
PSD slăbește pe zi ce trece la nivelul 
județului Teleorman. După ce la sfârșitul 
săptămânii trecute 10 primari ai Partidului 
Social Democrat Telorman au trecut la PNL, 
ieri un alt primar din PSD a plecat, de 
această dată spre ALDE. Răniți în orgoliu și 
dezarmați, postacii pesediști atacă pe toate 
fronturile. Printre cei vizați se numără și 
deputatul Ică Calotă.

”Sunt liberal de 25 de ani, rămân liberal! 
Am constatat cu dezamăgire că PSD face o 
companie electorală murdară, josnică și 
grosolană.  

(Continuare  în  pagina  3)

G u v e r n u l  a  
a p r o b a t  
reg lementă r i l e  
r e f e r i t o a r e  l a  
condițiile în care 
va fi acordată 
suma de 10.000 
de lei pe lună, 
stabilită de Legea 
n r  2 3 6 / 2 0 1 9 ,  
fiecăruia dintre 
medicii veterinari 
de liberă practică, 
o r g a n i z a ț i  î n  

condițiile legii, în scopul derulării fără sincope a  contractelor  încheiate  cu 
ANSVSA  în vederea realizării activităților sanitare-veterinare publice.

(Continuare  în  pagina  4)

După o săptămână în care cazurile de persoane 
infectate cu noul coronavirus din județul Teleorman au 

crescut continuu, avem prima zi de regres. Doar 4 
persoane au fost confirmate pozitiv. De la începutul 
pandemiei numărul telormănenilor infectați co COVID 19 
este de 316.

Pe teritoriul României, au fost confirmate 44.798 de 
cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID 
– 19).  25.643 de pacienți au fost declarați vindecați și 

3.572 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile 
după depistare.

Până astăzi, 2.187 persoane diagnosticate cu infecție 
cu COVID-19 au decedat.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de 
persoane internate cu COVID-19 este de 6.662. Dintre 
aceștia, la ATI sunt internați 351 de pacienți. 

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

(€) 1 EUR 
4.8276 lei

($) 1 USD
4.1251 lei

1 XAU 
257.3676 lei

(£) 1 GBP 
5.2972 lei

(Gramul
de aur)
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DSP Teleorman:

Donarea de sânge. 
„Împreună putem 

salva vieți!”

Medicii veterinari vor primi lunar, de la 
stat, suma de 10.000 lei 

Ministrul  Agriculturii, Adrian Oros 

Specialiștii din 
APIA și direcțiile 
agricole, sarcini 
sporite în relația

 cu fermierii! 

Deputatul PNL, Ică Calotă: 
voi lupta pentru ca județul Teleorman 

să scape de eticheta "județ roșu"

Cazurile de covid din Teleorman 
încep să scadă
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(urmare  din  pagina  1)
Până la această dată, la 

nivel  naț ional ,  au fost  
prelucrate 1.102.901 de teste. 
Dintre acestea 15.098 au fost 
efectuate în ultimele 24 de 
ore, 8.679 în baza definiției de 
caz și a protocolului medical, 
iar 6.419 la cerere. 

Pe teritoriul României, 
2.062 de persoane confirmate 
c u  i n f e c ț i e  c u  n o u l  
coronavirus sunt în izolare la 
domicil iu, iar 3.665 de 
persoane se află în izolare 
i n s t i t u ț i o n a l i z a t ă .  D e  
asemenea, 11.011 persoane 
se află în carantină la 

domiciliu, iar în carantină 
instituționalizată se află 9 
persoane.

Ca urmare a încălcării 
prevederilor Legii nr. 55 din 
15.05.2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și 
c o m b a t e r e a  e f e c t e l o r  
pandemiei de COVID-19, 
polițiștii și jandarmii au 
aplicat, în ultimele de 24 de 
ore, 2.388 de sancţiuni 
contravenţionale, în valoare 
de 506.460 de lei.

D e  a s e m e n e a ,  p r i n  
structurile abilitate ale Poliției, 
a fost constatată o infracțiune 
p e n t r u  z ă d ă r n i c i r e a  

combaterii bolilor, faptă 
prevăzută și pedepsită de art. 
352 Cod Penal.

Reamintim cetățenilor că 
Ministerul Afacerilor Interne a 
operaționalizat, începând cu 
data de 04.07.2020, o linie 
TELVERDE (0800800165) la 
care pot fi sesizate încălcări 
ale normelor de protecție 
sanitară.

Apelurile sunt preluate de 
un dispecerat, în sistem 
integrat ,  ș i  repar t izate 
structurilor teritoriale pentru 
v e r i f i c a r e a  a s p e c t e l o r  
sesizate.

C.D.

În conformitate cu Programul cadru al Inspecției Muncii, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a desfășurat în 
perioada 20 -22 iulie 2020, Campania națională privind 
obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor 
generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea 
securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară 
activitatea în șantierele temporare sau mobile.

Numărul accidentelor de muncă înregistrat în acest 
domeniu de activitate, precum și gravitatea acestora, au fost 
determinante pentru ca Inspecția Muncii să considere că se 
impune intensificarea acțiunilor de verificare și monitorizare a 
modului în care se respectă prevederile legale în domeniul 
securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în 
care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, 
măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de 
muncă.

Având în vedere că, odată cu instituirea stării de alertă s-
au reluat activitățile în aceste șantiere temporare și mobile de 
construcții, se consideră oportună continuarea campaniei de 
verificare a condițiilor de securitate și sănătate în muncă.

Obiectivele campaniei: diminuarea consecinţelor sociale 
şi economice negative care derivă din nerespectarea 
prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul 
construcţiilor; luarea măsurilor specifice pentru diminuarea 
răspândirii COVID-19.

În perioada 20 – 22 iulie 2020, inspectori de muncă din 
cadrul  Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman au 
desfășurat acţiuni de control la angajatori din domeniul 
construcțiilor, în urma cărora s-au aplicat 2 avertismente și 2 
sancțiuni contravenționale. De asemenea, pentru 
remedierea deficiențelor constatate, s-au dispus măsuri cu 
termene de raportare a modului de rezolvare.

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

Cazurile de covid din Teleorman 
încep să scadă

Administrația Națională de Meteorologie 
(ANM) a emis o estimare meteo pentru 
intervalul 27 iulie – 24 august. Temperaturile 
vor fi cele specifice perioadei, însă în Sud și 
Est acestea vor fi ușor mai ridicate decât 
media acestei luni.

Între 27 iulie și 3 august, valorile termice vor 
fi ușor mai ridicate decât cele specifice acestui 
interval, în regiunile extracarpatice, dar mai 
ales în sud-est, iar în restul teritoriului 
temperaturile medii se vor situa în jurul celor 
normale pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi deficitar în cea 
mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile 
sud-vestice.

Între 3 și 10 august, temperatura aerului va 

avea valori ușor mai ridicate decât cele 
normale pentru această săptămână, în 
regiunile sudice, estice, dar mai ales în cele 
sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele 
normale pentru această perioadă.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în 
regiunile extracarpatice, dar mai ales în cele 
sudice și sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate 
de cele normale pentru acest interval.

În săptămâna 10-17 august, temperaturile 
medii ale aerului vor fi ușor mai ridicate decât 
cele normale pentru această perioadă în sudul 
și sud-estul țării, iar în rest se vor situa în jurul 
celor normale pentru acest interval.

Regimul pluviometric estimat pentru 
această săptămână se va situa în general în 
jurul celui normal pentru acest interval, în toate 
regiunile, scrie Mediafax.

Între 17 și 24 august, mediile valorilor 
termice se vor situa, în general, în jurul celor 
specifice pentru această săptămână, posibil 
ușor mai ridicate, local, în regiunile sudice, dar 
și ușor mai coborâte în nord-vest.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor 
excedentare în regiunile vestice, nord-vestice 
și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele 
normale pentru această perioadă, conform 
ANM.

