potrivit președintelui PNL Teleorman, Eugen 

Pîrvulescu, cei 10 primari social-democrați nu sunt 

singurii dezamăgiți de politica PSD. În zilele următoare 
alți 7-10 primari ai Partidului Social Democrat se vor 
alătura liberalilor.

Se pare că Adrian Gâdea a scăpat partidul din mâini, 
iar faptul că fostul său șef nu-i mai poate constrânge pe 
primari să rămână în partid face ca tot mai mulți să aleagă 
schimbarea.

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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149.307 cereri admise în prima etapă de
 înscriere în învățământul primar

IDEO IDEIS aduce în Alexandria
 20 de ateliere dedicate comunității

CAS Teleorman:

Acoperirea costurilor 
anumitor analize/testări 

pentru pacienții cu 
mielom multiplu

Suplimentare de 
fonduri pentru 

reducerea accizei la 
motorina utilizată 

în agricultură

Agonie în PSD Teleorman! Primarii fug 
de "ciuma roșie"



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În ultimele 24 de ore, polițiștii teleormăneni 
au intervenit la peste 70 de solicitări 
semnalate pe numărul unic pentru apeluri de 
urgență – 112, venind în sprijinul cetățenilor, 
două dintre acestea privind infracțiunea de 
violență în familie.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 5 Poliție 
Rurală Dobrotești au intervenit în sprijinul unei 
femei în vârstă de 41 de ani din comuna 
Vârtoape, care a reclamat că a fost agresată 
de către soț, în timp ce se aflau la domiciliu.

Bărbatul în vârstă de 41 de ani ar fi devenit 

violent fără motiv, i-ar fi adresat cuvinte 
jignitoarea soției, totodată distrugând mai 
multe bunuri, precum și geamurile ferestrelor 
locuinței.

A fost completat chestionarul de evaluare a 
riscului și a fost emis ordin de protecție 
provizoriu de către polițiști, fiind totodată 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de violență în familie.

Și polițiștii din cadrul Poliției Municipiului 
Roșiori de Vede au intervenit în sprijinul unei 
alte femei, în vârstă de 62 de ani, din mun. 
Roșiori de Vede, care a reclamat că soțul ei a 
încălcat ordinul de protecție emis de 
Judecătoria Roșiori de Vede în luna mai, pe o 
perioadă de șase luni.

Bărbatul în vârstă de 68 de ani ar fi pătruns 
în curtea locuinței femeii și i-ar fi adresat 
acesteia amenințări cu acte de violență.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru 
săvârșirea infracțiunii de încălcarea ordinului 
de protecție, urmând a fi propusă soluție prin 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rișiori de 
Vede la finalizarea cercetărilor.

În cazul în care sunteți victima unei acțiuni 
de violență sau martor la astfel de acțiuni, de 
orice fel, sesizați poliția!

C.D.

În perioada aprilie-mai 2020, în municipiul Alexandria, 
operatorul Distribuție Oltenia a realizat investiții în valoare de 
aproape 3 mil RON, constând în modernizarea contorizării prin 
scoaterea contoarelor din tablourile electrice de apartament și 
montarea de firide de distribuție și contorizare pe palier (FDCP), 
amplasate pe casa scărilor.

Beneficiarii proiectului sunt cei aproape 1000 de 
consumatori din Alexandria, județul Teleorman.

Prin investiție s-a realizat: montarea FDCP pentru 
consumatori; montarea de cutii de conexiune- 32buc; montarea 
coloanelor colective generale– 900 m; montarea coloanelor 
individuale– 15 000 m; montarea firidelor de distribuție stradală 
E 3-4- 1 buc; realizarea liniei electrice subterane (LES) 0,4 kV– 
70 m.

Beneficiile consumatorilor sunt: asigurarea continuității în 
alimentarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor în 
condiții de calitate a parametrilor energiei electrice; 
îmbunătățirea stării tehnice a rețelei electrice de distribuție și 
asigurarea unei căderi de tensiune la capăt de rețea în limitele 
impuse de Standardul de Performanță; reducerea numărului de 
întreruperi; reducerea costurilor cu operarea și mentenanța; 
rapiditate în alimentarea cu energie electrică prin realizarea 
legăturii dintre coloana colectivă de alimentare și coloanele 
individuale ale consumatorilor din bloc, pentru realimentarea cu 
energie electrică în cazul unui deranjament individual; confort 
sporit pentru consumator, întrucât nu mai trebuie să fie acasă 
pentru citirea/măsurarea consumului de energie electrică; 

protecția instalațiilor electrice a celorlalți consumatori din bloc, 
în cazul unei suprasarcini sau a unui scurtcircuit la unul dintre 
vecini; protecția împotriva electrocutării prin atingere directă a 
circuitelor și echipamentelor montate, aflate în mod normal sub 
tensiune; protecția împotriva intervențiilor neautorizate.

Operatorul Distributie Oltenia continuă investitiile în rețeaua 
de distribuție cu scopul de a reduce la minimum disconfortul 
creat consumatorilor din aria sa de operare. 

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

Distribuție 
Oltenia continuă investițiile 

în județul Teleorman 

Prin legea nr.99/1998, ziua 
de 29 iulie a fost proclamata 
Ziua Imnului Naţional al 
României, “Deşteaptă-te, 
romane!”, ca simbol al unităţii 
Revoluţiei Romane de la 
1848, din veacul trecut.

Imnul de Stat, pe care îl 
c u n o s t e m  s u b  ţ â ţ u l  
“Deşteaptă-te, române!”, 
traversează istoria noastră de 
peste 170 de ani, fiindcă el a 
fost intonat, pentru prima 
dată, la 29 iulie 1848, în 
Parcul Zăvoi din oraşul 
Râmnicul Vâlcea, în acelaşi 
an în care au fost compuse şi 
versurile.

De reamintit e faptul că 
istoria acestui 
imn începe cu 
publicarea lui în 
r e v i s t ă  d i n  
Braşov intitulată 
“Foaie pentru 
minte, inima şi 
literatura“, din 1-
7 iulie 1848, ca 
u n  e c o u  
a p r o b a t o r  l a  
p o e z i a  
“ D e ş t e p t a r e a  
R o m â n i e i “  a  
mare lu i  poe t  
V a s i l e  
A l e c s a n d r i ,  
publicată în mai 
1848 în aceeaşi 
r e v i s t ă  a  
c ă r t u r a r u l u i   ş i  
revoluţionarului ardelean 
George Bariţiu.

Autorul imnului, poetul 
Andrei Muresanu ( 1816-
1863), cel căruia Mihai 
Eminescu i-a dedicat un 
poem întreg, precum şi o 
entuziastă strofa din poemul 
“Epigonii“, îşi intitula iniţial 
acest imn celebru “Un 
răsunet“ ,  sacru pentru 
r o m a n i ,  î n t o c m a i  c a  
“Marsilieza“ pentru francezi.

E probabil că versurile să fi 
fost recitate la Blaj, pe 
Câmpia Libertăţii (3-5 mai 
1848), în faţa mulţ imi i  
adunate aici şi a luptătorilor 

revoluţionari veniţi din toate 
provinciile locuite de romani. 

Idealul romanilor era 
Unirea, pe care Muresanu o 
întruchipează simbolic prin 
acei domnitori luminaţi, 
patrioţi şi viteji: Mihai Viteazul, 
Ştefan cel Mare şi Matei 
Corvin, din cele trei provincii 
româneşti, după cum afirma 
poetul: “Priviţi, măreţe umbre, 
Mihai, Ştefan, Corvine…”.

Visul Unirii  a fost împlinit, 
pentru prima dată, de Mihai 
Viteazul, iar poezia lui Andrei 
Muresanu ajunsă cântec 
–imn de masă, şi-a răspândit, 
mai întâi, inflacaratele-i slove,  
în toiul Revoluţiei paşoptiste, 

într-un spaţiu familiar marelui 
domnitor, la Râmnicu Vâlcea.

