
Guvernul, conform 
informațiilor furnizate de 
Ministerul Munci i ,  a 
aprobat o ordonanță de 
urgență prin care sunt 
reglementate o serie de 
m ă s u r i  d e  s p r i j i n  
destinate angajaților și 
angajatorilor a căror 
activitate a fost afectată 
d e  p a n d e m i a  d e  
c o r o n a v i r u s  
S A R S – C o V 2 .  
Aproximativ 700.000 de persoane vor beneficia de noile măsuri de sprijin 
financiar adoptate de Guvern, impactul bugetar fiind estimat la 2,4 miliarde lei.

(Continuare  în  pagina  4)

Începând cu luna februarie 2020, CNAS 
asigură tratamente fără interferon pentru 
17.500 de pacienți adulți cu hepatita C, 
indiferent de stadiul de fibroză și ciroză 
compensate, iar în perioada februarie-iulie 
2020, 4.158 de pacienți au accesat tratamente 
fără interferon.

Începând cu 1 iunie 2020, există în derulare 
și un contract de tip cost-volum-rezultat (C-V-

R), în cadrul căruia pot beneficia de tratament pacienții adulți, fără ciroză 
hepatică sau cu ciroză hepatică compensată, care în urma tratamentelor 
anterioare cu AAD (medicamente cu acțiune antivirală directă) nu au obținut 
răspuns terapeutic. 

(Continuare  în  pagina  7)

Vorbind despre nevoia de reducere a birocrației în 
Ministerul Agriculturii și de transfer a unor activități de 
conducere de la instituțiile statului care se ocupă de 

agricultură și industria alimentară direct la fermieri, în 
cadrul Camerelor Agricole ce vor fi înființate în acest an, 
ministrul Adrian Oros a spus la această dată în România 

14.600 de bugetari, angajați la stat, gestionează o 
agricultură, care este privată. 

„Eu am spus că suntem 14.600 de bugetari, atâţia 

suntem cei care gestionăm o agricultură care este 
eminamente privată. 

(Continuare  în  pagina  3)

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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CAS Teleorman:

Pacienții cu hepatită C 
beneficiază în perioada pandemiei de 

reglementări speciale

Bani de la stat, pentru salariații cu 
program redus de muncă

Ministrul  Adrian Oros

Înființarea Camerelor agricole 
este o prioritate a guvernării liberale 

IJJ Teleorman:

Misiuni de asigurare și 
restabilire a ordinii

 publice

Lege: clădirile cu 
peste 10 locuri de 

parcare vor fi obligate
 să aibă infrastructură 

de încărcare pentru 
mașinile electrice



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

I n s p e c t o r a t u l  d e  
J a n d a r m i  J u d e ț e a n  
Teleorman a desfășurat în 
prima lună a verii 145 misiuni 
de asigurare a ordinii 
publice, 42 misiuni de 
restabilire a ordinii publice și 
1 2 8 6  d e  m i s i u n i  d e  
menținere a ordinii publice. 

Au fost derulate 30 
misiuni de asigurare a pazei, 
protecției și menținerea 
ordinii publice pe traseul 
conductelor de transport 

produse petro l iere ce 
tranzitează județul și 57 
misiuni de punere în aplicare 
a mandatelor de aducere, la 
so l ic i ta rea ins tanțe lor  
judecătorești și parchetelor.

De asemenea, au fost 
executate 49 acțiuni în 
comun cu alte instituții în 
baza planurilor de cooperare 
ș i  a protocoalelor  de 
colaborare.

Ca urmare a acestor 
misiuni, au fost aplicate 38 

sancțiuni contravenționale, 
din care 29 amenzi în 
valoare de 11.000 lei și 9 
avertismente scrise.

În  t impul  ac ț iun i lo r  
desfășurate în colaborare cu 
r e p r e z e n t a n ț i i  
Inspectoratului de Poliție al 
Județului Teleorman, au fost 
constatate 15 infracțiuni.

IJJ Teleorman a realizat 6 
intervenții la solicitări prin 
SNUAU 112.

Cornelia RĂDULESCU

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că guvernul va 
prelungi starea de alertă dacă nu apar ameliorări sau reduceri 
semnificative în ceea ce privește numărul cazurilor zilnice de 
infectare cu coronavirus. Totodată, prim-ministrul s-a declarat 
șocat de sesizarea făcută de către Avocatul Poporului la Curtea 
Constituțională împotriva legii carantinei, subliniind că Renate 
Weber ”a pierdut legătura cu societatea și cu poporul” și că ”nu îi 
pasă de sănătatea românilor”.

”Orice decizie va ține cont de contextul epidemiologic”, a spus 
Orban, întrebat dacă guvernul va prleungi starea de alertă care 
expiră pe 17 august. ”Dacă nu apar ameliorări, reduceri 
semnificative, vom prelungi starea de alertă”, a anunțat el.

Șeful guvernului a precizat însă că în momentul de față nu se 
află în analiză nicio nouă restricție.

”Nu ne dorim introducerea altei restricții”, a subliniat Ludovic 
Orban.

Întrebat despre atacarea la Curtea Constituțională de către 
Avocatul Poporului a legii carantinei, care dă posibilitatea 
autorităților să interneze obligatoriu persoanele infectate și să 
carantinzeze localitățile cu număr mare de cazuri de coronavirus, 
prim-ministrul a spus că a fost șocat de contestarea actului 
normativ.

”Readuc aminte că, urmare a sesizării Avocatului Poporului și 
a deciziei CCR, autoritățile executive și autoritățile sanitare nu au 
avut la dispoziție nicio măsură pentru limitarea răspândirii 
virusului vreme de trei săptămâni. Este vorba de zeci de mii de 
români care fie au fost infectați, fie puteau fi infectați. Nu am putut 
dispune nicio măsură, decizia a dus la creșterea numărului de 
decese. Să ataci din nou legea la CCR îmi arată că Avocatul 
Poporului a pierdut legătura cu societatea și cu poporul, că nu-i 
pasă de sănătatea românilor. Mi se pare o acțiune împotriva vieții 
și sănătății românilor”, a subliniat Ludovic Orban.

Premierul a mai spus, întrebat despre alegerile locale, că 
acestea pot fi organizate la data stabilită, 27 septembrie.

Pe 17 iulie, guvernul a prelungit pentru o perioadă de o lună 
starea de alertă pe întreg teritoriul României. Potrivit legii, 
Executivul poate impune această măsură prin hotărâre, fără a 
avea nevoie de încuviințarea Parlamentului. Actuala stare de 
alertă expiră pe 16 august.

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

Dacă au peste 10 locuri de parcare, 
clădirile rezidențiale și nerezidențiale noi sau 
care vor fi supuse unor lucrări de renovare 
majoră vor trebui să aibă infrastructură pentru 
instalarea stațiilor de încărcare a vehiculelor 
electrice, se arată într-o lege publicată în 
Monitorul Oficial în luna iulie.

Legea 101/2020, care modifică prevederile 
Legii 372/2005 privind perfomanța energetică 
a clădirilor și care se află acum în vigoare, 
aduce schimbări importante cu privire la 
infrastructura de încărcare pentru mașinile 
electrice și hibride.

În cazul clădirilor nerezidențiale noi sau 
supuse unor lucrări de renovare majoră, care 
au mai mult de 10 locuri de parcare, 
investitorii/proprietarii acestora, după caz, 
sunt obligați să instaleze cel puțin un punct de 
reîncărcare pentru vehicule electrice, precum 
și tubulatura încastrată pentru cablurile 
electrice pentru cel puțin 20% din locurile de 
parcare prevăzute.

Acestea trebuie să permită instalarea, într-
o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare 
pentru vehicule electrice.

Regula se aplică atunci când parcarea se 
situează în interiorul clădirii sau este 
adiacentă acesteia, ori dacă măsurile de 
renovare includ parcarea sau infrastructura 
electrică a clădirii/parcării.

