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Furt și incompetență. De asta îi acuză liberalii pe cei
din conducerea APA Serv. Din acest motiv, directorul de
campanie al PNL Teleorman, Florin Titirișcă solicită
demisia conducerii APA Serv.
Apa murdară și facturile umflate din cauza

”coeficientului de neînchidere” i-au făcut pe
reprezentanții PNL Teleorman să solicite demisia actualei
conduceri APA Serv.

Tânăr agresat și deposedat
de telefonul mobil de 3 vlăjgani
Un băiat de 17
ani a fost agresat
în plin centru al
municipiului
Roșiorii de Vede.
Tâlharii au vârsta
cuprinsă între 22
și 24 de ani.
Polițiștii din
cadrul Biroului
Investigații
Criminale Roșiori
de Vede au dispus
reținerea a trei tineri cu vârsta de 22, 23, respectiv 24 de ani, toți din comuna
Scrioaștea, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie.
(Continuare în pagina 2)

(€) 1 EUR
4.8567 lei

($) 1 USD
4.0866 lei

(Continuare în pagina 3)

Elevii vor fi mult mai în siguranță!
S-a înființat Poliția Școlară
Elevii vor fi mult
mai în siguranță. Cel
puțin teoretic. Odată
cu debutul anului
școlar și-a început
activitatea și Poliția
Siguranță Școlară.
Polițiștii de la această
structură vor acționa
exclusiv pentru un
mediu școlar sigur,
pe toate aspectele ce
privesc elevii și
profesorii.
(Continuare în
pagina 2)

(£) 1 GBP
5.2659 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
258.2015 lei
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EVENIMENT - ACTUALITATE

Tânăr agresat și deposedat
de telefonul mobil de 3 vlăjgani
(urmare din pagina 1)
Activitatea infracțională
reținută în sarcina acestora
constă în aceea că, la data de
14 septembrie, în jurul orei
17:00, în timp ce se aflau pe
strada Renașterii din
municipiul Roșiori de Vede, ar
fi agresat fizic un minor de 17
ani din comuna Didești și i-ar fi

sustras telefonul mobil pe
care acesta îl avea asupra sa,
din cauza unei presupuse
datorii pe care tânărul ar fi
avut-o.
Telefonul mobil a fost
recuperat și predat persoanei
vătămate.
Împotriva acestora a fost
dispusă măsura reținerii, cei

treisuspecți fiind introduși în
Centrul de Reținere și
Arestare Preventivă din
cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Teleorman,
urmând ca în cursul zilei de
astăzi să fie prezentați
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Roșiori de Vede.
C. DUMITRACHE

InfoCons a lansat o
linie telefonică dedicată elevilor
care vor să sesizeze abateri
de la protecţia consumatorului
Elevii şi părinţii care doresc să sesizeze nereguli în domeniul
protecţiei consumatorului au la dispoziţie, începând de luni, linia
telefonică InfoCons Junior 021 9615, pusă la dispoziţie de
organizaţia de protecţie a consumatorilor InfoCons, conform unui
comunicat remis luni de organizaţia neguvernamentală.

Elevii vor fi mult mai în siguranță!
S-a înființat Poliția Școlară
(urmare din pagina 1)
Asigurarea unui mediu școlar sigur,
protejat de diferitele forme de manifestare a
criminalității, este o prioritatea pentru Poliția
Română.
În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, a
fost aprobată înființarea unei structuri de
poliție care să participe activ la consolidarea
unui climat optim de siguranță în unitățile de
învățământ.
Începând de luni, 14 septembrie 2020,
polițiștii de la siguranța școlară își vor începe
misiunile pentru protejarea elevilor.
Aceștia vor acționa împreună cu celelalte
structuri ale Ministerului Afacerilor Interne și
Poliției Române, precum și cu alte instituții și
organizații neguvernamentale, într-un efort
conjugat, în scopul creării unui mediu sigur

atât pentru elevi, cât și pentru personalul din
învățământ și implicit pentru societate.
Polițiștii de la siguranță școlară vor
dezvolta parteneriatul poliție-școalăcomunitate în vederea realizării unui proces
educațional antiinfracțional și antivictimal.
Începând cu acest an școlar, odată cu
crearea acestei structuri specializate, în
mediul școlar va exista o prezență mult mai
mare și mai activă a polițiștilor.
De asemenea, o mai bună interacțiune cu
elevii, cu familiile acestora și cu profesorii,
precum și cunoașterea caracteristicilor sociodemografice din zona unităților de învățământ
vor ajuta la prevenirea bullying-ului și a
faptelor antisociale.
C. DUMITRACHE

Reînnoirea parcului
auto al jandarmilor teleormăneni
Începând de vineri, 11
septembrie 2020, în dotarea
Inspectoratului de Jandarmi
Județean Teleorman au intrat
primele patru autospeciale
noi.
Marca Dacia Logan, cu
noul design al autoturismelor
Jandarmeriei Române,
acestea reprezintă o primă
parte a programului derulat de
Ministerul Afacerilor Interne
pentru reînnoirea parcurilor
auto din structurile
subordonate.

Achizițiile se fac în etape,
conform unui contract
încheiat la nivel național, iar
primul lot a venit vineri.
Noile autoturisme sunt
dotate cu rampe moderne de
semnalizare acustice și
vizuale, fiind colantate diferit
față de modelele vechi și
având aplicate stema și
tricolorul României în format
color și deviza Jandarmeriei,
„Lege și Ordine”.
Cheile autospecialelor au
fost înmânate conducătorilor

auto de către inspectorul
general al Jandarmeriei
Române, colonel Bogdan
Enescu, care, cu această
ocazie, a reiterat nevoia de a
asigura siguranța cetățenilor
și a cerut jandarmilor să
folosească judicios aceste
dotări pentru a îndeplini acest
deziderat important al
instituției.
Siguranța cetățenilor este
foarte importantă pentru
jandarmi.
Cornelia RĂDULESCU

Starea de alertă, prelungită cu încă 30 de zile
Executivul a prelungit luni cu 30 de zile
starea de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 septembrie 2020,
printr-o Hotărâre de Guvern.
Documentul conține și măsurile stabilite
care se aplică pe durata stării de alertă pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID – 19.
Astfel, ”începând cu data de 15 septembrie
2020 se prelungeşte cu 30 de zile starea de
alertă pe întreg teritoriul ţării, instituită prin
Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă şi măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID19, aprobată cu modificări şi completări prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020,
cu modificările şi completările ulterioare,
prelungită prin Hotărârea Guvernului nr.
476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României şi măsurile care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare,
prin Hotărârea Guvernului nr. 553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 17 iulie 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările și completările ulterioare, și
prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID19, cu modificările şi completările ulterioare. ”

"InfoCons este alături de toţi copiii şi părinţii punând la
dispoziţie numărul InfoCons Junior - 021 9615, număr cu tarif
normal în reţeaua Telekom, apelabil din toate reţelele. La acest
număr elevii pot solicita consiliere, informare şi depune o sesizare
în domeniul protecţiei consumatorilor. Elevii, în calitatea lor de
consumatori de bunuri şi servicii, îşi pot apăra drepturile şi pot lua
atitudine când acestea le-au fost încălcate sau nu au fost
respectate. Dacă aceştia au o problemă legată de protecţia
consumatorilor pot apela la numărul destinat acestui proiect şi pot
solicita informaţii utile", se menţionează în comunicatul InfoCons.
Organizaţia de protecţie a consumatorilor precizează că
materiale informative cu numărul InfoCons Junior se vor regăsi în
toate unităţile de învăţământ din România, în baza parteneriatului
cu Ministerul Educaţiei Naţionale.
Totodată, elevii din învăţământul preuniversitar au la dispoziţie
şi adresa de e-mail infoconsjunior@infocons.ro, potrivit
comunicatului InfoCons.

