
Întreprinderile Mici şi 
Mijlocii (IMM), persoanele 
fizice autorizate (PFA), 
o r g a n i z a ţ i i l e  
neguvernamentale (ONG) 
şi cabinetele medicale 
individuale (CMI) pot aplica 
pentru microgranturile de 
2.000 euro până pe 21 
octombrie, noul termen 
l i m i t ă  d e  î n s c r i e r e ,  
informează vineri Ministerul 
Economiei.

(Continuare  în  
pagina  4)

Drogur i le  ş i -au  
făcut apariţia, încet, 
dar sigur şi pe „piaţa 
neagră” din judeţul 
Teleorman. Mai mulţi 
traficanţi de droguri din 
judeţul Teleorman au 
fost luaţi pe sus de 
m a s c a ţ i .  L a  
p e r c h e z i ţ i i l e  
domiciliare, oamenii 
legii au găsit în casele 
acestora mai multe 
grame de cocaină și 
cannabis.

(Continuare  în  
pagina  2)

În urma a nouă percheziții efectuate în Teleorman și 
Argeș, au fost ridicate peste 800.000 de țigarete 
susceptibile a proveni din contrabandă. 

Captură record pentru polițiștii din Teleorman. În 
perioada 8 – 14 octombrie 2020, polițiști din cadrul I.P.J. 
Teleorman – Serviciul de Investigare a Criminalității 
Economice au desfășurat o acțiune care a avut ca scop 
administrarea probatoriului în cadrul unui dosar penal 
aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Videle, în care sunt cercetate 12 persoane, 
pentru contrabandă. 

Din probatoriul administrat au rezultat indicii că, în 

cursul lunii octombrie 2020, doi bărbaţi s-ar fi 
aprovizionat cu țigări de contrabandă, care urmau să fie 
vândute persoanelor ce se ocupau cu distribuirea unor 
astfel de țigări în județele Teleorman și Argeș.

(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. 3549, Sâmbătă 17 Octombrie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

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

(€) 1 EUR 
4.8737 lei

($) 1 USD
4.1622 lei

1 XAU 
255.3024 lei

(£) 1 GBP 
5.3835 lei

(Gramul
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CAS Teleorman:

Medicamentele 
cu şi fără 

contribuţie personală 
în tratamentul 

ambulatoriu

Repere teleormănene:

Grigore Sin Gheorghe, 
unul dintre fondatorii 

orașului Alexandria

Termenul limită pentru 
accesarea microgranturilor de 2.000

 de euro, prelungit până pe 21 octombrie

Captură record! Peste 
800.000 de țigarete de contrabandă

Cocaină și cannabis, descoperite în 
casa unui teleormănean
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A s t f e l ,  î n  a c e a s t ă  

perioadă, polițiștii au surprins 
în flagrant delict trei bărbaţi, 
imediat după ce ar fi intrat în 
p o s e s i a  ț i g ă r i l o r  d e  
contrabandă achiziționate de 
la persoanele care se 
aprovizionaseră cu țigarete.

Î n  c a u z ă ,  a u  f o s t  
continuate cercetările și au 
fost efectuate 9 percheziții 
domiciliare, în  județele 
Teleorman și Argeș, reușindu-
se descoperirea și ridicarea a 
810.000 de țigarete provenite 
din contrabandă, precum și a 
altor mijloace de probă.

În cauză, au fost puse în 
executare 7 mandate de 
aducere față de persoanele 

cercetate pentru comiterea 
infracțiunii de contrabandă, 
d ispunându-se  măsura  
preventivă a reținerii față de 
patru.

Ulterior, față de trei dintre 
acestea a fost dispusă 
arestarea preventivă, iar față 
de a patra a fost dispusă 
m ă s u r a  p r e v e n t i v ă  a  
controlului judiciar. 

P r i n  a c t i v i t a t e a  
infracțională, s-ar fi cauzat 
bugetului general consolidat 
al statului un prejudiciu în 
valoare de circa 500.000 de 
lei.

Pentru documentarea 
activității infracționale, s-a 
beneficiat de sprijinul de 
special i tate al Direcției 

Operațiuni Speciale din 
cadrul Poliției Române. 

C. DUMITRACHE

Şaptesprezece ţări, între care şi România, din totalul celor 27 
de state membre ale Uniunii Europene, precum şi Marea 
Britanie, sunt marcate cu roşu pe noua hartă europeană de risc 
epidemic pentru COVID-19 publicată joi de Centrul european 
pentru prevenirea şi controlul bolilor (ECDC), informează AFP.

Pe această hartă, doar trei ţări din UE sau din Spaţiul 
Economic European (Norvegia, Finlanda şi Grecia) sunt în 
mare parte marcate în verde, în timp ce cinci ţări (Italia, Cipru, 
Estonia, Lituania şi Letonia) sunt în principal marcate în 
portocaliu.

Totuşi, cinci ţări (Germania, Austria, Suedia, Danemarca şi 
Islanda) nu au fost evaluate în această hartă cu cod de culori din 
'lipsa datelor de la teste', dintr-un motiv neprecizat. ECDC nu a 
putut comenta deocamdată această absenţă.

Potrivit recomandărilor, spre deosebire de cei care vin dintr-o 
zonă verde, călătorii care vin dintr-o zonă portocalie şi roşie (sau 
gri) pot fi supuşi măsurilor restrictive la sosire.

În total, 16 ţări ale UE, inclusiv Franţa, Spania, Polonia şi 
România, precum şi Regatul Unit apar în roşu pe această hartă 
ce arată situaţia epidemiologică europeană.

A c e a s t ă  
c a r t o g r a f i e r e ,  
detaliată până la 
nivel regional, are ca 
s c o p  d e f i n i r e a  
zonelor de risc, dar 
n u  e s t e  
constrângătoare.

Ea cumulează 
trei criterii pentru 
clasificarea ţărilor: 
rata de noi cazuri la 
100.000 de locuitori în ultimele 14 zile, numărul de teste la 
100.000 de locuitori efectuate în ultima săptămână şi rata 
testelor pozitive (dacă este mai mare sau mai mică de 4%).

Potrivit compromisului decis marţi la Luxemburg, această 
hartă trebuie actualizată în fiecare săptămână.

Pentru a fi clasificată în verde, o regiune trebuie să 
înregistreze mai puţin de 25 de cazuri noi la 100.000 de locuitori 
în ultimele două săptămâni şi un procent de teste pozitive mai 
mic de 4%. O zonă este marcată în roşu când numărul de cazuri 
noi depăşeşte 50 la 100.000 de locuitori în decursul a două 
săptămâni, iar rata cazurilor pozitive depăşeşte 4% sau când 
criteriul pentru cazurile noi depăşeşte 150.

Categoria portocalie grupează două categorii: regiunile cu 
mai puţin de 50 de cazuri la 100.000 de locuitori, dar o rată de 
testare pozitivă mai mare de 4%, sau cele unde se înregistrează 
între 25 şi 150 de noi cazuri la 100.000 de locuitori, dar o rată de 
teste pozitive mai mică de 4%.

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

Captură record! Peste 
800.000 de țigarete de contrabandă

Cocaină și cannabis, descoperite în 
casa unui teleormănean
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Polițiștii Serviciului de Combatere a 

Criminalității Organizate Teleorman și 
procurorii D.I.I.C.O.T. Teleorman au efectuat 5 
percheziții domiciliare, în Teleorman, Ilfov și 
București, la domiciliile mai multor persoane 
bănuite de trafic de droguri de risc și de mare 
risc.

În fapt, în perioada aprilie – octombrie 
2020, mai multe persoane ar fi procurat 
droguri, pe care ulterior le-ar fi vândut în 
județul Teleorman.

3 persoane au fost conduse la sediul 

D. I . I .C.O.T.  Teleorman,  în vederea 
cercetărilor. Doi bărbați, în vârstă de 29, 
respectiv 30 de ani, din județul Teleorman și 
din București au fost reținuți pentru 24 de ore.

Ulterior, Tribunalul Teleorman a dispus 
arestarea preventivă a acestora pentru 30 de 
zile.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate, în 
vederea confiscării, aproximativ 40 de grame 
de cocaină, 140 de grame de cannabis, 4 
minicântare, 1 grinder și 2 telefoane mobile.

C. DUMITRACHE

Grupul Renault a lansat joi 
D a c i a  S p r i n g ,  p r i m u l  
automobil electric sub brand 
românesc. Comenzile pentru 
noul model vor fi preluate 
începând din primăvara anului 
2021.