Autorul muzicii selectate 
este cunoscutul poet şi 
culegător de folclor, Anton 
Pann, cu vechi legături 
vâlcene, fiindcă a locuit o 
perioadă la Râmnic prin anii 
30-40 ai secolului trecut, unde 
a şi concertat, în Parcul Zăvoi.

Peregrinările lui l-au pus în 
c o n t a c t  c u  p o e z i a  
ardeleanului Muresanu, pe 
care, poate, l-a şi cunoscut, 
prin mijlocirea înflăcăratului 
patriot Gheorghe Magheru.

Muzica lui Anton Pann, 
superbă şi adecvată  unui 
imn ,  expr ima măre ţ ie ,  

armonie şi, sprijinită de 
însufleţitoarele versuri, poate 
fi uşor memorata.

Da to r i t ă  răsune tu lu i  
înălţător şi mesajului său 
patriotic, cântecul a fost 
interzis multă vreme, dar, 
după 1 Decembrie 1918, el a 
căpătat o largă circulaţie, că o 
împlinire în noua Românie 
Mare, ca şi “Tricolorul“, “Pe-al 
nostru steag“, “La arme“  etc, 
pentru că, după Al Doilea 
Război Mondial, să intre, din 
nou ,într-un cont de umbră. 

Repus, cu timiditate, în 
circulaţie, acest cântec 
devine, în sfârşit, după 
Revoluţia din Decembrie 

1989, Imnul de 
S t a t  a l  ţ ă r i i  
noastre, f i ind 
consfinţit prin 
Constituţia din 
1991. 

E s t e  
interesant de 
remarcat că mai 
multe cântece 
patriotice sunt 
opera creatori 
d in  ter i tor i i le  
româneşti aflate 
v r e m e  
îndelungată sub 
ocupaţie străină.

A s t f e l ,  
“ T r i c o l o r u l “  
aparţine (versuri 

şi muzica) bucovineanului 
Ciprian Porumbescu, iar “La 
arme“ se foloseşte de 
versurile lui George Coşbuc. 

Parcă în mod simbolic  
însă, Imnul nostru naţional de 
astăzi este opera unui poet 
ardelean, Andrei Muresanu ,şi 
a  unui  compozi tor  d in 
Muntenia, el însuşi poet, 
Anton Pann.

Să nu uităm povestea 
acestui imn, ca simbol 
naţional al romanilor, nici noi, 
nici cei care ne urmează, căci 
istoria lui “Deşteaptă-te, 
române!” e şi istoria urmaşilor 
noştri.

Leon ARMEANCA 

Nu lăsa violența să te transforme într-un infractor!

La 29 iulie, Ziua Imnului Național al României
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Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a 
declarat că, în ultimele luni, a fost creat un front 
instituţional împotriva crimei organizate, care 
începe să dea rezultate, subliniind faptul că 
„încep să cadă clanuri de interlopi”.

„Am creat pe parcursul lunilor precedente un 
front instituţional împotriva crimei organizate. 
Începe să dea rezultate. Încep să cadă clanuri 
de interlopi. Se va continua până la capăt. În 
materie de justiţie, trebuie să ai răbdare, până 
când proceduri şi operaţiuni sunt duse până la 
capăt. E valabil în orice materie, în orice dosar, 
răbdare, până când procedurile ajung la final”, 
a spus Predoiu, în cadrul unui eveniment 
organizat miercuri de Ambasada SUA la 
Bucureşti, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Ministerului 
Justiţiei, Cătălin Predoiu a participat, miercuri, 
la deschiderea webinar-ului „Aplicaţii pe surse 
deschise: convergenţa investigării infracţiunilor 
cu privire la proprietatea intelectuală, crima 
organizată, trafic de persoane şi sisteme 
informatice”.

Evenimentul a fost organizat de Ambasada 
Statelor Unite la Bucureşti, în colaborare cu 
Programul în Domeniul Criminal i tăţ i i  
Informatice şi Proprietăţii Intelectuale (ICHIP) 
din cadrul Departamentului de Justiţie al 
Statelor Unite, Departamentul de Stat al SUA, 
Interpol şi IP Crime Investigators College.

În cuvântul de deschidere, ambasadorul 
SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a 
declarat că Statele Unite sprijină, cu toate 
resursele disponibile, lupta Ministerului Justiţiei 
împotriva infracţionalităţii şi că Statele Unite şi 
România „luptă umăr la umăr pentru 
combaterea crimei organizate şi pentru a se 
asigura că infractorii nu vor scăpa de rigorile 
legii”.

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a 
subliniat că, în ultimele luni, s-a desfăşurat, în 
colaborare cu Ambasada SUA, un program 
intens de pregătire a procurorilor şi poliţiştilor în 
materia combaterii spălării banilor, crimei 
organizate, traficului de persoane, criminalităţii 
informatice.

„În lunile precedente, în colaborare cu 
Ambasada SUA, am desfăşurat un program 
intens de pregătire a procurorilor, poliţiştilor şi 
altor categorii de experţi în materia combaterii 
spălării banilor, crimei organizate, traficului de 
persoane, criminalităţii informatice, dar şi a 
recuperării bunurilor provenite din infracţiuni şi 
a asistenţei victimelor traficului de persoane. Aş 

dori să mulţumesc tuturor participanţilor şi 
instituţiilor care au cooperat în organizare, 
partenerilor noştri americani şi să îmi exprim 
încrederea că acest program a contribuit 
efectiv la mai buna pregătire a procurorilor, 
poliţiştilor şi experţilor noştri, cu rezultate 
benefice în perspectivă pentru cetăţeni. 
Eficienţa combaterii infracţiunilor stă în buna 
pregătire profesională şi în cooperarea 
interinstituţională internă şi internaţională”, a 
afirmat Predoiu.

Într-un nou atac la PSD, președintele Klaus Werner 

Iohannis a spus că ne confruntăm cu doi inamici, 

coronavirusul și PSD.

Președintele Iohannis a avut două teme de dezbatere la 

ultima sa intervenție în care a vorbit despre decizia CCR 

privind amenzile, și PSD: Președintele Iohannis a catalogat 

PSD drept un inamic la fel de mare ca și coronavirusul. 

”Românii se confruntă din păcate cu doi inamici, unul 

practic invizibil, perfid, virusul foarte contagios denumit 

coronavirus, și celălalt inamic, mai vizibil, dar la fel de 

dăunător pentru societate și pentru viitorul țării noastre. 

O izolare și speranțe deșarte, pentru că lupul, ca și în 

celălalt proverb, își schimbă blana, dar năravul ba. 

Profitând de faptul că atenția publică este 

concentrată, cum este și firesc, pe lupta pentru controlul 

epidemiei, PSD a lucrat în Parlament.  A lucrat mult și 

prost, toxic de-a dreptul, așa cum ne-a obișnuit în ultimii 

ani. Practicile de a legifera în mod haotic, cu încălcarea 

regulilor de dezbatere parlamentară, în mod 

netransparent, prin deturnarea în ultimul moment a unor 

initiative legislative. De ce face PSD-ul asta? Simplu, 

pentru că a rămas același partid preocupat decât să-și 

salveze baronii. Mai exact, PSD nou și vechi, vrea să le 

promită unor aleși locali declarați incompatibili să 

candideze la primărie sau pentru alte funcții. O astfel de 

măsură ar amnistia peste 1.000 de aleși locali care încalcă 

legea”, a declarat președintele Iohannis.

Întristat de coronavirus, dar și de PSD, președintele 

Iohannis face un apel la toate forțele de dreapta să fie 

responsabile și să se implice în alegerile locale.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la Constanţa, că 
singura dată la care ar putea fi organizate alegerile 
parlamentare în acest an, cu respectarea tuturor prevederilor 
constituţionale, este 6 decembrie, dată pe care spune că 
Parlamentul ar trebui să o ia în considerare.