Anunţuri
SC RECOND COM IMPEX SRL angajează inginer
agronom. Se oferă salariu motivant. Relații la telefon
0766.279.773 sau 0247.314.575.
***
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.

POLITIC - ADMINISTRATIV

Liberalii cer demisia conducerii APA Serv
(urmare din pagina 1)
Candidatul PNL la președinția Consiliului
Județean, Eugen Pîrvulescu, împreună cu
Vera Mitran, candidatul la funcția de primar al
municipiului Alexandria au organizat o
conferință de presă chiar în fața sediului
operatorului de apă canal al județului
Teleorman.
”Sunt 11 ani de când județul Telorman
trebuia să arate altfel. Sunt 11 ani în care la
robinetele noastre trebuia să curgă apă plată.
În schimb, alexăndrineanul meu îmi spune că îi
curge o apă precum cafeaua. Avem 11 ani de
incompetență și furt. Drept urmare nu mai
putem tolera aceast jaf și solicităm demisia
directorului APA Serv”, a declarat Veronica
Mitran, candidatul PNL la Primăria Alexandria.
La rândul său, liderul PNL Teleorman și
candidatul la președinția Consiliului Județean,
Eugen Pîrvulescu a dat vina pe consiliul de
administrație al societății, consiliu format doar
din social-democrați.
”APA Serv este condusă astăzi de un
consiliu de administrație. Din acest consiliu fac
parte numai oameni din administrația
pesedistă. Consiliul Județean Teleorman,
condus de Dănuț Cristescu are om în consiliul
de administrație. Primăria Alexandria,

condusă de Victor Drăgușin de la PSD are om
în consiliul de administrație. Primăria Turnu
Măgurele, condusă de pesedistul Dănuț
Cuclea are om în acest consiliu. Petre Pârvu
de la Zimnicea, tot primar PSD are om în
consiliul de administrație. Nicolae Bădănoiu de
la Videle, tot pesedist, are om în consiliul de
administrație. Și nu în ultimul rând, Primăria
Roșiorii de Vede, Valerică Cârciumaru tot PSD
are om în acest consiliu.
Spunem astăzi cu tărie: conducerea Apa
Serv trebuie să plece acasă. Toți acești oameni
trebuie să-și asume că n-au fost în stare ca din
2009 și până astăzi să absoarbă bani
europeni. Acești bani stau în conturi pentru că
acești incompetenți nu sunt în stare să-i ia.
Adrian Gâdea în cei 3 ani în care a condus
Ministerul Dezvoltării era direct răspunzător de
absorbția de fonduri europene și de APA Serv.
În acest moment, contractul nu este semnat
nici pentru prima etapă. Asta ar fi însemnat ca
cele 5 orașe din Teleorman să aibă o calitate a
apei superioară”, a declarat candidatul PNL la
președinția CJ Telorman, Eugen Pîrvulescu.
Acesta a mărturisit că prima decizie pe care
o va lua după ce ajunge la CJ va fi să-i dea
afară pe toți cei din consiliul de administrație,
dar și pe directorul unității, Ciprian Gurban.

Alegeri Locale 2020

Raed Arafat: Cartea de identitate introdusă
de alegător în sistemul informatic
Comitetul Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă propune
ca, în campania electorală
pentru alegerile locale, să fie
permise demonstraţiile în
limita a 100 de persoane în
spaţii deschise, respectând
regulile sanitare, şi, totodată,
ca alegătorii să îşi introducă
singuri cartea de identitate
în sistemul informatic
pentru a vota, a anunţat,
luni, secretarul de stat în
MAI Raed Arafat.
"La şedinţa CNSU, prin
Hotărârea 45 din 2020, a
fost propusă prelungirea
stării de alertă pentru 30 de
zile. Totodată, au fost mai
multe propuneri care se referă
la trei aspecte şi anume:
campania electorală, ziua
votului, partea cu organizarea
mitingurilor şi a
demonstraţiilor. Deci s-a
adăugat cuvântul
demonstraţii, deci nu numai
mitinguri electorale, se pot
organiza şi demonstraţii, însă
în limita regulilor care sunt

stabilite pentru mitingurile
electorale. Asta înseamnă
100 de persoane, respectând
toate regulile care sunt
impuse prin ordinul ministrului
Sănătăţii şi ministerelor de
resort, care sunt ordine
comune. De subliniat că pe
partea campaniei continuă

regulile care în mare parte
sunt cunoscute: numărul
maxim rămâne la fel - 50
persoane în interior, 100 în
exterior, portul măştii, triajul
observaţional, dezinfecţia
spaţiilor în care se derulează
activităţile de zi, deci
aspectele de igienă obligatorii
care sunt stabilite prin ordin",
a precizat Arafat, după şedinţa

de Guvern.
El a menţionat că regulile la
nivelul secţiilor de vot vor fi
stabilite prin ordin de ministru.
"La nivelul secţiilor de vot
regulile urmează să fie
stabilite prin ordin al
ministrului Sănătăţii,
bineînţeles, împreună cu
Ministerul Afacerilor Interne
şi cu avizul Autorităţii
naţionale electorale regulile care privesc
accesul, aspectele care
privesc modul în care se va
desfăşura votul. Dau două,
trei exemple: obligativitatea
dezinfectării mâinilor la
intrare în secţia de vot şi la
ieşire din secţia de vot. Cartea
de identitate va fi introdusă de
alegător în sistemul
informatic. Bineînţeles, va fi
instruit cum să o facă. Doar la
cei care au buletine vechi din
hârtie, operatorul procesează
buletinul cu dezinfectarea
mâinilor înainte şi după ce
manipulează buletinul", a
explicat Raed Arafat.

Regulile pentru centrele de votare la alegerile
parlamentare din 2020, în dezbatere publică
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a
lansat, luni, în dezbatere publică, proiectul de
hotărâre a Autorităţii pentru aprobarea
modelului notei logistice prevăzute la art. 23
alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
AEP, care va fi folosit la alegerile pentru Senat
şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
"Condiţiile logistice propuse prin acest
proiect de hotărâre vizează aspecte privind:
suprafaţa utilă a localului de vot şi zonele pe
care aceasta trebuie să le asigure,
amplasamentul, căile de acces şi numărul
acestora, mobilierul disponibil, asigurarea
pazei, existenţa mijloacelor de comunicaţii date şi voce, conectivitatea la reţeaua de
Internet, accesul la grupul sanitar, accesul

persoanelor cu handicap locomotor, costul
estimat al închirierii imobilului (unde este
cazul), precum şi informaţii despre resursele
umane disponibile", se arată în comunicatul
AEP, potrivit Agerpres.
Proiectul de hotărâre a fost publicat în data
de 14 septembrie 2020 pe site-ul www.roaep.ro
la secţiunea Legislaţie electorală Transparenţă decizională şi poate fi consultat
a c c e s â n d
l i n k u l :
h t t p s : / / w w w. r o a e p . r o / l e g i s l a t i e / w p content/uploads/2020/09/HAEP-notalogistica-SV-strainatate.pdf
Observaţiile şi propunerile privind proiectul
de act normativ menţionat pot fi transmise la
a d r e s a
d e
e - m a i l
departamentul.legislativ@roaep.ro până la
data de 17 septembrie 2020.

3

Orban: Singura certitudine
este că nu vom face cu PSD
niciun fel de înţelegere
guvernamentală
PNL va participa "pe propriile picioare" la alegerile
parlamentare şi nu va face cu PSD niciun fel de înţelegere
guvernamentală, potenţialii parteneri fiind USR PLUS şi cei
din Partidul Popular European, a declarat, marţi, preşedintele
liberalilor, premierul Ludovic Orban.