Alături de modelul de serie 
destinat publicului larg, Dacia 
a prezentat joi şi două versiuni 
inedite destinate noilor forme 
de mobilitate: o versiune 
adaptată serviciilor de car 
sharing şi o versiune utilitară, 
denumită Cargo, pentru 
livrările pe distanţe scurte 
fără emisii poluante.

Cel mai ieftin automobil 
electric de pe piaţă oferă 
un spaţiu interior record 
pentru segmentul său, o 
motor iza re  e lec t r i că  
simplă şi fiabilă şi o 
autonomie rezonabilă, 
scrie Ziarul Financiar.

Sub liniile care evocă 
universul crossover, Dacia 
Spring se dezvăluie ca un 
vehicul de oraş polivalent şi 
practic.

P ion ie r  în  domen iu l  
mobilităţii electrice, Groupe 
Renau l t  a  dobând i t  o  
experienţă de zece ani, unică 
în lume. În Europa, una din 
cinci maşini electrice este 
c o n c e p u t ă  d e  G r o u p e  
Renault. Peste 30 000 de 
salariaţi ai companiei sunt 
pregătiţi pentru specificul 

mobilităţii electrice.
Comenzile pentru noul 

model Dacia Spring vor fi 
p re lua te  începând  d in  
primăvara anului 2021. Oferta 
comercială va cuprinde două 
nivele de echipare pentru 
varianta destinată publicului 
larg, iar costul bateriei va fi 
inclus în preţul de achiziţie.

„Marca Dacia a fost 
întotdeauna preocupată să 
răspundă nevoilor reale ale 
clienţilor. Suntem cunoscuţi în 

i n d u s t r i a  a u t o  p e n t r u  
revoluţiile pe care le-am creat, 
începând cu  Logan ş i  
continuând cu Duster, primul 
SUV accesibil publicului larg. 
Astăzi asistăm la cea de-a 
treia revoluţie a mărcii noastre 
iar numele său este Dacia 
Spring. Noul model va aborda 
trei pieţe diferite: cea a 
maşinilor personale, cea a 
serviciilor de car sharing, care 
cuprinde numeroşi operatori 
în toată Europa şi în fine cea a 

transportului  ut i l i tar pe 
distanţe scurte, cu versiunea 
Cargo. Dacia Spring se va 
remarca fără îndoială ca 
soluţia de mobilitate electrică 
accesibilă tuturor”, a spus 
Denis Le Vot, membru al 
Comitetului  Executiv al  
Groupe Renault, potrivit 
Mediafax.

„Fidel filozofiei modelelor 
Dacia, Spring este un vehicul 
economic atât la achiziţie cât 
şi în utilizare. Disponibil la un 

preţ  imbatabi l  cu o 
autonomie de 225 km 
(conform normei WLTP), 
m o d e l u l  î m b i n ă  
polivalenţa, fiabilitatea şi 
robusteţea. Atribute care 
c o r e s p u n d  p e r f e c t  
motorizării sale electrice. 
Motorul electric de 33 kW 
(echivalent cu 44 CP) este 
cuplat cu o baterie de 26,8 
kWh. Această tehnologie 

b e n e f i c i a z ă  d e  t o a t ă  
experienţa Groupe Renault în 
domeniu. O experienţă de 
zece ani, unică în lume. Fiabil, 
robust şi sigur, motorul 
asigură o acceleraţie liniară, o 
funcţionare silenţioasă şi 
lipsită de vibraţii. Spring are 
un cost de utilizare inferior 
celui al unui model echivalent 
cu motor termic întrucât atât 
costul energiei cât şi cel de 
întreţinere sunt mai mici”, a 
transmis compania.

Renault a lansat Dacia Spring, 
primul automobil electric al mărcii românești

Peste jumătate din statele UE 
sunt în zona roșie de risc epidemic 

pe harta Centrului European 
pentru Prevenirea Bolilor
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Premierul Ludovic Orban a criticat în 
termeni duri, joi seara, la Digi24, Curtea 
Constituțională, după decizia „abracadabrantă” 
pe care a luat-o în legătură cu alegerile 
parlamentare, spunând că această instituție 
trebuie „schimbată” și curățată de politruci, iar 
din componența ei ar trebui să facă parte 
tehnocrați.

„Decizia CCR mi se pare o încălcare 
flagrantă a Constituției de către organismul 
care trebuie să fie paznicul Constituției. Eu așa 
ceva... vă mărturisesc, deci, trebuie schimbat 
ceva, nu se mai poate așa, cu asemenea... 
Trebuie schimbată componența Curții 
Constituționale, trebuie eliminați politrucii de 
acolo, trebuie să intre numai magistrați cu 
cariere serioase în spate, nu oameni care au 
făcut politică și care sunt numiți acolo ca să 
răspundă la comenzi politice!” - a declarat 
premierul Ludovic Orban.

El a învinuit CCR și pentru creșterea 
cazurilor de COVID de la începutul verii, pentru 
că a creat un vid legislativ.

„Multe din decizii vin împotriva intereselor 
fundamentale ale României, vă dau numai un 
exemplu - decizia legată de lipsirea autorităților 
sanitare și a Guvernului de orice mijloc de a opri 
răspândirea virusului, care a provocat o 
creștere, cea mai spectaculoasă creștere a 
numărului de cazuri”, a adăugat Ludovic 
Orban.

„În săptămâna dinainte de decizie aveam 
370 de cazuri în medie pe zi și am sărit la în jur 
de 1.300 de cazuri la momentul la care s-a 
adoptat legea în perioada aia de 21 de zile în 
care a fost vid legislativ și în care noi nu am 
putut să luăm nicio decizie nici privitoare la 

persoanele diagnosticate pozitiv, nici privitoare 
la persoanele de contact pentru care se 
dispune carantinarea la domiciliu și alte 
măsuri”, a reamintit șeful executivului.

Curtea Constituțională a publicat, miercuri, 
motivarea deciziei prin care a stabilit că legea 
prin care Parlamentul stabilește data alegerilor 
legislative este constituțională. Potrivit 
motivării, alegerile pot fi amânate cu 3 luni, 
până în martie, dacă Parlamentul decide așa. 
De asemenea, CCR spune că odată intrată în 
vigoare legea (după promulgare), Hotărârea de 
Guvern prin care executivul stabilește data 
alegerilor pe 6 decembrie își încetează efectul.

„Repet, eu nu pot să înțeleg această decizie. 
Noi, Guvernul, am atacat la CCR legea prin 
care Parlamentul, o majoritate parlamentară, 
și-a arogat dreptul de a stabili data alegerilor. 
Vă dau un simplu exemplu pe care l-am scris 
acolo: parlamentarii nu răspund pentru votul lor 
în Parlament și pentru opiniile lor politice. Ce se 
întâmplă dacă o majoritate parlamentară nu 
pune pe ordinea de zi proiectul de lege privitor 
la stabilirea datei alegerilor? Ce se întâmplă? 
Că nimeni nu răspunde. Care e interesul unui 
parlamentar? Să-și prelungească mandatul cât 
mai mult, mai ales dacă nu va mai fi pe listă în 
alegerile parlamentare. Deci nu există niciun fel 
de răspundere pentru parlamentarii individuali 
care pot să împiedice organizarea de alegeri 
libere. Noi am atacat și Curtea se pronunță pe 
valabilitatea hotărârii de guvern, care a fost 
luată pe baza prevederilor constituționale și în 
baza legilor aflate în vigoare. O asemenea 
inepție n-am văzut în viața mea!” - a exclamat 
Ludovic Orban.

„De ce? Că dă ordine Florin Iordache și cu 
alții către Dorneanu și către judecătorii care au 
fost numiți politic, care dau pe bandă rulantă 
decizii care nu mai au nicio legătură cu 
Constituția României și cu democrația? Păi 
Parlamentul, majoritatea asta toxică, rezultatul 
alegerilor din 2016, cu Dragnea care povestea 
la tablă cum cresc toate, salarii, pensii și așa 
mai departe, majoritatea asta toxică distruge 
România, se comportă ca un inamic intern, noi 
nu mai avem nevoie de dușmani externi, că 
avem dușmani în țară!”, a răbufnit premierul.

