
Î n  c i u d a  
r e s t r i c ț i i l o r  
datorate stării de 
u r g e n ț ă ,  
r e p r e z e n t a n ț i i  
Agenției pentru 
Protecția Mediului 
Te l e o r m a n  a u  
reușit să facă o 
a c t i v i t a t e  
f r u m o a s ă ,  
împreună cu elevii 
Școlii Gimnaziale 
„Ștefan cel Mare” 
din Alexandria.

(Continuare în  
pagina  4)

YES! Camp – o tabără digitală ce își 
propune să unească 9 comunități de tineri 
pentru schimbare de la mic la mare. 
Organizatorii caută doritori și din Alexandria.

Se spune des că tinerii de azi sunt adulții 
responsabili de ziua de mâine, însă de ce 
trebuie să fie așa? Noi, tinerii, credem că 
trebuie să fim responsabili de ziua de azi 
împreună cu restul adulților. Suntem la un 
click distanță de orice informație, suntem 
dornici de schimbare și vrem să ne ajutăm 
comunitatea. Tinerii nu ar trebui să fie simpli 
beneficiari ai proiectelor făcute de către 
adulți, ci lideri implicați direct în procesul de 
luare a deciziilor. 

(Continuare  în  pagina  4)

350 de sancțiuni contravenționale în valoare 
aproximativ 150.000 de lei, 46 de permise de conducere 
reținute, patru certificate de înmatriculare retrase și 14 
infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice, 
dintre care două pentru conducere sub influența 
alcoolului. Acesta este bilanțul din ultimele 72 de ore de 
pe șoselele din Teleorman.

În ultimele 72 de ore, polițiștii teleormăneni au fost în 
teren în vederea asigurării unui climat optim de ordine și 
siguranță publică, protejării patrimoniului și drepturilor și 
libertăților persoanelor, răspunzând nevoilor cetățenilor.

Astfel, în perioada 18 – 20 septembrie, polițiștii au 

intervenit la peste 350 de evenimente, dintre care nu mai 
puțin de 340 au fost sesizate pe numărul unic pentru 
apeluri de urgență – 112.

Totodată, în urma activităților preventive desfășurate, 
pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat peste 350 
de sancțiuni contravenționale în valoare aproximativ 
150.000 de lei, au reținut 46 de permise de conducere și 
au retras patru certificate de înmatriculare pentru diferite 
abateri de la normele privind circulația pe drumurile 
publice.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul XIX, serie nouă, nr. 3530, Marți 22 Septembrie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarul-mara.ro

(€) 1 EUR 
4.8583 lei

($) 1 USD
4.1224 lei
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(£) 1 GBP 
5.2937 lei
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Cursurile nu se vor
 suspenda în şcolile 

închise pentru alegeri,
 se vor ţine orele online

Tabăra digitală ”YES! Camp”
 își caută membri în Alexandria

APM Teleorman:

„Mobilitate cu zero emisii pentru toți"

Despăgubirile 
de secetă, până 

miercuri în conturile 
fermierilor

Șoferii din Teleorman, 
tot mai iresponasabili și indisciplinați
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(urmare  din  pagina  1)
În perioada menționată au fost constatate 

14 infracțiuni la regimul circulației pe drumurile 
publice, dintre care două pentru conducere 
sub influența alcoolului.

De asemenea, polițiștii din Alexandria și 
Turnu Măgurele au întocmit două dosare 
penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
violență în familie, în ambele cauze cercetările 
fiind continuate sub coordonarea unităților de 
parchet.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 7 Poliție 
Rurală Crângu au întocmit dosar penal și 
efectueză cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de conducere sub influența 
alcoolului în cazul unui bărbat de 35 de ani din 
comuna Seaca, depistat în timp ce conducea 
un autoturism pe DN 51A, pe raza comunei de 
domiciliu, deși ar fi consumat băuturi alcoolice.

Rezultatul testării cu aparatul alcooltest a 

indicat o valoare de 1,40 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost 
condus la spital în vederea recoltării de probe 
biologice de sânge, necesare stabilirii 
alcoolemiei. Cercetările continuă.

Polițiștii din Turnu Măgurele au depistat un 
bărbat în vărstă de 36 de ani din municipiul 
Oradea, județul Bihor, care conducea un 
autoturism pe DN 51A, din direcția Turnu 
Măgurele către Ciuperceni, prezentând 
halenă alcoolică. 

Fiind testat cu aparatul etilotest, rezultatul a 
indicat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, fapt pentru care conducătorul 
auto a fost condus la spital, unde i-au fost 
recoltate două mostre biologice de sânge în 
vederea stabilirii alcoolemiei. Cercetările sunt 
continuate și în acest caz în cadrul dosarului 
penal întocmit de către polițiști.

C.C.D.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează 
operatorii economici cu privire la prelungirea sesiunii de 
raportare 2020, în vederea estimării emisiilor de poluanți 
atmosferici la nivel județean, în cadrul aplicaţiei online „SIM-PS 
F2 Inventare Locale de Emisii'', până pe data de 30 septembrie 
2020.

Raportarea se face în conformitate cu legislația actuală 
pentru aprobarea metodologiei de realizare şi raportare a 
inventarelor privind emisiile de poluanţi în atmosferă.

Astfel, se solicită: în cazul în care aveţi deja user şi parolă, să 
vă autentificaţi în aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii 
şi să completaţi chestionarele aferente activităţilor generatoare 
de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019; în cazul în 
care aveţi user şi parolă pentru alte aplicaţii din cadrul 
Sistemului Integrat de Mediu (SIM): ex. Reglementări, Deşeuri 
etc., să vă autentificaţi în sistem, apoi să solicitaţi (bifaţi) ca 
necesar de raportare şi aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de 
Emisii şi să completaţi chestionarele aferente activităţilor 
generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 
2019; în cazul în care nu aveţi date de autentificare în Sistemului 
Integrat de Mediu (SIM) pentru niciuna dintre aplicaţiile 
existente, să trimiteţi o cerere de înregistrare în SIM, aplicaţia 
SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii, în urma căreia veţi primi 
drepturi de acces (un nume de utilizator şi o parolă) şi să 
completaţi chestionarele aferente activităţilor generatoare de 
emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019; în situaţia în 
care apar dificultăţi în completarea chestionarelor, să 
t ransmi te ţ i  un emai l  în  acest  sens la  adresa:  
suportsim@anpm.ro

Conform art. 79 alin.3 lit. a din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei pentru 
persoanele fizice şi de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane 
juridice, nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a 
furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru 
elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici.

Cornelia RĂDULESCU

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.

Anunţuri

Șoferii din Teleorman, 
tot mai iresponasabili și indisciplinați

Fermierii care au solicitat 
despăgubirile de secetă 
pentru culturile de grâu, 
secară, triticale, orz, ovăz 
orzoaică și rapiță, înființate în 
toamna anului 2019, și care 
a u  d e p u s  c e r e r i l e  
corespunzătoare la Agenția 
de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) până la 
data de 15 septembrie 
inclusiv, vor primi banii în 
conturi până miercuri, 23 
s e p t e m b r i e .  P o t r i v i t  
ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale, Adrian 
Oros, primele autorizări la 
plată au început din data de 
18 septembrie. ”Ne ținem de 
cuvânt! Demarăm plata 
Schemei de ajutor de stat 
acordat producătorilor agricoli 
care au înființat culturi în 
toamna anului 2019, afectate 
de seceta pedologică.”

