
C o m i t e t u l  
Jude ţean  pen t ru  
Situaţii de Urgenţă 
Teleorman, întrunit în 
şedinţă extraordinară 
î n  d a t a  d e  2 1  
octombrie 2020 a 
hotărât modificarea 
s c e n a r i u l u i  d e  
funcționare pentru 
anumite unități de 
învățământ.

(Continuare  în  
pagina  7)

Cu privire la accesul la 
sistemul sanitar există o 
discrepanță uriașă între 
mediul urban și cel rural, 
în România. Datele 
publicate la sfârșitul 
anului 2019 de Institutul 
Național de Statistică nu 
fac altceva decât să 
c o n f i r m e  a c e a s t ă  
aserțiune.

Astfel, în sistemul de 
stat și privat există 
63.000 de unități sanitare 
de diverse tipuri. 

(Continuare  în  
pagina  4)

Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență „A. D. Ghica” al județului 
Teleorman desfășoară permanent 
activități orientate spre siguranța 
cetățen i lor,  pe ce le  două 
componente specifice, prevenirea 
s i t u a ț i i l o r  d e  u r g e n ț ă  ș i  
g e s t i o n a r e a  o p e r a t i v ă  a  
evenimentelor care pun în pericol 
viața semenilor sau bunurile 
materiale ale acestora.

În ultimele 24 de ore, salvatorii 
teleormăneni au fost solicitați să 
intervină pentru protejarea vieții, 
bunurilor materiale și a mediului 
înconjurător la 39 de evenimente, 
după cum urmează: 26 cazuri 
SMURD, pentru acordarea 
primului ajutor și transportarea la 
spital a persoanelor rănite ori cu 
probleme medicale grave; 2 
incendii de vegetație uscată și 
gunoi menajer; o misiune pentru 
d e b l o c a r e a  u n e i  u ș i  d e  
apartament pentru a facilita 
accesul echipajului medical la o 
persoană cu probleme de 
sănătate; 3 transporturi de 
persoane confirmate/suspecte 
COVID 19  că t re  un i tă ț i le  
sp i ta l i ceș t i ;  3  m is iun i  de  
d e c o n t a m i n a r e  a l e  
autospecialelor de intervenție 
folosite la transportul persoanelor 
confirmate cu noul coronavirus; 4 
activități de informare a populației 
cu privire la măsurile ce trebuie 
respectate pentru prevenirea 
răspândirii virusului COVID-19. 

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Modificarea 
scenariului de funcționare 

pentru alte unități de învățământ

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Premiile Centrului 
de performanță 

„Niculae Moromete”

Deficit uriaș 
de asistență medicală la țară

Pompierii din Teleorman ne învață cum 
să ne protejăm eficient Înmormântare 

întreruptă de 
polițiști și mascați
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(urmare  din  pagina  1)
Ver i f i că r i l e  pe  l i n ia  

preveniri i  și combateri i 
răspândirii infecției cu virusul 
SARS CoV-2 au continuat în 
cursul zilei de ieri, echipajele 
m i x t e ,  f o r m a t e  d i n  
reprezentanții instituțiilor cu 
atribuții de control, fiind 
p r e z e n t e  î n  s p a ț i i l e  
comerciale cu aglomerări de 
persoane (supermarket-uri, 
magazine, terase, case de 
pariuri, autogări, gări) în 
Alexandria, Roșiorii de Vede 
și Videle.

P o m p i e r i i  m i l i t a r i  
teleormăneni au efectuat 27 
de controale în cadrul 
operator i lor  economici ,  
a p l i c â n d  p e n t r u  
nerespectarea măsurilor de 
protecție individuală 20 de 
sancțiuni contravenționale.

R e a m i n t i m  
teleormănenilor faptul că, 
ieri, la nivel național au fost 
înregistrate 4848 cazuri noi 
de persoane infectate cu 
SARS – CoV - 2 (COVID – 
19), acestea fiind cazuri care 
nu au mai avut anterior un 
test pozitiv, iar 78 dintre 
acestea au fost în județul 
nostru, coeficientul la 14 zile, 
raportate la 1000 de locuitori, 
ajungând la 2,06.

Având în vedere situația 
p r e z e n t a t ă ,  a d r e s ă m  
rugămintea cetățenilor să 
aibă un comportament 
responsabil la nivel individual 
p r i n  r e s p e c t a r e a  
următoarelor măsuri de 
prevenție: purtarea măștii 
astfel încât nasul și gura să 
fie acoperite; igienizarea 
frecventă a mâinilor după 

contactul cu mediul extern și 
evitarea ducerii mâinilor la 
nas, gură și ochi fără 
spălare/dezinfectare în 
prealabil; evitarea locurilor 
aglomerate și păstrarea 
distanței de minim 2 metri 
față de persoanele din jurul 
nostru.

Menționăm faptul că 
misiunile pompierilor au cu 
preponderență un caracter 
preventiv, scopul urmărit 
nefiind aplicarea sancțiunilor 
ci conștientizarea cetățenilor 
cu privire la necesitatea 
respectării măsurilor de 
p ro tec ț ie  ins t i tu i te  de  
autorități, însă, acolo unde 
vor fi încalcate grav, se vor 
adopta măsuri legale de 
sancţionare.