În cazul clădirilor nerezidențiale existente 

cu peste 20 de locuri de parcare, proprietarii 
au obligația de a instala până la data de 1 
ianuarie 2025 un număr de puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice cel puțin 
egal cu 10% din numărul total al locurilor de 
parcare, dar nu mai puțin de două puncte de 
reîncărcare pentru vehicule electrice.

Excepție de la aceste obligații fac clădirile 
deținute și ocupate de întreprinderi mici și 
mijlocii.

În cazul clădirilor rezidențiale noi sau 
renovate major, care au mai mult de 10 locuri 
de parcare, investitorii/proprietarii acestora, 
după caz, sunt obligați să asigure instalarea 
tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice 
pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite 
instalarea într-o etapă ulterioară a punctelor 
de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Prevederile de mai sus nu se aplică 
clădirilor rezidențiale și nerezidențiale noi sau 
supuse unor renovări majore pentru care au 
fost depuse cereri de autorizație de construire 
înainte de 10 martie 2021. De asemenea, ele 
nu se aplică nici clădirilor existente 
rezidențiale și nerezidențiale supuse unor 
renovări majore pentru care costul estimativ al 
instalațiilor de reîncărcare pentru vehicule 
electrice și de încastrare, prevăzut în devizul 
general și specificat în memoriul pe 
specialități, depășește 7% din costul total al 
renovării majore a clădirii.

IJJ Teleorman:

Misiuni de asigurare și restabilire a ordinii publice

Meteorologii estimează 
pentru următoarele patru 
săptămâni valori termice 
peste mediile perioadei în 
p r i m a  s ă p t ă m â n ă  d e  
prognoză și ultima.

Precipitaţii se anunţă 
excedentare în săptămâna 17 
– 24 august.

Săptămâna 10 – 17 
august. Valorile termice vor fi 
ușor mai ridicate decât cele 
specifice pentru această 

săptămână, în regiunile 
sudice, iar în rest se vor situa 
în jurul celor normale pentru 
această perioadă. Regimul 
pluviometric va fi deficitar în 
cea mai mare parte a țării, 

deficit ce va fi local mai 
accentuat în regiunile sudice, 
centrale și nordice.

Săptămâna 17 – 24 
august. Temperatura aerului 
va avea valori apropiate de 
cele normale pentru acest 

interval, în toate regiunile. 
Cantitățile de precipitații 
estimate pentru această 
perioadă vor fi excedentare la 
nivelul întregii țări, dar mai 
ales în regiunile centrale, 
n o r d i c e  ș i  l a  m u n t e ,  
informează Mediafax.

Săptămâna 24 – 31 
august. Temperaturile medii 
ale aerului se vor situa în jurul 
celor normale pentru această 
perioadă, pe întreg teritoriul 
R o m â n i e i .  R e g i m u l  
pluviometric va fi în general 
apropiat de cel normal pentru 
acest interval, în toate 
regiunile.

Săptămâna 31 august – 7 
septembrie. Mediile valorilor 
termice se vor situa ușor peste 
ce l e  spec i f i ce  aces te i  
săptămâni, la nivelul întregii 
țări. Cantitățile de precipitații 
estimate pentru această 
perioadă vor fi apropiate de 
cele normale pentru acest 
interval, în toată țara.

Lege: clădirile cu peste 10 locuri 
de parcare vor fi obligate să aibă infrastructură

 de încărcare pentru mașinile electrice

Temperaturile în urmatoarele 4 săptămâni, 
mai ridicate decât normalul perioadei

Ludovic Orban: Vom 
prelungi starea de alertă 
dacă nu apar ameliorări 
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(urmare  din  pagina  1)
 „Eu am spus că suntem 14.600 de bugetari, 

atâţia suntem cei care gestionăm o agricultură 
care este eminamente privată. Din acest punct 
de vedere, cred că suntem ţara cea mai 
birocratică, eu mă refer doar la agricultură, nu-
mi dau cu părerea la alte domenii. Dar să ai 
14.600 de oameni care gestionează, de la stat, 
o activitate eminamente privată, mie mi se pare 
mult în anii 2020. Tocmai de aceea eu am militat 
şi voi milita pentru apariţia Camerelor Agricole. 
În toată Europa există aceste Camere Agricole, 
care sunt nişte entităţi private care reprezintă 
cu adevărat interesele fermierilor dintr-o 
anumită zonă şi care nu numai că reprezintă 
interesele, dar rezolvă foarte multe probleme 
de ecosistem, probleme de relaţii între fermieri, 
probleme pe care statul, prin instituţiile sale, 
prin oamenii pe care îi are niciodată nu le poate 
rezolva, de multe ori le încurcă”, a declarat 
Adrian Oros, într-o conferinţă de presă.

„Sper că după ce trece perioada a alegerilor, 
pentru că nu vrem să suprapunem alegerile la 
Camerele Agricole cu alegerile politice, pentru 
că iar politizăm şi iar denaturăm sensul acestor 
Camere Agricole, să apară nişte entităţi care, la 
început, vor fi mai firave, dar dacă avem grijă să 
crească, în câţiva ani de zile pot să rezolve 
foarte, foarte multe dintre problemele pe care 
actualele instituţii nu le pot rezolva. Eu am 
observat, de câte ori încerci să rezolvi o 
problemă, de multe ori mai mult o încurci. Statul 
trebuie să rămână arbitru. Statul dacă şi fluieră 
şi încearcă să şi apere sau să dea penalty-ul de 
multe ori greşeşte”, a spus Oros.

Adrian Oros a precizat că înfiinţarea 
Camerelor Agricole este o prioritate a 
guvernării liberale, în contextul în care 
România este singura ţară din Europa care are 
„atât de multe entităţi publice care gestionează 
agricultura”.

George ZAVERA

Candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al 
doilea inclusiv nu pot fi membri ai Biroului Electoral Central, 
indiferent unde a rămas definitivă respectiva candidatură.

Decizia a fost anunțată vineri seara.
Candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al 

doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale de 
circumscripţie judeţeană în cazul în care candidatura a fost 
depusă pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean ori 
consilier judeţean sau orice funcţie de primar ori consilier 
local dintr-o unitate administrativ-teritorială din respectivul 
judeţ, mai prevede hotărârea publicată pe pagina de internet 
a BEC.

De asemenea, candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii 
până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului 
electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti în cazul în 
care candidatura a fost depusă pentru primarul general, 
primar de sector, consilier în Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti sau consilier local la unul dintre sectoare.

Candidatul, soţul, soţia, rudele sau afinii până la gradul al 
doilea inclusiv nu pot fi membri ai biroului electoral de 
circumscripţie municipală, de sector, orăşenească sau 
comunală din unitatea administrativ-teritorială unde s-a 
depus candidatura la funcţia de primar sau consilier local.

Aceştia nu pot fi membri ai birourilor electorale ale secţiilor 
de votare din circumscripţia electorală unde s-a depus 
candidatura, mai arată decizia BEC.

Ministrul  Adrian Oros

Înființarea Camerelor agricole 
este o prioritate a guvernării liberale 

C r i z a  e c o n o m i c ă  a  
însemnat cheltuieli mai mari la 
buget pentru toate ţările, dar 
România a înregistrat cea mai 
mică creştere a deficitului 
bugetar faţă de estimarea 
iniţială, potrivit ministrului 
Finanţelor, Florin Cîţu.

"Am promis o politică 
f i s c a l ă  p r u d e n t ă ,  
r e s p o n s a b i l ă  ş i  
neinflaţionistă pe termen 
lung. Am reuşit până 
acum. Criza economică 
a însemnat cheltuieli mai 
mari de la buget pentru 
t oa te  ţ ă r i l e .  Toa te  
deficitele bugetare au 
e x p l o d a t .  To t u ş i ,  
România are cea mai 
m i c ă  c r e ş t e r e  a  
deficitului bugetar faţă de 
estimarea iniţială", a scris Cîţu, 
duminică, pe pagina sa de 
Facebook.