"PNL este cel mai puternic partid din România, este un
partid care se bucură de cea mai mare încredere din partea
cetăţenilor şi e normal că PNL participa la alegerile
parlamentare pe propriile picioare. Singura certitudine este
că nu vom face cu PSD nicio formă de înţelegere
guvernamentală. Potenţialii parteneri, evident, sunt
partenerii din Partidul Popular European şi USR PLUS. Aş
prefera o majoritate PNL", a afirmat Orban, la sediul PNL,
întrebat dacă partidul va face alianţe, înţelegeri cu vreo
formaţiune la alegerile parlamentare.

AEP: 19.031.219,
numărul total de alegători
Numărul total de
alegători înscrişi în
Registrul electoral,
inclusiv cetăţenii care vor
împlini 18 ani până la data
6 decembrie 2020, este de
19.031.219, dintre care
738.689 au domiciliul în
afara ţării.
Autoritatea Electorală
Permanentă a transmis
Biroului Electoral Central
pentru alegerile
parlamentare numărul de
alegători înscrişi în
Registrul electoral, la data
11 septembrie, pe fiecare
circumscripţie electorală (inclusiv cetăţenii care vor împlini 18
ani până la data 6 decembrie 2020), precum şi numărul minim
întreg nerotunjit de semnături, necesar pentru susţinerea
candidaturilor în fiecare circumscripţie electorală. AEP a mai
comunicat BEC şi numărul total de alegători (inclusiv
cetăţenii care vor împlini 18 ani până la data 6 decembrie
2020), precum şi numărul minim întreg nerotunjit de
semnături, necesar pentru susţinerea candidaturilor la nivel
naţional.
Astfel, potrivit AEP, sunt 19.031.219 persoane cu drept de
vot, din care 18.292.530 cu domiciliul sau reşedinţa într-una
din cele 42 de circumscripţii electorale din România (cu
excepţia celor care au solicitat înscrierea în Registrul
electoral la o adresă din străinătate pentru votul la secţie sau
prin corespondenţă), iar 738.689 - cu domiciliul în afara ţării,
inclusiv cei care au solicitat înscrierea în Registrul electoral la
o adresă din străinătate pentru votul la secţie sau prin
corespondenţă.
Potrivit datelor furnizate de AEP, în județul Teleorman
figurează 306.010 de alegători.
Potrivit calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei
electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din
anul 2020, cel mai târziu la data 12 septembrie Autoritatea
Electorală Permanentă comunică Biroului Electoral Central
numărul de alegători înscrişi în Registrul electoral pentru
fiecare circumscripţie electorală, în vederea publicării pe siteul Biroului Electoral Central.
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SOCIAL - ECONOMIC

Nouă mii de români pot
primi câte 15.000 de euro
prin Programul ''Casa
Eficientă Energetic''
Circa 9.000 de români pot beneficia de câte 15.000 de
euro pentru eficientizarea energetică a locuinţelor, prin
programul de finanţare ''Casa Eficientă Energetic'', care a
debutat marţi, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului.
Programul are un buget de 430 de milioane de lei şi
aproximativ 9.000 de proprietari de case din România îşi vor
putea eficientiza energetic locuinţele.

Scopul programului este reducerea consumului de
energie din casele românilor şi a emisiilor de gaze cu efect de
seră. Cu alte cuvinte: creşterea eficienţei energetice şi/sau
utilizarea energiei din surse regenerabile în locuinţele
unifamiliale existente, situate într-un imbobil-construcţie
având regim de înălţime de cel mult trei nivele.
Românii pot beneficia de o primă energetică în valoare de
maximum 15.000 de euro (aproximativ 70.000 de lei), sumă
pe care Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor o finanţează
prin AFM. Finanţarea nerambursabilă decontează 60% din
costul unor astfel de lucrări, dar nu mai mult de suma
menţionată, respectiv 15.000 de euro.
"Casa Eficientă Energetic este unul din programele la care
ţin foarte mult şi care va ajuta foarte mult şi populaţia, şi
economia, şi mediul. Cele mai multe case nu sunt bine izolate.
De aceea, pierderile de energie ajung până la 30% prin pereţii
exteriori, 25% prin geamuri sau acoperiş. Se ştie că, astăzi,
sectorul clădirilor este unul din cei mai mari consumatori de
energie şi cea mai mare sursă de gaze cu efect de seră.
Programul nostru are o mare componentă de mediu, dar şi
una economică şi socială: o astfel de investiţie duce la
reducerea la jumătate a facturilor de energie şi, implicit, la
scăderea consumului naţional de energie", spune ministrul
Costel Alexe.
Cheltuielile eligibile ale Programului "Casa Eficientă
Energetic" vizează instalarea de ferestre izolante, izolarea
acoperişului, a pereţilor exteriori, montarea unei centrale mai
eficiente, a panourilor solare, sisteme de ventilaţie, corpuri de
iluminat cu LED, senzori de mişcare, robineţi şi conducte noi
etc. Condiţia eligibilităţii proiectului este ca eficienţa
energetică a locuinţei să crească, după implementarea
acestuia, cu cel puţin o clasă energetică.
Urmează ca toţi cei interesaţi de "Casa Eficientă
Energetic" să depună online cererea pentru prima energetică,
însoţită de un certificat de performanţă energetică iniţial şi un
audit energetic al casei unde vor să facă lucrarea.
Imediat după acceptarea cererii, proprietarii vor primi un
număr unic de înregistrare şi au la dispoziţie 15 de zile pentru
a depune dosarul investiţiei. După aprobarea dosarului,
lucrările pot începe şi se pot derula într-o perioadă de
maximum 18 luni. La final, AFM decontează 60% din
investiţie, după un nou audit energetic al casei.

CAS Teleorman:
Măsuri în domeniul serviciilor medicale
S-a aprobat implementarea
unui subprogram dedicat
persoanelor cu tulburări din
spectrul autist în cadrul
Programului național de
sănătate mintală, care asigură
accesul pacienților care suferă
de această afecțiune la
serviciile conexe necesare,
recomandate de medici
specialiști: servicii de
logopedie, consiliere
psihologică, kinetoterapie.
Această măsură are ca scop
îmbunătățirea stării de
sănătate și a calității vieții
sociale, în primul rând pentru
copiii cu astfel de afecțiuni.
De asemenea, în cazul
pacientelor care au suferit
intervenții chirurgicale
oncologice la sân, CNAS va
deconta intervenția
chirurgicală de simetrizare a
glandei mamare. Până în
prezent, pacientele cu afecțiuni
oncologice la sân care
necesitau mastectomie,
beneficiau de reconstrucție
mamară, la recomandarea
specialistului, fără intervenția
chirurgicală de simetrizare a
glandei mamare sănătoase cu

glanda mamară reconstruită.
Această măsură va avea un
impact pozitiv asupra calității
vieții și a reinserției sociale a
femeilor care necesită acest tip
de intervenție, care până acum
se realiza doar contra cost.
S-au luat și măsuri
referitoare la modul de
acordare a certificatelor de
concediu medical. Astfel,
persoanele asigurate într-un
stat membru care devin
asigurate pe teritoriul
României, au dreptul și vor
beneficia, la nevoie, de
concediu medical din primele
zile de asigurare, în condițiile
îndeplinirii stagiului minim de
cotizare, respectându-se astfel
regulamentele europene în
domeniu.
În vederea debirocratizării și
îmbunătățirii accesului
persoanelor asigurate la
concedii medicale și
indemnizații de asigurări
sociale de sănătate, s-a
eliminat obligația prezentării
lunare la medicul expert, în
cazul bolnavilor diagnosticați
cu SIDA și neoplazii, pentru
prelungirea până la un an si 6

luni a certificatului de concediu
medical.
Persoanele diagnosticate
cu tuberculoza au dreptul la
concediu și indemnizație
pentru incapacitate temporară
de muncă, fără condiții de
stagiu de cotizare, pe toată
perioada de tratament, până la
vindecare, în concordanță cu
dispozițiile Legii nr.302/2018.
De asemenea, pentru
personalul militar în activitate,
polițiștii și polițiștii de
penitenciare, se majorează
durata maximă a concediilor
medicale, pentru a evita
majorarea deficitului de
personal în ministerele și
instituțiile
din sectorul de
apărare, ordine publică și
securitate națională. Astfel, în
situații temeinic motivate de
posibilitatea recuperării
medicale, concediul medical se
poate prelungi de către medicul
specialist până la 183 de zile,
iar
comisiile de expertiză
medico-militară pot propune
acordarea unor concedii
medicale de până la 550 de
zile.
Cornelia RĂDULESCU