V ă  r e a m i n t i m  
cuantumurile maxime ale 
ajutorului de stat: Grâu – 925 
lei/ha; Secară – 925 lei/ha; 
Triticale – 805 lei/ha; Orz – 
912 lei/ha; Orzoaică – 951 
lei/ha; Ovăz – 772 lei/ha; 
Rapiță – 1002 lei/ha.

Numărul cererilor depuse 
este de: 28.112, a scris 
ministrul agriculturii pe pagina 
sa de facebook cu privire la 
despăgubirile pentru fermierii 
afectați de secetă.

R e a m i n t i m  c ă  
despăgubirile se acordă 
beneficiarilor care au înființat 
în toamna anului 2019 
următoarele culturi: grâu, 
secară,  t r i t icale,  orz,  
orzoaică, ovăz, rapiță.

P e n t r u  a  p r i m i  
despăgubirile, beneficiarii 
trebuie să îndeplinescă 
cumu la t i v  u rmă toa re le  

condiții:
a) să deţină proces-verbal 

de constatare şi evaluare a 
pagubelor,încheiat până la 
data de 15 iunie inclusiv, în 
care procentul de calamitare 
este de peste 30% aferent 
culturii calamitate;

b) suprafața calamitată să 
reprezinte un procent de 
peste 30% din suprafața 
totală declarată în Cererea 
unică de plată în anul 2020, 
aferentă culturii calamitate;

c) să fie înregistraţi în 
evidenţele APIA în anul 2020, 
cu cerere unică de plată 2020;

d) nu se află în dificultate, 
respect iv  reorganizare,  
lichidare sau în faliment la 
data depunerii cererii de 
solicitare a ajutorului de stat, 
în baza evidențelor Oficiului 
Naț ional  a l  Regist ru lu i  
Comerțului.

Prelungirea sesiunii de raportare 
2020, în vederea estimării emisiilor

 de poluanți atmosferici

Potrivit INS, importurile de lapte s-au 
majorat cu 43% in ultimele 6 luni ale acestui an, 
iar cantitatea de lapte ce a fost colectata de 
unitatile procesatoare a fost mai mica cu 0,7%, 
comparativ cu aceeasi perioada din anul 
precedent.

Conform datelor centralizate de INS, in 
intervalul 1 ianuarie – 30 iunie, productia de 
smantana de consum a scazut cu 109 de tone 
(-0,3%), comparativ cu primele sase luni din 
2019.

Pe de alta parte, cresteri ale 
productiei au fost inregistrate la: 
unt – cu 927 tone (+17,6%), lapte 
de consum – cu 20.333 tone 
(+12,5%), lapte acidulat (iaurt, 
iaurt de baut, lapte batut si alte 
produse lactate similare) – cu 
3.134 tone (+2,8%) si branzeturi – cu 649 tone 
(+1,3%).

Totodata, in perioada analizata, cantitatea 
de lapte brut importata de catre unitatile 
procesatoare a crescut cu 21.660 tone 
(+42,8%).

La nivelul lunii iunie a acestui an, fata de 
luna corespunzatoare din anul precedent, 
cantitatea de lapte de vaca pe care au colectat-
o unitatile procesatoare a crescut cu 5.030 de 

tone (+4,8%), iar majorari ale productiei s-au 
inregistrat la: unt (+136 tone; +17,9%), lapte de 
consum (+3.656 tone;+15,3%) si branzeturi 
(+1.146 tone; +12,5%).

Productia a scazut cu 344 de tone la 
smantana de consum (-6,1%) si cu 72 de tone 
(-0,4%) in cazul laptelui acidulat (iaurt, iaurt de 
baut, lapte batut si alte produse lactate 
similare).

In schimb, cantitatea de lapte brut 
importata de catre unitatile procesatoare a 

crescut in luna iunie 2020 cu 
3.454 de tone (+57,4%), fata de 
aceeasi perioada din 2019.

Potrivit sursei citate, in iunie 
2020 fata de luna precedenta, 
uni tat i le procesatoare au 
colectat o cantitate de lapte de 

vaca in crestere cu 1.575 de tone (+1,5%). 
Productia de branzeturi a crescut cu 702 de 
tone (+7,3%), dar s-a diminuat cu 16,2% in 
cazul laptelui acidulat (iaurt, iaurt de baut, lapte 
batut si alte produse lactate similare), cu 9,8% 
la smantana de consum, cu 7,4% pentru 
laptele de consum si cu 5% la unt.

Cantitatea de lapte brut importata de catre 
unitatile procesatoare a scazut cu 1.163 de 
tone (-10,9%), releva statistica oficiala.

Despăgubirile de secetă, până miercuri 
în conturile fermierilor

INS: România cumpară tot mai mult
 lapte de la străini
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Votul la alegerile locale 2020 va fi valabil şi în 
cazul în care ştampila aplicată pe buletinul de 
vot a depăşit limitele patrulaterului, dar 
opţiunea alegătorului este evidentă, dar şi dacă 
ştampila este în interiorul patrulaterului, iar alte 
ştampile în afară, a decis, vineri, Biroul 
Electoral Central, informează Agerpres.

De asemenea, votul va fi valabil şi dacă 
ştampila cu menţiunea „Votat” a fost aplicată în 
interiorul unui patrulater, dar sunt înscrise mai 
multe menţiuni pe buletinul de vot.

Potrivit hotărârii adoptate de BEC în acest 
sens, sunt considerate voturi valabil exprimate, 
buletinele de vot găsite în urnele de vot pe care 
opţiunile alegătorilor au fost exprimate în 
oricare dintre următoarele modalităţi:

a) ştampila cu menţiunea „Votat" este 
aplicată în interiorul unui singur patrulater;

b) ştampila cu menţiunea „Votat” depăşeşte 
limitele patrulaterului, dar opţiunea alegătorului 
este evidentă (inclusiv situaţia în care ştampila 
atinge doar un patrulater);

c) ştampila cu menţiunea „Votat” este 
aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe 
buletinul de vot sunt înscrise diverse menţiuni 
ale alegătorului (votul este considerat valabil 
indiferent de menţiunile înscrise pe buletinul de 
vot);

d) ştampila cu menţiunea „Votat” este 
aplicată în interiorul unui patrulater, dar pe 
buletinul de vot alegătorul a aplicat una sau mai 
multe ştampile fără să atingă vreun alt 
patrulater.

În ce situații votul este considerat „nul”
Sunt considerate voturi nule următoarele 

buletine de vot găsite în urne:
a) buletinul pe care nu a fost aplicată 

ştampila de control a secţiei de votare;
b) buletinul de vot care are alt model decât 

cel legal;
c) buletinul pe care nu a fost aplicată 

ştampila cu menţiunea „Votat”;
d) buletinul pe care ştampila cu menţiunea 

„Votat” este aplicată în două sau mai multe 
patrulatere;

e) buletinul pe care ştampila cu menţiunea 
„Votat” este aplicată în două sau mai multe 
patrulatere, chiar dacă unele ştampile au fost 
tăiate/anulate de alegător;

f) buletinul pe care ştampila cu menţiunea 
„Votat” a fost aplicată în exteriorul patrulaterelor 
şi nu atinge niciun patrulater;

g) buletinul de vot pe care ştampila cu 
menţiunea „Votat” atinge două sau mai multe 
patrulatere.