Potrivit acestuia beneficiile 
pentru toţi românii ale politicii 
fiscale prudente implementate 
sunt: cel mai mic necesar al 
împrumuturi lor pentru a 
acoperi deficitul bugetar 

(Polonia de exemplu trebuie 
să împrumute în plus în 2020 
9,3% din PIB), spaţiu de 
manevră mai mare în 2021 
dacă această criză economică 
şi de sănătate se prelungeşte, 
presiunea mai mică pe 
dobânz i l e  ş i  ven i tu r i l e  
bugetare viitoare (presiune 

mai mică asupra finanţelor 
generaţiilor viitoare), presiune 
redusă pe creşterea preţurilor 
în viitor şi efect redus al 
eliminării sectorului privat prin 
intervenţia prea mare a 
statului în economie.

"Economia liberală se 
dezvoltă cu un sector privat 
puternic şi majori tar în 

economie. Dar cel  mai 
important lucru este să reuşim, 
cu un efort bugetar mult mai 
mic decât restul ţărilor din UE, 
revenirea economică din 
trimestrul III şi evitarea 
recesiunii tehnice. A fost 
obiectivul meu din primul 
moment şi vă spun că reuşim", 

a precizat ministrul 
Finanţelor.

Execuţia bugetului 
general consolidat în 
primele şase luni ale 
anului 2020 a înregistrat 
un deficit de 45,17 
miliarde lei (4,17% din 
PIB), conform datelor 
publicate de Ministerul 
Finanţelor Publice.

"Mai mult de jumătate 
din deficit, respectiv 23,04 
miliarde lei (2,13% din PIB), 
este generat de sumele lăsate 
în mediul economic prin 
facilităţile fiscale şi cheltuieli 
excepţionale adoptate pentru 
c o m b a t e r e a  e f e c t e l o r  
epidemiei de COVID-19", se 
precizează în raportul MFP 
privind execuţia bugetară.

Guvernul va adopta în această săptămână o nouă 
rectificare bugetară, a declarat vineri premierul Ludovic 
Orban.

Precedenta rectificare a fost adoptată în aprilie, în timpul 
stării de urgență provocate de pandemia de coronavirus.

Ludovic Orban a spus că situația economică nu este dintre 
cele mai bune și a cerut tuturor miniștrilor să-și drămuiască 
solicitările.

„Știm foarte bine că situația economică nu este dintre cele 
mai bune, că economia românească, ca toate economiile 
țărilor lumii, a fost afectată de epidemia de COVID și va trebui 
să drămuim fiecare ban și, mai ales, să alocăm resursele 
către proiectele importante, către investiții, către proiecte 
care, într-adevăr, au ca și efect îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale concetățenilor noștri și, de asemenea, proiecte 
suport pentru dezvoltarea economică ulterioară”, a declarat 
Ludovic Orban, vineri, în cadrul ședinței de Guvern.

Potrivit prognozelor anterioare, Guvernul estimează că 
economia României va scădea cu circa 2% în acest an, o 
previziune mult mai optimistă decât cele ale instituțiilor 
internaționale, care văd o recesiune mult mai severă în 2020.

Biroul Electoral Central
 limitează rudele

Guvernul va adopta 
a doua rectificare bugetară

 din acest an

Fostul ministru de Finanţe Eugen 
Teodorovici şi-a depus, vineri, candidatura la 
şefia PSD, în condiţiile statutului validat de 
Tribunal. El afirmă că nu va valida alegerea 
unui preşedinte „printr-un simulacru de 
alegeri”.

„Nu vreau să validez alegerea în mod 
nestatutar şi nedemocratic a unui preşedinte 
PSD! Cu atât mai mult, nu voi valida alegerea 
unui preşedinte printr-un simulacru de alegeri, 
atunci când regulile se schimbă în timpul jocului 
tocmai pentru a diminua şansele altor potenţiali 
candidaţi sau a le anula pe cele ale candidaţilor 
care ar putea să se decidă în ultimul moment. 
Mi-am depus azi candidatura pentru funcţia de 
preşedinte al PSD, în condiţiile prevăzute de 
actualul statut validat de Tribunalul Bucureşti, 
pentru că am ales să particip la orice competiţie 
electorală fundamentată pe aceleaşi reguli”, a 

scris pe Facebook Eugen Teodorovici.
El a făcut un apel membrii PSD care vor 

participa la congres.
„Indiferent de funcţia pe care o ocupă în 

partid şi de organizaţia judeţeană de care 
aparţin, să înţeleagă că PSD nu are nevoie, în 
special în situaţia actuală, să se prezinte în faţa 
electoratului cu un simulacru de alegeri, cu 
oameni ascunşi în spatele unor liste şi, mai 
ales, cu riscul participării unui singur candidat şi 
care să fie ales, eventual, cu unanimitate de 
voturi, ca în vremurile pe care le speram 
apuse”, a conchis Teodorovici.

Conducerea interimară a partidului a stabilit 
ca la Congres candidaturile pentru funcţiile de 
conducere să se facă pe moţiuni, adică cel care 
vrea să candideze pentru funcţia de preşedinte 
să vină şi cu echipa de prim-vicepreşedinţi şi 
vicepreşedinţi.

Cîţu: România are cea mai mică creştere
 a deficitului bugetar faţă de estimarea iniţială

Eugen Teodorovici
 şi-a depus candidatura la şefia PSD



(urmare  din  pagina  1)
Una din măsurile adoptate de Guvern, și 

care va putea fi aplicată ori de câte ori se 
instituie stare de urgență /alertă / asediu, este 
sprijinul acordat de stat, sub forma unei 
scheme de finanțare temporară, a salariaților 
cărora angajatorul le-a instituit program redus 
de muncă.

Astfel, Executivul a creat posibilitatea 
angajatorului să reducă, în această perioadă, 
timpul de muncă al salariaților, cu cel mult 50% 
din durata prevăzută în contractul individual de 
muncă, cu repartizarea corespunzătoare a 
programului de lucru și cu reducerea 
corespunzătoare a salariului.

Pe această perioadă, angajații beneficiază 
de o indemnizaţie de 75% din diferența dintre 

salariul de bază brut prevăzut în contractul 
individual de muncă și salariul de bază brut 
aferent orelor de muncă efectiv prestate ca 
urmare a reducerii timpului de muncă, dar nu 
mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut 
prevăzut de legea bugetului asigurărilor 
sociale. Acești bani, sub formă de  indemnizație 
de la bugetul de stat, se plătesc salariaților de 
către angajator și se decontează ulterior de 
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de 
Muncă din bugetul asigurărilor de șomaj.

Reducerea timpului de muncă se stabilește 
prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de 
cel puțin 5 de zile lucrătoare consecutive, 
acesta având obligația să stabilească 
programul de muncă pentru întreaga lună. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Sporul natural negativ al populaţiei României s-a 
accentuat, în luna iunie a acestui an, fiind de 1,4 ori mai 
mare decât cel din aceeaşi perioadă din 2019, reiese din 
datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică 
(INS).

Astfel, la nivelul lunii iunie din acest an, numărul 
născuţilor-vii a fost mai mic cu 1.263 comparativ cu aceeaşi 
lună din anul anterior, în timp ce numărul persoanelor care 
au decedat a fost cu 544 mai mare, la nivel comparativ.

Populaţia României a înregistrat un spor negativ de 1,4 
ori mai mare decât cel din luna iunie 2019, de -6287 
persoane faţă de -4480 persoane.

De asemenea, numărul copiilor cu vârsta sub un an care 
au decedat a fost cu 23 mai mic în luna iunie 2020, decât cel 
înregistrat în luna iunie 2019.

În perioada analizată, în mediul urban s-a înregistrat 
decesul a 10.356 de persoane, iar în mediul rural decesul a 
10.717 de persoane, în timp ce faţă de luna iunie din 2019, 
numărul persoanelor care au decedat a crescut cu 353 de 
persoane, în mediul urban, şi cu 191 de persoane, în 
mediul rural.

Numărul căsătoriilor înregistrat în iunie 2020 a fost cu 
8.702 mai mic decât cel consemnat în aceeaşi lună din anul 
precedent.

Totodată, prin hotărâri judecătoreşti definitive şi conform 
Legii nr. 202/2010 s-au pronunţat cu 302 mai puţine 
divorţuri decât în luna iunie 2019.