ITM Teleorman: 
Campanie națională

Aproape 700 de persoane 
au fost liberate condiţionat în 
primele şase luni ale anului, 
mai mult de o treime fiind 
condamnate pentru omor, iar 
peste 100 pentru viol, relevă 
date a le Administ raţ ie i  
Naţionale a Penitenciare. Trei 
dintre persoanele puse în 
libertate aveau condamnări 
pe viaţă, transmite News.ro.

De la începutul anului, 697 
de persoane condamnate 
pentru omor, viol şi tâlhărie au 
fost liberate condiţionat, trei 
fiind condamnate la detenţie 
pe viaţă.

Potrivit ANP, 273 dintre 
acestea au fost condamnate 
pentru omor, 34 fiind cazuri de 
omor deosebit de grav.

Dintre cei puşi în libertate, 
114 se aflau în închisoare 
pentru viol.

Î ncepând  d in  2016 ,  
numărul total al persoanelor 
condamnate pentru omor, viol 

şi tâlhărie puse în libertate 
condiţionat a fost de 10.833, 
32 dintre acestea având 
condamnări pe viaţă.

Cele mai multe liberări 
condiţionate din această 
perioadă s-au înregistrat în 
2016, când numărul celor 
liberaţi condiţionat a fost de 
2.620 de persoane, cinci fiind 
condamnaţi. pe viaţă – 891 
condamnaţi pentru omor, 

peste 300 pentru violşi mai 
mult de jumătate pentru 
tâlhărie.

În 2018, peste 1.000 de 

persoane acuzate de omor şi 
peste 400 de condamnaţi 
pentru viol au fost puşi în 
libertate.

Anul trecut, 1,841 de 
condamnaţi pentru omor au 
fost liberaţi condiţionat, 4 fiind 
condamnaţi pe viaţă.

Cum va fi vremea în august

În prima jumătate a acestui an au fost liberate 
condiţionat aproape 700 de persoane, mai mult de

 jumătate dintre acestea fiind condamnate
 pentru omor şi viol
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Mai mulți oameni politici, printre care ma 

număr și eu, sunt numiți "traseiști" doar pentru 
că au coloană vertebrală și nu doresc să 
servească interesele unui anumit individ”, 
spune deputatul liberal.

Acesta explică motivul pentru care a decis 
să se întoarcă ”acasă”.

”Am explicat și la momentul respectiv care 
mi-au fost argumentele pentru care am plecat 
din Alde pentru a mă întoarce în PNL, dar mă 
văd nevoit să le reamintesc celor care își 
construiesc acum campania electorală pe 
denigrare și atacuri la persoană.

Am fost 25 de ani în PNL şi aproape 6 ani în 
ALDE. Orientarea mea politică este de dreapta.

Nu am putut tolera ca după ce ALDE a votat 
împotriva guvernului Dăncilă şi a votat guvernul 

Orban, Călin Popescu Tăriceanu să se îndrepte 
spre PSD şi Pro România și să ne ceară să 
votăm alături de PSD”, adaugă Ică Calotă.

Liberalul este convins că anul 2020 este 
șansa României, dar în special a județului 
Teleorman să scape de eticheta "județ roșu", 
"județul lui Dragnea", "județ pesesist"!

”Am găsit în PNL Teleorman o echipă 
extraordinară, hotărâtă să schimbe fața 
județului în bine. Alături de Eugen Pîrvulescu, 
Cristi Barbu și toți ceilalți liberali, am pus la 
punct mai multe proiecte pentru dezvoltarea 
județului Teleorman.

Am spus încă de acum jumătate de an că-mi 
voi aduce aportul și voi lupta pentru ca județul 
Teleorman să scape de eticheta "județ roșu", 
"județul lui Dragnea", "județ pesesist"”, a 
încheiat deputatul de Teleorman.

Fostul prim-ministru PSD Victor Ponta nu o poate uita pe 
Viorica Vasilica Dăncilă, și ea fost premier, plecată cu 
modestie de la Videle și instalată abuziv la Palatul Victoria de 
alt fost președinte PSD, acum pușcăriaș, Liviu Nicolae 
Dragnea.

Gafele din PSD s-au ținut lanț, iar faptul că unii dintre foștii 
președinți dau acum cu pietre în PSD pare a fi o măsură de 
protecție, ca acest partid să nu mai vină niciodată la putere. În 
urmă cu un an Victor Ponta, președintele Partidului Pro 
România a făcut un atac de o duritate fără precedent la 
adresa liderului PSD Viorica Dăncilă pe care o acuză de 
incompetență și oportunism. ”Viorica, fără supărare, nu sunt 
sigur de mine, dar de tine sunt foarte sigur: tu chiar ți-ai greșit 
meseria. Și ne costă pe toți foarte mult. Ce treabă ai tu cu 
funcția de prim-ministru (în afară de prostia lui Liviu Dragnea 
care a crezut ca fraierul că tu nu îl trădezi). Dar cu funcția de 
președinte? Dar cu aceea de președinte al PSD? ”, declarat 
Victor Ponta, președinte al Partidului Pro România.

La rândul său Dumitru Goldbach, președintele 
Organizației Județene Teleorman a Partidului Pro România, 
consideră astăzi că PSD este un partid toxic, de care românii 
trebuie să se ferească. De fapt nu numai de trecutul PSD-ului 
trebuie românii să se ferească, ci și de social-democrații 
actuali. Aflat în hibernare, somnul rațiunii zămilește monștri. 
Pesediștii trebuie anihilați din toate funcțiile, și pentru mersul 
spre normalitate, la alegerile locale, când vor avea ele loc, 
precum și la alegerile parlamentare, românii nu mai trebuie 
să pună ștampila pe PSD, fiindcă este toxic, afirmă Dumitru 
Goldbach.

Ioan DUMITRESCU

Deputatul PNL, Ică Calotă: 
voi lupta pentru ca județul Teleorman 

să scape de eticheta "județ roșu"

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, după ședința 
liberalilor, că nu se impune starea de urgență. Guvernul 
încearcă, pentru moment, să impună măsuri punctuale.

”Există mai multe măsuri în analiză, limitarea programului 
pentru terase, pentru cluburi, respectarea regulilor de 
distanţare pe plajă indiferent.. E foarte greu de identificat 
dacă un grup de persoane reprezintă o familie sau nu şi 
atunci putem impune respectarea normelor de distanţare 
pentru toţi cei care sunt pe plajă.

De asemenea, am avut discuţii cu mai mulţi prefecţi, cu 
mai mulţi reprezentanţi din comitetele judeţene pentru situaţii 
de urgenţă care mi-au spus că sunt locuri chiar şi în aer liber, 
într-o piaţă sau faleză unde din cauza aglomeraţiei există un 
risc de răspândire şi discutăm şi posibilitatea de a impune 
obligativitatea purtării măştii în astfel de spaţii foarte 
aglomerate. Analizăm acest aspect și s-ar putea impune 
obligativitatea purtării măștii și în anumite spații deschise”, a 
declarat premierul.

Președintele PNL a spus că sâmbătă a fost convocat BPN 
al PNL pentru a fi definitivate toate candidaturile pentru 
alegerile locale din 27 septembrie.

„Am luat decizia de a convoca Biroul Politic Național al 
PNL sâmbătă dimineață, pentru a definitiva toate 
candidaturile.

De asemenea, până sâmbătă, fiecare filială județeană are 
obligația de a definitiva candidații la toate Primăriile din 
județul respectiv. BPN validează candidații, practic sâmbătă 
luăm decizia legată de toți candidații, inclusiv în cele șase 
județe unde mai avem discuții și pentru municipiul București, 
pentru sectoare”, a anunțat Ludovic Orban.

Referitor la dicuțiile avute cu cei de la USR-PLUS pentru 
candidaturi comune la sectoarele din Capitală, președintele 
PNL a declarat că încă sunt discuții.