Senatorul Eugen Pîrvulescu, președintele Organizației 

Județene Teleorman a Partidului Național Liberal, este 

candidatul liberalilor  teleormăneni la președinția 

Consiliului Județean. Din echipa acestuia fac parte Costel 

Barbu, economist, secretar general adjunct al Guvernului, 

Florică Mara, inginer, prim-vicepreședinte al PNL 

Teleorman, Dan Popescu, inginer, Filip Valentin, medic, 

Raluca Fedeleș, economist, Adrian Florescu, economist, 

Maria Stoian, economist, Florin Titirișcă, economist, 

Marin Țole, profesor universitar, Cocu Bogdan, jurist, 

Emilian Vrăjitoarea, profesor, Alexandru Iliescu, 

economist, Gabriel Nădrag, economist, Petrică Stuparu, 

colonel MAI (rez), Relu Ivănică, medic veterinar și lista 

continuă.

Senatorul Eugen Pârvulescu crede că dacă s-au 

schimbat multe în țară, de ce nu s-ar schimba și în 

Teleorman, socotit până de curând județ ”roșu”. ”Vă 

propun pentru Teleorman o echipă competentă”. Din 

programul lui Eugen Pîrvulescu: aducem gaze naturale în 

Teleorman, în tot județul, grupuri sanitare în școli, 

aducțiunea de apă și canalizare în toate comunele, suntem 

pentru un sistem de irigații, înființăm centre de zi pentru 

copiii din grădinițe și școli. 

Senatorul Eugen Pîrvulescu vrea să preia conducerea 

Consiliului Județean Teleorman de la social-democrați. De 

aceea Pîrvulescu îi cheamă pe teleormăneni la vot pe 27 

septembrie 2020, îndemnându-i să voteze cu PNL. Eugen 

Pîrvulescu are încredere în votul teleormănenilor și este 

sigur de victorie la alegerile locale, care sunt și barometrul 

alegerilor parlamentare din decembrie anul acesta.

Ioan DUMITRESCU

USR propune organizarea referendumului "Fără Penali" 
simultan cu alegerile naţionale care vor avea loc pe data de 6 
decembrie, se arată într-un comunicat de presă, potrivit 
Agerpres.

Potrivit sursei citate, duminică se împlinesc doi ani de 
când iniţiativa "Fără Penali" a ajuns în Parlament, în tot acest 
timp fiind blocată de PSD.

"PSD-ul care se dezice de Dragnea şi nu mai susţine 
candidaţi penali îşi bate joc de un milion de oameni care au 
semnat pentru 'Fără Penali'. USR a propus votarea iniţiativei 
anul acesta şi organizarea referendumului odată cu alegerile 
locale din 27 septembrie, ca un semnal de schimbare a clasei 
politice înainte de alegerile naţionale din decembrie. Dar PSD 
s-a opus. Duminica viitoare am fi putut să mergem la urne să 
votăm pentru noi aleşi locali, dar şi pentru modificarea 
Constituţiei astfel încât penalii să nu mai ocupe funcţii 
publice, astfel încât să nu mai existe un alt Liviu Dragnea în 
istoria României, dar PSD s-a opus", au transmis cei de la 
USR.

Aceştia anunţă că revin cu o nouă propunere şi susţin 
votarea iniţiativei pe 6 noiembrie în Senat şi organizarea 
referendumului odată cu alegerile din 6 decembrie.

"Vechile partide trebuie să lase deoparte calculele 
electorale şi să demonstreze că vor să se reformeze după 30 
de ani în care s-au rotit la putere şi nu au făcut nimic pentru 
oameni. 'Fără Penali' trebuie să ajungă literă de Constituţie!", 
au mai precizat cei de la USR, conform comunicatului de 
presă.

Senatorul Pîrvulescu 
și echipa sa

USR propune organizarea
 referendumului 'Fără Penali' 
odată cu alegerile naţionale

PNL va solicita în plenul Parlamentului 
retrimiterea raportului la rectificarea bugetară 
la Comisiile de buget-finanţe, a declarat, 
duminică, la Iaşi, premierul Ludovic Orban, 
care a adăugat că nu sunt posibile cheltuielile 
cuprinse în acesta, deoarece s-ar risca 
ajungerea ţării în incapacitate de plată.

"PSD este un partid aflat în delir care vrea să 
distrugă România. Ceea ce s-a întâmplat în 
Comisiile de buget, în care PSD are o 
majoritate conjuncturală, reprezintă o crimă 
împotriva economiei româneşti şi riscă să 
conducă România spre incapacitate de plată, 
spre faliment. Nu putem sta cu mâinile 
încrucişate şi nu putem accepta ca PSD să îşi 
bată joc de ţara asta. Vreau să readuc aminte 
că nicio altă formaţiune politică în afara PSD nu 
a girat aceste decizii ticăloase. Ne vom bate în 
plenul Camerelor reunite astfel încât să 
retrimitem spre Comisia de buget-finanţe 
raportul. Sunt convins că printr-o mobilizare 
exemplară a celorlalte formaţiuni politice care 
au dat dovada de raţionalitate şi de legătură cu 
realitatea economică vom reuşi acest lucru", a 
spus Orban, într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat ce va face PNL când în 

Parlament urmează să fie dezbătute 
rectificarea bugetară modificată care prevede 
creşterea pensiilor cu 40% şi un proiect de lege 
care dă un stimulent pentru profesori de 500 de 
euro.

Premierul a menţionat că Guvernul este 
pregătit "pentru orice altă situaţie", astfel încât 
să împiedice PSD "să facă rău României".

"Pot să vă spun că deja ecourile negative ale 
acelei faimoase şedinţe de la Comisia de 
buget-finanţe sunt foarte prezente. (...) Nu sunt 
posibile aceste creşteri de cheltuieli. PSD, 
practic, a generat cheltuieli de 6,5% din PIB 
suplimentare şi, în acelaşi timp, a modificat şi 
plafonul maxim de îndatorare raportat la PIB, 
de la 44% la 40%. Adică ce a făcut? A generat 
cheltuieli suplimentare şi a interzis posibilitatea 
obţinerii de finanţări pentru susţinerea acestor 
cheltuieli, adică a pus bazele unui faliment. Noi 
nu putem accepta ca PSD să îşi bată joc de ţara 
asta şi să conducă România spre nicăieri. Ne 
vom bate, şi alegerile parlamentare bat la uşă, 
şi vom elibera România şi de această 
majoritate ticăloasă care se comportă ca un 
duşman al României", a susţinut Orban.

Cum trebuie să pui ștampila ca votul 
să fie valabil exprimat și când este 

considerat votul „nul”

Preşedintele Partidului 
Naţ iona l  L ibera l  (PNL) ,  
Ludovic Orban, a declarat, 
sâmbătă, la Botoşani, că "doar 
PNL are capacitatea să asigure 
o renaştere a României" şi "o 
afirmare a României în plan 
internaţional".

În cadrul unei întâlniri 
electorale cu candidaţii PNL la 
funcţiile de primar, consilier 

judeţean sau consilier local din 
judeţul Botoşani, acesta a 
subliniat că dacă liberalii vor fi 
la putere în următorii zece ani, 
"România va avea o evoluţie 
spectaculoasă".

"Doar PNL are capacitatea 
să asigure o renaştere a 
României ,  o af i rmare a 
României în plan internaţional, 
pentru că doar PNL are 

această vocaţie de a ridica 
România, de a dezvolta 
România, de a moderniza 
România, de a aduce România 
la un nivel la care astăzi poate 
puţini români se aşteaptă. Vom 
avea zece ani decisivi. Dacă 
noi vom fi la putere, vă 
garantez că România va avea 
o evoluţie spectaculoasă", a 
afirmat Orban.