Numărul naşterilor a scăzut faţă de aceeaşi perioadă din 
anul precedent, atât în lunile martie, aprilie, mai, cât şi în 
luna iunie. "Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor 
demografice sunt vizibile, în cazul deceselor, în special în 
lunile aprilie şi iunie 2020, când s-au înregistrat creşteri faţă 
de lunile aprilie şi iunie 2019. Cel mai mult a fost afectat 
fenomenul nupţialităţii", precizează INS.

Datele oficiale evidenţiază faptul că, la nivel comparativ 
iunie 2020 vs mai 2020, s-a înregistrat naşterea a 14.786 
copii, cu 1.913 mai mulţi, iar numărul deceselor a fost de 
21.073, cu 824 decese mai multe, în timp ce numărul 
deceselor copiilor cu vârstă sub un an a fost de 83, în 
creştere cu 6 decese.

În luna iunie 2020, aproape două treimi din totalul 
numărului de decese s-au înregistrat pentru persoanele cu 
vârstă de cel puţin 70 ani (8.718 decese, reprezentând 
41,4% din total, s-au înregistrat la grupele de vârstă 80 ani 
şi peste, 5.014 decese, reprezentând 23,8%, la persoanele 
de 70-79 ani) şi 4.217 decese (20,0%) la persoanele în 
vârstă de 60-69 ani.

La polul opus, cu cele mai puţine decese, s-au încadrat 
grupele de vârstă 5-19 de ani (70 decese), 20-29 ani şi 0-4 
ani (fiecare grupă cu câte 103 decese).

Sporul natural s-a menţinut negativ în luna iunie 2020, 
decedaţii având un excedent faţă de născuţii-vii de 6.287 
persoane.

La oficiile de stare civilă s-au înregistrat 5.389 căsătorii, 
cu 2.901 mai multe decât în luna mai 2020. Numărul 
divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive 
şi conform Legii nr. 202/2010 a fost de 2355 în luna iunie 
2020, cu 1.218 mai multe decât în luna mai 2020.

Bani de la stat, pentru salariații cu 
program redus de muncă

Direcția Județeană pentru 
Cultură Teleorman a analizat 
15 documentații referitoare la 
avizarea intervențiilor asupra 
monumentelor istorice și din 
zona de protecție a acestora și 
a emis 8 avize în baza Legii nr. 
422/2001, iar  pentru 3 
documentații au fost solicitate 
completări.

DJC Teleorman a eliberat 3 
avize specifice în baza Legii 
17/2014, a analizat și a 
verificat în aplicația ArcGis 
documentațiile pentru 324 
terenuri agricole propuse spre 
vânzare,  în baza Legi i  
17/2014.

De asemenea, au fost 
analizate 23 documentații 
transmise de Agenția pentru 
Protecția Mediului Teleorman 
și au fost transmise 23 puncte 
de vedere, conform Legii 

292/2018, reprezentanți ai 
DJC participând la 4 ședințe 
ale Comisiei de Analiză 
Tehnică în cadrul A.P.M. 
Teleorman, conform Legii 
292/2018.

În  domen iu l  av i ză r i i  
i n t e r v e n ţ i i l o r  a s u p r a  
monumentelor istorice şi din 
zona de protecţie a acestora, 
în luna iunie au fost analizate 

15 documentații care au și fost 
prezentate în Comisia Zonală 
a Monumentelor Istorice nr. 8- 
Ploiești. Au fost emise 11 avize 
în baza Legii 422/2001, pentru 
ce le la l te  4  ce rându-se  

completări și au fost sprijinite 7 
U . A . T. - u r i  î n  p r i v i n ț a  
respectării legislației specifice.

Cornelia RĂDULESCU

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, 
vineri, Legea referitoare la prevenirea şi 
combaterea hărţuirii morale la locul de muncă, 
conform Agerpres.

Actul normativ are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 137/2000, precum şi a Legii nr. 
202/2002 în sensul instituirii unor măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea hărţuirii morale la 
locul de muncă.

Potrivit legii, "constituie hărţuire morală la 
locul de muncă şi se sancţionează disciplinar, 
contravenţional sau penal, după caz, orice 
comportament exercitat cu privire la un angajat, 
de către un alt angajat care este superiorul său 
ierarhic, de către un subaltern şi/sau de către un 
angajat comparabil din punct de vedere 
ierarhic, în legătură cu raporturile de muncă, 
care să aibă drept scop sau efect o deteriorare a 
condiţiilor de muncă prin lezarea drepturilor sau 
demnităţii angajatului, prin afectarea sănătăţii 
sale fizice sau mentale sau prin compromiterea 
viitorului profesional al acestuia, comportament 
manifestat în oricare dintre următoarele forme: 
a) conduită ostilă sau nedorită; b) comentarii 
verbale; c) acţiuni sau gesturi".

Constituie hărţuire morală la locul de muncă 
orice comportament care, prin caracterul său 
sistematic, poate aduce atingere demnităţii, 
integrităţii fizice ori mentale a unui angajat sau 
grup de angajaţi, punând în pericol munca lor 

sau degradând climatul de lucru. În înţelesul 
prezentei legi, stresul şi epuizarea fizică intră 
sub incidenţa hărţuirii morale la locul de muncă.

Conform actului normativ, fiecare angajat 
are dreptul la un loc de muncă lipsit de acte de 
hărţuire morală. Niciun angajat nu va fi 
sancţionat, concediat sau discriminat, direct 
sau indirect, inclusiv cu privire la salarizare, 
formare profesională, promovare sau 
prelungirea raporturilor de muncă, din cauză că 
a fost supus sau că a refuzat să fie supus 
hărţuirii morale la locul de muncă.

Angajaţii care săvârşesc acte sau fapte de 
hărţuire morală la locul de muncă răspund 
disciplinar, în condiţiile legii şi regulamentului 
intern al angajatorului.

Angajatorul are obligaţia de a lua orice 
măsuri necesare în scopul prevenirii şi 
combaterii actelor de hărţuire morală la locul de 
muncă,  inc lus iv  pr in  prevederea în  
regulamentul intern al unităţii de sancţiuni 
disciplinare pentru angajaţii care săvârşesc 
acte sau fapte de hărţuire morală la locul de 
muncă.

Angajatul victimă a hărţuirii morale la locul 
de muncă trebuie să dovedească elementele 
de fapt ale hărţuirii morale, sarcina probei 
revenind angajatorului, în condiţiile legii. 
Intenţia de a prejudicia prin acte sau fapte de 
hărţuire morală la locul de muncă nu trebuie 
dovedită.

DJC Teleorman:

Analizarea documentațiilor și 
emiterea avizelor 

Legea privind combaterea hărţuirii morale
 la locul de muncă a fost promulgată

Spor negativ accentuat al 
populaţiei României, 

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

Cazare: În camere double sau single room
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Medicul pediatru Mihai Craiu spune că 
îngrijorările părinților și profesorilor sunt 
îndreptățite, având în vedere numărul de infectări 
cu noul coronavirus, însă avertizează că “școala 
trebuie să înceapă”. “Aceasta lipsă generează un 
impact emoțional și chiar asupra sănătății 
românilor greu de cuantificat acum”, a declarat 
pediatrul, într-o intervenție la Digi 24.

“Școala trebuie să înceapă. Întrebarea este 
cum să se facă asta în siguranță“, afirmă Craiu, 
care precizează că “trebuie să ne uităm la țările 
care au deschis recent școlile, landurile germane, 
la Scoția care plănuiește să înceapă gradinițele și 
școlile primare, la Noua Zeelandă. Nu trebuie să 
descoperim noi roata“.