"În urma deciziei Curţii Constituţionale, care este destul de 
ciudată, reiese cumva că poate şi Parlamentul, şi Guvernul 
să stabilească data alegerilor, dar că cel care decide cine 
stabileşte data alegerilor este Parlamentul. Dacă aşa a decis 
Curtea Constituţională, (...) mai mult ca sigur că Parlamentul 
va vrea să decidă el data alegerilor şi pentru alegerile 
parlamentare. Eu le spun doar atât: alegerile parlamentare 
trebuie să fie, conform prevederilor constituţionale, pe 6 
decembrie. Este data care se încadrează din toate punctele 
de vedere cu prevederile constituţionale şi cu necesităţile 
legate de finalizarea mandatului actualului Parlament", a 
afirmat Orban.

PSD vinovat 
ca și coronavirusul

Orban, mesaj către Parlament: 

Data alegerilor 
legislative trebuie 

să fie, conform prevederilor 
constituţionale, 6 decembrie

Guvernu l  a  aprobat  
bugetul de cheltuieli pentru 
alegerile locale din 27 
septembrie, a declarat, joi, 
şeful Cancelariei prim-
ministrului, Ionel Dancă.

"Au fost adoptate 3 acte 
normative în ceea ce priveşte 
ca lenda ru l ,  modu l  de  

desfăşurare şi (...) bugetul 
pentru cheltuielile legate de 
organizarea alegerilor locale 
la data de 27 septembrie", a 
afirmat Ionel Dancă la Palatul 
Victoria, în prezentarea 
făcută cu privire la actele 
normative adoptate de 
Guvern în  şedinţa de 

miercuri.
În anexa, postată pe site-

ul AEP, a proiectului de HG 
privind "stabilirea cheltuielilor 
necesare  p regă t i r i i  ş i  
desfăşurării în bune condiţii a 
alegerilor locale din anul 
2020" este prevăzută suma 
de 966.263.000 de lei.

Parlamentul European ameninţă printr-o 
rezoluţie votată joi că nu va aproba acordul 
şefilor de state şi de guverne din ţările UE 
privind bugetul multianual al blocului 
comunitar dacă acesta nu va fi „îmbunătăţit”. 
Eurodeputații critică în special diminuarea 
sumelor alocate pe anumite domenii.

Legislativul european trebuie să se 
pronunţe până la sfârşitul anului asupra 
cadrului financiar multianual al UE pentru 
perioada 2021-2027. În rezoluţia adoptată joi 
cu 465 de voturi pentru, 150 împotrivă şi 67 de 
abţineri, eurodeputaţii contestă actuala formă 
a bugetului în şi avertizează că Parlamentul 
European „este pregătit să refuze să-şi dea 
aprobarea (…) până când va fi găsit un acord 
satisfăcător”, a transmis AFP, conform 
Agerpres.

Reamintim că la capătul unui summit 
maraton, liderii europeni au convenit marţi 

asupra unui pachet de relansare economică 
post-pandemie alcătuit din bugetul multianual 
pentru perioada 2021-2027, prevăzut cu o 
sumă totală de 1.074 miliarde de euro 
(inferioară propunerii Comisiei Europene de 
1.100 de miliarde de euro) şi dintr-un fond de 
redresare de 750 de miliarde de euro, împărţit 
în 390 de miliarde granturi şi 360 de miliarde 
împrumuturi care vor putea fi accesate de 
statele membre cu condiţia realizării unor 
reforme.

Dar în timp ce majoritatea liderilor europeni 
au calificat acest pachet drept o decizie 
istorică, europarlamentarii din mai multe 
grupuri politice au criticat mai ales reducerea 
sumelor alocate pe anumite capitole din 
buget, cum ar fi sănătatea, educaţia, 
apărarea, cercetarea şi dezvoltarea, precum 
şi lipsa unei legături clare între accesarea 
fondurilor europene şi statul de drept.

Cătălin Predoiu: 

Am creat pe parcursul lunilor precedente 
un front instituţional împotriva crimei organizate

Guvernul a aprobat bugetul de cheltuieli 
pentru alegerile locale

Parlamentul European avertizează că nu va aproba 
acordul şefilor de state şi de guverne din ţările UE, 
privind bugetul multianual al blocului comunitar, 

dacă acesta nu va fi îmbunătăţit
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Festivalul crede în educația făcută cu grijă 

și ia o formă nouă: anul acesta, tinerii din 
trupele de teatru și participanții individuali nu 
se vor mai întâlni cu toții la Alexandria ci vor 
primi în orașele lor capsulele IDEO IDEIS -  9 
echipe formate din 2 traineri și un mentor. În 
plus, în fiecare oraș va exista o mini-redacție, 
formată din adolescenți, care va documenta 
întâlnirea comunității lor cu festivalul. 

Toate întâlnirile se vor întâmpla în aer liber, 
respectând regulile de distanțare socială și tot 
setul de norme de protecție reglementat de 
autorități. În cazul în care contextul o va cere, 
organizatorii sunt pregătiți să mute activitățile 
în mediul online.

Astfel, în Alexandria adolescenții se vor 
întâlni, în 4 din cele 5 zile de festival, la 
Atelierele de Teatru Tânăr cu Raluca Zetu și 
Denis Bolborea, iar la Atelierele de Măiestrie 
(dans), cu Vladimir Purdelși Mircea 
Postelnicu. Activitatea celor două tipuri de 
ateliere intensive are rolul de a dezvolta 
abilitățile creative ale participanților, într-un 
context complet de lucru și învățare. 

Actrițele Andreea Grămoșteanu și 
Cosmina Stratan sunt mentorii care, timp de 
două zile, vor inspira adolescenții din 
Alexandria. Aceștia vor lua parte la un schimb 
de know-how intergenerațional, în care prim-

planul aparține artei și îndrumării într-un sens 
cultural mai larg. 

Tot anul acesta, departamentul de 
dezvoltare comunitară IDEO IDEIS, în 
parteneriat cu AIVImedia.hub și ASAP 
România, propune pentru ediția aniversară a 
Festivalului de Teatru Tânăr un program de 
jurnalism comunitar pentru adolescenți. 
Aproape 30 de tineri au fost selectați să facă 
parte din mini-redacțiile IDEO IDEIS care vor 
documenta povești din orașul lor la întâlnirea 
cu festivalul și vor redacta tradiționala gazetă 
COLAJ. 

„Jurnalismul comunitar nu este neapărat o 
abordare răspândită la noi, însă există. Și 
pentru că IDEO IDEIS a fost mereu un festival 
tânăr, iar odată cu asimilarea tot mai profundă 
a ideii de dezvoltare comunitară, integrarea 
conceptului media.hub a părut firească.

Dezvoltarea comunitară pornește de la 
vizibilitate, de la integrarea vocilor membrilor 
săi în peisajul general. Asta încercăm să 
facem anul acesta la COLAJ: avem voci tinere 
din cele 9 orașe implicate, care spun din 
poveștile comunității, așa cum le înțeleg ei. 
Facem COLAJ comunitar, practic. Aducem 
oamenii mai aproape de oameni în interiorul 
comunității”, a declarat Iulia Dromereschi, 
fondatoarea programului AIVImedia.hub.

C.D.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Guvernul a aprobat programul "Noua casă" referitor la 
stimularea achiziţiilor imobiliare de către familiile tinere, a 
declarat şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă.

"Un proiect de act normativ, atât pentru dezvoltarea 
sectorului construcţiilor, dar şi pentru modificarea modului de 
aplicare a programului de stimulare a achiziţiilor imobiliare 
'Prima casă', a fost adoptat în şedinţa de Guvern de ieri. 