Orban: Ne vom bate în Parlament să retrimitem 
spre Comisiile de buget-finanţe raportul la

 rectificarea bugetară

Orban: Doar PNL are vocaţia de a dezvolta, 
de a moderniza România
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Din nevoia de a oferi o platformă de 

implicare comunitară pentru tineri a apărut 
YES! Camp – o tabără digitală ce își propune să 
unească 9 comunități de tineri pentru 
schimbare de la mic la mare.

Youth Engagement in Society (YES) Camp 
este un proiect organizat de 3 absolvenți ai 
programului Future Leaders Exchange (FLEX) 
și finanțat de către Ambasada Statelor Unite ale 
Americii în România. Obiectivul taberei este de 
a crește gradul de conștientizare între tineri 
asupra temelor legate de democrație, 
participarea activă în comunitate și a 
problemelor sociale de actualitate în 
comunitatea lor și de a încuraja creșterea 
gradului de implicare comunitară a tinerilor.

Deoarece acest an ne-a dovedit importanța 
inițiativelor digitale, această tabără se va 
desfășura exclusiv online, sub formă de 
webinarii în perioada 17-31 octombrie 2020 
într-un regim special care nu se suprapune cu 
programul școlar. Căutăm tineri între 14-17 ani 
din și din apropierea orașelor Iași, Piatra 
Neamț, Vaslui, Alexandria, Caracal, Târgoviște, 
Arad, Oradea, Satu Mare. Participanții vor lua 
parte la sesiuni de educație civică, educație 

media și scriere de proiecte, gândite cu scopul 
de a-și înțelege mai bine comunitățile și modul 
în care le pot ajuta. De asemenea, participanții 
vor avea oportunitatea de a lucra direct cu 
experți pentru a-și scrie propriile proiecte pe 
care să le implementeze în comunitățile lor.

Credem că schimbarea vine de la mic la 
mare și de aceea susținem ideile tinerilor 
despre cum putem trăi într-o lume mai bună. 
Invităm orice tânăr care își dorește să aibă un 
impact în comunitatea sa, chiar dacă încă nu 
știe cum. Sesiunile noastre sunt gândite pentru 
a ajuta orice tânăr cu inițiativă să își 
îndepl inească dor ințe le sale pentru 
comunitatea sa. La finalul taberei, participanții 
vor pleca nu numai cu o mulțime de cunoștințe, 
dar și cu propriile proiecte scrise pentru 
inițiative locale pe care noi le vom sprijini.

Tabăra este în întregime GRATUITĂ, iar 
participanții trebuie să se asigure că au o 
conexiune stabilă la internet și un device ce se 
poate conecta la platforme de comunicare 
precum Zoom.

Aplicațiile sunt deschise până pe data de 25 
septembrie, iar rezultatele vor fi anunțate pe 29 
septembrie.

C.C.D.
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Acțiunea desfășurată la 

sfârșitul săptămânii trecute s-a 
înscris în seria acțiunilor 
datorate  Săptămânii Europene 
a Mobilității, care anul acesta a 
avut tema „Mobilitate cu zero 
emisii pentru toți", reflectând 
dorința unanimă ca Europa să 
devină un continent neutru în 
privința emisiilor de carbon 
până în anul 2050.

Principalele măsuri pe 
temen lung sunt promovarea 
mersului cu bicicleta și pe jos, 
precum și a transportului public 
cu emisii de carbon reduse sau 
neutre, care vor avea efecte 
imediate.

Săptămâna Europeană a 
Mobi l i tă ț i i  es te  marcată 
începând cu anul 2002 și are 
scopul îmbunătățirii sănătății 
publice, contribuind la calitatea vieții prin promovarea unei 
mobilități curate și a unui transport urban durabil.

Cornelia RĂDULESCU

Tabăra digitală ”YES! Camp” își caută
 membri în Alexandria

APM Teleorman:

„Mobilitate cu 
zero emisii pentru toți"

Vicepremierul  Raluca 
Turcan anunţă că Guvernul va 
lansa o schemă de decontare 
pentru universităţi de 10 
milioane euro pentru achiziţia 
de măşti şi dezinfectanţi.

"La Consiliul Naţional al 
Rectorilor de la Braşov am 
anunţat că, împreună cu 
Marcel  Boloş,  min ist ru l  
Fondurilor Europene, vom 
lansa la nivelul Guvernului o 
schemă de decontare pentru 
universităţi de 10 milioane 
euro, pentru achiziţia de măşti 
şi dezinfectanţi pentru anul 
şcolar universitar în curs", a 
scris, sâmbătă, Turcan pe 
Facebook.

De asemenea, ea a anunţat 
că Guvernul va deconta cu 50 
de milioane euro achiziţia de 
dispozitive electronice pentru 
s t u d e n ţ i i  d e f a v o r i z a ţ i ,  

precizând că decontarea va 
funcţiona pe acelaşi principiu 

ca şi schema de decontare 
pentru tablete, măşti şi 
dezinfectanţi din învăţământul 
preuniversitar.

Turcan afirmă că aceste 
scheme de decontare sunt 

foarte eficiente.
"Ele au fost aplicate la 

achiziţia de echipamente şi 
materiale medicale pentru 
care, de la un plafon de 350 
milioane de euro ne apropiem 
deja de 1 miliard", spune 
vicepremierul.

O creştere a punctului de pensie nu va fi permisă peste 
ceea ce s-a putut realiza până în acest moment, a declarat, 
luni, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Bursa de Valori 
Bucureşti.

"Pentru că suntem la piaţa de capital şi la noi se uită mulţi 
investitori. Trebuie să dau un mesaj şi pentru investitori. Am 
avut săptămâna trecută mai multe discuţii şi trebuie să 
explicăm ce se întâmplă astăzi în Parlamentul României 
pentru că apar îngrijorări de la faptul că opoziţia, socialiştii, 
readuc din nou în discuţie creşterea punctului de pensie cu 
40%. Asta după ce Guvernul a făcut un lucru care iarăşi este 
unic în Uniunea Europeană, şi cred că în lume, să creşti 
cheltuielile cu pensiile, cu alocaţiile, într-un moment în care 
trecem prin cea mai mare criză economică. Şi aş vrea să-i 
asigur atât pe investitori, cât şi agenţiile de rating, şi pe cei de 
pe piaţa de capital că acest Guvern nu va permite, şi domnul 
premier este aici, nu va permite modificarea punctului de 
pensie în acest an. Rămâne aşa cum am stabilit la 
rectificarea bugetară. Nu vom permite în acest an o creştere 
a punctului de pensie peste ceea ce s-a putut face în acest 
moment. Este mesajul şi de la domnul premier şi este şi 
mesajul pe care îl dau astăzi aici pentru că nu trebuie să 
avem aceste îngrijorări pe piaţa de capital. Garantăm că vom 
gestiona finanţele publice, şi acesta este un mesaj şi pentru 
domnul preşedinte, cu responsabilitate şi precauţie", a spus 
Florin Cîţu.

Valoarea punctului de pensie a crescut cu 14% de la 1 
septembrie 2020, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei.

Cîţu: Nu vom permite 
în acest an o creştere a 

punctului de pensie peste
 ceea ce s-a putut face

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat, 
duminică, în cadrul unei conferinţe de presă 
susţinută la Iaşi, că anul acesta vor fi scoase la 

concursul de rezidenţiat mai multe locuri pentru 

specializările care au fost solicitate mai mult în 
timpul pandemiei de COVID-19.