Medic primar pediatru și profesor la 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol 
Davila” din București, Mihai Craiu a vorbit și 
despre cum ar trebui pregătiți copiii, în familie, 
pentru acest început de an școlar aflat sub semnul 
pandemiei COVID-19. “Ar trebui pregătiți la modul 
constructiv și optimist. Eu, ca părinte, nu m-aș 
grăbi să-mi sperii copilul. I-aș vorbi copilului mic 
care nu înțelege mai mult despre microbul care 
face buba, că trebuie să facă la școală ce face și 
acasă, că trebuie să se spele pe mâini, să nu ducă 

mâna la ochi și la gură“, a explicat pediatrul.
În ceea ce privește vaccinarea antigripală, 

medicul Mihai Craiu transmite că “vaccinarea este 
absolut esențială: gripa e o boală severă, asta 
știm și am tot exersat în ultimii ani. Dat fiind faptul 
că formele severe ale celor 2 boli seamănă foarte 
mult, cred că e foarte important pentru o persoană 
cu comorbidități să fie sigură că măcar în ceea ce 
privește gripa nu se află la risc. De aceea trebuie 
făcută vaccinarea antigripală“.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

(urmare  din  pagina  1)
Contractul prevede tratamente pentru 300 de pacienți 

eligibili, iar până la această dată au fost transmise de 
medicii curanți și confirmate în Platforma Informatică a 
Asigurărilor Sociale de Sănătate (PIAS) 61 de formulare 
specifice pentru acordarea acestui tip de tratament.

Tratamentul adulților este asigurat de medici din 
specialitatea gastroenterologie și boli infecțioase aflați în 
relație contractuală cu casele de asigurări din 16 județe 
(Arad, Bacău, Brașov, București, Cluj, Constanța, Dolj, 
Galați, Iași, Bihor, Argeș, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureș, 
Timiș) și CAS AOPSNAJ.

Începând cu luna februarie 2020, CNAS derulează un 
contract C-V-R prin care asigură tratamente fără 
interferon pentru 100 de copii și adolescenți cu vârsta 
cuprinsă între 12 și 18 ani, până la această dată fiind 
accesate acest tip de tratamente pentru 6 tineri.

Pentru copii, tratamentul este asigurat de medici din 
specialitatea gastroenterologie pediatrică și boli 
infecțioase aflați în relație contractuală cu casele de 
asigurări de sănătate din 11 județe (București, Bihor, 
Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Iași, Mureș, Sibiu, 
Timiș) și CAS AOPSNAJ.

În contextul pandemiei, în perioada stării de urgență 
CNAS a implementat o serie de măsuri pentru a asigura 
accesul pacienților eligibili cu hepatită C la tratamentele 
fără interferon, măsuri a căror aplicare a fost prelungită 
până la data de 30 septembrie 2020.

Astfel, pentru pacienții care au domiciliul într-unul din 
județele prin care se derulează contractele C-V-R, 
inițierea tratamentului se efectuează de medicul 
gastroenterolog sau infecționist (prima rețetă), iar 
prescrierea în continuare a medicamentelor se poate face 
de un medic în specialitatea medicină internă din 
ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice 
sau de medicul de familie pe lista căruia este înscris 
pacientul, în baza scrisorii medicale și a confirmării 
înregistrării formularului specific de prescriere, în vederea 
asigurării continuității tratamentului.

Pentru pacienții care au domiciliul într-un județ în care 
nu se derulează contractele C-V-R, prescrierea se 
realizează doar de către medicul gastroenterolog sau 
infecționist.

Evaluarea rezultatului medical pentru pacienții al căror 
tratament cu medicamente fără interferon a fost inițiat 
începând cu 1 februarie 2020 se va realiza exclusiv de 
medicul curant al pacientului, informațiile urmând a fi 
procesate în PIAS de casa de asigurări de sănătate prin 
care se derulează contractul C-V-R și cu care se află în 
relații contractuale medicul curant.

De asemenea, pacienții cu domiciliu în alt județ decât 
cel prin care se derulează contractul C-V-R și pentru care 
a fost inițiat tratamentul fără interferon au posibilitatea să 
ridice prescripțiile medicale din județul în care acesta 
domiciliază, în baza unei proceduri afișate pe site-ul 
CNAS.

Pe site-ul CNAS sunt afișate toate informațiile 
necesare, atât pentru pacienți cât și pentru medicii 
curanți, referitoare la includerea în tratament a pacienților 
eligibili.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman:

Pacienții cu hepatită 
C beneficiază în perioada 

pandemiei de reglementări
 speciale

Când este considerat  
vindecat un pacient infectat cu 
nou l  coronav i rus?  Es te  
întrebarea pusă de tot mai mulți 

oameni care, deși nu mai au 
simptome, stau în continuare în 
casă de teamă să nu infecteze 
pe cineva. Mai au nevoie cei 
in fecta ț i  de două teste  
c o n s e c u t i v e ?  P ă r e r e i l e  
medicilor pe marginea acestui 

sub iec t  sun t  împă r ț i t e ,  
relatează Realitatea PLUS. 

"Testul RT PCR, cel pe care 
îl folosim în momentul de față 

pentru diagnost icur i ,  cu 
siguranță că are și minusuri, iar 
unul dintre ele este că nu face o 
diferență clară între infecția 
ac t i vă  ș i ,  de  exemp lu ,  
momentul în care pacientul are 
fragmente de virus mort și ar 

putea să aibă pentru perioade 
lungi de timp testul pozitiv.

Ultimele date merg pe 
următoarea idee: din momentul 
în care punem diagnosticul, 
pacientul trebuie să fie izolat 14 
zile, fiind perioada considerată 
cu o probabilitate mare să aibă 
infecția activă. După 14 zile, el 
iese din izolare, nu are nevoie 
să facă un test care să fie 
neapărat negativ pentru că 
chiar și dacă e pozitiv nu-mi 
arată infecția activă, după cum 
spuneam mai devreme. După 
c e l e  d o u ă  s ă p t ă m â n i ,  
bineînțeles că rămân măsurile 
generale de prevenție. Neștiind 
clar dacă anticorpii obținuți 
atunci când trecem prin infecție 
sunt anticorpi protectori, în cât 
timp îi pierdem, atunci este clar 
nu numai că vom respecta 
măsurile de prevenție, dar sigur 
că ulterior vor mai fi făcute 
testări după caz", a declarat 
medicul Adrian Marinescu, 
medic primar la Institutul de 
Boli Infecțioase „Matei Balș” din 
Capitală.

Canicula a fost dintotdeauna mai 
greu de suportat, însă îi putem face 
faţă dacă ţinem cont de anumite 
reguli. Una dintre cele mai importante 
este hidratarea. Dacă simţi nevoia să 
consumi mai des lichide, dar nu vrei 
să apelezi la băuturile carbogazoase, 
iată câteva idei naturale şi răcoritoare 
pentru vară.

După o zi obositoare şi agitată, o 
băutură fresh e binevenită. Cea mai 
sigură metodă e să îţi prepari singur 
băuturile pentru a te răcori. Dacă eşti 
în pană de idei, uite câteva cu 
ingrediente naturale şi foarte fresh 
pentru a te menţine hidratat. 

Limonadă cu castravete şi mentă. 
Limonada chiar este extrem de 
răcoritoare şi în acelaşi timp benefică 
sănătăţii tale. Se poate consuma 
oricând pe parcursul zilei, chiar şi de 
d i m i n e a ţ ă .  L ă m â i a  s u s ţ i n e  
imunitatea, curăţă sistemul digestiv şi 
are şi proprietăţi antibacteriene şi 
antiseptice. Ca să te joci uşor cu 
gustul, poţi să adaugi şi câteva 
bucăţele de castravete proaspăt şi 
mentă.  

Suc de portocale cu ananas. 
Fresh-ul de portocale este la fel de 
apreciat ca limonada. Este gustos, 
uşor şi îţi poate opri senzaţia de 

toropeală din timpul verii. Taie şi 
curăţă două portocale şi pune-le într-
un blender. Adaugă şi o jumătate de 
ananas, câteva cuburi de gheaţă şi un 
pahar de apă minerală şi mixează-le, 
scrie alegesanatos.ro.  

Suc de mere. Mărul este un bun 
aliat în zilele toride, întrucât conţine 
multe vitamine care vă tonifiază 
organismul. Spălaţi foarte bine 
merele, tăiaţi-le cubuleţe şi băgaţi-le 
în storcător. Nu este nevoie de alte 
"îmbunătăţiri", având în vedere că 
merele sunt foarte aromate.  