Tinerii fermieri pot accesa fonduri
de peste 38 de milioane de lei, prin PNDR 2020
Tinerii fermieri pot solicita finanţare prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 - 2020 (PNDR 2020) într-o nouă
sesiune, începând din 16 septembrie, timp de
o lună, informează Agenţia pentru Finanţarea
Investiţiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat.
Finanţarea vizează submăsura 6.1 "Sprijin
pentru instalarea tinerilor fermieri" din PNDR
2020, iar pragul de calitate pentru primirea
proiectelor este de 25 de
puncte.
Potrivit sursei citate,
până în prezent, au fost
depuse 116 proiecte în
valoare de peste 4,8
milioane de euro.
La momentul actual,
din totalul de 43 de
milioane euro alocate
pentru finanţare în
această sesiune, tinerii fermieri mai au la
dispoziţie 38,19 milioane euro, din care 19,9
milioane euro sunt alocaţi tinerilor din
diaspora.
Sprijinul public acordat prin PNDR 2020
pentru instalarea tinerilor fermieri este 100%
nerambursabil, în valoare de 40.000 de euro
sau de 50.000 de euro, în funcţie de
dimensiunea exploataţiei agricole

(dimensiunea exploataţiei agricole se poate
calcula şi prin noua aplicaţie pusă la dispoziţia
publicului pe pagina de internet a AFIR http://so.afir.info/).
Finanţarea se acordă tinerilor fermieri sub
formă de sumă forfetară în două tranşe,
respectiv: 75% din cuantumul sprijinului la
semnarea Contractului de finanţare şi 25% din
cuantumul sprijinului în funcţie de
implementarea corectă a
Planului de afaceri, fără a
depăşi trei ani (cinci ani
pentru exploataţiile
pomicole) de la
semnarea Contractului
de finanţare.
AFIR precizează că
depunerea cererilor de
finanţare se poate
încheia înainte de
termenul limită (15 octombrie 2020, ora
16:00), dacă valoarea publică totală a
proiectelor depuse (care au un punctaj estimat
mai mare sau egal cu pragul de calitate) atinge
plafonul de 150% din alocarea sesiunii.
Situaţia proiectelor depuse la zi, în timp
real, precum şi a disponibilului de fonduri
poate fi urmărită pe site-ul AFIR, prin Contor
Disponibil.

Platforma pentru obţinerea granturilor
în valoare de un miliard de euro a devenit operaţională
Platforma unde se pot înscrie firmele care
doresc să obţină granturi în valoare totală de un
miliard de euro a devenit operaţională marţi de la
ora 10:00, a anunţat Ministerul Economiei, Energiei
şi Mediului de Afaceri.
Guvernul a aprobat în 31 iulie OUG 130/2020
privind acordarea unor granturi de un miliard de
euro în total pentru firmele afectate de criza Covid19, din fonduri externe nerambursabile, aferente
Programului operaţional Competitivitate 20142020.
Începând de marţi, este activă, pe linkul

https://granturi.imm.gov.ro, etapa de creare profil,
user şi parolă, etapa premergătoare lansării celor
trei măsuri de sprijin. În această etapă toţi aplicanţii
interesaţi de oricare dintre cele trei măsuri de sprijin
vor avea posibilitatea preînregistrării datelor
reprezentanţilor legali/împuterniciţi, precum şi
datelor persoanelor juridice.
În această primă etapă nu contează ordinea
înregistrării datelor şi nici principiul "primul venit,
primul servit". Această etapă de preînregistrare va
rămâne deschisă pe toată perioada de înscrieri la
cele trei măsuri.

Pentru a putea încheia cu succes această etapă
de preînregistrare, creare profil, user şi parolă, este
necesară semnătura electronică validă.
Această etapă se adresează tuturor categoriilor
de beneficiari eligibili aferenţi celor trei măsuri
instituite de OUG 130/2020, respectiv IMM, PFA,
ONG, cabinet medical individual (CMI).
Pentru etapele următoare, aplicanţii trebuie să
aibă depuse toate situaţiile financiare aferente
anului 2019, să verifice autorizarea codurilor CAEN
pe care vor aplica, să urmărească periodic siteurile imm.gov.ro şi economie.gov.ro.
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Tătaru: Nimeni nu este pregătit
să facă experimente cu copiii şi cu profesorii;
sunt nişte reguli, trebuie să le menţinem
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a îndemnat
luni seară la respectarea în şcoli a regulilor
privind purtarea măştii, distanţarea şi folosirea
dezinfectantului şi a accentuat că renunţarea la
acestea ar implica experimente pe care Guvernul
României nu îşi permite să le facă.
"Noi nu am discutat de curaj, am discutat de
precauţii. În condiţiile în care vom vedea că avem
o transmitere comunitară scăzută, că avem toate
condiţiile încât să putem avea şi distanţare, în
care putem să fim siguri că se respectă regulile
de igienă, în care să putem fi siguri că există şi
dezinfectantul, în care putem fi siguri că cineva
urmăreşte aceste activităţi, ne gândim. Dar, în
acest moment, nu suntem în situaţia să putem
lăsa libertatea (...). Nu. Sunt nişte reguli pe care
trebuie să le menţinem: masca, distanţarea,
dezinfectantul. Haideţi să păstrăm aceste reguli.
Cred că nimeni nu este pregătit să facă
experimente cu copiii şi cu profesorii", a spus
Tătaru la Digi 24.
Nelu Tătaru, care a fost întrebat dacă ar avea
curajul să lase şcolilor deciziile privind purtarea
măştii sau cântatul la orele de muzică, precum în
landul Baden-Württemberg din Germania, a
afirmat că, până acum, la noi în ţară, respectarea
regulilor a dus la "rezultate bune şi ne ajută să
trecem peste acest moment pandemic".
"Mă repet. Nu facem experimente. Ne-am

asumat ca minister, ca guvern, ca administraţie
să trecem de această pandemie şi să trecem cu
cât mai puţine îmbolnăviri şi cu cât mai puţine
victime. Nu ştiu dacă cineva îşi poate permite Guvernul României nu - să facă experimente în
acest moment. În acest moment avem nişte
reguli impuse de Institutul Naţional de Sănătate
Publică, nişte ordine comune Ministerul
Educaţiei - Ministerul Sănătăţii pe care toţi într-un
parteneriat suntem obligaţi să le respectăm", a
spus ministrul.
Tătaru consideră că şcolile amintite "au un
anumit standard" şi pledează pentru purtarea
măştii şi în exterior "când avem grupuri şi avem
aglomerări umane".
"Eu am văzut acele şcoli. Sunt şcoli care au un
anumit standard. Menţin şi cubajul, menţin şi
distanţa şi atunci pot încerca şi distanţa. Au clase
mari, au o distanţare care le permite să nu poarte
acea mască în timpul orelor. Acea mască o vor
purta la ieşirea în pauză, pe culoare, la ieşirea în
curtea interioară, acolo unde se formează acele
aglomerări. (...) Şi noi şi celelalte ţări explicam
foarte clar în ce măsură se poate sta fără o
mască. La început era în exterior. Dar atunci
când avem grupuri şi avem aglomerări umane şi
în exterior, purtăm o mască. Acolo unde nu putem
respecta o distanţare fizică, purtăm o mască", a
declarat ministrul Sănătăţii.