Ponta nu o uită pe Dăncilă

Ludovic Orban, despre 
reintroducerea stării de urgență: 

Încercăm să luăm măsuri 
punctuale

Purtătorul de cuvânt al 
PNL, Ionel Dancă, afirmă, într-
o postare făcută duminică pe 
pagina sa de socializare, că 
„trebuie să înţelegem cu toţii 
un lucru foarte s implu,  
indiferent de opţiunea noastră 
politică, oricâte eforturi ar face 
Guvernul, dacă împreună nu 
oprim răspândirea virusului 
Covid-19, va fi tot mai greu să 
revenim la normalitate şi să 
r e l a n s ă m  e c o n o m i a ” ,  
transmite Agerpres.

„Încep această postare prin 
a spune foarte clar că 
relansarea economică este 
prioritatea noastră şi că în 
niciun caz nu vrem alte 
restricţii care pot afecta 
economia.

Din păcate, suntem într-o 
nouă zi cu peste 1000 de 
infectari. Vidul de legislaţie 
pentru combaterea răspândirii 
infecţiilor cu noul Coronavirus, 
provocat de atacuri politico-
juridice iresponsabile în plină 
pandemie, combinat cu o 
propagandă obscură de 
decredibilizare a pericolului 
Covid, ne-au adus din nou într-
o situaţie limită. Momentul nu 
este uşor din punct de vedere 
sanitar şi tot planul nostru de a 
relansa economia depinde 
acum de un efort comun, 
colect iv,  naţ ional,  de a 
respecta reguli le pentru 
limitarea răspândirii epidemiei 
c u  n o u l  C o r o n a v i r u s ” ,  
subliniază reprezentantul 

PNL.
El arată că de la începutul 

pandemiei, Guvernul Orban a 
adoptat rapid toate măsurile 
necesare de sprijin pentru a 
salva locurile de muncă şi 
companiile de la faliment, iar în 
continuare, în fiecare şedinţă 
de Guvern, „într-un ritm fără 
precedent”, au fost adoptate 
noi programe guvernamentale 
pentru relansarea economică.

„Programul IMM Invest a 

ajuns aproape la epuizarea 
plafonului de 15 miliarde lei 
pentru credite pentru investiţii 
şi capital de lucru, am plătit 
indemnizaţia de şomaj tehnic 
de 75% din salariul mediu brut 
în valoare de 4,6 miliarde lei 
pentru 1,4 milioane de români, 
decontăm în continuare 41,5% 
din salariu mediu brut pentru 
angajaţii care se întorc la 
muncă, am amânat ratele 
bancare pentru 300.000 de 
beneficiari pentru o perioadă 
de 9 luni, alături de multe alte 
măsuri de sprijin care sunt în 
vigoare şi produc efecte pentru 
companiile şi angajaţii afectaţi 
de criză. Noi programe 
economice din Planul Naţional 
de Investiţii şi Relansare 
Economică au fost adoptate în 
ultimele şedinţe de Guvern: 
schema de garantare pentru 
companiile mari cu un plafon 
de 8 miliarde Lei, programul de 
garanţii IMM Leasing pentru 
achiziţia de echipamente şi 

utilaje în valoare de 1,5 
miliarde Lei, programul de 
asigurare a lichidităţii în 
economie IMM Factor prin 
garantarea plăţilor comerciale 
între companii, majorarea 
plafonului de garantare la 
Noua Casă pentru achiziţia de 
locuinţe noi de până la 140.000 
Euro,  supracontractarea 
proiectelor de investiţii pentru 
microîntreprinderi şi IMM-uri 
din Programul Operaţional 
Regional cu peste 1 miliard de 
Euro, lansarea programelor de 
start-up pentru studenţi în 
valoare de 150 milioane Euro 
şi a celor de antreprenoriat 
rural  pentru procesarea 
produselor agricole în valoare 
de 200 mil ioane Euro”, 
evidenţiază purtătorul de 
cuvânt al PNL.

El menţionează că şi „alte 
programe importante din 
Planul Naţional de Investiţii şi 
Relansare Economică sunt 
finalizate şi în curs de avizare 
şi aprobare: programul de 
granturi pentru repornire de 1 
mi l iard de Euro pentru 
companiile afectate de criză, 
apelul de proiecte pentru 
digitalizarea companiilor în 
valoare de 150 milioane Euro, 
sprijinirea programului flexibil 
de muncă, decontarea a 
41,5% din salariu pentru 
sezonieri şi a 35% din plata 
zilierilor”.

Dancă subliniază că „toate 
aceste măsuri de sprijin şi 
programe guvernamentale de 
investiţii în economie depind 
de l imi tarea răspândir i i  
epidemiei Covid-19” „Acesta 
este adevărul, iar noi nu vrem 
în niciun caz să ne întoarcem 
la măsuri de restricţii care să 
afecteze economia. De aceea, 
este esenţial să nu irosim 
efortul tuturor de până acum şi 
să facem un nou efort comun 
pentru a limita răspândirea 
infecţiilor cu Coronavirus”, 
c o n c l u z i o n e a z ă  
reprezentantul liberalilor.

Dancă, PNL: Oricâte eforturi ar face Guvernul, 
dacă împreună nu oprim răspândirea virusului 

Covid-19, va fi tot mai greu să revenim la 
normalitate şi să relansăm economia



(urmare  din  pagina  1)
După cum precizează conducerea 

ANSVSA, promovarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului a fost impusă de necesitatea 
asigurării cadrului legal primar specific pentru 
contractarea activităților sanitare-veterinare 
publice, în contextul  în care este imperativă 
protejarea sănătății animalelor și siguranța 
alimentelor. S-a avut în vedere  faptul că, de la 
începutul anului 2020 până în prezent, s-a 
înregistrat un număr semnificativ de 
circumscripții sanitare-veterinare vacante, 
ceea ce implică consecințe deosebit de grave 
pentru garantarea statusului de sănătate al 
animalelor și, implicit, a sănătății publice. Se 
impune asigurarea asistenței medicale 
veterinare care, în lipsă, duce la pierderi 
economice, iar absența supravegherii 
epidemiologice a animalelor determină 
pierderea statusului de sănătate al animalelor 
recunoscut pentru România.

Conform noilor reglementări, a fost 
modificat și tipul de contract care urmează a fi 

încheiat între Direcțiile Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor  județene și 
medicii veterinari de liberă practică pentru 
realizarea activităților sanitare-veterinare 
publice și care trebuie să respecte legislația 
europeană. Astfel, contractele  de concesiune, 
cu  durata de 5 ani, vor fi înlocuite  cu un „acord 
cadru de servicii pe 4 ani”, ceea ce va  permite 
punerea în concordanță cu Legea 98/2016 din 
domeniul achizițiilor publice.

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor 
și Pădurilor, în legislație a fost introdusă 
prevederea ca toți medicii veterinari de liberă 
practică, organizați în condițiile legii, să poată 
interveni, prin utilizarea de substanțe 
tranchilizante, în situații de urgență, la 
combaterea  atacurilor urșilor, lupilor și a altor 
animale care pun în pericol viața și bunurile 
cetățenilor.

Pentru anul 2020, sumele de care vor 
beneficia medicii veterinari vor fi asigurate prin 
bugetul ANSVSA. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Casa Județeană de Pensii Teleorman aduce la 
cunoștința persoanelor interesate  că începând cu data de 
3 august 2020, pentru informații și programări privind 
expertizarea medicală (pentru cazuri noi), revizuiri 
medicale, avize concedii medicale, pot contacta Cabinetul 
de Expertiză Medicală Roșiorii de Vede, de luni până vineri 
între orele 8³º -15ºº, la următorul număr de telefon:  0783 
227 334.

Facem precizarea că prezentarea la Cabinetul de 
Expertiză Medicală Roșiorii de Vede se face obligatoriu cu 
mască de protecție și cu pastrarea distanței sociale.

B.P.