Deputatul Calotă Ică Florică a fost inițial liberal, apoi a 

trecut la Alianța Liberalilor și Democraților, îndeplinind 

funcția de președinte al Organizației Județene 

Teleorman, pentru ca mai apoi să se întoarcă în PNL, cu 

primarii și consilierii locali și județeni, deputatul afirmând 

la vremea respectivă că s-a întors la matcă. Acum Calotă 

Ică Florică mai vrea un mandat de deputat din partea PNL-

ului, chiar dacă joi, 15 octombrie, lista candidaților 

teleormăneni nu fusese definitivată.

Ceea ce se știe cu siguranță este faptul că la Camera 

Superioară a Parlamentului candidează senatorul Eugen 

Pîrvulescu, președintele Organizației Județene 

Teleorman a Partidului Național Liberal, iar la Cameră pe 

primul loc se află Barbu Costel, secretarul general adjunct 

al Guvernului. De cine va fi urmat acesta rămâne de văzut. 

Poate fi deputatul Calotă Ică Florică, la fel de bine cum 

poate fi urmat de Florică Mara, prim vicepreședinte al 

Organizației PNL Teleorman.

Oricum liberalii au rămas stupefiați de demersul social-

democraților de a o pune a doua pe lista candidaților la 

Senat pe Carmen Daniela Dan, cea care s-a remarcat prin 

represiunile violente din 10 august 2018. Pesediștii au 

uitat-o cu desăvârșire pe Viorica Vasilica Dăncilă, fost 

premier și președinte al PSD-ului, o altă pată neagră pe 

obrazul social-democraților, chiar dacă aceasta a făcut 

mai multe drumuri la primăria Alexandriei, spre a-i cere 

sprijin lui Victor Drăgușin.

Acum deputatul Calotă Ică Florică crede că alegerile 

parlamentare din 6 decembrie 2020 nu mai pot fi amânate 

și se vor desfășura în ziua de Moș Nicolae, care va aduce 

unora dulciuri, iar altora o nuielușă. Deputatul Calotă mai 

susține că liberalii teleormăneni vor obține trei fotolii în 

Camera Deputaților.

Ioan DUMITRESCU

Alegătorul care deţine un act de identitate al cărui termen 
de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie - 6 decembrie 
îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat şi 
Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie în baza 
acestuia.

Precizările vin de la Biroul Electoral Central, care a emis o 
decizie de interpretare unitară a prevederilor legale.

''Alegătorul care deţine un act de identitate dintre cele 
prevăzute la art. 83 alin. (1) - (3) din Legea nr. 208/2015 (...), 
al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie 
- 6 decembrie, îşi poate exercita dreptul de vot la alegerile 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din data de 6 decembrie 
2020 în baza acestuia'', arată BEC.

Legea spune că alegătorii trebuie să aibă acte de 
identitate valabile în ziua votării.

Potrivit legii, cetăţenii români îşi pot exercita dreptul de vot 
în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: cartea de 
identitate; cartea electronică de identitate; cartea de 
identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul 
diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de 
serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de 
serviciu militar, în cazul elevilor din şcolile militare.

Urmașii Brătienilor

BEC: Alegătorul cu act de
 identitate expirat în perioada 

1 martie - 6 decembrie poate vota

Acordul încheiat în luna iulie 
la Consiliul European privind 
pachetul de redresare şi bugetul 
european este fundamental 
pentru redresarea la nivelul UE, 
chiar dacă negocierile au fost 
purtate într-o perioadă dificilă, 
au arătat joi oficialii români într-o 
întâlnire cu comisarul european 
pentru Buget şi Administraţie, 
Johannes Hahn.

Potrivit unui comunicat al 
M i n i s t e r u l u i  F o n d u r i l o r  
Europene, delegaţia României, 
condusă de vicepremierul 
Raluca Turcan, alături de Marcel 
Boloş, ministrul Fondurilor 
Europene, s-a întâlnit, la sediul 
MFE, cu Johannes Hahn.

Temele abordate s-au axat 
pe cele mai importante aspecte 
ale Agendei Europene privind 
poziţia României şi anume 
v i i to ru l  Cadru  F inanc ia r  
Multianual 2021-2027, cu 
accent pe elaborarea Acordului 
de Parteneriat şi a Programelor 
Operaţionale, Next Generation 
EU şi pe actuala perioadă de 
programare 2014-2020. Au fost 
discutate aspecte referitoare la 

rata de absorbţie, măsurile 
principale pentru creşterea 
absorbţiei şi ghidul orientativ de 
înch idere a  programelor  
operaţionale.

Vicepremierul Raluca Turcan 
a mulţumit reprezentanţilor 
Comisiei Europene pentru 
sprijinul constant acordat pe 
p a r c u r s u l  n e g o c i e r i i  
documentelor programatice 
2021-2027, exprimându-şi 
convingerea că acestea vor 
c o n d u c e  l a  r e d u c e r e a  
decalajelor de dezvoltare dintre 
Statele Membre.

"În context, oficialii români au 
precizat că acordul încheiat în 
luna iulie la Consiliul European 
privind pachetul de redresare şi 
b u g e t u l  e u r o p e a n  e s t e  
fundamental pentru redresarea 
la nivelul UE, chiar dacă 
negocierile au fost purtate într-o 
perioadă dificilă. Obiectivele pe 
termen scurt şi mediu, împreună 
cu cele pe termen lung oferite de 
diferite instrumente noi cum ar fi 
REACT UE, Fondul pentru o 
T r a n z i ţ i e  E c h i t a b i l ă  ş i  
Mecanismul de Redresare şi 

Rez i l i en ţă  t rebu ie  a ten t  
modificate pentru a răspunde 
nevoilor regiunilor. Ultimul 
instrument menţionat va fi 
transpus de către Statele 
Membre într-un set de măsuri 
concretizate printr-un document 
strategic "Planul Naţional de 
Relansare ş i  Rez i l ienţă"  
(PNRR) care va cuprinde şi 
scheme de ajutor de stat 
adresate IMM-urilor", se mai 
arată în comunicatul citat.

Comisarul  european a 
subliniat că o condiţie de 
cheltuire a banilor în PNRR este 
de a fi folosiţi în contextul 
actualei crize declanşată de 
pandemia SARS-CoV-19.

La final, oficialii români şi 
e u r o p e n i  a u  s u b l i n i a t  
necesitatea finalizării în termen 
util a negocierilor pe viitorul 
b u g e t  e u r o p e a n  p e n t r u  
r e d u c e r e a  d i s p a r i t ă ţ i l o r  
regionale şi  sat isfacerea 
nevoilor specifice de dezvoltare 
ale Statelor Membre şi regiunilor 
pentru a asigura un nivel 
superior al competitivităţii UE, 
prin Politica de Coeziune.

Ludovic Orban, atac dur la CCR: 
Trebuie schimbat ceva, trebuie eliminați 

politrucii de acolo!

Vicepremierul Raluca Turcan şi ministrul
 Fondurilor Europene, Marcel Boloş, s-au întâlnit 

cu comisarul Johannes Hahn



(urmare  din  pagina  1)
Potrivit unui comunicat al ministerului, 

etapa de înscriere în cadrul măsurii 1 - 
"Microgranturi acordate din fonduri externe 
nerambursabile" din cadrul schemei de ajutor 
de stat instituite prin Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri 
pentru acordarea de sprijin financiar din 
fonduri externe nerambursabile, aferente 
Programului operaţional Competitivitate 
2014-2020, în contextul crizei provocate de 
Covid-19, s-a prelungit.

Astfel, noul termen-limită de înscriere 

pentru IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile şi 
CMI-urile care doresc să acceseze 
microgranturile este miercuri, 21 octombrie 
2020, ora 20:00.

Formularul electronic de înscriere în 
cadrul măsurii 1 - "Microgranturi acordate din 
fonduri externe nerambursabile" rămâne 
activ pe link-ul granturi.imm.gov.ro, se 
precizează în comunicat.

Până în prezent, peste 18.700 de cereri au 
fost depuse în programul de microgranturi. 
Totalul bugetului alocat programului este de 
100 de milioane de euro.

4 SOCIAL - ECONOMIC

În patrimoniul Muzeului Județean Teleorman se află o 
fotografie care îl reprezintă pe Grigore Sin Gheorghe.

El este unul dintre fondatorii orașului Alexandria și a trăit 
între 1799 și 1863, făcând parte din obștea micilor boieri și 
negustori din Mavrodin.

Fotografia îl înfățișează pe Grigore Sin Gheorghe în haine 
boierești, ținând în mână actul fondării orașului Alexandria, 
documentul fotografic datând din prima jumătate a secolului 
al XIX-lea.