Nelu Tătaru a răspuns jurnaliştilor că nu vor 
fi schimbări în ceea ce priveşte susţinerea 
examenului de rezidenţiat de anul acesta.

"Rezidenţiatul a fost anunţat în urmă cu şase 
luni. Sunt aceleaşi perspective. Vom avea un 
număr mai mare de locuri pentru specializări 
deficitare pe care le-am putut vedea şi gestiona 
în această pandemie", a afirmat ministrul 
Sănătăţii.

Examenul de rezidenţiat din acest an, în 
toate cele trei domenii - medicina, medicină 
dentară şi farmacie, a fost anunţat de către 
Ministerul Sănătăţii că va fi susţinut duminică, 
15 noiembrie. Numărul locurilor disponibile 
este de 6.100, cu 1.390 mai multe faţă de cele 
de anul trecut.

Turcan: Vom lansa o schemă 
de decontare pentru universităţi de 10 milioane 

euro pentru achiziţia de măşti şi dezinfectanţi

Ministrul Sănătăţii spune că 
vor fi scoase la rezidenţiat mai multe locuri 

pentru specializările deficitare
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Premierul Ludovic Orban a declarat sâmbătă, 
într-o conferinţă de presă la Botoşani, că şcolile 
care vor găzdui secţii de votare vor fi închise o zi 
sau două, însă cursurile nu vor fi suspendate, ci 
vor fi susţinute online.

El a precizat că o decizie privind numărul de 
zile în care unităţile de învăţământ vor fi închise 
pentru elevi va fi luată în cursul 
zilei de luni.

"Şcoala se va desfăşura 
online, o zi, două, vedem, 
hotărâm în cursul zilei de luni, 
înainte de vot şi după vot, 
pentru a permite dezinfectarea 
sălilor de clasă care vor fi 
localuri pentru secţiile de 
votare. Doar atât. Nu se vor 
suspenda, ci se vor ţine orele 
online în sălile respective, 
astfel încât să se asigure dezinfecţia şi pregătirea 
claselor pentru primirea elevilor", a afirmat 
premierul Ludovic Orban.

Premierul Orban a declarat şi vineri seara, la 
Reghin, că după alegerile locale va fi nevoie de 
cel puţin o zi pentru a asigura dezinfecţia şi 

pregătirea claselor în care au fost secţii de 
votare, dar că deocamdată nu a fost luată o 
decizie la nivel naţional privind desfăşurarea 
online a cursurilor.

"Cu siguranţă va exista o decizie unitară. Am 
avut deja o discuţie, dar până nu luăm decizia şi 
cu consultarea tuturor factorilor, Autoritatea 

Electorală Permanentă, INSP, 
Ministerul Sănătăţii, nu vreau 
să vă dau acum un răspuns, 
dar cu siguranţă vor exista zile 
în care se va desfăşura 
activitatea şcolară online, nu 
se vor suspenda cursurile, ci se 
vor desfăşura online. Pentru că 
avem nevoie de cel puţin o zi 
pentru a pregăti localurile 
secţiilor de votare, în condiţiile 
în care ştiţi că multe localuri ale 

secţiilor de votare sunt în şcoli. De asemenea, 
vom avea nevoie de cel puţin o zi pentru a asigura 
dezinfecţia şi pregătirea claselor în care au fost 
secţii de votare pentru reprimirea copiilor", a 
declarat Ludovic Orban, într-o conferinţă de 
presă.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Vom lua măsurile legale care se impun. Dacă va fi 
necesar să facem modificări ale legii, vom face

“Nu pot să-mi imaginez că un profesor poate să refuze 
să predea copiilor. Vom lua măsurile legale care se impun 
în astfel de situații”, a declarat în această dimineață 
premierul Ludovic Orban, întrebat ce măsuri ia cu privire 
la cadrele didactice ce refuză să predea online și lasă 
clase întregi fără contact cu educația.

“Dacă va fi necesar să facem modificări, vom face 
modificări“, a continuat Orban, cu referire la o eventuală 
modificare a legii educației pentru a introduce predarea 
online printre obligațiile cadrelor didactice.

Premierul a precizat, însă, că “nu putem să judecăm 
dascălii pentru câteva cazuri individuale. Marea 
majoritate a dascălilor se adaptează, evoluează și își 
realizează misiunea de a educa copiii“.

Premierul Ludovic Orban s-a declarat împotriva 
propunerii preşedintelui CJ Harghita, care sugerase ca în 
judeţele cu scenariul verde elevii de la grădiniţă şi din 
ciclul primar să nu poarte mască de protecţie. Orban a 
precizat că cea mai sigură măsură de împiedicare a 
răspândirii virusului rămâne purtatul măştii, informează 
Agerpres.

„Am văzut, copiii sunt ascultători, copiii respectă 
această regulă la şcoală şi nu văd de ce trebuie să existe 
unii care să instige la nerespectarea acestei reguli. O să 
îşi asume ei răspunderea pentru îmbolnăvirea copiilor, 
pentru faptul că odată îmbolnăviţi copiii pot să ducă boala 
acasă? Îşi asumă ei răspunderea pentru un asemenea 
risc major? În ceea ce ne priveşte pe noi, nu putem fi de 
acord cu o astfel de propunere”, a afirmat Ludovic Orban.

Premierul a spus că o astfel de propunere (de 
renunţare la mască) nu are niciun fundament.

„E o propunere cu care noi nu suntem de acord. 
Obiectivul nostru fundamental este acela de a respecta 
dreptul la educaţie al copiilor şi acela de a proteja 
sănătatea copiilor şi a cadrelor didactice în cadrul şcolii, în 
cadrul procesului educaţional. Cea mai sigură măsură de 
împiedicare a răspândirii virusului este portul măştii, 
alături de celelalte măsuri pe care le-am instituit, 
dezinfecţia, păstrarea atât cât e posibil a distanţei fizice, 
igiena personală care să fie asigurată pentru copii”, a 
explicat Orban, duminică, într-o conferinţă de presă la 
Iaşi.

Cursurile nu se vor
 suspenda în şcolile închise pentru alegeri, 

se vor ţine orele online

Ludovic Orban, 
despre profesorii care nu 

vor să predea online: 

Orban respinge ideea
 renunţării la mască de către

 elevii din scenariile verzi

Odată cu primele frunze 
galbene și primele ploi de 
toamnă începe să-și intre în 
drepturi și sezonul virozelor 

respiratorii. Ne va curge nasul, 
vom tuși, vom avea febră și cu 
toții ne vom întreba dacă 
această stare de rău înseamnă 
răceală, gripă sau Covid-19. 
Simptomele celor trei afecțiuni 
sunt asemănătoare. Totuși, 
unele mici detalii fac diferența.

Situație sensibilă și incertă 
anul acesta, când sezonul de 
răceală și gripă se va suprapune 
peste pandemia de coronavirus. 
Ne vom mai trimite copiii la 
școală, vom mai merge la 
serviciu dacă tușim și ne doare 
capul? Ne tratăm cu ceaiuri sau 
sunăm la 112? Autoritățile se 
așteaptă ca centrele de testare 
și spitalele să fie luate cu asalt în 
lunile de toamnă. Totuși, înainte 
de a vă panica, încercați să 
faceți diferența dintre cele trei 
afecțiuni.  