Ridichea neagră, un aliat
în răceli, probleme digestive și biliare
Ridichea neagră ajută la
eliminarea calculilor biliari,
tonifică stomacul, stimulează
pofta de mâncare și celula
hepatică și renală, purifică
sângele și organismul prin
eliminarea reziduurilor, curăță
articulațiile de diverse
depuneri, vindecă afecțiunile
căilor respiratorii.
S-a constat că ridichea
neagră nu este doar un
aliment, ci și un valoros
medicament. Are rol
antialergic, antiseptic,
antitusiv, colagog, depurativ,
sedativ și tonic respirator.
Terapeuții recomandă
administrarea de ridiche neagră
într-o varietate de afecțiuni: ale
ficatului, ale inimii, pulmonare,
urinare, alergie, artitrită, atonie
digestivă, bronșită, cancer,
calculi biliari sau renali,
demineralizare, eczeme,
fermentații intestinale, gingivită,

gută, hepatite, inapetență,
migrene, nevralgii, pneumonie,
rahitism, reumatism degenerativ,
sciatică, tulburări digestive, tuse
convulsivă, viermi intestinali.

Crudă: se poate mânca la
orice masă. Este foarte utilă
dacă în același timp se consumă
și frunzele.
Suc de ridiche neagră: câte
20 ml adăugat în 200 ml suc de
morcovi sau de pătrunjel, țelină.
Consumat de trei ori pe zi,

înaintea meselor principale,
sucul are un efect tonic
extraordinar asupra sănătății.
În afecțiuni ale ficatului, se
consumă câte o lingură, de trei
ori pe zi, înaintea meselor
principale. Astfel, sucul
contribuie la curățarea
ficatului de toxine. Sucul se
poate administra perioade
mai lungi de timp.
În migrenă, se consumă
suc: câte o lingură de trei ori
pe zi, înainte de mesele
principale.
Ridiche rasă: se aplică o
cataplasmă în afecțiuni
respiratorii sau ale gâtului. Și
consumată rasă, ridichea are
efecte asupra pietrelor din vezica
biliară, ducând la eliminarea lor
sau la împiedicarea formării
acestora.
De asemenea, ridichea rasă
și amestecată cu miere
calmează tusea.

România, printre ţările din UE cu cea mai scăzută
rată de vaccinare împotriva gripei, în rândul vârstnicilor
Cea mai scăzută rată de vaccinare din
Uniunea Europeană împotriva gripei în rândul
persoanelor de 65 de ani şi peste s-a înregistrat în
2018 în Letonia, Estonia, Slovacia, Slovenia,
Lituania şi România, faţă de o medie de
aproximativ 41% la nivelul Uniunii Europene,
arată datele publicate marţi de Oficiul European
de Statistică (Eurostat).
În 2018, în rândul celor 23 de state membre ale
UE pentru care sunt disponibile datele, există
diferenţe semnificative în privinţa ratei de
vaccinare împotriva gripei: aproape şapte din
zece persoane de 65 de ani şi peste (69%) erau
vaccinate în Irlanda, iar rate uşor mai reduse se
înregistrau în Olanda (63%), Portugalia (61%,
date din 2017) şi Belgia (59%).
Cele mai scăzute rate de vaccinare împotriva

gripei se înregistrau în 2018 în Letonia (7,7%),
Estonia (10,2%), Slovacia (12,5%), Slovenia
(12,9%), Lituania (14,8%) şi România (20,8%), se
arată în raportul citat de Agerpres.
Iarna este perioada în care multe persoane se
îmbolnăvesc de gripă. Pentru unii, este o
experienţă neplăcută, care durează una sau două
săptămâni. Pentru alţii, cum ar fi persoanele de 65
de ani sau peste ori cei cu boli cronice, efectele
pot fi mult mai grave. Vaccinarea împotriva gripei
este una dintre cele mai eficiente metode de a
obţine protecţie împotriva virusului, iar în statele
membre UE sunt în vigoare diverse politici pentru
a face vaccinurile mai accesibile populaţiei.
Se estimează că proporţia populaţiei UE de 65
de ani sau peste, care este vaccinată împotriva
gripei, a scăzut de la 50% în 2011 la 41% în 2018.

A renunța în totalitate la tutun și nicotină este cea mai
bună alegere pe care o poate face orice fumător. A nu
începe să fumezi este și mai bine. Dar oamenii încep să
fumeze, iar mulți nu renunță cu totul. Aceștia, bărbați și
femei, merită un plan rezonabil si adecvat lor. Iar unele
țări, cum sunt SUA și Marea Britanie, recunosc că nu
toate produsele care conțin tutun și nicotină sunt la fel.
Într-adevăr, astăzi, datorită progreselor în știință și
tehnologie, există produse care nu ard tutunul și care au
potențialul de a juca un rol în a aborda subiectul sănătății
publice în contextul fumatului.

Fumătorii adulți care nu renunță complet la fumat
merită informații corecte, care să nu-i inducă în eroare,
despre alternative la continuarea fumatului. Cu toate
acestea, de multe ori, aceștia se confruntă cu informații
contradictorii și confuze care i-ar putea face să continue
să fumeze țigări în loc să ia în considerare trecerea la
alternative fără fum, cum ar fi țigările electronice,
produsele din tutun încălzit sau alte produse care ar
putea fi disponibile în viitor.
De exemplu, mulți oameni nu înțeleg că nicotina nu
este cauza principală a bolilor legate de fumat.
Cercetările arată că există o mare neînțelegere în rândul
publicului larg asupra nicotinei.
Nicotina este un compus chimic care este prezent în
mod natural în planta de tutun. Odată inhalată, nicotina
este absorbită prin plămâni direct în sânge și este
transportată în țesuturi și organe, inclusiv în creier. În
consecință, nicotina poate stimula și, în cele din urmă,
afecta pe termen scurt funcțiile cerebrale, precum
emoția, învățarea și memoria. Acțiunea nicotinei în creier
poate genera și efecte fiziologice în afara creierului care
pot duce la creșterea temporară și reversibilă a tensiunii
arteriale și a frecvenței cardiace.
Deși creează dependență și nu e lipsită de riscuri,
nicotina nu este cauza principală a bolilor asociate
fumatului.
Principala cauză a riscurilor pe care fumatul le
prezintă pentru sănătate o reprezintă nivelurile ridicate
ale compușilor nocivi și potențial nocivi din fumul de
țigară.
Nicotina este unul dintre motivele pentru care oamenii
fumează, alături de gust și ritual. Pentru ca fumătorii
adulți, care altfel ar continua să fumeze, să treacă de la
țigări la alternative fără fum, aceste produse ar trebui, de
obicei, să conțină nicotină și să ofere, de asemenea, un
gust și o experiență acceptabile.
Este important de menționat că produsele care conțin
nicotină nu ar trebui utilizate de persoanele care suferă
de boli cardiace, hipertensiune arterială severă sau
diabet și de femeile însărcinate sau care alăptează. De
asemenea, minorii nu ar trebui să utilizeze sau să aibă
acces la tutun sau produse care conțin nicotină.
Chiar dacă există aceste alternative fără fum, cea mai
bună opțiune pentru sănătate este neînceperea
fumatului sau renunțarea completă la țigări și nicotină. Iar
pentru cei care ar continua să fumeze, o informare
corectă și echilibrată despre aceste produse, inclusiv
despre nicotină, poate sprijini sănătatea publică,
încurajându-i pe aceștia să adopte complet produse fără
fum și să renunțe la țigări.
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Texte chinezești, vechi
de 2.200 de ani, ar putea
fi cel mai vechi atlas de
anatomie umană
O serie de texte chinezești, vechi de 2.200 de ani, scrise pe
mătase și găsite îngropate în morminte antice, alcătuiesc cel
mai vechi atlas de anatomie umană care a supraviețuit.
Textele au fost descoperite în anii 1970 în interiorul
mormintelor din situl Mawangdui, în sud-centrul Chinei.
Mormintele au aparținut marchizului Dai, soției sale (Xin Zhui)
și fiului lor. Textele sunt greu de înțeles și cuprind termenul
„meridian” ca referire la părți ale corpului uman. Într-o lucrare
publicată recent în revista The Anatomical Record, o echipă de
cercetători condusă de Vivien Shaw, lector de anatomie la
Universitatea Bangor din Țara Galilor, Regatul Unit, afirmă că
aceste texte „sunt cel mai vechi atlas anatomic din lume”.
În plus, textele „atât predă, cât și oferă informații textelor
ulterioare despre acupunctură, care au fost fundamentul
practicii acupuncturii în următoarele două milenii”, au scris
cercetătorii în studiul lor. Totodată, descoperirea „contrazice
credința larg răspândită că nu exista o bază științifică pentru
'anatomia acupuncturii', arătând că primii medici care scriau
despre acupunctură notau de fapt despre corpul uman”, au
adăugat ei.