Îmbăcămintea acestuia este specifică perioadei, cu 
puternice influențe orientale: cămașă lungă tronconică, peste 
care este petrecut un brâu lat, șalvari largi și giubea (haină 
lungă din postav fin) îmblănită.

Muzeografii teleormăneni ne spun că „vestimentația, la 
mare preț în epocă, exprima diferențierea socială”, iar 
„distincția rangului boieresc era dată de eleganța 
impunăoare și costisitoare a îmbrăcămintei, dimensiunile și 
proveniența blănurilor și bijuteriile purtate”.

Diferențierea se făcea și în privința podoabei capilare, iar 
Grigore Sin Gheorghe din rândul boierilor de clasa a doua, 
cărora li se permitea să poarte doar mustăți, „în schimb boierii 
cu ranguri în divan, numiți divăniți, aveau voie să poarte 
barbă”.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Termenul limită pentru 
accesarea microgranturilor de 2.000

 de euro, prelungit până pe 21 octombrie

România a semnat un 
proiect major pe fonduri 
europene,  pr in  care se 
finanţează o platformă pentru 
identitate electronică online, a 
declarat, joi, preşedintele 
Autorităţii pentru Digitalizarea 
Român ie i  (ADR) ,  Sab in  
Sărmaş, la prima ediţie a 
evenimentului Ziua Naţională a 
Comerţului Electronic.

" În  ceea ce  pr iveş te  
i d e n t i t a t e a  e l e c t r o n i c ă ,  
consider că a fost cea mai mare 
greşeală de strategie pe care 
am făcut-o noi, ca ţară, în 
privinţa digitalizării: faptul că, 
înainte de toate, nu am pus 
acest pilon la punct. Noi nu 
a v e m  a s t ă z i  i d e n t i t a t e  
electronică la nivel naţional 
u n i t a r .  Av e m  i d e n t i t ă ţ i  
electronice disparate, în diferite 
niveluri de încredere. O formă 
de identitate electronică există 
în serviciile de internet banking, 
o  a l t a  p e  m a j o r i t a t e a  
platformelor de e-commerce, 
identitate electronică în Spaţiul 
V i r t u a l  P r i v a t  s a u  p e  
Ghişeul.ro... dar ele nu pot să-şi 
dea, la momentul autentificării, 
acces la unele servicii publice 
care necesită un nivel de 
încredere ridicat. Am semnat de 
o lună şi jumătate un proiect 

major pentru România, pe 
fondu r i  eu ropene ,  ca re  
finanţează o platformă pentru 
identitate electronică online. Să 
nu se facă vreo confuzie: nu 
este vorba despre cartea de 
i d e n t i t a t e  p e  c a r e  o  
g e s t i o n e a z ă  M i n i s t e r u l  
Afacerilor Interne, ci despre o 
identitate electronică pentru 
platformele publice online. În 
acest fel, să nu mai treacă 
cetăţenii în acel proces de 
înrolare de şapte ori la şapte 
ghişee. Acest lucru trebuie să 
se întâmple o singură dată şi 
online", a subliniat şeful ADR.

Sărmaş a adăugat că, la 
nivel european, se discută pe 
tema unei strategii de identitate 
electronică unică pentru ca 
fiecare cetăţean să aibă acces 
facil la servicii.

"O să fie un proiect care va fi 
ridicat în etape. Noi am avut de-
a lungul anilor prostul obicei de 
a face proiecte mari, mamut, 
dar pe care le recepţionăm pe 
toate la final. Or, în industria de 
software nu se face aşa. Ai 
livrări intermediare, ai momente 
în care pui aplicaţii în anumite 
stadii şi pe urmă vii cu restul 
elementelor peste ce ai livrat 
anterior. Trebuie să ne gândim 
şi la un "roaming" al serviciilor 

în spaţiul european, al identităţii 
electronice. Se vorbeşte mult 
despre identitate electronică 
unică la nivel european. Noi 
vom încerca să notificăm la 
Comisie acest mecanism de 
identitate electronică, astfel 
încât să fie recunoscut de 
Comisie şi să poată fi integrat la 
nivel european cu ceea ce va 
propune Comisia Europeană. 
Dacă mă întrebaţi pe mine, ar fi 
o strategie greşită din partea 
Comisiei, de a propune o 
platformă unică la nivel 
european. Până se vor adapta 
toate statele, ar dura extrem de 
mult până vom înrola toţi 
cetăţenii... Strategia este aceea 
de a evalua stadiul identităţii 
unice la nivel european şi de a 
încerca să le federalizeze 
cumva  în t r - o  i den t i t a te  
electronică unică, aşa cum 
procedăm şi noi la nivel 
naţional", a subliniat Sabin 
Sărmaş.

Reprezentanţi ai autorităţilor 
şi mediului de afaceri au 
discutat pe tema viitorului 
comerţului electronic din 
România în cadrul primei ediţii 
a Zilei Naţionale a Comerţului 
Electronic, organizată joi de 
A s o c i a ţ i a  R o m â n ă  a  
Magazinelor Online (ARMO).

România a atras în acest an fonduri europene pentru 
agricultură de peste două miliarde de euro, bani care iniţial au 
fost acordaţi din bugetul de stat, urmând să fie rambursaţi la 
începutul anului viitor de Comisia Europeană, a declarat, 
vineri, ministrul de resort, Adrian Oros, într-o conferinţă de 
presă.

"În acest an, în ţară au intrat peste două miliarde de euro 
bani europeni atraşi de structurile din subordinea Ministerului 
Agriculturii, bani care în prima fază sunt cheltuiţi de stat şi 
apoi banii sunt rambursaţi", a afirmat ministrul.

El a arătat că avansurile sunt plătite până pe 30 noiembrie, 
iar restul după 1 decembrie, din bani de la bugetul de stat, iar 
la începutul anului viitor această sumă este rambursată, de 
regulă pe 5 - 6 ianuarie.

"A fost un an dificil. Peste problemele organizatorice 
legate de pandemie şi de distanţarea socială, de restricţiile 
sociale, am încercat prin cele două agenţii să continuăm 
activitatea, să facilităm dialogul, astfel încât fermierii să nu fie 
afectaţi. A fost o provocare instituţională în acest an mai 
special", a arătat Oros.

Potrivit acestuia, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor 
Rurale (AFIR) a plătit până acum 656 de milioane de euro, 
cea mai mare sumă plătită în ultimii ani, depăşind ţinta de 550 
milioane de euro.

"Mă bucură foarte mult că, din această sumă, 415 
milioane de euro sunt măsuri pentru investiţii. Anul acesta am 
ţinut foarte mult la nivel guvernamental să se aloce sume 
consistente pentru investiţii", a adăugat Oros.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a 
autorizat începând de vineri, de la ora 0:00, suma de 135,4 
milioane de euro pentru un număr de 30.005 fermieri, în 
cadrul schemelor de plăţi directe aferente anului 2020 şi al 
măsurilor de dezvoltare rurală legate de suprafaţă şi de 
animale.

Repere teleormănene:

Grigore Sin Gheorghe, unul 
dintre fondatorii orașului 

Alexandria

Oros: România a atras în 
acest an peste două miliarde

 de euro bani europeni 
pentru agricultură

Vești bune pentru fermierii afectați de secetă! 
După ce n-au văzut strop de ploaie pentru cea 
mai bună parte a ultimului an, se pare că, în 
sfârșit, vremea mai ține și cu agricultorii. În cadrul 
emisiunii ”Agricultura la Raport”, Daniel 
A l e x a n d r u ,  ș e f u l  l a b o r a t o r u l u i  d e  
agrometeorologie din cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie (ANM), a anunțat că, 
începând cu noaptea de vineri spre sâmbătă (16 
spre 17 octombrie), ploile își vor face simțită 
prezența în toată zona de sud și sud-est a 
României.

”Din această noapte (vineri spre sâmbătă – 
n.r.)  va exista un front atmosferic care va aduce 
ploi în special dinspre partea de vest, iar sâmbătă 
ziua vor ajunge în sudul țării. Aici vor fi cantități de 
precipitații mai însemnate cu descărcări electrice 
în sudul, centruș, estul Munteniei, Dobrogei și 
sudul Moldovei. În toate aceste zone vor fi 
cantități de precipitații însemnate pe parcursul 
zilelor următoare. 