Programul se va denumi 'Noua casă' şi se modifică în sensul 
în care se creează posibilitatea pentru familiile tinere care-şi 
doresc să achiziţioneze o locuinţă cu un spaţiu mai mare 
decât puteau achiziţiona prin programul 'Prima casă' în limita 
plafonului de 70.000 de euro, respectiv locuinţe de până la 
120 de metri pătraţi, în funcţie de oferta imobiliară, prin acest 
proiect de ordonanţă de urgenţă se creează posibilitatea ca 
aceştia să beneficieze de garanţii de stat pentru achiziţia unei 
locuinţe de până la 140.000 de euro, garanţii de stat în 
proporţie de 60% din valoarea finanţării garantate şi cu un 
avans de 15% din valoarea achiziţiei", a precizat Ionel 
Dancă, joi, la Palatul Victoria.

Practic, a explicat el, programul "Noua casă" extinde aria 
beneficiarilor.

"Avem, pe de-o parte, plafonul de 70.000 de euro cu 
garanţii de stat de 50% şi avans de 5% din valoarea achiziţiei, 
ceea ce a funcţionat şi în cadrul programului 'Prima casă' şi 
va funcţiona în continuare şi se adaugă o nouă categorie de 
beneficiari, cei care doresc să achiziţioneze locuinţe cu 
valoare până la 140.000 de euro, cu garanţii de stat în 
proporţie de 60% din valoarea finanţării garantate şi cu un 
avans de 15% din valoarea achiziţiei", a spus Dancă.

IDEO IDEIS aduce în Alexandria
 20 de ateliere dedicate comunității

În Ședința Guvernului din 
22 iulie 2020 a fost aprobată o 
Hotărâre care modifică HG 
nr.1174/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la 
m o t o r i n a  u t i l i z a t ă  î n  
agricultură.

Î n  a c e s t  f e l ,  p e n t r u  
continuarea aplicării schemei 
de ajutor de stat în anul 2020, 
la suma de 528.000,00 mii lei, 
se adaugă încă 101.908,00 mii 
lei, fonduri necesare plății 
ajutorului de stat pentru 
reducerea accizei la motorina 
utilizată în agricultură în 
perioada 1 ianuarie 2020 – 31 

martie 2020. Astfel, potrivit 
comunicării MADR rezultă o 
valoare de 629.908,00 mii lei.

Totodată, pentru a se 
asigura că majorarea propusă 
se încadrează în valoarea 
totală maximă a schemei de 
ajutor de stat pentru perioada 
2015-2020,  se modi f ică 
corespunzător prevederile alin. 
(1) al art. 10 din același act 
normativ, prin suplimentarea 
sumei de 3.334.037,25 mii lei 
cu suma de 101.908,00 mii lei, 
până la valoarea totală maximă 
de 3.435.945,25 mii lei.

Suma alocată pentru plata 
ajutorului de stat în anul 2020, 

prevăzută în prezentul proiect 
de act normativ, se asigură în 
limita prevederilor bugetare 
a p r o b a t e  M i n i s t e r u l u i  
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale pe anul 2020 și se 
încadrează în valoarea anuală 
totală a bugetului schemei de 
ajutor de stat notificată la 
Comisia Europeană.

Ajutorul de stat se acordă 
sub formă de rambursare a 
d i ferenţe i  d in t re  acc iza 
standard şi acciza redusă 
(stabilită la 21,00 euro/1000 
litri) pentru motorina utilizată la 
e f e c t u a r e a  l u c r ă r i l o r  
mecanizate în agricultură.

Stocurile de produse achiziţionate de Guvern 
în cadrul Programului pentru şcoli vor fi 
redistribuite către organizaţii umanitare, unităţi 
sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi 
asistenţă medico-socială, dacă se vor suspenda 
cursur i le  în  un i tă ţ i le  de învăţământ  
preuniversitar, potrivit unei Ordonaţe de Urgenţă 
aprobată în şedinţa de miercuri a Executivului.

“Prin acest act normativ se creează cadrul 
legal ca în situaţia suspendării cursurilor în 
unităţile de învăţământ preuniversitar, 
disponibilul de produse contractate și 
nedistribuite să poată fi redistribuit către 
organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de 
asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă 
medico-socială sau în favoarea beneficiarilor 
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare, în baza 
unei metodologii stabilite prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale”, se arată într-un 
comunicat al ministerului de resort.

De asemenea, proiectul de ordonanţă de 
urgenţă stabileşte condiţiile pe care stocurile de 
produse contractate pentru anul şcolar 2019-
2020, rămase nedistribuite la data suspendării 

cursur i lor  în uni tăţ i le de învăţământ 
preuniversitar trebuie să le îndeplinească pentru 
a putea fi redistribuite altor beneficiari.

Astfel: produsele trebuie să se fi aflat în stocul 
furnizorului la data suspendării cursurilor în 
unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv 
11 martie 2020, iar alimentele aflate în stoc au 
fost fabricate/achiziţionate în scopul distribuirii 
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
559/2019.

O altă condiţie prevede ca produsele să 
corespundă întocmai, din punct de vedere al 
denumirii şi caracteristicilor, cu cele prevăzute în 
contractele/acordurile-cadru de furnizare. Ele 
trebuie să fie produse gata de consum, în sensul 
că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu 
excepţia merelor care pot fi spălate şi ambalate, 
fără ca aceste operaţiuni să conducă la 
c r e ş t e r e a  p r e ţ u l u i  p r e v ă z u t  î n  
contractele/acordurile-cadru de furnizare.

Produsele trebuie să poată fi inventariate 
cantitativ şi calitativ la furnizor, atât faptic cât şi 
scriptic, în baza documentelor de evidenţă a 
gestiunii.

Data durabilităţii minimale trebuie să nu fie 
depăşită la momentul redistribuirii.

Suplimentare de fonduri pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură

Stocurile de produse din Programul pentru Şcoli
 vor fi redistribuite către persoane nevoiaşe

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care 
stipulează că anumite categorii de persoane vor primi gratuit 
un set de 30 de măşti de protecţie pe lună.

Legea are ca obiect achiziţionarea de măşti de către 
Ministerul Sănătăţii, prin Unifarm SA, pentru protecţia 
împotriva COVID-19 şi distribuirea acestora.

Potrivit actului normativ, se acordă gratuit un set de 30 de 
măşti de protecţie, lunar, pentru:

- persoanele din familiile beneficiare ale ajutorului social 
acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat;

- persoanele din familiile beneficiare de alocaţie pentru 
susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind 
alocaţia pentru susţinerea familiei;

- pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi 
sunt de până la 1.000 lei inclusiv, reprezentând nivelul 
indemnizaţiei sociale pentru pensionari prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind 
instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin 
Legea nr. 196/2009;

- persoanele încadrate în grad de handicap care 
realizează venituri exclusiv din prestaţiile sociale prevăzute 
de art. 42 şi 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Potrivit actului normativ, autorităţile publice locale au 
obligaţia să întocmească liste nominale cu persoanele 
beneficiare şi să le transmită Direcţiilor de sănătate publică 
judeţene şi a municipiului Bucureşti în termen de 3 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi, în vederea stabilirii 
necesarului de repartizat. Distribuirea măştilor de protecţie 
se realizează de către Ministerul Sănătăţii, prin Direcţiile de 
sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, către 
autorităţile publice locale. Autorităţile publice locale asigură 
distribuirea măştilor de protecţie, în mod gratuit, către fiecare 
beneficiar.

Programul 'Noua casă' 
a fost aprobat

Anumite categorii de persoane
 vor primi gratuit un set de 30 

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

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308
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În această primă etapă, 

repartizarea copiilor s-a realizat 
pe baza informați i lor din 
cererile-tip de înscriere și din 
documentele depuse, inclusiv 
prin aplicația informatică, de 
p ă r i n ț i / t u t o r i  l e g a l  
instituiți/reprezentanți legali și în 
baza deciziilor consiliilor de 
administrație ale unităților de 
învățământ, luate în urma 
aplicării criteriilor de departajare 
p e n t r u  c o p i i i  d i n  a l t e  
circumscripții școlare.