Scrise cu caractere chinezești, textele sunt greu de înțeles.
Astfel că, dincolo de cunoștințele bune de chineză antică,
cercetătorii care le-au analizat au făcut investigații anatomice
pentru a analiza structurile la care se făcea referire în ele.
Astfel, au aflat că „meridianele” se referă la părți ale corpului
uman și toate legăturile lor, precum artera ulnară, principalul
vas de sânge al antebrațului, sau la vena safenă mare (safena
internă) care transportă sângele de la picioare înapoi la inimă,
au mai scris cercetătorii în lucrarea lor.
Echipa a concluzionat că textele „reprezintă cel mai vechi
atlas de anatomie care a supraviețuit, realizat pentru a oferi o
descriere clară a corpului uman pentru studenții și practicienii
medicinei în China antică”.
Deși corpul uman și rămășițele ancestrale au fost
considerate sacre în China antică, cadavrele celor care
încălcau legile nu erau onorate. Cercetătorii cred că medicii din
China antică au disecat cadavrele prizonierilor cu scopul de a
afla mai multe despre anatomia umană.
Până acum, cel mai vechi atlas de anatomie a corpului
uman provenea din Grecia, fiind realizat de medici greci antici
precum Herophilus (335-280 î.Hr.) și Erasistratus (304-c.250
î.Hr.). Majoritatea textelor lor au fost însă pierdute și sunt
cunoscuți numai din ceea ce au scris despre ei alți scriitori
antici. Prin urmare, textele chinezești reprezintă cel mai vechi
atlas de anatomie care a supraviețuit, au argumentat
cercetătorii.

Pastila de râs
Profesorul către elev:
- Poţi să-mi spui cît face o optime dintr-o treime?
- Exact n-aş putea să vă spun, dar prea mult n-are cum să
fie.
***
– Cate camasi aveai inainte de casatorie?
– Doua.
– Din ce?
– Din matase.
– Si acum cate ai?
– Una.
– Din ce?
– Din alea doua.

Cele mai ciudate
forme de guvernare din istorie
Modul în care trebuie
condusă o societate
reprezintă o temă extrem de
importantă pentru filozofii din
toate timpurile.
Conducerea comunităților
reprezintă una dintre cele mai
vechi preocupări filozofie și
practice ale oamenilor. De
când am dezvoltat pentru
limbajul, ne-am certat asupra
modului corect de organizare
ale grupurilor. Ar trebui
guvernul să-și ajute cetățenii
sau ar trebui să fie implicat cât
mai puțin? Ar trebui să existe o
armată permanentă sau să
formăm o armată doar când
este necesar? Și cine ar trebui
să fie responsabil de toate
aceste lucruri? De-a lungul
istoriei umane, societățile au
oferit o serie de soluții și
situații pe care astăzi le-am
considera neobișnuite sau
chiar de-a dreptul bizare.
Ranker a creat o listă cu
astfel de tipuri de guverne.
Iată câteva dintre ele.
Cei doi regi din Sparta
Statul spartan a fost gândit,
de sus în jos, pentru război.
Cu toate acestea, conducerea
sa a fost deosebit de
neobișnuită, pentru că era
ceea ce se numește o diarhie
simetrică, ceea ce înseamnă
că la conducerea cetății se
aflau doi regi cu puteri egale.
Există multe dezbateri
savante cu privire la rolul
regilor în raport cu celelalte
două organe politice spartane
majore, eforii, un comitet
executiv de cinci membri, și
gerosia, un consiliu format din
28 de persoane la care
participa și regele. Acesta a
fost un efort de a evita supraconcentrarea puterii, cu toate
acestea, regii erau ereditari și
dețineau funcția de preoți ai lui
Zeus.
Guvernul din exil condus
de Dalai Lama
La 21 august 1959, Dalai
Lama a trecut granița în India.
El a fost forțat să facă acest
act deoarece autoritățile
chineze au pus capăt unei
revolte tibetane, fiind astfel
forțat să se mute
în
Dharamsala, cu sprijinul
guvernului indian. Din această
poziție, el a fost liderul unei
guvern în exil, care refuză să
recunoască controlul chinez
asupra Tibetului.
În 2011, Dalai Lama a
renunțat la poziția sa politică și
au fost organizate alegeri

democratice, ceea ce a
determinat ca Dr. Lobsang
Sangay să devină președinte
al Administrației Tibetane
Centrale (CTA).
CTA își împarte timpul între
lupta pentru un Tibet liber, sau
cel puțin autonom din punct de
vedere cultural, strângerea de
fonduri și sprijinirea tibetanilor
aflați în exil. Una dintre
activitățile sale principale este
administrarea școlilor pentru
exilații tibetani, numărul
acestora crescând an de an.
Sistemul confesional din
Liban
În 1943, Libanul și-a
obținut independența față de
coloniștii francezi și s-a
confruntat cu provocarea de a
crea un guvern într-o țară
profund divizat de tensiuni
religioase și etnice. Soluția era
o formă de guvernare
cunoscută sub numele de
„confesionalism” și se referă
la un sistem prin care diferite
grupuri etnice și religioase
sunt reprezentate în guvern
proporțional cu dimensiunea
populației lor.
Este, fără îndoială, un
sistem plin de probleme, iar
libanezii au opinii adesea
contrarii asupra acestuia. Unii
susțin că încurajează
sectarismul, în timp ce alții
consideră că este singura cale
de a preveni războiul civil în
Liban.
Andorra și cei doi prinți de
la conducerea sa
Andorra este co-principat
și are doi șefi de stat, plus un
prim-ministru. Cu toate
acestea, acești doi șefi de stat
nu sunt aristocrați și nu sunt
aleși democratic. În secolul al
XIII-lea, Spania și Franța erau
în război pentru drepturile
asupra micului principat.
Soluția acestui conflict a fost
concepută în 1278, când un
episcop spaniol și un conte
francez au fost numiți
coprimați ai Andorrei. De-a