În ultima lună, cam toate zonele țării au fost 
atinse de ploi. Din rezerva pe care și noi o 
actualizăm și o publicăm în fiecare zi pe site-ul 
ANM, se observă că în proporție de 60-70%, 

teritoriul agricol al țării, pentru adâncimea de 0-20 
cm, care este o adâncime necesară pentru 
semințele care au fost semănate sau încă se mai 
seamănă în această perioadă, au o cantitate de 
apă suficientă pentru a germina și a răsări la 
suprafață în zilele următoare.

În principal, cantități însemnate de ploi sunt 
cele care depășesc 15-20 litri/mp. În momentul 
când ai o cantitate aporpiată de 20 litri, cel puțin 
pentru acest moment al anului agricol, pentru 
debutul culturilor de toamnă, este mai mult decât 
suficientă.

Într-adevăr, se pot întâmpla situații când, într-
o anumită zonă plouă, iar la un kilometru distanță 
nu cade nici un strop. Nu putem avea puncte 
pluviometrice la fiecare kilometru. Totuși, rețeaua 
de stații meteorologice acoperă în acest moment 
foarte bine cea mai mare parte a țării. Avem 
aproape 200 de stații în care se măsoară astfel de 
parametri, iar în perioada următoare ne 
modernizăm și vom avea și mai multe”, a precizat 
Daniel Alexandru, șeful laboratorului de 
agrometeorologie din cadrul Administrației 
Naționale de Meteorologie (ANM), în 
exclusivitate pentru AGRO TV.

România va dezvolta, cu fonduri europene, o 
platformă online de identitate electronică

Vești bune pentru fermieri! Vin ploile în toate 
zonele secetoase! 
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



Modalităţile de prescriere, de eliberare şi de 
decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc 
prin norme.

Medicii prescriu medicamentele sub forma 
denumirii comune internaţionale- DCI, iar în 
cazuri justificate medical, precum şi în cazul 
produselor biologice şi al medicamentelor ce fac 
obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-
rezultat prescrierea se face pe denumirea 
comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a 
denumir i i  comune internaţ ionale-  DCI 
corespunzătoare.

Modalitatea de prescriere a medicamentelor 
se aplică în mod corespunzător şi în situaţia 
recomandării tratamentului prin scrisoare 
medicală/bilet de ieşire din spital utilizate în 
sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Cu excepţia cazurilor în care medicul 
recomandă o anumită denumire comercială, 
recomandarea farmacistului pentru denumirile 
comerciale aferente DCI prescrise de medic se 
face în ordinea crescătoare a preţului, începând 
cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI 
respective.

Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui 
asigurat medicamente cu şi fără contribuţie 
personală, cu respectarea următoarelor condiţii: 
a) pentru sublistele A, B şi D- o prescripţie/mai 
multe prescripţii lunar, care să nu depăşească 
cumulativ 7 medicamente diferite pe toate 
prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a 
medicamentelor din sublista B, cu excepţia celor 
din sublista B care fac obiectul contractelor cost-

volum, calculată la nivelul preţului de referinţă, 
este de până la 330 lei pe lună; b) în situaţia în 
care într-o lună se prescrie un medicament din 
sublista B notat cu #, cu o valoare maximă a 
tratamentului pe o lună, calculată la nivelul 
preţului de referinţă, mai mare de 330 lei, nu se 
mai prescriu în luna respectivă şi alte 
medicamente din sublista B; face excepţie situaţia 
în care într-o lună se prescrie un medicament din 
sublista B notat cu # care face obiectul 
contractelor cost-volum, cu o valoare maximă a 
tratamentului pe o lună, calculată la nivelul 
preţului de referinţă mai mare de 330 lei, situaţie în 
care se pot prescrie în luna respectivă şi alte 
medicamente din sublista B, în condiţiile 
prevăzute la lit. a); c) o singură prescripţie 
distinctă cu compensare 90% din preţul de 
referinţă, pentru maximum 3 medicamente din 
sublista B a cărei contravaloare la nivelul preţului 
de referinţă este de până la 330 lei pe 
lună/prescripţie, pentru pensionarii cu venituri din 
pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari 
de până la 1.299 lei/lună inclusiv, indiferent dacă 
realizează sau nu alte venituri; pentru diferenţa 
până la numărul maxim de 7 medicamente care 
pot fi prescrise din sublistele A, B şi D sunt 
aplicabile reglementările de la lit. a) şi b); d) pentru 
sublista C secţiunea C1- pe fiecare cod de boală, 
o singură prescripţie/maximum două prescripţii 
lunar, cu maximum 3 medicamente; e) pentru 
sublista C secţiunea C3- o singură prescripţie 
lunar, cu maximum 4 medicamente.

Cornelia RĂDULESCU
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PUSTIU

Însăşi noaptea

îmi vorbea de

visul lăsat în

urmă.

Eu nu eram

decât lacrimă

într-o geană

târzie...

METAFORĂ

Rătăcesc

în mine

ca o literă

pierdută în

lumina nudă

a timpului...

ARMONIE

Trupul meu

pasăre plină

de zbor.

Privirea mea

sărut pe fruntea

nopţii.

Luna

curge năvalnic

prin sângele vremii...

SĂ DORM

Pe pajişti molcome

să dorm.

Liniştea nopţii

să-mi fie

rugăciunii chilie.

În dulcele somn...

Mâna mamei pe

frunte,

un vis cu tâmple

cărunte,

îmi şopteşte să dorm.

Dorm...

SUSPIN

Un fluture alb

îngenunche

în cuvânt –

umbră în

oglinzi paralele...

Mihail TĂNASE

„Fiecare chip este o hartă 
complexă a vieții” spune Eric 
Standop, autorul cărții ”Citirea 
feței”, publicată de editura 
Lifestyle Publishing, parte a 
Grupului Editorial Trei. Abuzul 
de zahăr, carne roșie, vin sau 
carbohidrați pot fi ”citite” pe față 
la fel cum se pot vedea diferite 
caracteristici ale personalității, 
dispoziția afectivă, pasiunile și 
multe altele.

Anumite tipuri de riduri „dau 
pe față” pasiunile pentru un fel 

sau altul de alimente sau 
băuturi.

Iată 5 dintre cele mai 
comune semne care trădează 
aceste preferințe.

Riduri pronunțate între ochi, 
cu pete între ele, pori dilatați și 
piele uscată cu multe riduri fine 
sub ochi, pleoape căzute, riduri 
foarte adânci de la nas la gură 
și obraji uscați și roșiatici, 
brăzdați de riduri fine – toate 
acestea sunt semne ale 

a b u z u l u i  d e  v i n  r o ș u .  
Paradoxal, cei care sunt mari 
consumatori de vin alb nu au 
trăsăturile feței modificate 
astfel.

Tenul pământiu și lucios, cu 
peliculă grasă, care împiedică 
pielea să elimine reziduurile, 
trădează excesul de prăjeală. 
Renunțarea la acest abuz face 
oamenii să arate mai tineri, 
uneori și cu zeci de ani, atrage 
atenția autorul cărții ”Citirea 
feței”.

Obrajii palizi, cearcănele 
întunecate, pleoapele umflate 
și coșurile concentrate pe 
bărbie sunt câteva dintre 
semne le  ca re  t rădează  
c o n s u m u l  î n  e x c e s  a l  
produselor lactate. Acesta este 
rezultatul hormonilor prezenți 
în unele dintre aceste tipuri de 
alimente.

Umflarea feței este un 
rezultat al consumului excesiv 
de carne roșie, care, pe lângă 

hormoni i  natural i ,  poate 
conține și hormoni sintetici 
adăugați. Aceștia au fost 
interziși de decenii în Europa, 
însă nu același lucru se 
întâmplă și peste Ocean. „Dacă 
pui alături un american și un 
european de vârstă mijlocie și 
te uiți la ei, există o diferență 
evidentă între chipurile lor. 
Majoritatea americanilor arată 
flasci ca niște buldogi” spune 
Eric Standop în ”Citirea feței”.

Ridurile subțiri și adânci din 
partea superioară a frunții pot 
sugera un consum excesiv de 
zahăr. Cititorii de fețe chinezi 
atrag însă atenția că aceste 
semne trebuie interpretate cu 
atenție și asociate eventual cu 
alte indicii. Ridurile adânci din 
partea superioară a frunții sunt 
și semnul unei persoane 
i d e a l i s t e ,  c r e a t i v e  ș i  
imag ina t i ve .  Ac t i v i t a tea  
men ta lă  i n tens i vă  es te  
echivalentă cu un consum 
mare de energie și nu este 
exclus ca o astfel de persoană 
să simtă nevoia frecventă de 
zahăr. O nuanță alb-gri a pielii, 
care poate fi subțire și lăsată 
sub ochi și pe pomeți, coșuri pe 
toată fața și ridurile laba-gâștei 
constituie indicii suplimentare.