În a doua etapă (21-31 iulie) 
va fi asigurată înscrierea, pe 
locurile libere, a copiilor care nu 
au participat la prima etapă sau 

nu au fost distribuiți, din diferite 
motive, conform procedurii 
elaborate de inspectoratul 
școlar județean/al municipiului 
București.

În perioada 1-4 septembrie 
sunt prevăzute centralizarea și 
s o l u ț i o n a r e a ,  d e  c ă t r e  
inspectoratele școlare, a 
cererilor părinților/tutorilor legal 
instituiți/reprezentanților legali ai 
copiilor care nu au fost încă 
înscriși la vreo unitate de 
învățământ, iar inspectoratele 
școlare vor soluționa orice alte 
situații referitoare la înscrierea 
în învățământul primar, având în 
vedere, cu prioritate, interesul 
superior al copilului.

În s i tuaț ia t ransmiter i i  
documentelor pe e-mail, prin 
poștă, cu confirmare de primire, 
documentele utilizate pentru 
înscrierea în clasa pregătitoare 
vor fi solicitate și în format fizic, 
în termen de maximum două 
săptămâni de la începerea 
cursurilor.

Toate unitățile de învățământ 
au obligația de a oferi informații 
referitoare la procedura de 
î n s c r i e r e  a  c o p i i l o r  î n  
învățământul primar, indiferent 
dacă părinții au sau nu au 
domiciliul în circumscripția 
respectivă.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 CULOARE CU PĂDURE

Clipe verzi,

Mă strecor în clipe...

Clipe verzi ce îngână tarziul marmorat...

Să stau o veșnicie

Cu timpul aninat de-un cedru alb.

Pădurea mă ascultă...

Timidă, mă asez...

Parcă alunec pe sticlă...

Târziu, târziu, chemare între stânci...

Și-o literă de argint

Între suspin și plâns.

 MĂ ÎNTREB

Am obosit...

Nu vreau nimic,

Pe pleoapa ochiului simt timp...

Îmbrac cămașa legendei nevăzute

Scăldată în dimineți zvelte și zile mândre.

Mă întreb dacă spiritul stâncii

Este același cu al umbrei mute.

Mă întreb, mă întreb,

Mă cuibăresc la picioare,

Am plecat capul în semn de îndurare...

La amiaza vârstei înclin o filă scrisă

Să nu las printre rânduri minute triste...

Mă întreb: Ce clipă-i veșnicie,

Ce șuierat cuprinde lumina argintie?

---Destinul paseste mai iute ca timpul.

...Un aliaj dintr-o frantura si-un sfert de vara -

cumpana.

Lili BLEJAN

Casa Națională de Asigurări de Sănătate și 
compania Johnson&Johnson Romania SRL, în 
calitate de reprezentant al deținătorului de 
autorizație de punere pe piață a medicamentului 
Darzalex au semnat un protocol cu privire la 
acoperirea costurilor anumitor analize/testări 
pentru pacienții cu mielom multiplu.

Astfel, până pe data de 31 decembrie 2020, 
compania Johnson&Johnson Romania SRL 
susține în mod gratuit costurile următoarelor 
analize/teste:

1. Pachetul de analize pentru evaluarea 
răspunsului la tratament și a protocolului 
terapeutic specific. Pachetul de analize se 
efectuează la recomandarea medicului curant, de 
către un furnizor de servicii medicale paraclinice 
contractat de compania Johnson&Johnson 
Romania SRL. Informațiile legate de furnizorul de 
servicii medicale paraclinice, datele de contact ale 
acestuia și procedura de lucru pentru efectuarea 
analizelor medicale vor fi aduse la cunoștință 
unităților de specialitate prin care se derulează 

PNS oncologie și care au în evidență pacienții în 
tratament cu Darzalex (DCI Daratumumaburn) de 
căre compania Johnson&Johnson Romania SRL;

2. Testarea specifică Darzalex-Dira. Kiturile 
pentru această testare se pun la dispoziția 
unităților de specialitate anticipat, în funcție de 
necesitate, în baza solicitării medicului curant 
adresată furnizorului de servicii medicale 
paraclinice.

3. Testarea specifică Darzalex utilizând 
agentul de neutralizare Dara-Ex. Agentul de 
neutralizare Dara-Ex se furnizează în mod gratuit 
de către compania Johnson&Johnson Romania 
SRL unităților de transfuzie sangvină din cadrul 
unităților de specialitate prin care se derulează 
PNS oncologie și care au în evidență pacienți în 
tratament cu Darzalex (DCI Daratumumabum).

Efectuarea analizelor/testelor la pacienții 
eligibili și cu recomandare din partea medicului 
curant nu se va condiționa la plată din partea 
pacientului.

Cornelia RĂDULESCU

149.307 cereri admise în prima etapă de 
înscriere în învățământul primar

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din 
România (APAH-RO) avertizează asupra scăderii 
numărului de pacienți diagnosticați cu hepatită în 
ultimele luni și a celor care au intrat pe tratament 
comparativ cu alți ani.

APAH-RO anunță că, potrivit datelor primite de la 
CNAS, în programul destinat hepatitei C, care poate 
cuprinde până la 17.500 persoane, în perioada 
februarie-30 iunie 2020, au fost incluși doar 3.558 de 
pacienți.

 „Cea mai mare problemă a pacienților cu afecțiuni 
hepatice în acest moment este legată de accesul la 
tratament și la medicul specialist. Situația devine 
critică! Avem din ce în ce mai multe plângeri de la 
bolnavi, în special cei cronici, care nu știu cum să 
acționeze în lipsa unor informații constante și clare din 
partea autorităților”, declară Marinela Debu, președinte 
APAH-RO.

Aceasta încurajează pacienții să-și contactez 
medicul curant și să stabilească cea mai bună soluție 
pentru a avea acces la tratament în condiții de 
siguranță, mai ales în cazul investigațiilor ce trebuie 
realizate în spital.

Constelaţia Lirei

Numărul pacienților cu 
hepatită intrați pe tratament

 a scăzut considerabil

Cercetătorii înregistrează 
„progrese bune” în dezvoltarea 
vaccinurilor împotriva COVID-
19, iar o parte dintre acestea au 
ajuns deja în ultimele faze de 
testare, a anunţat Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii . OMS a 
avertizat însă că omenirea nu 

trebuie să se aștepte la un 
vaccin înainte de anul 2021. 

Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii face eforturi să 
asigure o distribuţie echitabilă a 
vaccinurilor în momentul în 
care acestea vor fi finalizate, 
dar până atunci este esențială 

s u p r i m a r e a  r ă s p â n d i r i i  
virusului, a declarat Mike Ryan, 
şeful programului de urgenţă al 
OMS.

 „Facem progrese bune”, a 
spus Ryan, menţionând că mai 
multe vaccinuri sunt în prezent 
în faza 3 de testare şi niciunul 

nu a eşuat, până acum, din 
punct de vedere al siguranţei 
sau capacităţii de a genera un 
răspuns imun, potrivit Reuters.

 „Realist vorbind, vom vedea 
primele persoane vaccinate în 
prima parte a anului viitor”, a 
declarat Ryan într-o conferinţă 

de presă susținută miercuri.
Oficialul a precizat că, între 

timp, OMS încearcă să asigure 
o distribuţie echitabilă a 
viitoarelor vaccinuri şi pentru a 
asigura producerea lor la scară 
largă.

 „Trebuie să fim cinstiți în 
acest sens, pentru că acesta 
este un bun global. Vaccinurile 
pentru această pandemie nu 
sunt pentru bogaţi sau pentru 
săraci, ci pentru toată lumea”, a 
mai spus el.

Guvernul Statelor Unite va 
plăti 1,95 miliarde de dolari 
pentru a cumpăra 100 de 
milioane de doze dintr-un 
vaccin COVID-19 dezvoltat de 
Pfizer Inc şi BioNTech, dacă se 
va dovedi sigur şi eficient, au 
transmis cele două companii.