Suc de roşii. Roşia este bogată în 
săruri minerale, îndeosebi calciu şi 

fier. Ajută în cazurile de astenie şi 
anemie, regenerează organismul, 
are rol răcoritor şi uşurează digestia. 
Spălaţi câteva roşii, tăiaţi-le în 
jumătate şi introduceţi-le în storcător. 
Sucul de roşii poate ţine locul şi unei 
gustări, fiind destul de consistent.

Suc de pepene. Dacă simţi nevoia 
să bei sucuri, poţi să alegi unul 
natural, din pepene, care se prepară 
rapid. Taie câteva felii de penene şi 
pune conţinutul într-un blender. 
Adaugă şi câteva bucăţele de gheaţă. 
În câteva minute te poţi bucura de o 
băutură del ic ioasă,  dulce ş i  
răcoritoare, dar foarte naturală!

Băuturi răcoritoare pe timp de caniculă

Pediatru: Școala trebuie să înceapă.
 Lipsa generează un impact emoțional și chiar

 asupra sănătății greu de cuantificat acum

Când este considerat vindecat 
un pacient Covid?
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Mi-am adus aminte de o întâmplare comică din copilărie.: 
Aveam în jur de 9-10 ani și-mi doream tare mult un binoclu. Tata 
lua banii de două ori pe lună: avans și lichidare. Ca „bani de 
buzunar”, la avans îmi da și mie 50 lei, iar la lichidare 100 de lei. 
Din „ciubuc”, (mai ducea lemne la cineva, după orele de 
program și fără să știe „Șefii”), îmi mai da 10-25 lei. Binoclul, 
made în USSR, costa foarte mult: 1600 lei, prețul unei biciclete 
marca „Tohan”. Tata chiar spunea de multe ori: „Mai bine ne 
cumpăram o bicicletă cu toți banii ăștia”… Adevărul este că 
prețul acelui binoclu era o jumătate de salariu. Tata câștiga 
între: 3000-3200 de lei pe lună. Așa că m-am apucat să strâng 
banii, și cum nu aveam o pușculiță, îi puneam în „blocul de 
desen”. Peste tot purtam „seiful” cu mine, care în decurs de 
câteva luni, era plin de bacnote de 10-25-50 și 100 de lei.

Într-o dimineață vine mama și mă trezește: ”Hai, să vezi și 
tu, câți bani a făcut via noastră!”

În fața casei aveam boltă cu viță de vie. Bacnotele erau 
împrăștiate peste tot și atârnau alături cu ciorchinii de struguri 
de parcă plouase cu bani...

Cu o seară în urmă am stat pe prispă și am desenat. Chemat 
la masă am lăsat acolo  „blocul de desen ticsit cu bani” având 
intenția de a mă întoarce. Însă somnul m-a copleșit și nu m-am 
mai întors… Noaptea s-a pornit o furtună năpraznică și mi-a 
zburat „seiful” cu totul. Norocul a făcut să nu pierd nici un ban. 
Prietenul meu de joacă, Costel, fiind amuzat de întâmplare 
chiar mi-a zis: „Să-mi dai și mie joarde din soiul ăsta de viță să-
mi facă și mie niște bani!”

Mihail TĂNASE

Un canibal ajunge să viziteze plaja de la Mamaia unde 

vede o mulţime de femei tinere, aproape goale, care îi 

încântau ochiul.  

- Ce fac aici femeile astea? întrebă canibalul.  

- Se prăjesc la soare... 

- Dar ce, crude nu sunt bune?

Pastila de râs

Majoritatea strainilor nu vin 
in Romania decat de nevoie, 
pentru afaceri, in timp ce 
turismul de placere exista cu 
procente mici in statisticile de 
profil.

Potrivit datelor facute 
publice de Institutul National 
de Statistica, fie ca este vorba 
de pandemie sau nu, turistii 
straini nu petrec, in medie, 
decat doua nopti in Romania.

In mare masura, datele 
sunt valabile si in cazul 
turistilor romani care se 
deplaseaza in diverse locuri 
din tara.

"Turistii straini sunt de 
afaceri si de asta nu stau mai 
mult de 2 nopti. Ei nu vin 
pentru destinatia Romania, ca 
a u  a u z i t  l u c r u r i  
nemaipomenite despre ea, vin 
pentru ca au afaceri aici. Asta 
arata ca aceia care vin pe 
sejururi sau pe circuite sunt 
extrem de putini, din moment 
ce media innoptarilor este de 
putin peste 2 nopti", este de 
parere Traian Badulescu, 
consultant in turism.

Potrivit INS, in iunie 2019 
au venit in Romania 286.100 
de turisti straini, acestia 
petrecand 551.000 nopti, 
adica nici mai putin de doua 
nopti fiecare, in medie. Acelasi 
trend se vede si in pandemie, 
cand, in iunie 2020, am avut 
13.000 de turisti straini, care 
au petrecut in Romania 
27.300 de nopti.

Din turistii care ne-au 

vizitat in iunie 2019, 79,3% s-
au dus in Bucuresti si orasele 
de resedinta de judet, 12,7% 
au ales alte localitati si trasee 
tur ist ice, 3% - stat iuni  
montane, 0,7% - statiuni 
balneo si 3,6% pe litoral.

La fel de elocvent este si 
exemplul primelor 6 luni din 
2019, cand Romania a avut 
1,2 milioane de turisti straini 
(din care, dupa cum vedeti din 
cifrele de mai sus, aproape 
jumatate au venit in iunie). 
Acestia au inregistrat in 

Romania, in primele sase luni 
din 2019, 2,374 milioane de 
nopti. Adica aproape doua pe 
cap de turist. Trendul acesta 
se vede si pe prima jumatate a 
acestui an, cand ne-au venit 
aproape 300.000 de turisti 
straini, care au petrecut 
aproape 645.000 de nopti.

Potrivit consultantului in 
turism, acelasi lucru se poate 

observa si la turistii romani, ca 
acest ia  sunt  tur is t i  de 
weekend,  mai  a les  ca 
majoritatea opteaza pentru 
pensiuni si mini-vacante la 
munte.

"In afara de litoral si 
balneo, majoritatea sta cam 
un weekend. Iar daca ne uitam 
la ponderea innoptarilor de pe 
litoral, din totalul turistilor, ar 
putea trage conculzia ca o 
mare parte din turismul de la 
mare nu este fiscalizat", a mai 
spus Traian Badulescu.

Potrivit datelor INS, in iunie 
2019, romanii au mers in 
vacante in Bucuresti si in 
marile orase din Romania, in 
timp ce doar 24% au ales 
litoralul. Alti 5% au ales 
statiunile balneo, iar 17% s-au 
dus la munte. Inca 17% s-au 
dus in alte localitati si pe 
trasee turistice.

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

Ștefalex SRL, cu sediul în Alexandria, J34/800/2005, CUI 18241583, pierdut Certificat 
constatator nr. 11323/12.04.2007. Îl declar nul.

Anunţ

privind decizia etapei de încadrare
Comuna Sfințești, titular al proiectului – Modernizare străzi de interes local în comuna 

Sfințești, județul Teleorman, propus a se amplasa în comuna Sfințești, județul Teleorman, 
anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare 

străzi de interes local în comuna Sfințești, județul Teleorman, propus a se amplasa în 
comuna Sfințești, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi între 
orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: 
http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Copiii care sunt supuși violențelor sau traumelor par să 
îmbătrânească mai repede, trecând prin pubertate mai devreme 
și arătând semne mai pronunțate ale îmbătrânirii în celulele lor, au 
descoperit cercetătorii.

Oamenii de știință spun că descoperirile lor se suprapun cu 
alte studii care sugerează situațiile dificile din primii ani de viață 
pot rămâne „întipărite biologic” având potențialul de crea efecte 
adverse asupra sănătății mai târziu în viață.