lungul anilor, această poziție a
fost în schimb dată regelui
francez și, în cele din urmă,
președintelui francez.
Afacerile interne și externe
de zi cu zi din Andorra nu
depind prea mult președintele
francez Emmanuel Macron și
nici de omologul său spaniol,
Joan Enric Vives i Sicília,
actualul episcop de Urgell. În
schimb, conducerea statului
este asigurată de către
premier.
Bosnia și Herțegovina au
birocrații împărțite etnic
Sistemul din Bosnia şi
Herţegovina este cel mai
complicat sistem
guvernamental din lume și
este asta se datorează
conflictelor care au afectat
Peninsula Balcanică de-a
lungul secolelor. Sistemul
actual a început prin Acordul
de pace de la Dayton în 1995.
Acesta prevede că națiunea
are trei președinți: unul
bosniac, un croat și un sârb.
Această diviziune etnică se
extinde la un consiliu de 15
membri, care este formată din
cinci bosniaci, cinci croați și
cinci sârbi. Acest sistem nu
implică Republika Srpska, o
entitate aproape autonomă
față de restul țării.
Eternul lider al Coreei de
Nord
După o vizită în Coreea de
Nord, academicianul britanic
Christopher Hitchens a
remarcat că acest stat este
unic în lume și asta deoarece
are un om mort ca șef de stat:
Kim Jong-il.
Originile actualului stat
nord-coreean sunt incredibil
de complicate, dar este
adevărat că Kim Il-sung,
primul lider al Coreei de Nord
moderne, este „Președintele
etern” al țării. Kim Jong-un
este șeful partidului și al
armatei, dar tehnic nu și al
statului”.

Anunţ
CII Bărăscu Caliopia, lichidator judiciar al Societății AISHA FOOD SRL (CUI – 22470240,
J34/677/2007), notifică deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitoarei în
ds. nr. 974/87/2020, cu termen de judecată 28.10.2020. Termen pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanțelor: 08.10.2020. Termen pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea,
comunicarea tabelului preliminar al creanțelor: 19.10.2020. Termen pentru soluționarea
eventualelor contestații și definitivarea tabelului de creanțe: 13.11.2020. Adunacrea
creditorilor: 26.10.2020, ora 10:00.

Anunţ
Martin St. Daniel PFA, cu sediul în Segarcea Deal, jud. Teleorman, F34/243/2010, pierdut
Certificat constatator de autorizare nr. 12665/27.04.2010 pentru terți. Îl declar nul.
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BERBEC

TAUR

Sunteti tentat sa va
angajati in mai multe
activitati in acelasi
timp. Nerabdarea si
nervozitatea va pot
reduce randamentul.
Va sfatuim sa fiti foarte
atent in activitatea
profesionala.

Se anunta o zi
tensionata, din cauza
colaborarii dificile cu
un partener de
afaceri. Temperati-va
impulsivitatea. Daca
reusiti sa evitati o
cearta, situatia se va
rezolva in scurt timp.

LEU

FECIOARĂ

Se pare ca nu
sunteti in apele dv. Va
sfatuim sa nu va
a s u m a t i n o i
responsabilitati.
Sunteti predispus la
stari depresive si
accidente vasculare.
Pastrati-va calmul!

Desi treceti printro perioada dificila pe
plan financiar, reusiti
sa ramaneti optimist.
Sunteti predispus la
accidente. Va sfatuim
sa dati dovada de
prudenta in tot ce
faceti.

CAPRICORN

Sunteti nemultumit
de tot ce se petrece si
aveti tendinta de a
contrazice pe toata
l u m e a .
V a
recomandam sa
acordati mai multa
atentie familiei si
partenerului de viata.

Aveti tendinta de a
d e v e n i i m p u l s i v.
Dupa-amiaza primiti
o suma importanta de
bani. S-ar putea sa fie
vorba despre o
recompensa pentru
rezultatele bune pe
plan profesional.

BALANŢA

Sunteti agitat si nu
Deveniti irascibil din
Este posibil sa
aveti probleme de cauza surmenajului. resusiti sa va controlati
sanatate din cauza Va sfatuim sa evitati impulsivitatea. Riscati
oboselii acumulate si a c t i v i t a t i l e c a r e sa provocati discutii
a starii de tensiune in necesita efort si putere aprinse. Ar fi bine sa
care va aflati. Ar fi de concentrare. Nu circulati cu prudenta,
bine sa reduceti ritmul r a s p u n d e t i l a pentru ca sunteti
de munca si sa va p r o v o c a r i l e u n u i predispus la accidente
dozati efortul.
barbat mai in varsta! de circulatie.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

S-ar putea sa aveti
o discutie aprinsa cu
o persoana tanara si
sa spuneti cuvinte
jignitoare la adresa
acesteia. Exista
pericolul sa fiti
implicat intr-un
accident de circulatie.

VĂRSĂTOR

PEŞTI

V-ati propus sa
Se pare ca deveniti
faceti ceva folositor irascibil din cauza
pentru casa. S-ar s c h i m b a r i l o r d e
putea sa aveti mici program. Concentrati
p r o b l e m e d e asupra activitatilor ce
sanatate, trecatoare. nu suporta amanare!
Acordati mai mult timp Va recomandam sa
odihnei si relatiilor evitati speculatiile de
sentimentale.
orice fel.

Semnificaţii istorice pentru
16 Septembrie
1736: A murit Gabriel
Daniel Fahrennheit,
fizician german (n.
1686), unul din
f o n d a t o r i i
termometriei.
A
introdus
scara
termometrică cunoscută
sub numele „scara
Fahrenheit“. A fost
primul care a utilizat
mercurul ca lichid
termometric.
1836: Domnul Ţării Româneşti, Alexandru Ghica, instituie
ca monedă a ţării, leul, unitate teoretică de cont, echivalentul
a 60 de parale.
1880: Înfiinţarea Societăţii farmaciştilor din România.
1910: S-a născut Lucia Demetrius, scriitoare română (d.
1992).
1927: S-a născut Peter Falk, actor american (d. 2011).
1957: S-a născut Anca Parghel, interpretă şi profesoară
română de jazz (d. 2008).
1977: A murit Maria Callas, (Maria Calogeropoulos) soprană
americană de origine greacă (n. 1923).
1993: A murit Silvia Popovici, actriţă română de teatru şi
film (n. 1933).

Marți 16 Septembrie 2020
07:00 Telejurnal matinal 10:00 Ca'n
viaţă 10:45 Prinţul Jumong 12:00 Turul
ciclist al României 12:30 Tu votezi
Romania! 13:00 Ediţie specială 13:30
Dulciuri 14:00 Telejurnal 15:10
Maghiara de pe unu 17:15 Prinţul
Jumong 18:30 Comisarul Rex 19:30
Turul ciclist al României 20:00
Telejurnal 20:50 Tu votezi Bucureşti!
21:16 Tu votezi Romania! 21:43 Tu
votezi Romania 9! 22:20 Einstein:
teoria iubirii 23:15 Telejurnal 00:00
Comisarul Rex

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile
Pro Tv 18:00 Ce spun românii
19:00 Ştirile Pro Tv ● Sport ●
Vremea 20:30 Las fierbinți
21:30 Ferma. Orăşeni vs
Săteni 23:30 Ştirile Pro Tv
00:00 Dezastrul din San
Andreas 02:30 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00
Observator 14:00 Mireasa 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator - Sport/Meteo
20:30 Chefi la cuțite 23:30
Observator – Sport 00:00 Xtra
Night Show 01:00 Chefi la cuțite
04:00 Fetita mea 05:00 Fetita
mea 06:00 Observator Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15
Kosem 11:00 Puterea dragostei
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În
căutarea adevărului 15:00 Teo
Show 17:00 Puterea dragostei
19:00 Știrile Kanal D 20:00
Pretul fericirii 22:00 Patria mea
esti tu 23:30 Știrile Kanal D
00:30 Puterea dragostei 03:15 În
căutarea adevărului 05:00
ROventura