”Cit i rea feței”  conț ine 
i l u s t r a ț i i  b o g a t e ,  c a r e  
exemplifică informațiile oferite 
de autor. Fiecare cititor poate 
as t fe l  să-ș i  însușească 
străvechea artă a citirii feței, 
care conferă un atu în plus în 
interacțiunile sociale.

CAS Teleorman:

Medicamentele cu şi fără 
contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Migdala este o sămânță oleaginoasă, bogată în 
fibre, proteine și minerale, cu un aport energetic ridicat, 
circa 160 kcal la un pumn de migdale.

Calitatea lipidelor din compoziția migdalelor le 
recomandă a fi consumate cu regularitate, dar în doză 
mică.

Calitățile nutritive ale migdalelor: Sunt o sursă 
importantă de proteine și lipide mononesaturate; 
Conțin minerale: fier: 4,6 mg/100 grame; calciu: 248 
mg/100 grame; magneziu: 232 mg/100 grame.

Diverse studii au demonstrat efectele pozitive ale 
consumul de migdale în reducerea colesterolului și 
stabilizarea glicemiei (în cazul diabeticilor). Aceste 
rezultate sunt obținute când migdalele se consumă în 
mod regulat, circa 20-30 de grame pe zi.

Totodată, conținutul mare de fibre și lipide 
recomandă migdalele ca un bun aliat împotriva 
constipației.

Migdala reprezintă un concentrat de nutrimente și de 
energie. Trebuie consumată în cantități mici (20-30 
grame), dar în mod regulat. Se poate încorpora ușor în 
salate sau în cerealele de la micul dejun. Pudra de 
migdale poate fi adăugată în prăjituri.

Constelaţia Lirei

Migdalele, 
sursă importantă de 
calciu și magneziu

Cum se poate citi pe fața ta excesul de zahăr, 
alcool, grăsimi sau lactate
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Cooperarea internațională pe lună și în jurul acesteia, ca 
parte a programului Artemis, face un pas înainte odată cu 
semnarea Acordurilor Artemis între NASA și mai multe țări 
partenere. Acordurile prevăd transparenţa activităţilor, 
interoperabilitatea sistemelor naţionale, împărtășirea datelor 
științifice, dar și înfiinţarea unor „zone de securitate”, anunţă 
NASA.

Acordurile au fost semnate de Australia, Canada, Italia, 
Japonia, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit și 
Statele Unite ale Americii.

Partenerii se vor asigura că activitățile lor respectă 
acordurile în desfășurarea cooperării viitoare. Cooperarea 
internațională cu privire la Artemis este menită nu numai să 
consolideze explorarea spațiului, ci și să consolideze relațiile 
pașnice între națiuni. 

Nici China şi nici Rusia nu fac însă parte, până în prezent, din 
aceste acorduri, un lucru care alimentează temeri cu privire la 
apariția unor dispute viitoare.

Ce prevăd Acordurile Artemis
Explorare pașnică: Toate activitățile desfășurate în cadrul 

programului Artemis trebuie să fie în scopuri pașnice.
Transparență: semnatarii acordurilor Artemis își vor 

desfășura activitățile într-un mod transparent pentru a evita 
confuziile și conflictele.

Interoperabilitate: Națiunile care participă la programul 
Artemis se vor strădui să sprijine sistemele interoperabile 
pentru a spori siguranța și durabilitatea.

Asistență de urgență: semnatarii acordurilor Artemis se 
angajează să acorde asistență personalului aflat în dificultate.

Înregistrarea obiectelor spațiale: Orice națiune care 
participă la Artemis trebuie să fie semnatară a Convenției de 
înregistrare sau să devină semnatară.

Publicarea datelor științifice: semnatarii acordurilor Artemis 
se angajează să publice informațiile științifice, permițând 
întregii lumi să aibă acces la ele.

Conservarea patrimoniului: semnatarii acordurilor Artemis 
se angajează să păstreze patrimoniul spațiului cosmic.

Resurse spațiale: Extragerea și utilizarea resurselor spațiale 
este cheia unei explorări sigure și durabile, iar semnatarii 
acordurilor Artemis afirmă că astfel de activități ar trebui 
desfășurate în conformitate cu Tratatul privind spațiul cosmic.

Deconflictarea activităților: națiunile acordurilor Artemis se 
angajează să prevină interferențele dăunătoare și să susțină 
principiul respectării cuvenite, așa cum este cerut de Tratatul 
privind spațiul cosmic.

Resturi orbitale: țările acordurilor Artemis se angajează să 
planifice eliminarea în siguranță a resturilor.

Un lautar tigan isi strange sculele sa plece de la 

restaurant. Vine patronul si il intreaba ce face.

- M-am saturat de tara asta de rasisti si xenofobi, zice 

țiganul.

- Ce-ai patit? Daca e vreunul care a zis ceva rau de tine, il 

dau afara!

- Nu e vorba de nimeni de la serviciu, dar am facut un 

sondaj de opinie si asa am constatat.

- Dar ce ai intrebat?

- Sunteti de acord cu exterminarea ungurilor, a tiganilor 

si a farmacistilor?

- Pai de ce a farmacistilor?

- Ei, vezi, asa mi-au raspuns toti!

Pastila de râs

N a v a  P o l a r s t e r n  a  
Institutului german Alfred 
Wegener s-a întors în portul 
din Bremerhaven după 389 de 
zile petrecute în Arctica, ceea 
ce le-a permis oamenilor de 
știință să adune informații 
esențiale privind efectele 
încălzirii globale asupra 
regiunii.

Liderul misiunii Markus 
Rex a declarat că el și echipa 
sa de 300 de oameni de știință 
din 20 de țări au văzut „un loc 
cu adevărat fascinant și de o 
frumusețe unică”.

 „Chiar ar trebui să facem 
tot posibilul pentru a păstra 
această  lume… pent ru  
generațiile viitoare. Am văzut 
cum Oceanul Arctic moare. 
Am văzut acest proces chiar în 
afara geamurilor noastre sau 
atunci când am pășit pe 
gheața fragilă”, a declarat Rex 
în timpul unei conferințe de 
presă.

Înainte de întoarcerea la 
portul din Bremerhaven, Rex 
le-a spus jurnaliștilor că 
oamenii de știință au văzut cu 
ochii lor efectele dramatice ale 
încălzirii globale asupra gheții 
din regiunea considerată 
„epicentrul  schimbăr i lor  
climatice”.

Cercetătorul a subliniat cât 
de mult s-a topit gheața și a 
spus că misiunea a putut 
naviga prin zone vaste de ape 
deschise, „uneori ajungând 
chiar până la orizont”.

„La Polul Nord am găsit 
gheață fragilă, topită și extrem 
de erodată”, a mai adăugat 
Rex.

Dacă tendința de încălzire 
continuă la Polul Nord, în 
decurs de câteva decenii vom 
avea „o Arctică fără gheață în 
timpul verilor”, a precizat Rex.

Mis iunea Po lars tern ,  
poreclită MOSAIC, a petrecut 
mai mult de un colectând date 
despre atmosferă, ocean, 
gheața din mare și ecosisteme 
pentru a analiza impactul 
schimbărilor climatice asupra 
regiunii și a lumii.

După ce nava a pornit la 
drum din Tromso, Norvegia, la 
data de 20 septembrie 2019, 
echipajul a fost martor la luni 
îndelungate de beznă totală, 
temperaturi de până la – 39, 5 
grade Celsius și peste 60 de 
urși polari, potrivit Science 
Alert.

La un moment dat, a fost 
necesar chiar un foc de 
avertisment pentru că un urs 
polar s-a apropiat prea mult de 
navă.

R a d i a n c e  C a l m e r ,  
cercetător la Universitatea din 
Colorado care a fost la bordul 
navei din iunie până în 
septembrie, a explicat că 
pășirea pe gheață a fost un 
moment „magic”. „Dacă te 
concentrezi, poți să simți cum 
se mișcă”, a spus Calmer.

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

Sierra Comimpex SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, CUI 374795, J34/355/1993, 
pierdut Anexă (sifonărie) și certificat constataor nr. 31443/05.12.2006. Le declar nule.