Medicii veterinari vor primi lunar, de la 
stat, suma de 10.000 lei 

Ministrul  Agriculturii, Adrian 
Oros, a solicitat funcționarilor 
din APIA și Direcțiile pentru 
Agricultură județene  ca în 
această perioadă, pentru că va 
fi foarte mult de lucru, să aibă 
un program bine articulat, iar 
concediile să fie foarte bine 
programate. Astfel, în cadrul 
unei conferințe de presă,  
Adrian Oros  le-a transmis 
funcționarilor Agenţiei de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA) și celor de la Direcțiile 
pentru  Agricultură Județene să  
” a i b ă  g r i j ă ”  c u m  î ș i  
programează concediile în 
lunile august și septembrie. 
Aceasta, având în vedere 
volumul mare de muncă 
n e c e s a r  p e n t r u  p l a t a  
despăgubirilor acordate pentru 
culturile agricole distruse din 
cauza secetei, precum  și a 
compensațiilor pentru femierii 
care au avut pierderi din cauza 
pandemiei de COVID-19,  
derularea  Programelor de 

ajutor de stat pentru producția 
de tomate și usturoi, scheme 
gestionate și achitate de 
Direcțiile pentru Agricultură 
județene. Ministrul Oros : ”Am 
a v u t  o  î n t â l n i r e  c u  
deconcentratele, instituțiile din 
subo rd inea  M in i s te ru l u i  
Agriculturii, am vrut să vedem 

care este stadiul programelor 
care se află în derulare legat de 
despăgubirile pentru secetă, 
programul Tomata, programul 
Usturoiul, programele pentru 
stimularea reproducției la 
porcine și păsări, dar și 
problemele pe care aceste 
deconcentrate le au, atât 

administrative, cât și relațiile pe 
care le au cu fermierii. În lunile 
august și septembrie, mai ales 
prin APIA, dar și prin direcțiile 
de agricultură, vom trebui să 
dăm toate acele compensații de 
secetă, dar și pentru pierderile 
de venit cauzate de pandemia 
de COVID-19. Vom avea 
scheme de ajutor pentru toate 
sectoarele: creșterea păsărilor, 
creșterea porcului, bovină 
lapte, bovină de carne, ovine, 
bineînțeles secetă și industria 
alimentară”.

Adrian Oros a precizat faptul  
că la Ministerul Agriculturii se 
pregătesc despăgubiri de 
aproximativ 1,2 miliarde de lei, 
pentru aproximativ 1,1 milioane 
de hectare afectate de secetă, 
aparținând unui număr de 
34.000 de fermieri. Se așteaptă 
notificarea de la Bruxelles, 
suma de 1,2 miliarde de lei 
urmând a fi cuprinsă în 
rectificarea bugetară.

George ZAVERA

Programul IMM Invest este un succes. A 
ajuns aproape de epuizarea plafonului de 15 
miliarde de lei credite pentru investiții. Asta 
spune șeful Cancelariei premierului, care a 
făcut bilanțul măsurilor economice luate pentru 
salvarea economiei afectate de pandemie. 

Cu ce se laudă Guvernul: un milion 400 de 
mii de români au primit indemnizația de șomaj 
tehnic, ce în total se ridică la 4,6 miliarde de lei; 
decontarea în continuare 41,5% din salariu 
pentru angajații care se întorc la muncă; 
amânarea ratelor bancare pentru 300.000 de 
oameni. 

„Programul IMM Invest a ajuns aproape la 
epuizarea plafonului de 15 miliarde lei pentru 
credite pentru investiții și capital de lucru, am 
plătit indemnizația de șomaj tehnic de 75% din 
salariul mediu brut în valoare de 4,6 miliarde lei 
pentru 1,4 milioane de români, decontăm în 
continuare 41,5% din salariu mediu brut pentru 
angajații care se întorc la muncă, am amânat 

ratele bancare pentru 300.000 de beneficiari 
pentru o perioadă de 9 luni, alături de multe alte 
măsuri de sprijin care sunt în vigoare și produc 
efecte pentru companiile și angajații afectați de 
criză.”

Programul IMM Invest a ajuns aproape la 
epuizarea plafonului de 15 miliarde lei pentru 
credite destinate investițiilor și capital de lucru.

Ministrul  Agriculturii, Adrian Oros 

Specialiștii din APIA și direcțiile agricole, 
sarcini sporite în relația cu fermierii! 

Sănătatea și economia, priorități 
pentru Guvern

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că şi în 
acest an România va exporta grâu, în marja a circa 3 
milioane de tone, fără a afecta necesarul intern, chiar dacă 
producţia va fi mai mică din cauza secetei, conform 
Agerpres.Potrivit acestuia, din cele 2.900.000 hectare 
însămânţate în toamnă, din care aproape 80% este grâu, 
peste 1.200.000 hectare (40%) au fost afectate de secetă 
într-un grad mai mare de 30%.

"Cu siguranţă vom avea exporturi, dar vor fi mai mici, 
pentru că şi producţia de cereale va fi mai redusă. Vom 
avea în curând estimările făcute de asociaţiile de fermieri, 
vom şti care sunt producţiile, dar din ceea ce spun cei din 
industria de panificaţie şi morărit, consumul necesar uman 
din România este de 2.200.000 tone la care se adaugă 
cam 550.000 tone de seminţe, circa 400.000 de tone grâu 
pentru furajare şi cam tot atâta grâu pentru industrializare, 
pentru alcool. Deci maxim 3.000.000 tone utilizăm noi, iar 
estimările specialiştilor spun că anul acesta vom avea circa 
6.000.000 - 6.500.000 de tone. Deci va fi o marjă de cel 
puţin 3.000.000 de tone care se vor putea exporta", a 
explicat Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

Ministrul Agriculturii a mai subliniat că pentru a nu mai 
trece prin situaţia din luna martie, când a fost nevoie să se 
ia măsura extremă de a suspenda exporturile, anul acesta 
s-a ajuns la un consens alături de cei din patronatele de 
morărit "pentru a fi acordată o schemă de garantare prin 
care ei să-şi poată contracta exact cantităţile necesare 
pentru consumul uman, în aşa fel încât să aibă nişte 
contracte făcute în nişte termeni mai avantajoşi, să poată 
face contracte acum, la recoltare, când grâul are un preţ 
mai acceptabil".

Potrivit ministrului Oros, în afară de zona Mării Negre, 
toate datele arată că anul acesta vor fi producţii record de 
grâu, iar preţul grâului este influenţat de ceea ce se 
întâmplă la nivelul mondial al burselor şi mai puţin de 
producţia internă.

"Sperăm să nu crească preţul pâinii, chiar dacă preţul 
grâului în zona Mării Negre a fost afectat de această 
secetă", a încheiat ministrul Adrian Oros.

Se redeschide Cabinetul 
de Expertiză Medicală 

Roșiorii de Vede

România ar putea 
exporta în marja a 3

 milioane tone de grâu
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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



 Direcția de Sănătate Publică Teleorman 
derulează în perioada 27–31 iulie 2020 campania  
județeană de informare, comunicare și 
conștientizare „Împreună putem salva vieți!”.

Sănătatea este un drept fundamental al 
omului, este acea stare de bine bio-psiho-socială 
și spirituală, datorată absenței bolii, precum și 
capacității persoanei de a se integra cu succes în 
viața familială, profesională și socială.

Scopul campaniei îl reprezintă creșterea 
nivelului de informare și conștientizare a 
populației generale cu referire la importanța 
donării de sânge, care este o acțiune umanitară 
față de semenii noștri aflați în suferință.

Obiectivul campaniei este un număr cât mai 
mare de donatori de sânge, astfel încât să fie 
acoperite nevoile transfuzionale cu acest produs 
biologic în spitalele din județul Teleorman.

Argumente în sustinerea campaniei sunt 
următoarele: creșterea cererilor de produse 
sanguine în unitățile spitalicești din județ, 
concomitent cu reluarea internărilor bolnavilor 
cronici; scăderea accentuată a numărului de 
donatori, începând cu decretarea stării de urgență 
și continuând în perioada lunilor următoare; 
necesitatea revenirii la normalitatea vieții sociale, 

prin întreprinderea de acțiuni de solidaritate față 
de persoanele aflate în suferință.