Cum debutează 
Răceala debutează cu nas 

înfundat, strănut, ușoară stare 
de oboseală, durere și usturime 
în gât. Durează doar câteva zile 

(3-7) și în continuare se 
manifestă cu rinoree, tuse 
seacă. 

Gripa vine cu simptome mai 

puternice: febră de peste 39 de 
grade Celsius, frisoane, dureri 
mari de cap, dureri musculare, 
dureri în gât, tuse seacă și stare 
generală de rău. Pot apărea 
toate brusc, în același timp. 

C o r o n a v i r u s u l  e s t e  
imprevizibil. Poate debuta cu 
pierderea gustului și mirosului 
sau cu tuse și febră, ori doar cu o 
stare de oboseală inexplicabilă. 
Pe parcurs, simptome sunt vagi 
și variate, pot apărea doar unul, 
două sau mai multe în același 
t imp: febră, tuse seacă, 
dificultăți de respirație, stare de 
oboseală, dureri musculare, 
pierderea gustului și mirosului, 
probleme digestive (greață, 
diaree). 

Evoluția bolii
Răceala se instalează 

treptat. Simți că ești pe punctul 
să răcești înainte de a-ți fi cu 
adevărat rău. În felul acesta, ai 
timp să iei măsuri. Ceaiurile, 
siropurile pe bază de plante, 
inha la ț i i le  cu  abur  sunt  

suficiente pentru a te pune rapid 
pe picioare. 

Gripa debutează brusc cu 
febră, dureri de cap și stare 
generală de rău. Gripa lovește 
în forță, simtomele se instalează 
brusc, iar vindecarea este mai 
anevoioasă. Dacă nu e tratată 
cu seriozitate, pot apărea 
complicații. 

Coronavirusul este și la 
acest capitol imprevizibil și 
diferit de la persoană la 
persoană. Unii pot rămâne pe 
toată perioada cu simptome 
ușoare, în cazul altora apar 
complicații bruște, starea se 
poate modifica de la o oră la 
alta, cu perioadă de vindecare 
ce durează mai bine de 4 
săptămâni. Mulți pacienți rămân 
și după vindecare cu oboseală 
și dificultăți de respirație. 

Asemănări între cele trei 
afecțiuni

Toate cele trei afecțiuni se 
transmit pe calea aerului, prin 
tuse, strănut, contactul cu 
suprafețe contaminate și apoi 
atingerea feței. Coronavirusul 
este extrem de contagios. 

Nu se tratează cu antibiotice. 
În caz de răceală și gripă este 
nevoie de antivirale, iar infecția 
cu Covid-19 implică o schemă 
de tratament personalizată, la 
recomandarea medicului.  

Toate aceste simptome 
trebuie analizate în context. 
Probabilitatea să fie vorba 
despre Covid-19 e mai mare în 
cazul în care știți să fi intrat în 
contact cu persoane infectate 
(în ultimele 14 zile), ați participat 
la adunări și activități cu un 
număr mare de oameni, nu ați 
purtat peste tot mască, la locul 
de muncă nu se iau toate 
măsurile de distanțare și 
protecție.   

Cum faci diferența între răceală, 
gripă sau Covid-19
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Toamnă târzie. Vremea era încă frumoasă, doar pe cursul 
râului Sîi se zărea o ceață timidă. Am urcat „rusca” în viteza 
cailor putere ai mașinii și am cotit-o pe prima potecă la dreapta. 
Înaintând ușor încercam să-mi amintesc unde este via 
bunicului meu. Dar totul era schimbat topografic, nimic nu mai 
era ca înainte, doar corbii ce stăteau ici colo ciugulind la cine 
știe ce păreau dintotdeauna acolo și neschimbați. Deodată, 
sub orizontul soarelui la apus îmi apăru în privire o vie înțelenită 
de buruieni și uscată ca un regret: era chiar via copilăriei mele 
cu basme și povești nemuritoare. Cu ochi de plumb am retrăit 
acea copilărie când veneam cu bunicii și părinții mei să 
culegem strugurii mustoși.

- Uite, Mihăiță via asta este cumpărată pe ”icușarii” mei, îmi 
spunea mama în timp ce culegea la vie.

- Ce sunt ăia „icușari”, mamă?
-” Salbă”, bani din aur din ăia vechi după timpuri. Aveam doi 

de la bunică-ta, unul mai mare și unul mai mic, uite așa, mi-a 
arătat mama rotunzindu-și degetele în formă de cerc.

- Ea, la rândul ei, îi avea de la mama ei. Când a venit din 
război bunică-tu eu aveam zece ani și mama, bunica ta bună, a 
murit… El s-a însurat și, la puțin timp, cu cei doi „icușari” pe 
care mi-i lăsase bunica ta, a cumpărat de la cineva un car cu doi 
boi și via asta… Mult am mai plâns atunci… Era singurul lucru 
pe care îl aveam de la bunica ta. Când se făcea horă în sat mă 
îmbrăcam în „Ie” și-mi puneam salba la gât, a încheiat mama cu 
lacrimi în ochi…

Inima îmi bătea în ritmul vântului ruginit. Umbre sângerii mă 
îmbrăcau în marmura neagră a orizontului și retrăiam totul într-
un clișeu de vis alb-negru.  Înveșmântat în hainele cenușii ale 
toamnei am plecat pe drumuri de ploi, dar rămas chinuit de 
amintiri ca o istorie… (Din volumul „Îngerul fără aripi”, volumul 
II)

Mihail TĂNASE

Un avion face o rotire neaşteptată şi zboară răsturnat. 

Stewardesa: "Dragi pasageri, vă rog să vă păstraţi calmul. 

Pilotul îşi toarnă picăturile în nas, după care vom reveni la 

zborul obişnuit".

***

Discuţie între două prietene bune:

- Fată, ştii, eu niciodată nu mi-am înşelat iubitul...

- Dragă, tu acum te lauzi sau te plângi?

Pastila de râs

Microsoft își depozitează 
serverele sub apă în cadrul 
unui program test, în speranța 
că în mediul acvatic centrele 
de date ale companiei sunt 
protejate mai bine, scrie CNN. 

Echipa de la 
Microsoft a emis 
ipoteza că azotul, 
care este mai puțin 
c o r o z i v  d e c â t  
o x i g e n u l ,  ș i  
a b s e n ț a  
in teracț iuni i  cu 
s e r v e r e l e  
respective fac ca 
centrul de date să 
fie mai fiabil sub 
apă.

De asemenea, 
temperaturile de pe fundul 
mărilor fac ca auto-răcirea 
componentelor hardware să 
se facă mult mai bine decât 

dacă centrele de date ar fi 
operate pe uscat.

Recent, Microsoft a scos al 
do i lea  cen t ru  de  da te  
s u b a c v a t i c  d i n  M a r e a  
Nordului, în apropiere de 

Scoția. Compania tehnologică 
a amplasat un centru de date 
la 50 de metri sub apă în 
pr imăvara anului  2018, 
numindu-l Project Natick.

Acum, centrul de date a 
fost scos pentru a vedea în ce 
stare este serverul.

„ A m  f o s t  d e s t u l  d e  
impresionați de cât de curat 
era, de fapt”, a spus Spencer 

Fowers, membru 
p r i n c i p a l  a l  
personalului tehnic 
a l  g rupu lu i  de  
cercetare Microsoft 
pentru proiectele 
speciale.