Anunţ

Vic Prod Com SRL, CUI 14539650, J34/99/2002, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, 
pierdut Certificat constatator nr. 20132/23.08.2011 și Certificat de înregistrare seria B 1926683. 
Le declar nule.

Anunţ

Începe împărțirea Lunii. 
Marile puteri au semnat un 

acord pentru pacea pe 
suprafața selenară

Proiectul "Eforturi comune pentru reţele de 
transport sigure şi prietenoase cu animalele 
sălbatice în Carpaţi", care implică 16 parteneri 
din Austria, Republica Cehă, Ungaria, 
România, Slovacia şi Ucraina, s-a numărat 
printre cei șase câștigători ai premiilor Natura 
2000 din 2020.

Comisarul  european 
pentru mediu, oceane și 
p e s c u i t ,  V i r g i n i j u s  
Sinkevičius, a anunțat, 
miercuri câștigătorii ediției 
din acest an a premiilor 
Natura 2000.

“ P r e m i i l e  r e c u n o s c  
poveștile de succes în 
materie de conservare a 
mediului din întreaga UE și 
sensibilizează cu privire la una dintre realizările 
remarcabile ale Europei — rețeaua de zone 
protejate Natura 2000”, arată un comunicat al 
Comisiei Europene.

Cele şase proiecte câştigătoare la ediţia din 
acest an sunt din Belgia, Bulgaria, Finlanda, 
Franţa, Spania şi un proiect transfrontalier 

intitulat "Eforturi comune pentru reţele de 
transport sigure şi prietenoase cu animalele 
sălbatice în Carpaţi", care implică 16 parteneri 
din Austria, Republica Cehă, Ungaria, 
România, Slovacia şi Ucraina.

Comisarul  Sinkevičius a declarat:  
„Pandemia de COVID-19 a evidențiat legătura 

dintre societățile reziliente și 
sănătoase și menținerea în 
bune condiții a mediului 
nostru natural. Câștigătorii 
din acest an demonstrează 
că alocarea de timp, energie 
și resurse pentru a proteja 
natura aduce benefici i  
importante nu doar naturii, ci 
și nouă. Acestea sunt 
modelele de cooperare și 

soluțiile care trebuie îmbunătățite dacă vrem să 
ne îndeplinim angajamentele asumate în cadrul 
Strategiei UE în domeniul biodiversității”.

Proiectul care include România prevede 
conservarea biodiversității faunei din Carpați 
prin construcția infrastructurii rutiere și feroviare 
care permite mișcarea liberă a animalelor.

Cea mai amplă misiune arctică din lume 
s-a întors acasă

Un proiect transfrontalier de conservare a 
faunei din Carpați, la care participă și România,

 printre câștigătorii premiilor Natura 2000



1604: Astronomul german Johannes Kepler a observat în 

constelația Ophiuchus Supernova din 1604 ("Steaua lui 

Kepler").

1849: A murit Frédéric Chopin, 

muzician și compozitor polonezo-

francez (n. 1810).

1887: A murit Gustav Robert 

Kirchhoff, fizician german (n. 1824).

1873: S-a născut Gheorghe Țițeica, 

matematician român (d. 1939).

1904: S-a născut Dinu Bădescu, 

tenor român (d. 1980).

1904: A murit Ștefan Petică, poet 

român (n. 1877).

1905: S-a născut Alexandru Dima, critic și istoric literar 

român (d. 1979).

1915: S-a născut Arthur Miller, scriitor american (d. 

2005).

1918: S-a născut Rita Hayworth, actriță americană (d. 

1987).

1979: Maica Tereza primește Premiul Nobel pentru Pace 

datorită acțiunilor de sprijinire a săracilor din Calcutta, 

India.

2008: A murit Gheorghe Pavelescu, etnolog și folclorist 

român (n. 1915).

Ziua Internațională pentru eradicarea sărăciei
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07:30 Şah-mat 08:00 Micile 
vedete in bucătărie 08:30 1, 2, 3 şi 
afli tot ce vrei! 09:00  Eu pot! 10:00 
Vreau să fiu sănătos 11:00 Levintza 
prezintă 11:30 #Creativ 12:10 
Replay 14:00  Telejurnal 14:30 Ora 
regelui 15:30 Cooltura 16:00 Lumea 
azi 16:30 Banii tăi 17:00 Vedeta 
populară 18:50 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:10 Misterele 
Bucureștilor 23:00 Dosar România 
00:00 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 17 Octombrie

Aflati ca urmeaza 
sa  p leca t i  i n t r -o  
calatorie de afaceri. S-
ar putea ca partenerul 
de viata sa nu fie deloc 
incantat. Va sfatuim 
sa va ascultati intuitia. 
E v i t a t i  e x c e s e l e  
alimentare!

D i m i n e a t a  v a  
merge foarte bine, dar 
d u p a - a m i a z a  
partenerul de viata va 
reproseaza ca ati 
cheltuit prea mult. Va 
recomandam sa va 
stapaniti, pentru a nu 
tensiona atmosfera. 

S-ar putea sa va 
treziti in mijlocul unui 
scandal, iscat din 
cauza barfelor unei 
colege. Incercati sa 
va calmati! Aveti mai 
multa rabdare cu cei 
din jur. Seara, primiti o 
suma de bani.

Va recomandam 
sa evitati deplasarile 
cu masina. Exista 
riscul sa faceti un 
accident. Este indicat 
sa va abtineti de la 
speculatii, pentru ca 
puteti pierde sume 
mari. 

R e u s i t i  s a  
demarati o afacere. 
Pentru ca succesul sa 
fie deplin, temperati-
va tendinta de a 
critica pe toata lumea. 
Seara, va viziteaza 
un prieten care va da 
o veste buna.

Este posibil sa va 
suparati pe un prieten 
pentru ca nu va da un 
imprumut asa cum a 
promis. Nu va grabiti ii 
reprosati! Ar fi bine sa 
ave t i  ma i  mu l t a  
rabdare si sa fiti mai 
intelegator. 

P e  p l a n  
profesional, culegeti 
roadele eforturilor din 
ult ima vreme. Va 
r e c o m a n d a m  s a  
evitati intalnirile cu 
prietenii si petrecerile, 
pentru ca e posibil sa 
va certati cu cineva. 

Este posibil sa 
aveti o disputa cu 
sefii. Nu este exclus 
sa va certati si cu un 
coleg. Va sfatuim sa 
va pastrati calmul, 
pentru ca sunteti 
predispus la probleme 
de sanatate. 

S-ar putea sa va 
iesiti din fire cauza 
unu i  par tener  de  
afaceri. Faptul ca aveti 
parer i  d i fer i te  nu 
trebuie sa va impiedice 
sa analizati situatia cu 
luc id i ta te .  Nu  va  
varsati nervii acasa! 

BERBEC

Dimineata intervin 
e v e n i m e n t e  
neprevazute. Nu va 
faceti iluzii cu privire 
la o afacere ce pare 
promitatoare la prima 
vedere!  Nu luat i  
decizii importante si  
pastrati-va calmul. 

Va irita faptul ca 
aveti probleme la 
locul de munca si ca 
n i m e n i  n u  s e  
gandeste sa va ofere 
ajutor. Dupa-amiaza, 
s-ar putea sa aflati ca 
un prieten a avut un 
accident de circulatie.