Condițiile de admisibilitate la donarea de 
sânge sunt: vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani; 
greutatea peste 50 de kg; puls regulat (60-80 
pulsații/minut); tensiune arterială normală; fără 
intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni; femeile să 
nu fie gravide, lăuze sau în perioada menstruală; 
să nu fi consumat grăsimi sau alcool în ultimele 48 
de ore; să nu fie sub tratament pentru HTA, boli 
cardiace, hepatice, renale, psihice, endocrine; să 
nu aibă sau să fi avut una din următoarele boli: 
hepatită, sifilis, tbc, malarie, boli psihice, epilepsie 
și alte boli neurologice, ulcer, bruceloză, diabet, 
boli de inimă, psoriazis, vitiligo, miopie (peste -6 
dioptrii), cancer.

Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, prin 
Compartimentul de Evaluare și Promovare a 
Sănătății, în parteneriat cu Centrul de Transfuzie 
Sanguină Teleorman și în colaborare cu reţelele 
de asistență medicală comunitară și medicina de 
familie va coordona acțiunile care se vor 
desfășura pe parcursul acestei campanii de 
sensibilizare a populației aflate în eșantionul 
eligibililor la donarea de sânge.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Simulările pentru anul școlar care va începe la 14 
septembrie ar trebui să înceapă de acum, iar o clasă fizică 
ar trebui să aibă 15 elevi, spune profesorul Alexandru 
Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie 
și unul dintre principalii comunicatori oficiali în criza 
COVID-19. Acesta a declarat la Digi24 că măsurile luate 
de autorități trebuie să fie flexibile, iar copiii trebuie să 
interacționeze fizic, mai ales colegii din aceeși clasă, iar 
interacțiunea trebuie să fie în prezența profesorului, adică 
în școala fizică. Rafila a atras atenția asupra pericolului 
transformării elevilor în „cititori de tablete”.

„Să nu încercăm să îi transformăm în nişte cititori de 
tablete și o interacțiune virtuală. Ei trebuie să 
interacţioneze unul cu celălalt. O să mai limităm, nu o să 
interacţioneze cu colegii din alt an, de exemplu, dar copiii 
din aceeaşi clasă trebuie să fie colegi, trebuie să discute 
unul cu celălalt, trebuie să se stimuleze, să reușească să 
realizeze activitățile didactice și prin prezența 
profesorului sau învățătorului”, a explicat Alexandru 
Rafila.

„Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. 
Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 
elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o 
clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi 
organizeze un program de învăţământ care să fie corelat 
cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala 
respectivă. Ar trebui să le dăm două- trei-patru variante, 
iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”, a 
mai spus Rafila.

Specialistul a reluat ideea pe care a mai prezentat-o și 
în alte ocazii conform căreia o clasă ar trebui să aibă 15 
elevi prezenți fizic la școală.

„Cred că o clasă fizică ar trebui să aibă 15 elevi. 
Băncile sau mesele la care sunt aşezaţi aceşti elevi ar 
trebui să fie undeva la 1,5 metri una de cealaltă. Adică 
copiii să fie la această distanță unul de celălalt, că mai 
există și dimensiunea băncii.

Cred că este important să limităm, cât este posibil, 
interacţiunea copiilor din clase diferite, pentru că dacă 
apare într-o clasă un caz, să nu mai avem niciun fel de 
problemă. Pot să iasă din clasă, dacă găsim o soluţie de 
decalare a pauzelor şi lucrul acesta cred că este perfect 
posibil, să ai la 10 minute interval pauzele, nu este o 
problemă”.

„Şcolile care au un număr mic de elevi şi pot să 
respecte aceste condiţii, pot să îşi desfăşoare programul 
normal fără niciun alt fel de probleme, în afară de igienă, 
distanţă, mască”, a arătat profesorul Rafila.

„În orice caz, aceste clase mari cu 30-35-40 de elevi, 
cu siguranţă nu vor putea funcţiona în această structură”, 
a subliniat profesorul Rafila.

Profesorul Rafila susține că ar trebui să se facă 
simulări pentru toate aceste situații și în fiecare școală 
chiar acum: „N-o să poată să fie instruit cu două-trei zile 
înainte de începerea școlii și trebuie făcute simulări încă 
de acum, din acest moment. Trebuie văzute programe de 
învățământ, cum se pot împărți, cine răspunde” – a spus 
Alexandru Rafila.

La observația că Ministerul Educației nu dă semne că 
ar fi luat măsuri și nici nu a anunțat decizii, deși mai e doar 
o lună jumătate până la începerea școlii, Rafila a spus, 
ușor ironic, scrie Digi24: „Eu nu știu, probabil că știți, 
pregătirile intense se soldează cu un rezultat complex la 
sfârșitul etapei de pregătire și așteptăm”.

Pentru a combate insomnia, 
care uneori nu ne dă pace, 
plantele ne vin în ajutor. Dacă 
știm cum să profităm de 
proprietăție lor, aceste bogății 
ale naturii ne pot scăpa de multe 
bătăi de cap.

M u ș e ț e l u l .  
Mușețe lu l  are o 
veche reputație de a 
calma nervii și de a 
atrage somnul blând 
și este de multe ori 
prima alegere a unei 
p e r s o a n e  c a r e  
dorește un remediu 
fitoterapeutic pentru 
somn. Consumați 
una-două cești de 
cea i  î na in te  de  
culcare pentru a 
a v e a  u n  s o m n  
odihnitor.

Valeriana. Valeriana este un 
somnifer studiat cu multă atenție 
de fitoterapeuți. Cercetările 
arată că această plantă induce 
somnul și îi îmbunătățește și 
calitatea. Specialiștii spun că 

această plantă este perfectă 
pentru cei care se confruntă cu 
tensiunea și stresul. Pentru cei 
care își aduc munca acasă, 
nimic nu poate fi mai benefic 
decât valeriana.

Ceaiul de valeriană sau o 

capsulă consumate cu 30-40 
minute înainte de culcare 
reprezintă un ajutor de valoare. 
De asemenea, trebuie urmate 
instrucțiunile de pe eticheta 
f laconulu i  cu past i le  de 

valeriană.
Dediței. Această plantă 

cunoscută sub denumirea 
științifică Anemona pulsatilla 
este recomandată mai ales 
persoanelor care devin deseori 
anxioase sau neliniștite tocmai 

când ar trebui să se 
relaxeze și să se 
o d i h n e a s c ă .  O  
ceașcă de ceai de 
dediței consumată 
cu o jumătate de oră 
înainte de culcare vă 
re laxează ș i  vă  
c u f u n d ă  î n t r - u n  
somn odihnitor.

Macul californian. 
Potrivit unor opinii 
ale specialiștilor în 
domeniul somnului, 
macul californian 
este echivalentul 

fitoterapeutic al picăturilor de 
adormit (hidrat de cloral). 
Trebuie folosit cu precauție, mai 
ales să evitați să vă urcați a doua 
zi la volan dacă l-ați consumat în 
timpul serii.

DSP Teleorman:

Donarea de sânge. „Împreună putem salva vieți!”
Alexandru Rafila, despre 

începerea școlii: Simulările 
trebuie să înceapă de acum 

În timp ce miturile despre COVID-19 susțin ca 
nu este o boală la fel de mortală precum altele, 
statistica arata contrariul. Astfel, de la inceputul 
pandemiei de coronavirus și până în prezent, în 
întreaga lume s-au infectat peste 16,4 milioane de 
oameni, iar aproape 700.000 oameni au murit din 
cauza virusului pe care mulți îl consideră o simplă 
gripă, scrie Ziare.com. 