Mike Ryan a transmis că 
oficialii din educație trebuie să 
f ie  p recauț i  în  p r i v in ța  
redeschiderii școlilor până 
când transmiterea comunitară 
a  c o r o n a v i r u s u l u i  c a r e  
provoacă COVID-19 nu este 
sub control.

CAS Teleorman:

Acoperirea costurilor anumitor analize/testări 
pentru pacienții cu mielom multiplu

OMS: Să nu vă așteptați la un vaccin împotriva 
COVID-19 înainte de anul 2021
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Prezenţa oamenilor pe teritoriul Americii de Nord datează 
de cel puţin 30.000 de ani, de două ori mai mult decât se estima 
până acum, potrivit concluziilor unor cercetări arheologice ale 
căror rezultate au fost publicate miercuri în revista Nature, 
informează AFP, preluată de Agerpres. Printre autorii celor 
două studii se numără şi un arheolog român.

Artefactele colectate, printre care 1.900 unelte din piatră 
cioplită, dovedesc că prezenţa oamenilor în grota Chiquihuite 
(nordul Mexicului) datează cu până la 33.000 de ani în urmă şi 
s-a întins pe o perioadă de 20.000 de ani, se arată în două 
studii publicate în revista Nature.

Cele mai vechi artefacte descoperite în această grotă, 
situată la altitudine mare, unde au fost realizate săpături încă 
din 2012, au fost datate cu radiocarbon (sau carbon 14) ca 
provenind dintr-o perioadă cuprinsă între 33.000 şi 31.000 de 
ani î.e.n. „Sunt puţin numeroase, dar sunt totuşi aici”, a 
comentat cercetătorul de la Universitatea Autonomă din 
Zacatecas (Mexic).

Acestea pun în evidenţă existenţa unei industrii litice 
necunoscute până la această dată, care utiliza unelte din piatră 
tăiate în lamele fine.

Întrucât în sit nu au fost descoperite oase sau ADN uman, 
„este probabil că oamenii l-au utilizat drept bază relativ fixă, 
fără îndoială în timpul unor episoade sezoniere recurente în 
cadrul unor mişcări migratorii mai ample”, afirmă studiul.

Originile primilor ocupanţi ai Americii sunt intens dezbătute 
în rândul antropologilor şi arheologilor.

Doi medici psihiatri coboară scările. Unul se împiedică şi, 

în cădere, îşi rupe piciorul. Celălalt se repede la el şi îl 

întreabă: Vrei să discutăm despre asta?

***

- Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după 

mine!

- Si ce-ai de gând să faci?

- Nu mai fur poşete!

***

La psihiatru:

- Felicitări, domnule, faceţi progrese. Terapia dă 

rezultate.

- Asta numiţi dv. progrese? Cu trei luni în urmă, eram 

Napoleon, iar acum un nimeni.

Pastila de râs

Sistemul imunitar al unor 
animale este adaptat să lupte 
împotriva unor infecții care 
reprezintă un pericol pentru 
noi.

Oamenii se află în fruntea 
lanțului trofic, dar cu toatea 
acestea există o multitudine 
de lucruri care ne-ar putea 
veni de hac. Pentru unele 
dintre acestea avem un sistem 
imunitar care ne poate apăra, 
cu toate acestea, există mulți 
alți patogeni în fața cărora 
suntem lipsiți de apărare.

Deși noi oamenii am reușit 
să ne adaptăm sistemele 
imuni tare să ne apere 
împotriva anumitor patogeni, 
unele animale se dovedesc 
remarcabile din acest punct 
de vedere. Cracked a creat o 
listă cu cinci astfel de animale 
care ar putea avea unele 
dintre cele mai puternice 
sisteme imunitare din lume.

Crocodilii. Cercetătorii 
explică faptul că aceste reptile 
nu mor din cauza infectării 
rănilor deși trăiesc în unele 
dintre cele mai contaminate 
d e  b a c t e r i i  ș i  r e s t u r i  
ecosisteme din lume. Testele 
efectuate de cercetători indică 
faptul că sângele acestora 
poate distruge infecția cu HIV, 
dar și unele bacterii rezistente 
la antibiotice.

A c e a s t ă  c a p a c i t a t e  
superioară de a lupta cu 
infecțiile provine din modul în 
care este organizat sistemul 
imunitar al crocodililor, acesta 
atașându-se de patogeni și 
făcându-i bucăți.

C o b r e l e .  Ve n i n u l  ș i  
efectele acestui sunt printre 
primele lucruri la care ne 
gândim atunci când cineva 
p o m e n e ș t e  c o b r e l e .  
Cercetătorii explică faptul că 
toxinele produse de către 
a c e s t e a  s e  l e a g ă  d e  
încheieturile neuromusculare, 
blocând comunicarea între 
sistemul nervos central și 
mușchii prăzii.

Eficiența veninului este 

dată de capacitatea acestuia 
de a bloca capacitatea 
sistemului imunitar de a 
începe procesul de vindecare. 
Pornind de la această 
observație, cercetătorii au 
ajuns la concluzia că veninul 
de cobră ar putea fi folosit 
împotriva în  afecțiunilor care 
s is temu l  imun i ta r  es te  
hiperactiv.

Unii oameni de știință sunt 
de părere că veninul ar putea fi 
folosit pentru maladii precum 
HIV sau scleroza multiplă, 
ambe le  i n te r fe rând  cu  
activitatea sistemului imunitar.

Liliecii vampir. Aceste 
animale au parte de un 
renume nefericit, dar ar putea 
să ofere o serie de tratamente 
pentru unele dintre cele mai 
c o m p l i c a t e  p r o b l e m e  
medicale de la n ivelu l  
creierului.

În ciuda numelui, liliecii 
vampir nu sug sângele 
victimelor, în schimb, preferă 
să lingă sângele de pe 
acestea. Cercetătorii explică 
faptul că rănile produse de 
către aceste animale pot 
sângera chiar și pentru câteva 
ore.

Studiile au stabilit că saliva 
acestora acționează ca un 
ant icoagulant ,  ceea ce 
înseamnă că ar putea fi 
folosită pentru crearea unor 
medicamente împot r iva  
a t a c u r i l o r  v a s c u l a r e  
cerebrale. Compușii din saliva 
liliecilor având abilitatea de a 

subția sângele și deci de a 
dizolva cheagurile care ne-ar 
putea pune în pericol.

Rechinii. Din nou vorbim 
despre niște animale care au o 
proastă reputație, dar care ar 
putea să ne ajute în viitorul 
mai mult sau mai puțin 
apropiat. Pielea rechinilor are 
capacitatea de a împiedica 
patogenii să se depună pe ea.

Solzi i  rechini lor sunt 
aranjați într-un model de 
diamant, care crează o pernă 
de aer atunci când sunt atinși 
pornind de la cap spre coadă. 
De asemenea, această 
adaptare evolutivă împiedică 
depunerea bacteriilor.

Sharklet Technologies, o 
companie americană, a 
lucrează la un material care 
atunci când este aplicat pe 
di fer i te le suprafețe a le 
o b i e c t e l o r  d i n  s p i t a l e  
î m p i e d i c ă  r ă s p â n d i r e a  
bacteriilor, reducând riscurile 
infecțiilor intraspitalicești.

Viperele. Cercetător i i  
explică faptul că veninul 
viperelor se dovedește a fi 
extrem de periculos și asta 
datorită unor enzime care duc 
la dilatarea vaselor de sânge 

și la scăderea bruscă a 
tensiunii arteriale.

Te n s i u n e a  a r t e r i a l ă  
crescută poate reprezenta un 
indicator al unui posibil 
accident vascular, iar folosirea 
acestor enzime ar putea 
reduce pericolul acesta.