 „Acest studiu are implicații practice clare”, a spus dr. Katie 
McLaughlin, unul dintre autorii cercetărilor de la Universitatea 
Harvard. Verificarea existenței adversității ar putea fi justificată în 
cazul copiilor care trec devreme prin pubertate pentru a ajuta 
identificarea celor care ar putea avea risc ridicat de probleme 
fizice și mintale.

McLaughlin și colegii săi au 
descris cum au analizat 54 de 
studii privind impactul a două 
forme de adversitate asupra 
î n c e p e r i i  p u b e r t ă ț i i  ș i  
marcărilor de îmbătrânire din 
celule.

În ambele cazuri, rezultatul 
a dezvăluit că cei care au trecut 
prin violențe sau traume 
prezentau o îmbătrânire 

accelerată față de copiii care nu au trecut prin astfel de situații.
Cifrele variază de-a lungul a diferite studii, însă expunerea 

repetată la violență pare să fie asociată cu faptul că fetele trec prin 
primul ciclu menstrual cu câteva luni mai devreme față de alte fete 
de aceeași vârstă. Deși este un efect redus, echipa de cercetători 
spune că este important, subliniind că apariția mai devreme a 
pubertății a fost asociată cu probleme fizice și mintale mai târziu în 
viață.

În cazul îmbătrânirii celulare, oamenii de știință au spus că 
acei copii care au suferit violențe și traume par să fie cu luni sau 
chiar ani mai bătrâni decât sunt de fapt, informează The Guardian.

„Știm bine că aceste măsurători sunt factori predictori puternici 
ai sănătății și mortalității”, a mai adăugat McLaughlin. Studiile 
făcute pe adulți sugerează că îmbătrânirea biologică mai rapidă la 
nivel celular este asociată cu un risc crescut al apariției multor 
afecțiuni, inclusiv cancer și boli cardiovasculare.

România reală
Comoara din vie

România e vizitată mai mult de nevoie
 decât de plăcere

Copiii care sunt supuși 
violențelor sau traumelor 
îmbătrânesc mai repede



106: O diplomă militară romană, descoperită la 
Porolissum, atesta că, la această dată, se constituise 
provincia romană imperială Dacia.
1464: A murit Nicolaus Cusanus, savant german (n. 

1401).
1494: A murit Hans 

M e m l i n g ,  p i c t o r  
flamand (n. 1435).
1929:  S -a  născut  

Modest Morariu, scriitor 
român (d. 1988).
1930:  S -a  născut  

T e o d o r  M a z i l u ,  
dramaturg şi prozator 
român (d. 1980).
1961: A murit Ion 

Barbu (pseudonimul 
l i t e r a r  a l  l u i  D a n  
Barb i l i an ) ,  poe t  ş i  
matematician român (n. 
1895).
1984: A murit Virgil 

Mazilescu, poet român (n. 
1942).
1999: Ultima eclipsă 

totală de Soare din secolul 
XX vizibilă în România; 

Bucureşti, singura capitală europeană situată pe linia 
centrală a benzii de totalitate, s-a aflat în zona de 
maximum la 14:07, ora locală.
2014: A murit Robin Williams, actor şi comedian 

american (n. 1951).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 10:45 Prinţul Jumong 
12:30 Ştiinţa in prima linie 13:00 
Ediţie specială 13:30 Trish - reţete 
mediteraneene 14:00 Telejurnal 
15:10 Maghiara de pe unu 17:00 
Vorbeşte corect! 17:15 Prinţul  
Jumong 18:30 Comisarul Rex 
19:30 Discover Romania 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Fan tome le  f i o rdu lu i  23 :00  
Telejurnal 23:50 Comisarul Rex

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 August

Zi buna pentru a 
incepe activitati noi. 
C a p a c i t a t e a  d e  
comun icare  es te  
excelenta si va ajuta 
sa legati cu usurinta 
noi prieteni. Nu luati 
decizii importante de 
unul singur.

S -a r  pu tea  ca  
dificultatile din relatiile 
parteneriale sa va 
afecteze randamentul 
in te lectua l .  Daca 
r e u s i t i  s a  v a  
concentrat i ,  avet i  
ocazia sa obtineti mici 
castiguri financiare. 

Z i  f a v o r a b i l a  
s c h i m b a r i l o r  
impor tan te .  Ave t i  
sansa sa va afirmati pe 
plan social. Va sfatuim 
sa va exprimati clar 
fata de partenerul de 
viata, ca sa nu va 
inteleaga gresit.

Av e t i  u n  s i m t  
practic la inaltime si 
puteti sa demarati o 
afacere profitabila. S-
ar putea ca un prieten 
sa va propuna o 
colaborare pe termen 
lung. Va sfatuim sa va 
ganditi serios. 

Este o zi favorabila 
realizarilor pe plan 
social si financiar. 
Profitati de acest 
context favorabil! S-
ar putea ivi ocazia sa 
p l e c a t i  i n t r - o  
calatorie. Va sfatuim 
sa nu refuzati.

P a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila 
din toate punctele de 
vedere si va simtiti in 
forma. Aveti ocazia sa 
obt inet i  cast igur i  
financiare nesperate 
si sa va afirmati in 
societate. 

Sunteti in forma si 
v a  a d a p t a t i  c u  
usurinta la situatiile 
noi. Aveti ocazia sa 
rezolvati probleme ce 
t i n  d e  v i a t a  
particulara. Mai mult, 
reusiti sa ii ajutati si pe 
cei din jur. 

Dimineata puteti 
rezolva problemele 
financiare de care nu 
ati avut timp in cursul 
saptamanii. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
v i  s e  p r o p u n a  
colaborarea intr-o 
afacere profitabila. 

Este momentul sa 
va concentrati asupra 
treburilor casnice. 
Intuitia va ajuta sa 
rezolvati probleme 
dificile, dar va sfatuim 
sa tineti cont si de 
sfaturile partenerului 
de viata. 

BERBEC

S u n t e t i  i n t r - o  
exce len ta  f o rma  
intelectuala. Relatiile 
cu cei din jur sunt 
foarte bune. Nu faceti 
promisiuni pe care nu 
le puteti respecta! 
Dupa-amiaza sunteti 
invitat la o petrecere.

Puteti sa incepeti o 
afacere sau sa va 
faceti planuri cu privire 
la o investitie pe 
termen lung. Prietenii 
si partenerul de viata 
v a  s u s t i n .  Av e t i  
rabdare! Satisfactiile 
vor aparea.

D i m i n e a t a ,  
persoana iubita va 
admira pentru ideile 
originale. Aveti un 
randament bun si puteti 
sa terminati tot ce ati 
inceput. S-ar putea sa 
i n t a m p i n a t i  m i c i  
probleme financiare. 

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 O rețetă letală 
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 
f ierbinț i  21:30 Siguranță 
națională 23:15 Ştirile Pro Tv 
23:45 Vlad 01:45 Las fierbinți 
03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 09:00 
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 Raman cu 
tine - cu Liviu Varciu 22:00 Triplu 
X: Întoarcerea lui Xander Cage 
00:00 Observator – Sport 00:30 
Câinii zăpezii 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 22:30 
Patria mea esti tu 00:00 Știrile 
Kana l  D 01:00 Puterea 
dragostei 03:45 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
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 Lanțul 
crimelor 22:00 Focus din 
in ima Românie i  22 :30 
Trăsniți 23:30 Lanțul crimelor 
01:30 Cireaşa de pe tort 
02:30 Nimeni nu-i perfect

07:00 Tribul învingătorilor 
09:15 La bloc 11:45 Oameni 
mari și fără minte 13:45 
D e p a r t e  d e  l u m e a  
dezlănțuită 16:15 Don Juan 
modern 18:15 La bloc 20:30 
Cavalerii mesei rotunde 
23:15 Naufragiati 01:15 
Conexiune inversă 03:15 
Naufragiati 04:45 La bloc 
05:15 La Maruţă

07:30 Discover Romania 07:45 
Instantanee de pe front 09:00 
Teleșcoala 10:00 Eroii n-au varsta 
11:00 Iubire dincolo de timp 12:00 
Telejurnal  13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 Regatul Sălbatic 14:00 
Instantanee de pe front 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 Vara amintirilor 23:10 
Sub soarele Ecuadorului 

0 7 : 1 0  Tr a n s f o r m e r s  -  
Războiul lor în lumea noastră 
09:25 Mamică de ocazie 11:20 
Orașu l  fantomelor  12:55 
Maverick 15:00 Al naibi i  
tratament! 16:40 G.I. Joe: 
Ascensiunea Cobrei 18:35 
Permis de căsătorie 20:00 
Grudge Match: Faceți pariurile 
21:50 Bătălia de la Midway 
00:05 Cât îmi dai ca să te 
împușc? 01:45 Bal cu scandal

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 

11 August
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Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon: 0347.804.447    Fax: 0347.804.448

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.