07:20 Paradisul femeilor
10:00 Starea naţiei 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 Bătălia
dronelor 22:00 Starea naţiei
23:00 Cronica cârcotaşilor
01:00 Trăsniți 01:30 Bătălia
dronelor 03:30 Iubiri secrete
05:00 Secrete de stil

08:30 La bloc 11:00 Un alt
Karate Kid 13:15 Harry Potter
și Prințul Semipur 16:15 Pana
cand moartea ne va desparti
18:15 La bloc 20:30 Poarta
timpului 22:45 Oldboy:
Prizonier în libertate 00:45
Poarta timpului 03:00 Oldboy:
Prizonier în libertate 05:00 La
bloc 05:45 La Maruţă

08:00 În inima Africii 09:00
Teleşcoala 10:00 Călătorie de neuitat
11:00 Iubire dincolo de timp 12:00
Telejurnal 13:00 Cultura minorităţilor
13:30 Regatul Sălbatic 14:00 În
inima Africii 15:00 Teleşcoala 16:00
Iubire dincolo de timp 17:00
România…în bucate 17:40 Toamna
amintirilor 19:00 Telejurnal 20:00
D'ale lu' Mitică 21:00 Destine ca-n
filme 22:00 Toamna amintirilor 23:10
Sub soarele Ecuadorului 00:05
Primăverii

07:20 Turistul 09:00 Get on Up
11:15 Barbații în negru 12:50
Hugo 14:50 Shrek al Treilea
16:15 Tomorrowland: Lumea de
dincolo de mâine 18:15
Contagion: Pericol nevăzut
20:00 Surpriză: vine Polly! 21:30
În căutarea fericirii 23:25 The
Room 01:00 Zoe 02:40 Punct
ochit, punct lovit 04:25 Rod,
Regele Cascadorilor 05:50 Cod
roşu de jaf
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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.
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
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Ce spune Gabi Iancu despre plecarea de la Viitorul:
"Mi-a fugit mintea la transfer o zi, două"
La finalul meciului pierdut de Viitorul, scor 41, în fața Universității Craiova, căpitanul
constănțenilor, Gabi Iancu, a vorbit despre
posibilitatea de a părăsi formația dobrogeană
pentru o echipă din Golf.
Golgheterul Ligii 1 în sezonul precedent a
vorbit la finalul partidei de la Ovidiu despre
posibilul său transfer în Qatar: "Nu am semnat
cu nicio echipă, momentan sunt la Viitorul. O să
aflați când voi semna, cu siguranță. Acum sunt
aici și încerc să ajut echipa cât pot eu de mult.
Probabil că o zi, două mi-a fugit și mie mintea,
dar atât timp cât n-am văzut semnătura mea și
a clubului pe hârtie, nu e nimic rezolvat", a spus
Gabi Iancu.
Atacantul de 26 de ani este dorit în Qatar, la
Al Ahli, fosta echipă a actualului său antrenor,
Ruben de la Barrera. Gabi Iancu trece prin cea
mai bună perioadă a carierei sale - a marcat 18
goluri stagiunea precedentă și a debutat pentru
naționala României sub comanda lui Mirel
Rădoi.
Gabi Iancu ar da lovitura în Qatar
Cunoscător al fotbalului din zonă, Vali Lazăr

crede că Gabi Iancu va da lovitura deoarece va
încasa cel puțin un milion de euro pe sezon:
"Orice jucător care se duce acolo pleacă pentru
bani din moment ce acolo câștigi de 10-15 ori
mai mult. Eu mă bucur pentru el, a avut câteva
ieșiri în străinătate, s-a întors în România, acum
e o oportunitate pentru el să se realizeze pe
toată viața dacă stă doi ani de zile.
800 de mii este o sumă la îndemână pentru
ei, ei dau salarii de un milion, două. Al Ahli are
echipă bună, deși a terminat la retrogradare", a
declarat Vali Lazăr.

COVID-19 la FCSB!
Mai mulţi membri ai staff-ului,
testaţi pozitiv la SARS-CoV-2
Mai mulţi componenţi ai staff-ului celor de la FCSB au fost
testaţi pozitiv la COVID-19.
Printre aceştia se numără antrenorul principal Toni
Petrea, preparatorul fizic Thomas Neubert, dar şi directorul
sportiv MM Stoica, informează AntenaSport.
De asemenea, şi fotbalistul Andrei Miron a fost infectat cu
virusul SARS-CoV-2.
Conform ultimelor informaţii, la meciul din turul doi
preliminar al Europa League cu Backa Topola, pe bancă va
sta Mihai Pintilii. Pentru că "Pinti" nu are licenţă PRO, la
echipă ar putea reveni Bogdan Vintilă, pentru partida din
Serbia.
Roş-albaştrii vor pleca azi în Serbia pentru duelul care va
avea loc joi, 17 septembrie, de la ora 22:00.

Craiova Maxima în Liga 1!
”Suntem acolo, vom sta sus!” Bergodi, uimit
de Cicâldău: ”Zicea că stă pe teren!”
Universitatea Craiova este
singura echipă cu punctaj
maxim în Liga 1 după 3 etape oltenii s-au impus la scor, 4-1
pe terenul Viitorului.
Cristiano Bergodi a
pierdut titlul în finala cu
CFR din ediția trecută
și știe că are un drum
lung până la
c â ș t i g a r e a
campionatului.
„Sentimentul în
acest moment e că
suntem mulțumiți de
ce am făcut, 3 meciuri
9 puncte, suntem acolo, vom
sta sus, dar campionatul e
lung și obositor.
Mi-ar fi plăcut să fiu și în

Europa League și puteam juca
mult, dar îmi pare rău pentru
lumea din Craiova,” a declarat
Bergodi după meci.

Cristiano Bergodi: ”E bine
că și-a revenit Cicâldău”
Italianul a avut și un
moment de panică la

accidentarea lui Alex Cicâldău
din primele minute. Mijlocașul
s-a întors la stadion după un
control la spital.
„Am avut un
moment în care m-am
speriat la Cicâldău. Nu
era nervos, dar vorbea
așa, zicea că stă pe
teren. Dar doctorul a
zis să-l scot. E bine că
și-a revenit, a avut
lovitură, se umflase
acolo.
Și Koljic are ceva la
genunchi, o mica jenă,
și a cerut schimbare la sfârșitul
meciului, dar a dat gol, e
important pentru un atacant,” a
mai spus Bergodi.

Alţi 4 jucători de la FCSB au fost infectaţi cu COVID-19
În luna august, în lotul celor de la FCSB au existat primele
4 cazuri de COVID-19.
Gigi Becali, patronul clubului, a anunțat că cele patru teste
pozitive aparţineau jucătorilor Toma Niga, Răzvan Udrea,
Alexandru Pantea și Gabriel Simion, care au fost izolați de
restul echipei.
”Da, sunt patru cazuri de coronavirus. Toate la jucători.
Sunt copiii ăștia, Niga, Udrea, cel venit de la Astra, Simion, și
băiatul de 16 ani, Pantea.
Acuma să se ocupe DSP-ul, ce treabă am eu, să-i ia și să-i
ducă la spital. Vor fi izolați de echipă. Trebuie să jucăm, navem ce face.
Cine are COVID-19 să se ducă la spital, cine e sănătos să
joace fotbal. Ce facem acum? Ne speriem de virus? Trebuie
să jucăm. Copiii ăștia sunt cuminți, au stat în cantonament și
tot au luat”, spunea Gigi Becali, pentru Digi Sport, în luna
august.

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.