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

Subsemnatul Manafu Niculae și Neagu Gheorghe, titular 
al Planului Urbanistic Zonal amplasat în mun. Alexandria, 
T11 (AZAL) A53; CF. 31164, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu 
pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul 
“Construire atelier IPSO – Agricultura Alexandria, 
împrejmuire aferentă, branșament utilități, parcări, 
amplasare însemne publicitate, accese auto și pietonal”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM 
Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, de luni - joi 
între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, în termen de 15 zile 
de la data apariției anunțului.

Anunţ public nr.1

Societatea Cooperativa Meșteșugărească “UNIREA”, cu sediul în Alexandria, str. Libertății 
nr. 267, bl. L4, et. 1, organizează licitație cu strigare în data de 07 august 2020, ora 10:00, 
pentru vânzarea unui spațiu comercial situat în Alexandria, str. Independenței nr. 48.

În cazul neadjudecării, licitația se va repeta în fiecare zi de vineri la aceeași oră.
Relații suplimentare la sediul societății sau la telefon 0745.704.575.

Anunţ

Prezenţa oamenilor în 
America de Nord, de două 

ori mai veche decât se 
credea până acum

Care sunt animalele cu cel mai puternic 
sistem imunitar din lume



1822: A murit Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, scriitor, 

compozitor și pictor romantic german (n. 1776).

1858: S-a născut Lovis Corinth, pictor german (d. 1925).

1876: S-a născut Mihai 

Codreanu, poet român, 

membru corespondent al 

Academiei Române (d. 

1957).

1909: Pionierul francez al 

aviației Louis Blériot a 

realizat prima traversare în 

avion a canalului Mânecii (în 

37 de minute).

1944: Al doilea război 

m o n d i a l :  C u c e r i r e a  

Normandiei de către trupele 

aliate.

1946: Statele Unite au testat prima bombă atomică 

subacvatică în apropierea atolului Bikini, Oceanul Pacific.

1964: A murit Cornel Medrea, sculptor român (n. 1888).

1970: A murit Marioara Tănase, interpretă română de 

muzică populară și romanțe (n. 1940).

1978: În Anglia se naște primul copil conceput prin 

fecundare artificială, fetița Louise Brown. Fecundarea a 

fost realizată de profesorii Roger Edwards și Patrick 

Steptoe.
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07:35 Politică şi delicateţuri 08:30 
Romania construită 09:30 Şah-mat 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Adevăruri 
despre trecut 12:00 Vedeta populară 
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui 
15:30 Il Luce 16:30 Frumuseţile Ţării 
Galilor 17:30 Banii tăi 18:00 Izolaţi în 
România 18:35 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:10 Păcală 23:25 
Aventurile căpitanului Alatriste 00:30 
Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 Iulie

Sunteti ingrijorat 
din cauza problemelor 
financiare. Va puteti 
baza pe ajutorul unei 
persoane mai  in  
varsta. Se iveste 
ocazia sa castigati 
ceva in plus pe langa 
salariu. 

Este posibil sa va 
certati cu o colega de 
serviciu, despre care 
aflati ca va barfeste. 
Pastrati-va calmul si 
ascultati-va intuitia! 
Va recomandam stati 
mai mult in mijlocul 
familiei.

R e v i n e  i n  
actualitate o problema 
sentimentala si s-ar 
putea sa va certati cu 
partenerul de viata. 
Ganditi-va bine inainte 
de a face acuzatii! Nu 
actionati sub impulsul 
momentului! 

Nu va ambitionati 
sa rezolvati singur 
toate problemele.  
S f a t u r i l e  u n e i  
persoana mai in varsta 
va ajuta sa aplanati un 
conflict cu un partener 
de afaceri. Seara 
primiti o veste buna.

O ruda mai in 
varsta va atrage 
atentia ca nu va 
purtati corect cu ea. 
Va sfatuim sa fiti 
prudent, ca sa evitati 
deziluziile si certurile. 
Aveti mai multa grija 
de sanatate!

Dimineata aveti 
s e n t i m e n t e  
contradictorii in ceea 
ce priveste problemele 
profesionale si de 
familie. Nu promiteti 
nimic daca nu sunteti 
sigur ca puteti sa va 
tineti de cuvant!

S-ar  pu tea  sa  
plecati intr-o calatorie. 
Desi aveti tendinta sa 
cheltuiti cam mult, 
aveti sanse sa obtineti 
mari satisfactii. Va 
sfatuim sa respectati 
cu strictete regulile de 
circulatie.

Sunteti energic si 
rezolvati o problema 
par tener ia la  ma i  
veche. S-ar putea sa 
va dezamageasca un 
prieten in care ati avut 
mare incredere. Va 
sfatuim sa nu puneti 
la suflet. 

Va angajati intr-un 
nou proiect care ar 
putea sa va aduca 
avantaje materiale 
substantiale, dar nu 
veti mai avea timp 
liber. Aveti grija sa nu 
va neglijati familia si 
prietenii!

BERBEC

Nu sunteti multumit 
de nimic si va enervati 
r e p e d e .  N u  v a  
descarcati nervii pe cei 
din jur! Va sfatuim sa 
va pastrati cumpatul si 
sa nu exagerati. Cu 
rabdare, toate se vor 
rezolva usor.

In prima parte a 
zilei, aveti tendinta sa 
le cautati tuturor nod 
in papura. Seara 
petreceti momente 
placute alaturi de 
partenerul de viata. 
Va sfatuim sa va 
odihniti mai mult.

S-ar putea ca o 
persoana apropiata 
sa va dezamageasca. 
Sunteti foarte energic 
si imprejurarile va 
s u n t  f a v o r a b i l e .  
Petreceti mai mult 
t i m p  a l a t u r i  d e  
persoana iubita!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 Un 
bacșis de 2 milioane de dolari 
12:30 Ce spun românii 13:00 
Naufragiați în Laguna Albastră 
15:00 Miss Agent Secret 2: 
Înarmată și seducătoare 17:15 
Mincinosul mincinoșilor 19:00 
Ştirile Pro Tv - Sport ● Vremea 
20:00 Ziua Independenţei: 
Renaşterea 22:30 Falsez pentru 
tine 00:00 Videochat 

07:00 Observator 09:30 Te 
cunosc de undeva - (re-run) 
13:00 Observator 13:30 Sabrina 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:00 Chefi la cuțite 
- (re-run sezon 5) 23:15 Agentia 
Psych 01:15 Născut pentru 
răzbunare 03:15 Observator 
0 4 : 0 0  S a c r i f i c i u l  0 6 : 0 0  
Observator - Sport/Meteo

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

07:20 Familia 10:30 Chef 
Dezbrăcatu' 11:00 Secrete de 
stil 11:30 Cu lumea-n cap 14:00 
Haiducii lui Șaptecai 16:00 
Schimb de mame 18:00 Focus 
18 19:00 Trăsniți 20:00 Centrul 
de traumă 22:00 Terminatorul 
3: Supremația roboților 23:45 
Secretul lui Nemesis 02:00 
Ghinionista 04:30 Cu lumea-n 
cap

08:30 Măscăriciul 10:15 La 
bloc 12:30 Un altfel de detectiv 
14:30 Amintiri dureroase 16:30 
Cowboy și idioți 18:15 La bloc 
20:30 Unde vei fi poimâine? 
23:00 Soldatul universal: 
Întoarcerea 00:45 Unde vei fi 
poimâine? 03:00 Soldatul 
universal: Întoarcerea 04:15 
La bloc 06:30 La Maruţă

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

07:30 Goosebumps 2 :  
Halloween bântuit 09:00 Căţeii 
arctici: Cursă pe zăpadă 10:30 
Ascensiunea lui Jupiter 12:30 
Răsfățaț i i  Americ i i  14:10 
Misiune: Imposibilă. Națiunea 
secretă 16:15 Welcome to 
Marwen 18:10 Dispari în 60 de 
secunde 20:00 Jack și uriașii 
21:45 La cuțite 23:50 Legenda 
lui Slender Man 01:20 A 25-a oră

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

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 

25 Iulie

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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Numărul cazuri lor de 
coronavirus de la CFR Cluj a 
atins o cotă alarmantă.