Se pare ca nu va 
intelegeti prea bine cu 
s e f u l  d i r e c t .  Va  
recomandam sa fiti 
prudent. Sunt slabe 
sperante sa aveti 
castig de cauza. Fiti 
m a i  a t e n t  c u  
partenerul de viata! 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Superspeed la Pro TV 11:00 
Flicka 13:00 Ferma. Orăşeni vs 
Săteni 15:00 O fetiţă americană: 
Povestea lui Lea 17:00 Masked 
Singer România 19:00 Ştirile Pro 
Tv - Sport ● Vremea 20:00 Mile 
22: Misiune secretă 21:45 Turnul 
Întunecat 23:45 Joy 02:15 Cu 
lumea-n cap 04:15 Flicka 06:00 
Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00 Chefi 
la cuțite 13:00 Observator 13:45 
Mireasa 16:00 Observator 17:00 
Acces direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:00 Te cunosc de 
undeva - sezon nou 23:00 
Spiritul din cochilie 01:00 
Sacrificiul – Alegerea 02:00 
Acces direct 04:00 Spiritul din 
cochilie 06:00 Observator - 
Sport/Meteo

07:30 Pastila de râs 08:45 
Trairi alaturi de Andreea Mantea 
11:00 Sport, dietă şi o vedetă 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Moldovenii 21:30 Bravo, ai stil! 
23:30 Roventura 00:30 Știrile 
Kanal D 

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Chef Dezbrăcatu' 11:00 
Apel de urgenţă 14:00 
Misterul bucatarului detectiv: 
Moartea neprevazuta 16:00 
Schimb de mame 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 Aventurile lui Aladin 
22:30 Totul sau nimic 00:30 
Aventurile lui Aladin 03:00 
Totul sau nimic 

07:45 Orasul suspiciunilor 
09:45 La bloc 11:45 Dansând 
la Harvest Moon 13:45 Uite 
cine vorbește acum!  15:45 
Trandafirul galben 18:15 La 
bloc 20:30 Proiectul Lazarus 
2 2 : 3 0  O  c o m e d i e  
monstruoasă 00:15 Proiectul 
Lazarus 02:15 O comedie 
monstruoasă 04:00 La bloc 
06:00 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 
08:00 Micii detectivi şi taina femeii 
în alb 09:00 MotorVlog 09:30 
Generaţia Fit 10:00 Mic dejun cu un 
campion 11:00 D'ale lu' Mitică 12:00 
Descălecaţi în Carpaţi 12:30 Cap 
compas 13:00 Gala Umorului 15:00 
Femei de 10, bărbați de 10 17:00 
Fraţi de viţă 17:30 MotorVlog 18:00 
Zile cu stil 19:00 Telejurnal 20:10 
Dragă Frankie 22:00 Viaţa visată 
23:00 Zile cu stil 00:10 Dragă 
Frankie

07:45 G.I. Joe: Represalii 
09:30 A Shaun the Sheep Movie: 
Farmageddon 10:55 Rampage: 
Scăpaţi de sub control 12:35 
Cartea Junglei 14:20 Hugo 
16:20 Vrei să te însori cu mine? 
18:05 Operaţiunea Hunter Killer 
20:00 Șefa a intrat la apă 21:45 
Ready Player One: Să înceapă 
jocul 00:00 Piaza rea 01:30 
Punct ochit, punct lovit

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 
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Răzvan Lucescu a reușit un 
transfer important - l-a convins 
pe Luciano Vietto de la 
S p o r t i n g  L i s a b o n a  s ă  
s e m n e z e  c u  A l  H i l a l .  

Argentinianul a fost dorit enom 
de tehnicianul român, scrie 

presa din Portugalia.
Argentinianul de 26 de ani 

este și unul din cele mai 
scumpe transferuri din istoria 
clubului saudit. Al Hilal a plătit 

11 milioane de euro pentru 
Vietto, iar Sporting a păstrat un 

procent de 20% dintr-un viitor 
transfer. 

Vietto, în atac cu Giovinco 
și Comis

L a  A l  H i l a l  d e v i n e  
coechipier cu Sebastiano 
Giovinco și Bafetimbi Gomis în 
atacul campioanei din Arabia 
Saudită.  

Luciano Vietto a început 
cariera la Estudiantes și 
Racing în Argentina, dar s-a 
remarcat în La Liga, unde a 
îmbrăcat tricoul unor echipe 
importante, Villarreal, Atletico 
Madrid, Sevilla și Valencia. El 
a mai jucat și la Fulham, 
înainte de a fi cumpărat de 
Sporting pentru 7 milioane de 
euro de la Atletico.

La gruparea lusitană are 8 
goluri și 4 assisturi în 35 de 
partide disputate.

SPORT

Dennis Man (22 
de ani) pare că are 
șanse de a pleca 
de la FCSB cât mai 
curând. Așa cum 
are ș i  F lor ine l  
Coman (22 de ani), 
curtat insistent de 
Sporting Lisabona.

Atacantul celor 
de la FCSB, cu 8 
go lu r i  marca te  
pentru roș-albaștri 
în acest start de 
sezon și cu o dublă pentru naționala de tineret, în victoria 4-1 
cu Malta, de la Giurgiu, are o cotă foarte bună în acest 
moment.

Gigi Becali a ieșit din bârlog pentru a-l certa pe finul Mirel 
Rădoi că nu l-a folosit la națională, alături de Florin Tănase și 
de Darius Olaru, dar, chiar și așa tânărul fotbalist suscită 
interes.

Emisarii celor de la Bologna se pare că sunt gata să pună 
pe masă suma de 9 milioane de euro pentru Man, după cum 
susține antenasport.ro, dar rămâne de văzut ce va face și 
milionarul din Pipera.

Tranzacția se poate face, dacă ne raportăm la faptul că 
Valentin Mihăilă a fost achiziționat de Parma cu suma de 8.5 
milioane de euro.

Ce a spus Dennis Man după ce Mirel Rădoi nu l-a chemat 
la naționala mare

Man a spus că a ratat meciurile marele meci cu Islanda din 
cauza focarului de coronavirus de la FCSB, focar din care nici 
el n-a scăpat: "Ne pare rău că cei de la echipa mare nu au 
reușit să se califice, este un moment greu pentru fotbalul 
românesc, dar nu avem ce să facem. Trebuie să mergem 
înainte și să fim încrezători.

Ar fi urât din partea mea să-mi dau cu parerea. Mirel Radoi 
asta a hotărât, este decizia dânsului, este selecționer. Unde 
sunt convocat încerc să-mi fac treaba cât mai bine și voi da 
totul pe viitor.

Am vorbit cu dânsul, dar cand am vorbit cu el eram pozitiv, 
nu știam că apoi o să devin negativ. Asta s-a întamplat foarte 
repede. Vorbisem joi cu Mirel, iar vineri am făcut testul și am 
fost negativ. Deja trimisese convocarile.

Dar nu sunt supărat, sunt fericit că am onoarea să joc 
alături de baieții de la tineret, care sunt jucători foarte buni. 
Sunt puțin supărat, sincer, că echipa națională mare a ratat 
calificarea", a spus Dennis Man, după victoria cu Malta.

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.

Dennis Man, ofertă de
 milioane din Serie A. Clubul 

care a pus ochii pe 
fotbalistul FCSB-ului

Universitatea Craiova întâlnește Dinamo în 
capul de afiș al etapei a șaptea din Liga 1, 
duminică, de la 21:30, meci înaintea căruia 
Cristiano Bergodi se confruntă cu probleme de 
efectiv.

În pauza pentru meciurile echipelor 
naționale, Craiova l-a 
vândut pe cel mai important 
jucător din lot care era 
eligibil pentru regula U21, 
Valentin Mihăilă, cedat la 
Parma pentru 8.500.000 de 
euro. De asemenea, după 
acțiunea reprezentativei de 
tineret, Cristiano Bergodi i-
a pierdut, pentru meciul cu 
Dinamo, și pe Ștefan 
Vlădoiu, singurul fundaș 
dreapta de meserie din lot, 
și George Cîmpanu, depistați cu COVID-19.

Cristiano Bergodi, probleme de efectiv 
înaintea meciului cu Dinamo

În aceste condiții, la meciul de pe Arena 
Națională, Cristiano Bergodi va apela, pentru 

bifarea regulii U21, la Ștefan Baiaram, fotbalist 
ofensiv de doar 17 ani, o prezență constantă în 
echipă în acest start de sezon, și la Vladimir 
Screciu, care, spre deosebire de Baiaram, a 
evoluat puțin.

Revenit după aventura lipsită de reușite din 
Belgia, Vladimir Screciu nu 
a prins primul ”11” la nicio 
partidă din acest sezon, 
Bergodi folosindu-l în 
finalurile meciurilor cu 
Sepsi, când a jucat 28 de 
minute, Lokomitivi Tbilisi, 
24 de minute, Viitorul, 10 
minute, și Poli Iași, 15 
minute.

Dacă pierderi le lui 
V lădo iu  ș i  Cîmpanu,  
transferat în ultima zi a 

perioadei de mercato de la Botoșani, sunt de 
scurtă durată, Craiova a rămas, cel puțin pentru 
acest sezon de toamnă, fără principalul vârf de 
atac, Elvir Koljic, accidentat grav în meciul cu 
Poli Iași.

”Răzvan Lucescu l-a cerut insistent!” 
11 milioane de euro a dat Al Hilal pe un 

atacant care a jucat la Atletico

Universitatea Craiova, probleme de efectiv 
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