Dacă aruncăm o privire la evoluția celor mai 
frecvente cauze de decese la nivel mondial, se 
poate observa cu ușurință că virusul SARS-CoV-2 
a început să ucidă în masă după jumătatea lunii 
martie a acestui an, urcând în top 10 cauze majore 
de mortalitate. Inițial, aflat la coada clasamentului, 
undeva după terorism, decesul cauzat de infecția 
cu coronavirus a cunoscut o ascensiune  foarte 
rapidă, devansând cauze precum razboaiele, 
hepatita, drogurile sau chiar alcoolul.

La inceputul lunii aprilie se afla deja în top 10 
cauze majore de mortalitate la nivel mondial, iar 

până în luna mai, acest virus a ajuns să omoare 
mai mulți oameni decât meningita, Parkinson, 
malaria, SIDA și malnutriția.

În prezent, COVID-19 a ajuns a șasea cauză 
de deces la nivel mondial. Doar tuberculoza, 
d iabetu l ,  demența,  canceru l  ș i  bo l i le  
cardiovasculare sunt în acest moment 
considerate mai periculoase și, deci, letale.

Plante care tratează
 insomnia și ne ajută să ne odihnim

COVID-19, a șasea cauza de deces
 la nivel mondial! 
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Templele construite în lumea greacă antică ne atrag și 
acum atenția în ciuda faptului că intemperiile istoriei au făcut 
ca acestea să ajungă ruine. Un studiu recent a ajuns la 
concluzia că unele dintre acestea erau gândite pentru a 
permite și accesul persoanelor cu probleme de mobilitate.

Oamenii de știință explică faptul că templele în care se 
practicau diferite forme de vindecare aveau o serie de rampe 
de acces, asemănătoare cu cele pe care le vedem la clădirile 
din prezent, notează Science Alert.

Debby Sneed, arheolog al Universității California, a 
observat o serie de structuri de piatră în ruinele templelor 
despre care a dedus că ar putea fi rampe de acces. Ea este 
de părere că acestea erau construite pentru a facilita accesul 
persoanelor în vârstă, femeilor însărcinate, persoanelor cu 
dizabilități sau care foloseau bastoane pentru a se deplasa.

„Deși facilitarea accesului persoanelor cu deficiențe de 
mobilitate ar putea să nu fi fost funcția exclusivă a acestor 
rampe […] cu siguranță a fost principala”, explică 
cercetătoarea.

De-a lungul timpului, în ruinele templelor au fost găsite 
structuri care au fost ulterior identificate ca rampe de acces 
dar oamenii de știință au presupus că acestea ar fi fost 
folosite pentru ritualurile în care erau sacrificate animale.

Sneed subliniază faptul că aceste rampe se află în 
exteriorul templelor și altarelor și numărul lor variază în 
funcție de templele studiate. Astfel, în cazul sanctuarului 
unde aveau Jocurile Olimpice au fost identificate doar două 
astfel de rampe. În contrast, Sanctuarul lui Asklepios la 
Epidaur, cel mai important loc în care se practica vindecarea 
în Grecia Antică, au fost descoperite 11 astfel de rampe.

„Dovezile disponibile indică o tendință prin care 
sanctuarele de vindecare, care au găzduit multe persoane 
cu o serie de boli, leziuni și afecțiuni (inclusiv multe care 
afectează mobilitatea), au avut mai multe rampe față de 
restul sanctuarelor”, concluzionează cercetătoarea.

O maimuţă intră într-un bar şi comandă o bere. 

Ospătarul, foarte mirat, desface o bere şi o serveşte. 

Maimuţa bea berea, după care cere nota.Ospătarul, şi mai 

mirat, îi spune:

– 100 de euro!

Maimuţa scoate 100 de euro, îi pune pe masă şi dă să 

plece. Ospătarul, de-a dreptul stupefiat, zice:

– Nu te supăra, dar e prima oară când văd o maimuţă la noi 

în bar!

Maimuţa răspunde supărată:

- La preţurile astea, nici nu-i de mirare!

***

Un politist vede un biciclist indreptandu-se spre el si-i 

zice:

- Opreste! Tu nu te uiti la tine ca n-ai nici faruri, nici ochi 

de pisica, nici nimic…

- Da-te la o parte ca n-am nici frana!

Pastila de râs

8 zimbri proveniți din 
rezervații din Germania și 
Elveția au ajuns în Măgura 
Zimbrilor, județul Caraș-
Severin. Aceștia se vor alătura 
celor peste 57 animale care 
trăiesc libere în Carpații 
Meridionali.

Inițiativa de repopulare cu 
zimbri a ajuns la un număr 
record pentru România, care 
de 200 de ani nu a mai avut o 
a s e m e n e a  p o p u l a ț i e  
numeroasă de zimbri în 
sălbăticie.

Reprezen tan ț i i  WWF 
România declară că cele 6 
femele și 2 masculi de zimbru 
provin din 6 rezervații din 
Germania și Elveția.

Grupul de femele a fost 
găzduit de rezervația Springe 
timp de mai multe luni pentru a 
forma o turmă compactă și 
astfel a le mări șansele de 
adaptare într-un mediu nou.

Zimbr i i  sunt  încă în 
perioada de nepârlire, dar în 
curând vor avea blana bogată 

și lucioasă.
D u p ă  p e r i o a d a  d e  

aclimatizare, în care sunt 
atent monitorizați de rangeri și 
medicul veterinar, urmează 
e l iberarea  în  zona de  
resălbăticire care le dă șansa 
să descopere un teritoriu nou 
și mozaicat, plin de păduri și 
pajiști.

Porțile către sălbăticie se 
vor deschide peste câteva 
luni, iar zimbrii se vor alătura 
exemplarelor experimentate 

care se feresc de oameni.
Rangerii îi vor monitoriza 

prin semnalele GPS, camere 
ascunse și mii de ore în teren 
pe urmele lor, datele colectate 
fiind esențiale pentru a 
înțelege comportamentul și 
impactul lor asupra mediului.

Inițiativa de repopulare cu 
zimbri aparține Rewilding 
Europe și WWF România și 
e s t e  c o - f i n a n ț a t ă  p r i n  
programul LIFE al Uniunii 
Europene.

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

Societate angajează tehnician DSVCAM. Condiție obligatorie: permis categoria B. 
Telefon: 0755.065.320.

Anunţ

Templele grecești 
aveau rampe de acces pentru 

persoanele cu dizabilități

În cazul unor maladii, țânțarii se dovedesc 
„vehiculul” perfect de transmitere.

Insectele care se hrănesc cu sânge uman 
stau la baza a 17% dintre cazuri de maladii 
infecțioase și de aproximativ un milion de 
victime anual, conform unui raport al 
Organizației Mondiale a 
Sănătății. Din această 
cauză, pentru a reduce 
răspândirea unor maladii 
periculoase identificarea 
unor modalități de ținere 
sub control a populațiilor 
d e  i n s e c t e  e s t e  
binevenită, notează Tech 
Xplore.

Una dintre metodele 
folosite în prezent pentru 
reducerea populațiilor de 
țânțari implică folosirea unor masculi și femele 
sterili. Incapacitatea acestora de a produce 
progenituri poate fi astfel folosită pentru a 
reduce riscurile la minim. Din nefericire, pentru 
a eficiență maximă este nevoie de eliberarea, 
în mod continuu, a acestor insecte modificate.

O echipă de cercetători din mai multe 

domenii au decis să construiască un sistem de 
livrare a exemplarelor sterile în medii greu 
accesibile oamenilor.

„Raportăm construirea un sistem complet 
automat și funcțional de eliberare a țânțarilor 
cu ajutorul dronelor”, a declarat Jeremy 

Bouyer, unul dintre autorii 
acestui studiu. „Sistemul, 
testat în Brazilia, a permis 
o dispersare uniformă a 
țânțarilor Aedes aegypti 
masculi sterili, menținând 
situația, conducând la un 
raport steri l -sălbatic 
constant în rândurile 
masculilor”.