10 Anul XIX, nr. 3500 Marți 11 August 2020

CFR Cluj se va înfrunta în 
primul tur de calificare al 
Champ ions  League  cu  

maltezii de la Floriana FC. 
Presa din Malta i-a făcut 
”radiografia” CFR-ului înainte 
de întâlnirea directă.

Aceștia au fost impresionați 
de parcursul european al 
campioanei României din 
sezonul trecut.

"Cum era de așteptat, 
campioana Maltei a avut parte 
de o tragere extrem de dificilă 
la revenirea după 27 de ani în 
Champions League. CFR Cluj, 
campioana României, are o 
experiență net superioară la 
acest nivel.

Sezonul trecut, giganții din 
Romania au concurat în 
Europa League și au bătut 

recordul național de puncte. 
Au eliminat din grupe echipe 
cu nume grele, precum Lazio 
și Rennes", au scris jurnalistii 
de la Sport Desk.

Ultima dublă europeană 
pentru Floriana a fost în 
sezonul 2017-2018. Atunci, 
sârbii de la Steaua Roșie 
Belgrad nu au avut probleme 
cu maltezii, cu 3-3 și 3-0.

Sezonul 2012-2013 s-a 
încheiat, însă, cum nu se 
putea mai prost pentru 
Floriana, care a părăsit 
calificările Europa League 

după ce a fost eliminată de 
Elfsborg cu 12-0 la general (8-
0 și 4-0).

Tragerea la sorți pentru 
primul tur al Champions 
League:

- Ferencvaros (Ungaria) - 
Djiurgardens (Suedia)

- Celtic (Scoția) - Reykjavik 
(Islanda)

- Legia Varșovia (Polonia) - 
câștigătoarea turului de 
calificare 

- Șerif Tiraspol (Moldova) - 
Fola Esch (Luxemburg)

- Conah Quai (Țara Galilor) 
- Sarajevo (Bosnia)

- Steaua Roșie Belgrad 
( S e r b i a )  -  E u r o p a  F C  
(Gibraltar)

- Buducnost Podgorica 
(Muntenegru) - Ludogorets 
(Bulgaria)

- Ararat-Armenia (Armenia) 
- Omonia (Cipru)

- Floriana (Malta) - CFR 
Cluj (România)

- Maccabi Tel Aviv (Israel) - 
Riga (Letonia)

- Qarabag (Azerbaijan) - 
Sileks (Macedonia)

- Dinamo Tbilisi (Georgia) - 
KF Tirana (Albania)

- Dinamo Brest (Belarus) - 
Astana (Kazahstan)

SPORT

După 6 ani, Gică Hagi a renunțat la funcția de manager al 
Viitorului. „Regele” a explicat raționamentul din spatele 
deciziei. Spune că vrea o nouă provocare, în aceeași 
ipostază, de antrenor, și nu exclude o revenire pe banca 
formației pe care o patronează.

 „Această decizie, din punctul meu de vedere, a fost 
logică. Era normal ca după 10 ani în care am muncit foarte 
mult la Academie și 6 ani la echipa mare, trebuie să vină și 
ziua în care să las locul altcuiva. S-a terminat un ciclu, am 
scos și o carte despre performanțele mele. Am dus echipa la 
un nivel destul de bun. An de an am luat-o de la capăt, cu 
toate plusurile și minusurile. Vreau o pauză, apoi va urma altă 
provocare. 

Plăcerea de a antrena nu a dispărut, simt nevoia să fiu pe 
teren. Bineînțeles că mă văd să revin. Când vom avea 
parteneri să putem face performanță în Europa, vom vedea, 
negociem”, a declarat Gică Hagi la TV Telekom Sport.

„Nu știu cât durează pauza. Săptămâna viitoare se poate 
termina vacanța. Mi-aș dori să antrenez o echipă care să vrea 
să câștige, să câștige și în Europa. Contează ambiția, 
obiectivul! Mă văd și în afara Europei, oriunde”, a mai spus  
Gică Hagi.

Celebrul Marcelo Bielsa este manager la gruparea care are 
3 titluri de campioană în palmares, iar argentinianul l-a pus pe 
Stanciu în capul listei de achiziții care ar cuprinde 4-5 nume 
importante.

Nicolae Stanciu ar urma să fie cumpărat de la Slavia Praga 
pentru o sumă în jur de 9 milioane de euro, adică banii pe care i-
a încasat Gigi Becali atunci când l-a cedat la Anderlecht în 2016. 

De atunci, fotbalistul de 27 de ani a mai trecut pe la Sparta 
Praga și Al-Ahly și a devenit acum una dintre vedetele Slaviei 
Praga, după un sezon excelent și în Europa și în Cehia, unde a 
devenit campion.

În Premier League mai sunt doi români, Florin Andone și 
Tudor Băluță, ambii la Brighton.

Până să ajungă la Leeds United, românul face spectacol în 
amicale. Pe 8 iulie, Stanciu a reușit un supergol în amicalul cu 
MOL Fehervar, echipă la care a fost titulat fundașul român 
Adrian Rus.

În minutul 48, după o mingea venită din corner, Stanciu a 
prins o bombă din voleu, din afara careului, direct în vinclu. 
Portarul nu a mai avut ce face și a plonjat doar pentru 
"fotografie". Slavia Praga - MOL Fehervar s-a terminat 3-1.

În sezonul recent încheiat, Stanciu a jucat în 40 de meciuri 
oficiale pentru Slavia, a marcat 4 goluri și a dat 12 pase 
decisive.

4,5 milioane de euro este cota de piață actuală a lui Stanciu, 
potrivit publicației de specialitate Transfermarkt.

Gică Hagi a dezvăluit de ce 
a renunțat la banca Viitorului: 
„Voi reveni doar cu o condiție”

Nicolae Stanciu este aproape 
de un transfer imens! Jucătoarea Simona Halep, care se află în 

Cehia pentru turneul de la Praga, a declarat 
pentru Reuters că va hotărî după această 
conpetiţie dacă va participa la US Open.

“Cu siguranţă voi decide după acest turneu”, 
a spus Halep, precizând că în SUA condiţiile 
sunt “dure”. “Am nevoie să simt ceva, am 
nevoie să văd ce schimbări vor face 
organizatorii cu privire la deplasare şi alte 
lucruri. Apoi voi putea lua o decizie finală”, a 
adăugat sportiva.

Organizatorii US Open intenţionează să 
formeze o “bulă” sigură din punct de vedere 
medical pentru sportivi, la turneul care va 
începe la 31 august. “Ştiu că este strict, este un 
pic stresant în opinia mea. Dar au nevoie de 
acele reguli pentru siguranţă, sănătatea este 
cea mai importantă, ei trebuie să aibă grijă de 
toţi. Este greu pentru oricine să călătorească în 
această perioadă. Dar fiecare poate lua o 

decizie şi îşi ştie priorităţile. Prioritatea mea 
este sănătatea, este partea psihică şi nu vreau 
să mă stresez. Decizia mea finală, atunci când 
o voi lua, va fi bazată pe aceste lucruri”, a 
afirmat Simona Halep.

Halep este favorită principală la turneul de la 
Praga.

”Giganții din România au bătut recordul
 național de puncte”. Ce scrie presa 

din Malta despre CFR Cluj

Simona Halep: ”Cu siguranţă voi decide după
 Praga dacă voi merge la US Open”
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