Secretarul general al Ligii 
Profesioniste de Fotbal, Justin 
Ştefan, a confirmat informaţiile 

şi a declarat că numărul 
cazurilor de COVID-19 de la 
CFR Cluj a ajuns în acest 
moment la 26.

"Testele efectuate joi de 
membrii echipei CFR Cluj au 
adus noi cazuri pozitive. În 
momentul de faţă, în total, 
există 26 de cazuri de COVID-
19 la CFR, 16 jucători şi 10 
membri ai staff-ului tehnic", a 
spus secretarul general al 
LPF.

26 de cazuri de coronavirus 
la CFR Cluj

Conform unor informaţii de 
ultimă oră, în acest moment 
există nu mai puţin de 26 de 
cazuri  de COVID-19 la 

gruparea din Gruia: 16 jucători 
şi 10 membri din staff, inclusiv 
antrenorul principal Dan 
Petrescu.

Astfel, în acest moment, 
focarul de coronavirus de la 
campioana României a ajuns 
să fie cel mai mare din Liga 1. 
La Dinamo au fost depistate 
21 de cazuri.

Partida celor de la CFR Cluj 
cu FC Botoşani, care trebuia 
să se dispute în acest 

weekend, a fost amânată. În 
acest moment, echipa lui Dan 
Petrescu aşteaptă decizia 
DSP, iar echipa ar putea să 
intre în carantină pentru 14 
zile.

Cu cine termină CFR Cluj 
campionatul? Play-off-ul  
trebuie încheiat pe 3 august

În acest context, o soluţie ar 
fi ca gruparea din Gruia să 
apeleze la juniori, cel puţin 
pentru banca de rezerve, 
pentru a încheia campionatul. 
Liga Profesionistă de Fotbal 
este obligată să găsească 
variante pentru a încheia pe 
teren, la timp, play-off-ul din 
actualul sezon al Ligii 1, după 
ultimul răspuns venit de la 
UEFA.

Forul european a respins 
solicitarea LPF de prelungire a 
termenului l imită pentru 
anunțarea echipelor calificate 
în cupele europene. Astfel, 
play-off-ul trebuie încheiat 
până la data de 3 august.

Având  un  lo t  foa r te  
numeros, dintre jucătorii care 
nu au fost testaţi pozitiv, CFR 
Cluj încă mai poate alinia un 
prim 11: Arlauskis - Susic, 
Burcă, Vinicius, Camora - 
Chipciu, Bordeianu, Fica - 
Deac, Rondon, Costache.

SPORT

Universitatea Craiova a anunțat că încă doi membri din 
stafful tehnic au fost testați pozitiv pentru COVID-19.

După ce team-managerul echipei, Lucian Pretorian, a fost 
infectat, încă doi oameni din staff au fost depistați cu noul 
coronavirus. Vestea bună este că toți jucătorii sunt sănătoși: 
"Din păcate, la testarea suplimentară au fost două cazuri 
pozitive, ambele din rândul staffului Universității Craiova.

Vestea bună este că toți fotbaliștii noștri sunt negativi, 
având un singur test neconcludent", se arată în comunicatul 
Craiovei.

Craiova, la două meciuri de titlu
După meciul de la Botoșani, decis de două lovituri de la 11 

metri, transformate de Alex Cicâldău și Gustavo Vagenin, 
Universitatea Craiova a ajuns la șase victorii consecutive în 
tot atâtea meciuri disputate de la reluarea Ligii 1.

După meciul de la Botoșani, decis de două lovituri de la 11 
metri, transformate de Alex Cicâldău și Gustavo Vagenin, 
Universitatea Craiova a ajuns la șase victorii consecutive în 
tot atâtea meciuri disputate de la reluarea Ligii 1.

Unul dintre juniorii clubului FCSB ar fi fost testat pozitiv 
pentru COVID-19, la numai o zi după ce echipa de seniori a 
cucerit Cupa României.

FCSB a reacționat printr-un comunicat de presă: "FCSB și 
FCSB Academy condamnă public modul total neprofesionist 
în care o parte a mass media a tratat în această după-amiază 
o presupusă infectare cu COVID-19 a unuia dintre juniorii 
legitimați la clubul nostru.

Pe această cale anunțăm public faptul că informația este 
FALSĂ și că niciunul dintre jucătorii și membrii staff-ului 
Centrului de Copii și Juniori al FCSB nu a fost depistat pozitiv 
cu COVID-19.

Facem un apel către reprezentanții mass media să se 
informeze înainte de a publica subiecte care aduc atingere 
imaginii clubului nostru și să dea dovadă de mai multă 
maturitate și responsabilitate în contextul social actual!

”FCSB este singurul club din România care a testat atât 
personalul, cât și toți jucătorii legitimați înainte de reluarea 
activității după încheierea stării de urgență în România. Toate 
testele efectuate au fost NEGATIVE, indiferent de categoria 
de vârstă. Nu înțelegem de ce anumiți jurnaliști își pot permite 
să scrie astfel de neadevăruri, mai ales în condițiile în care 
este vorba despre un subiect atât de sensibil. Noi suntem în 
permanentă legătură cu clinica la care am efectuat testările 
COVID-19 și nimeni de acolo nu ne-a informat cu privire la 
existența unui caz pozitiv. Închei prin a menționa că toate 
activitățile Centrului de Copii și Juniori al FCSB se 
desfășoară în conformitate cu Protocolul Medical elaborat de 
către FRF, LPF, MTS și MS”.

Două noi cazuri de COVID-19 
la Universitatea Craiova! 

Clubul a făcut anunțul

Caz de COVID-19 la FCSB? 
Comunicatul emis de clubMircea Lucescu, 74 de ani, va semna astăzi 

cu Dinamo Kiev şi va avea un salariu de 3 
milioane de euro! Informaţia lansată miercuri 
de suporterii echipei din capitala Ucrainei a fost 
privită cu multă neîncredere în România.

Zecile de trofee 
câştigate de Mircea 
Lucescu tocmai cu 
Şahtior Doneţk şi 
anii de "război" 
pur taţ i  cu Igor  
Surkis, cel care 
acum insistă pentru 
Il Luce, au făcut ca 
v e s t e a  s ă  f i e  
primită cu reticenţă.

Mircea Lucescu 
va semna azi cu 
Dinamo Kiev

Şi totuşi Mircea Lucescu va antrena pe 
Dinamo! Iar motivul pentru care românul l-a dus 
cu vorba pe Surkis în ultimul an a fost legat de 
Rinat Ahmetov. Nea Mircea a avut o relaţie 
extraordinară cu patronul echipei din Doneţk şi 

nu a vrut să meargă la Dynamo Kiev dacă 
Ahmetov avea ceva împotrivă. Iar acesta abia 
acum a fost de acord.

În acest moment lucrurile s-ar lămurit, iar 
Mircea Lucescu va semna contractul, cu un 

s a l a r i u  d e  3  
milioane de euro pe 
sezon după cum 
anunţă presa din 
Ucraina! În cazul în 
care nu va apărea 
ceva de ultima oră!

Surkis a ţinut să-
l ia pe Lucescu în 
speranţa că acesta 
c u n o a ş t e  b i n e  
fotbalul din Ucraina 
ş i  v a  p u t e a  
reconstrui echipa 

mai ales cu jucători autohtoni.
Situaţia din Ucraina este dificilă pentru că 

ţara este într-un conflict diplomatic major cu 
Rusia şi nu mai este atractivă pentru străinii de 
valoare.

26 de cazuri de coronavirus la CFR Cluj

Cu ce salariu l-a convins Dinamo Kiev pe 
Mircea Lucescu să semneze


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