 „Aceste drone sunt 
complet automatizate, iar 
rațele de eliberare pot fi 

controlate în funcție de locația și viteza 
dispozitivului. Descoperirile noastre reprezintă 
o descoperire majoră în aplicarea tehnologiilor 
împotriva țânțarilor. Suportă versiuni eficiente 
din punct de vedere al costurilor, de asemenea, 
în zone dens populate de oameni”, 
concluzionează cercetătorii.

8 zimbri din Germania și Elveția se alătură 
celei mai mari populații de zimbri liberi din România

Cercetătorii propun folosirea dronelor pentru 
a reduce populațiile de țânțari



1655 - A murit eseistul şi 
dramaturgul Savinien de 
Cyrano de Bergerac (n. 6 
martie 1619)
1741 - A murit 

An ton i o  V i va l d i ,  
c o m p o z i t o r  ş i  
violonist italian. (n. 4 
martie 1678)
1750 - A murit 

Johann Sebastian 
Bach, compositor şi 
dirijor. (n. 21 martie 
1685)
1804 - S-a născut 

f i l o s o f u l  L u d w i g  
F e u e r b a c h  ( m .  1 3  
septembrie 1872)
1 8 1 8  -  A  m u r i t  

matematicianul francez Gaspard Monge, creatorul 
geometriei descriptive. (n.10 mai 1746)
1854 - S-a născut Victor Babeş, unul dintre fondatorii 

microbiologiei moderne (m. 1926)
1912 - S-a născut simbolul rezistenţei anticomuniste, 

Elisabeta Rizea (m. 6 octombrie 2003)
1913 - S-a încheiat Tratatul de pace de la Bucureşti 

dintre România, Serbia, Grecia, Bulgaria şi Turcia. 
România obţine Cadrilaterul (judeţele Durostor şi 
Caliacra din Bulgaria). (28 iulie–10 august)
2004 - A murit omul de stiinţă Francis Crick, laureat al 

Premiului Nobel în 1962 pentru descoperirea structurii 
dublu spiralate a ADN–ului (n. 8 iunie 1916).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 10:50 Secretul lui Nok-
Du 12:30 Cronici Mediteraneene 
13:00 Ediţie specială 13:15 
Discover Romania 13:30 Trish - 
bucătar la Paris 14:00 Telejurnal 
15:00 Maghiara de pe unu 16:50 
Secretul lui Nok-Du 18:00 Exclusiv 
în România 18:50 Comisarul Rex 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Fantomele fiordului 23:00 
Telejurnal 00:00 Comisarul Rex

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 28 Iulie

Aveți un program 
foarte încărcat, cu multe 
probleme de rezolvat și 
câteva drumuri scurte. 
Se întrevede o călătorie 
importantă, care ar 
putea avea urmări 
b e n e f i c e  î n  p l a n  
profesional.

Se anunță o zi 
importantă, mai ales pe 
plan sentimental. Nu 
este exclus ca unele 
fecioare necăsătorite 
să ia o decizie în 
privința logodnei sau a 
căsătoriei. Prietenii vă 
sunt aproape.

Se pare că sunteți 
h o t ă r â t  s ă  f a c e ț i  
schimbări importante în 
viața dumneavoastră, 
m a i  a l e s  î n  p l a n  
profesional. V-ați propus 
să găsiți noi surse de 
v e n i t u r i .  Î n  v i a ț a  
sentimentală totul curge 
bine.

În prima parte a 
zilei se pare că nu 
aveți chef de nimic iar 
activitățile de rutină 
vă indispun. După-
amiază este posibil 
să aflați că urmează 
să încasați o sumă 
importantă. 

Dacă aveți de gând 
să cumpărați o locuință, 
azi aveți șanse reale să 
d e s c o p e r i ț i  o  
o p o r t u n i t a t e  c a r e  
corespunde cerințelor 
ș i  p o s i b i l i t ă ț i l o r  
d u m n e a s v o a s t r ă .  
Familia este de acord.

Aveți șanse mari 
de reușită la locul de 
muncă sau în afaceri. 
Colegii vă apreciază 
gândirea riguroasă și 
pragmatică și  ar 
putea apela la sfatul 
dumneavoastră în 
chestiuni delicate.

S-ar putea ca o 
conversaț ie cu o 
persoană apropiată 
să vă determine să vă 
revizuiți concepțiile 
despre bunăstare, 
acumulări materiale, 
avere. Totul este spre 
binele dv.

Se pare că sunteți 
nemulțumit de modul în 
care evoluează viața 
sent imentală și  vă 
gândiți să faceți o 
s c h i m b a r e  
semnificativă. Este o zi 
bună pentru a căuta 
soluții, dar nu pe termen 
lung. 

Se pare că sunteți 
inspirat și aveți idei 
ingenioase. Vă sfătuim 
să vă planificați riguros 
cheltuielile, ca să vă 
pu te ț i  încadra  în  
b u g e t u l  s t a b i l i t .  
Petrecți seara linistit in 
familie.

BERBEC

Dacă vă căutați un 
loc de muncă, puteți fi 
optimist: astăzi este 
posibil să fiți ajutat de 
o  p e r s o a n ă  c u  
a u t o r i t a t e .  S u n t  
șanse ca în curând să 
fiți foarte mulțumit de 
noul serviciu. 

O rudă v-ar putea 
o f e r i  u n  a j u t o r  
financiar neașteptat, 
ca să demarați o 
afacere pe care o aveți 
în vedere de mai mult 
timp. Dacă nu vă ajung 
banii, ați putea să vă 
asociați cu un prieten.

O  p e r s o a n ă  c u  
experiență v-ar putea 
dezvălui câteva dintre 
s e c r e t e l e  s a l e  î n  
domeniul afacerilor. 
Este posibil ca aceste 
i n f o r m a ț i i  s ă  v ă  
încurajeze să vă faceți 
planuri pentru o afacere 
proprie.

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 Murder, She Baked: A 
Plum Pudding Mystery 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 Ală 
micu' 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Vlad 02:00 Las fierbinți 03:00 
Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Fetita mea 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Asia Express 
- Drumul elefantului 00:00 
Observator – Sport 00:30 Liber 
ca pasărea cerului – ultimul 
01:30 În puii mei 02:30 Asia 
Express - Drumul elefantului

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00  Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 Teo 
Show 17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 
Dragoste și secrete 23:00 Patria 
mea esti tu 00:30 Știrile Kanal D 
01:30 Puterea dragostei 04:15 În 
căutarea adevărului 06:30 
Pastila de râs

07:20 Familia 10:00 Trăsniți  
11:30 Secrete de stil 14:00 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Paradisul femeilor 18:00 
Focus 18 19:00 Trăsniți 20:00 
Prizonieri în cartier 22:00 
Focus din inima României 
22:30 Trăsniți 23:30 Prizonieri 
î n  ca r t i e r  00 :30  Lup tă  
curajoasă 01:30 Cireaşa de pe 
tort 02:30 Nimeni nu-i perfect

07:45 Cowboy și idioți 
09:30 La bloc 12:00 Un bacșis 
de 2 milioane de dolari 14:00 
Hannah face legea 15:45 
Sheena: Regina Junglei 
18:15 La bloc 20:30 Casa 
Versace 22:30 Christopher 
Roth 00:30 Casa Versace 
02:15 Christopher Roth 03:45 
La bloc 05:00 La Maruţă

07:35 Bătălia de la Chemin des 
Dames 09:00 Teleșcoala 10:00 
Câştigă România! 11:00 Iubire 
dincolo de timp 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 13:35 
Bătălia de la Chemin des Dames 
15:00 Teleșcoala 16:00 Iubire 
dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 19:00 
Telejurnal 20:00 D'ale lu' Mitică 21:00 
Destine ca-n filme 22:00 Câştigă 
România! 23:00 Anatomia lui Grey 
23:55 Primăverii

07:25 Un bacșis de 2 
milioane de dolari 09:05 Kung 
Fu Panda 2 10:30 Edge of 
Tomorrow: Prizonier în timp 
12:15 Hellboy - Eroul scăpat din 
Infern 14:10 Paradisul dragostei 
15:35 Interstellar: Călătorind 
prin univers 18:20 Semne 20:00 
Spune-mi ce-ai făcut azi-note! 
21:35 Agentul 23:10 Comedie 
de groază 3 00:30 Vin britanicii 
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

28 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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CFR Cluj trece printr-o perioadă delicată, 
după apariția numeroaselor cazuri de COVID-
19, însă ardelenii sunt preocupați și de situația 
referitoare la banca tehnică pentru sezonul 
următor.