Acesta este cel 
de al doilea proiect 
a l  ce lor  de la  
Microsfot, în care 
plasează serverele 
companiei în medii 
acvatice după ce în 

august 2016 un astfel de 
centru de date a fost pus sub 
apă în Pacific, în apropierea 
coastei Californiei.

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

„Primăria comunei Viișoara în calitate  de  autoritate contractantă, cu  sediul în comuna 
Viișoara, județul Teleorman, având  CUI 4253774, tel/fax 0247360615/0247360506, 
organizează  la  data  de 21.10.2020, orele10.00, la  sediul primăriei Viișoara, licitație publica 
pentru inchirierea prin licitatie publica  a proprietății imobiliare „Teren intravilan, având 
suprafața  de  6691 mp, amplasat în strada Fermierilor, comuna Viișoara, județul Teleorman”.

Suprafata de teren intravilan de 6691 mp se va licita lotizat, astfel:  
- lotul 1, cu numarul cadastral 22349, inscris in cartea funciara nr. 22349 al Comunei 

Viisoara, in  suprafata de  1388 mp;
- lotul 2 - cu numarul cadastral 22350, inscris in cartea funciara nr. 22350 al Comunei 

Viisoara, in  suprafata de  331 mp;
- lotul 3 – cu numarul cadastral 22351, inscris in cartea funciara nr. 22351 al Comunei 

Viisoara, in  suprafata de  4972 mp;
Documentația  de  atribuire poate  fi  cumpărată  de  la  sediul primăriei comunei Viișoara  

contra  sumei  de 10,00 lei.
Data  limită pentru solicitarea clarificărilor este 07.10.2020.
Ofertele  se  vor depune până  la  data  16.10.2020 orele16.00 la  sediul primăriei comunei 

Viișoara, într-un  exemplar, în două plicuri închise și sigilate.
Instanța competenta în soluționarea litigiilor apărute în procedura licitației este  

TRIBUNALUL  TELEORMAN, cu  sediul în mun. Alexandria, str. Ion Creangă, nr. 54, tel/fax 
0247-314143; sesizarea instanței se va face în termen de 3 zile.

Data  transmiterii anunțului  de  licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării este 
21.09.2020 .

Anunţ

privind decizia etapei de încadrare
SC TERA AGRO TR SRL, titular al proiectului „Construire anexă gospodărească  hală 

pentru utilaje agricole”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de 
către APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiectul „Construire anexă gospodărească  hală pentru utilaje agricole”, 

propus a fi amplasat în comuna Frumoasa, sat Frumoasa, județul Teleorman.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman de luni până joi 
între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, 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 peagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Studiile arată că device-urile folosite excesiv duc la 
performanţe academice slabe ale copiilor, iar vizionarea a 
peste două ore de televiziune pe zi echivalează cu pierderea a 
4 luni de învăţare. Copiii români petrec aproximativ 4 ore pe zi 
pe ecrane.

Cu siguranţă că mijloacele electronice oferă un acces mai 
bun la informaţie, mai ales acum, de când cu şcoala online.

Însă, dacă un copil se uită la televizor sau se joacă peste 
două ore pe zi, studiile arată că sunt riscuri: cititul şi numerele îi 
vor face probleme copilului.

 „Tot ceea ce este într-un joc video în desene animate sunt 
cadre foarte rapide, ori chestia asta face creierul copilaşului să 
lucreze foarte foarte repede şi aduce o stare de agitaţie. Dacă 
părintele acela îşi lasă copilul sau îi pune copilului un telefonaş, 
o tabletă, un PSP sau orice alt device care să-l facă pe copil să 
stea liniştit, acel părinte va plăti preţul. Se luptă un element, 
logic, raţional, explicaţia, cu un element de plăcere, faptul de a 
se simţi bine pe şi cu un device, da, asta înseamnă pentru copil 
o formă de dependenţă”, avertizează psihologul Diana Miron.

Sunt, totuşi, mai multe soluţii.
„Să-i faci tu, ca părinte, un program, care să te includă şi pe 

tine, să fie supravegheat de un adult, de un alt adult, dacă 
părinţii nu au acest timp”, punctează specialista.

„Pe orice calculator sau device există un tool . Prin acesta, 
poţi să limitezi intervalul orar în care un copil poate accesa 
calculatorul. Se pot face tot felul de restricţionări. Să permiţi 
numai anumite site-uri sau să restricţionezi un anumite gen de 
conţinut. Poţi să creezi un user, un profil prin care îi dai numai 
anumite drepturi, spre exemplu nu are drept deloc la facebook, 
la internet”, îi sfătuiește pe părinți Ionuţ Traşcă, IT-ist.

Studiile arată că dispozitivele
 folosite în exces duc la 

performanţe academice 
slabe ale copiilor

România reală
Via străbună

De ce își depozitează 
Microsoft centrele de date pe fundul mărilor



1831: S-a născut 
Grigore Cobălcescu, 
g e o l o g  ş i  
paleontolog român, 
m e m b r u  a l  
Academiei Române 
(d. 1892).
1862: Preşedintele 

S t a t e l o r  U n i t e  
Abraham Lincoln a 
emis Proclamaţia de 
Emancipare prin care 
decreta eliberarea 
tuturor sclavilor negri 
d i n  t e r i t o r i u l  
confederat.
1866: S-a născut 

Iuliu Cezar Săvescu, 
poet român (d. 1903).
1904: S-a născut 

Nicolae Argintescu-
Amza, critic de artă, traducător şi eseist român (d. 1973).
1914: S-a născut Alice Botez, prozatoare română (d. 

1985).
1914: A murit Henri Alain-Fournier, scriitor francez (n. 

1886).
1919: A murit Alexandru Şuţu, medic psihiatru, 

membru corespondent al Academiei Române (n. 1837).
1975: A murit Enrico Bompiani, matematician, unul 

dintre fondatorii Uniunii Internaţionale de Matematică, 
membru de onoare străin al Academiei Române (n. 1889).
2007: A murit Marcel Marceau, actor francez (n. 1923).
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Va recomandam 
sa fiti foarte atent cu 
colegii si cu partenerii 
de afaceri. Nu este 
cazul sa va ingrijorati 
din cauza dificultatilor 
financiare. Va ajută o 
persoana din familie. 

Trecet i  pr intr-o 
perioada dificila, din 
cauza neintelegerilor 
cu un partener de 
afaceri. Ca sa depasiti 
toate obstacolele, 
este indicat sa aveti 
rabdare si sa nu fiti 
impulsiv.

Este posibil sa aveti 
o nereusita in afaceri 
si sa fiti dezamagit. Nu 
este cazul sa va 
intristati. S-ar putea sa 
intampinati cateva 
dificultati din cauza 
unor probleme de 
comunicare. 

S-ar putea ca un 
prieten de familie sa 
v a  p r o p u n a  o  
c o l a b o r a r e .  Va  
s f a t u i m  s a  o  
acceptati. Consultati-
va si cu partenerul de 
viata! Ar fi bine sa va 
odihniti mai mult.

Dimineata s-ar 
putea sa intarziati cu 
lucrarile de serviciu. 
Nu provocati discutii 
aprinse cu superiorii! 
S p r e  s e a r a ,  v a  
r e g a s i t i  b u n a  
dispozitie intr-o vizita 
la prieteni.

Este posibi l  sa 
plecati intr-o delegatie. 
Va sfatuim sa aveti 
grija de bagaje, sa nu 
p i e r d e t i  c e v a  
important. Relatiile cu 
colegii sunt excelente. 
Fiti atent cu partenerul 
de viata.

Se anunta o zi 
i nca rca ta .  Dupa-
amiaza va schimbati 
p r o g r a m u l  s i  v a  
ocupati de problemele 
partenerului de viata. 
S-ar putea sa fiti 
nevoit sa cheltuiti o 
suma importanta. 

La serviciu sunteti 
predispus sa faceti 
greseli. Va sfatuim sa 
nu va enervati si sa 
acceptati ajutorul 
colegilor. Iesiti in 
lume! Menajați-vă, 
altfel riscati sa va 
surmenati.

S-ar putea sa va 
c o n f r u n t a t i  c u  
probleme financiare. 
Va sfatuim sa fiti mai 
o p t i m i s t .  D u p a -
amiaza puteti petrece 
momente placute 
alaturi de persoana 
iubita.

BERBEC

Dimineata s-ar 
putea sa va loviti de 
dificultati si sa aveti 
impresia ca va zbateti 
degeaba. Partenerul 
de viata va sustine. 
S u n t  s a n s e  s a  
rezolvati impreuna o 
problema arzatoare.

Este posib i l  sa 
renuntati o calatorie din 
cauza unei probleme 
de sanatate. Relatiile 
cu partenerul de viata 
sunt tensionate din 
cauza unei rude care 
incearca sa se bage 
intre voi. 

V-ati propus sa 
incepeti o activitate 
noua, dar sunteti prea 
nerabdator. Va sfatuim 
sa evitati discutiile in 
con t rad ic to r iu  cu  
colegii. Concentrati-
va asupra problemelor 
urgente! 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.
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CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
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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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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 
t impului  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 
d inco lo  de  mâ ine  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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Al-Hilal, echipa antrenată de Răzvan 
Lucescu, a remizat, scor 0-0, cu Shahr 
Khodrou, rezultat ce îi garantează calificarea în 
optimile Ligii Campionilor Asiei. În partida de 

duminică, formația saudită nu s-a putut baza pe 
15 jucători, printre care și vedetele Bafetimbi 
Gomis și Sebastian Giovinco, depistați cu 
COVID-19.

La finalul meciului disputat în condiții 
speciale, Răzvan Lucescu a transmis că, 
indiferent de dificultățile pe care le va întâlni 

echipa sa în următoarea perioadă, obiectivul 
rămâne câștigarea Ligii Campionilor, 
performanță pe care a reușit-o și în sezonul 
trecut.

Al-Hilal, remiză în Liga Campionilor Asiei 
fără 15 jucători

”Avem o mare dorință de a câștiga din nou 
Champions League și a îndeplini visul fanilor. 
Vom lupta până la capăt, indiferent de 
dificultățile pe care le vom avea. Fiecare zi e o 
nouă aventură pentru noi, în această situație 
excepțională.

Avem încredere în tinerii fără experiență 
internațională, chiar dacă mulți dintre ei nici n-
au evoluat în ultimul sezon. N-am putut face 
decât o schimbare, dar sunt satisfăcut de 
atitudine, disciplină și spiritul lor de luptă. Chiar 
am avut oportunități de gol și puteam învinge”, 
a declarat Răzvan Lucescu, după meci.

Datorită egalului cu Shahr Khodrou, Al-Hilal 
este lider în grupa B a Ligii Campionilor Asiei, 
cu 11 puncte, trei avans față de Pakhaktor și 
patru față de Al-Ahli Dubai, cu o etapă rămasă 
de disputat.

SPORT

Djurgardens IF, adversara formaţiei CFR Cluj în turul al 
treilea preliminar al Europa League la fotbal, a terminat la 
egalitate, 1-1, cu Oestersunds FK, duminică, în deplasare.

Meciul a avut loc în etapa a 21-a a campionatului de fotbal 
al Suediei, dar Djurgardens a disputat 20 de jocuri până 
acum. Antrenorul suedezilor are cinci jucători accidentaţi 
după jocul cu FC Europa, din Europa League. Numai că şi de 
la CFR ar putea lipsi o piesă de bază, Ciprian Deac.

Meciul dintre Djurgardens şi CFR Cluj va avea loc joi, de la 
ora 20:00, la Stockholm şi va putea fi urmărit în format Live 
Text pe digisport.ro.

Oaspeţii au deschis scorul prin Magnus Eriksson (62), dar 
Oestersunds a egalat în ultimele minute ale partidei, prin 
Francis Jno-Baptiste (90+1). Adversara românilor a coborât 
pe locul 5 în campionatul Suediei, în timp ce Oestersunds a 
rămas pe locul 8.

Djurgardens, adversara CFR-ului a făcut 1-1 pe teren 
propriu

În 20 de runde disputate de Djurgardens până acum, 
echipa are 9 victorii, 6 înfrângeri şi 5 rezultate de egalitate. 
Este o echipă care marchează mult, 30 de goluri, dar şi 
primeşte destule goluri, 22.

Djurgardens a evoluat în formula Per Bratveit - Aslak 
Witry, Jacob Larsson, Jonathan Augustinsson, Elliot Kaeck - 
Curtis Edwards, Jesper Karlstroem - Jonathan Ring (Oscar 
Pettersson, 90), Magnus Eriksson, Edward Chilufya (Kevin 
Walker, 71) - Emir Kujovic (Karl Holmberg, 78), anunţă 
Agerpres.

În clasament, Malmoe FF conduce detaşat, cu 41 de 
puncte, urmată de BK Haecken, 34 puncte (19 jocuri), IF 
Elfsborg, 34 puncte (20 j), IFK Norrkoeping, 33 puncte, 
Djurgardens IF, 32 puncte (20 j), etc.

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.

Adversara CFR-ului 
are cinci accidentaţi,

 s-a împiedicat şi a coborât 
pe locul 5

Vejle, echipa antrenată de 
Costel Gâlcă, a câștigat fără 
drept de apel meciul din etapa 
a doua a primei ligi din 
D a n e m a r c a ,  4 - 1  c u  
Sonderjyske.

Nou promovata Vejle a 
deschis scorul în finalul 
p r i m e i  r e p r i z e ,  p r i n  
Goncalves Sousa, care a 
transformat o lovitură de la 
11 metri.

Imediat după pauză, 
Sonderjyske a egalat, prin 
Anders Jacobsen,  însă 
formația lui Costel Gâlcă a 
reușit să revină în avantaj în 

minutul 62, prin același 
Goncalves Sousa, din nou de 
la punctul cu var. Finalul de 

meci le-a aparținut celor de la 
Vejle care au mai punctat de 
două ori prin Arbnor Mucolli, în 

minutele 84 și 90+7.
Vejle, victorie categorică în 

a doua etapă din Danemarca
Victoria cu Sonderjyske 

a consemnat pr imele 
puncte obținute de Vejle în 
noul sezon din Danemarca. 
În runda inaugurală, echipa 
lui Costel Gâlcă a fost 
învinsă, scor 2-4, de 
Aarhus.

Etapa viitoare, Vejle va 
primi vizita celor de la FC 
Copenhaga, care au avut 

un start  de sezon sub 
așteptări, cu două înfrângeri în 
primele două etape.

Răzvan Lucescu, prima reacție 
după calificarea obținută fără cei 15 jucători

 depistați cu COVID-19: ”E o aventură”

Costel Gâlcă a obținut prima victorie 
în noul sezon din Danemarca! 

Vejle, 4-1 cu Sonderjyske
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