Dan Petrescu (52 de ani), revenit pe banca 
ardelenilor în luna martie a anului trecut, mai 
are contract cu CFR Cluj până în 2022, însă 
problemele apărute în cadrul clubului îl pot 
determina pe "Bursuc" să părăsească formația 
din Gruia la finalul acestui sezon.

Ricardo Sa Pinto îl poate înlocui pe Dan 
Petrescu la CFR Cluj

În aceste condiții, conducătorii lui CFR Cluj 
pregătesc deja variantele pentru sezonul 
următor, iar cotidianul portughez A Bola anunță 
că tehnicianul lusitan Ricardo Sa Pinto (47 de 
ani) se află în atenția campioanei României.

Fostul internațional portughez, care și-a 
încheiat cariera de jucător în 2007, a antrenat-o 

ultima oară pe Braga, iar din decembrie 2019 
este liber de contract. Pe lângă interesul venit 
de la Cluj, Sa Pinto ar mai avea oferte și de la 
alte cluburi, dar și de la echipe naționale, mai 
scrie sursa citată.

Sa Pinto a câștigat Cupa Belgiei alături de 
Răzvan Marin, la Standard Liege

În cele șase luni petrecute la Braga, Sa Pinto 
a dus echipa în Europa League și a câștigat 
grupa K, din care au mai făcut parte Wolves, 
Slovan Bratislava și Besiktas.

Singurul trofeu obținut de Sa Pinto este 
Cupa Belgiei, în 2018, alături de Standard 
Liege. În sezonul respectiv, portughezul l-a avut 
sub comandă pe Răzvan Marin, iar ulterior a 
plecat în Polonia, la Legia Varșovia, și în țara 
natală, la Braga.

Prima experiență ca antrenor principal a lui 
Sa Pinto a avut loc la Sporting Lisabona, în 
2012. Printre echipele pe care tehnicianul le-a 
mai pregătit se numără Steaua Roșie Belgrad, 
OFI Crete, Atromitos, Belenenses și Al Fateh.

CFR Cluj, obișnuită cu antrenorii portughezi
De altfel, CFR Cluj are o experiență bogată 

cu antrenorii portughezi. Toni Conceicao, 
actualul selecționer al Camerunului, a avut trei 
mandate în Gruia, iar fostul mare jucător Jorge 
Costa i-a pregătit pe clujeni în sezonul 
2011/2012.

De asemenea, Paulo Sergio, actualul 
antrenor de la Portimonense, a lucrat și el la 
CFR Cluj, în sezonul 2012/2013.

SPORT

UTA a ratat șansa de a-și asigura matematic promovarea 
în Liga 1. Arădenii au avut prima șansă a meciului cu Rapid, 
dar portarul Popa a fost pe fază.

Rapidiștii au răspuns prin Hlistei, dar lovitura sa liberă a 
ocolit poarta. UTA a deschis scorul în minutul 38, prin 
Miculescu, după o neînțelegere între portarul giuleștenilor și 
Iacob, însă Rapidul a egalat în partea secundă, prin Mallo.

Echipa lui Dan Alexa a continuat să preseze, iar Sefer l-a 
întins serios pe portarul arădenilor, după o lovitură liberă. 
Același portar a avut apoi o dublă intervenție spectaculoasă 
la lovitura liberă a lui Sefer și șutul lui Mallo, însă n-a mai avut 
ce face în minutul 78, când Facundo Mallo a reluat în plasă 
din lovitura liberă a lui Sefer.

UTA - Rapid s-a terminat 1-2,iar giuleștenii păstrează 
speranțe matematice de a ajunge în Liga 1. Asta dacă Turris 
și CS Mioveni vor remiza, iar Rapid va învinge Turris în ultima 
etapă. De cealaltă parte, arădenii pot promova matematic în 
etapa următoare.

După înfrângerea din etapa trecută, Juventus n-a mai 
ratat șansa de a deveni, matematic, campioană. A învins 
Sampdoria și a luat al nouălea titlu la rând în Serie A.

Sampdoria a avut mai multe ocazii în prima repriză 4, iar 
trupa lui Maurizio Sarri a fost aproape de gol prin 
Bernardeschi. La ultima fază din prelungirile primei părți, 
Cristiano Ronaldo a deschis scorul după ce a pus latul la 
centrarea lui Pjanic din lovitură liberă.

Juventus - Sampdoria 2-0. "Bătrâna Doamnă", al nouălea 
titlu la rând. Cristiano Ronaldo, gol și penalty ratat.

Apoi Bernardeschi nu a mai ratat ținta și a făcut 2-0 în 
minutul 67. Pe final, Juve a primit penalty, însă Cristiano 
Ronaldo a executat în transversală și a ratat șansa de a se 
apropia la două goluri de actualul golgheter din Serie A, 
Immobile.

Mai are însă timp să o facă în următoarele două etape, cu 
Cagliari și AS Roma. Victoria cu Sampdoria a fost suficientă 
pentru "Bătrâna Doamnă" să se încununeze campioană 
pentru a 36-a oară și a noua oară consecutiv.

UTA - Rapid 1-2. "Nebunie" la Arad.
 Giuleștenii au întors scorul și 

încă speră la promovarea
 în Liga 1

Juventus - Sampdoria 2-0. 
"Bătrâna Doamnă", al nouălea 

titlu la rând. Cristiano Ronaldo, 
gol și penalty ratat

Sepsi a fost învinsă, scor 0-
2, de FC Voluntari în etapa a 
11-a din play-out. La finalul 
jocului, Leo Grozavu a pus 
înfrângerea pe seama oboselii 
acumulate de fotbaliști în 
această perioadă, în 
care programul a fost 
încărcat.

Te h n i c i a n u l  l u i  
Seps i  anunță ,  de  
asemenea,  că  va  
real iza o ”anal iză 
serioasă” la finalul 
campionatului, pentru 
a definitiva o strategie 
pentru alcătuirea lotului 
cu care va fi abordat 
sezonul viitor.

C o n c l u z i i l e  l u i  L e o  
Grozavu, după Voluntari - 
Sepsi 2-0

”E fotbal, se întâmplă. Nu 

au funcționat mai multe, 
suntem într-o perioadă grea, 
am acumulat oboseală. Lotul 
nu ne permite să schimbăm 
foarte mult jucătorii, așa că 
sigur că suferim.

Va  t rebu i  cumva  să  
terminăm cu bine acest 
campionat și să facem o 
analiză serioasă. Nu mă 

îngrijorează situația noastră. 
Suntem echipa care a jucat 
cele mai multe meciuri, cu 
acest program infernal.

Ne-a prins prost această 
perioadă, am avut jucători 

care nu și-au prelungit 
contractele, nu poți să 
duci din trei în trei zile 
a s e m e n e a  l u p t e .  
Trebuie să analizăm, 
parcă sunt unii jucători 
care nu trag în aceeași 
direcție”, a declarat Leo 
Grozavu, la finalul 
meciului.

După înfrângerea 
de la Voluntari, Sepsi 
este pe locul 11 în Liga 

1, cu 28 de puncte, cinci 
l ung im i  avans  fa ță  de  
ocupanta poziției de baraj, Poli 
Iași.

CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Dan Petrescu! 
Anunțul făcut în Portugalia

Leo Grozavu pregătește schimbări 
masive la Sepsi pentru sezonul viitor! ”Unii 

nu trag în aceeași direcție”
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