C.D.

Când ajunge într-o funcție publică (în care nu e greu să te 
plictisești) și n-are ce face, românul își fură singur căciula. Și 
dacă i-a furat-o altul, în timp ce moțăia, încropește o lege, o 
ordonanță sau o normă.

La începutul acestui an, cineva de la Ministerul de Interne s-a 
gândit că fermierii n-au destule probleme pe cap și le-a mai 
creat una. Norma emisă de MAI interzice primăriilor să elibereze 
numere pentru tractoare și utilaje agricole dacă acestea nu au 
ITP (Inspecția Tehnică Periodică).

În mod normal, tractoarele folosite la lucrările agricole n-au 
nevoie de ITP pentru că nu circulă pe drumurile publice, ci pe 
câmp. Asta în teorie. Pentru că, practic, e imposibil ca un tractor 
să ajungă din curtea gospodarului pe tarlaua din câmp fără a 
merge pe un drum public mai mult sau mai puțin important. Nu 
există, cel puțin în Teleorman, drumuri de centură (asfaltate sau 
nu) în nici o localitate și conformarea la această normă este 
imposibilă. Tractoarele și utilajele agricole nu sunt elicoptere.

Și cu toate acestea, poliția și cei de la RAR au început deja să 
dea amenzi atât fermierilor proprietari de utilaje, cât și 
deținătorilor individuali.

Câți dintre aceștia au capacitatea financiară să plătească 
transportul utilajelor pe platforme până la RAR sau să achite 
inspecția tehnică, care numai pentru un tractor U445, de 
exemplu, costă 250 de lei, dar poate ajunge și la 1100 de lei, în 
cazul tractoarelor mari?

Sunt cheltuieli importante și, în plus, fermierii lucrează zi 
lumină și n-au nici timp să se conformeze. Mai degrabă ar trebui 
ca autoritățile să găsească soluții, cea mai importantă fiind 
construirea drumurilor de centură, care ar elibera drumurile 
publice de utilajele agricole, de căruțe și droage, sporind astfel 
siguranța circulației. 

Șt. B.

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

Priveghiul unui bărbat decedat de 
coronavirus a fost întrerupt de mascați și 
polițiști. Potrivit reglementărilor din România, 
trupul neînsuflețit trebuia dus direct la cimitir.

În după-amiaza acestei zilei, polițiștii din 
Roșiorii de Vede au intervenit la o locuință, din 
localitate, unde au 
observat mai multe 
autoturisme și au făcut 
verificări.

”Un bărbat, în vârstă 
de 49 de ani, din 
Roșiorii de Vede, care a 
fost diagnosticat în 
urmă cu aproximativ 3 
săptămâni cu Covid19 
și care a fost internat 
inițial la spitalul din 
localitate, iar în urma 
complicațiilor a fost 
transferat la un spital 
din Ilfov, unde a decedat. 

Autoritățile locale nu au fost anunțate cu 
privire la decesul persoanei respective. 

Conform procedurii, persoana decedată 
urma să fie transportată direct la cimitir, acest 

lucru nefiind respectat, iar mașina a oprit la 
locuința decedatului”, spun polițiștii din 
Teleorman.

Astfel, polițiștii s-au mobilizat cu celeritate 
și împreună cu luptători S.A.S. și jandarmi, 
sub coordonarea adjunctului șefului de 

inspectorat pe linie de 
ordine publică, au 
reușit dispersarea cu 
rapiditate a oamenilor, 
mașina mortuara fiind 
escortă de mașina 
poliției până la cimitir.

În prezent, se fac 
v e r i f i c ă r i  p e n t r u  
identificarea tuturor 
p e r s o a n e l o r  
participante, în vederea 
s a n c ț i o n ă r i i  
contravenț ionale a 
acestora ca urmare a 

nerespectării prevederilor Legii 55/2020 și au 
fost întocmite trei dosare penale pentru 
săvârșirea infracțiunilor de “zădărnicirea 
combaterii bolilor”.

C.DUMITRACHE

Pompierii din Teleorman ne învață cum 
să ne protejăm eficient

Înmormântare
 întreruptă de polițiști și mascați

Încă o belea pe capul 
fermierilor
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PNL a depus jo i  o  ses izare  de 
neconstituţionalitate referitoare la hotărârea 
Parlamentului privind numirea deputatului PSD 
Florin Iordache în funcţia de preşedinte al 
Consiliului Legislativ. În sesizarea semnată de 
liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, se arată 
că hotărârea Parlamentului încalcă principiul 
legalităţii, prevăzut de Constituţie.

Liberalii precizează că, potrivit Legii 
73/1993, preşedintele Consiliului Legislativ şi 
preşedinţii de secţii se numesc prin votul 
majorităţii senatorilor şi deputaţilor, reuniţi în 
şedinţă comună a celor două Camere ale 
Parlamentului, pe baza a trei propuneri ale 
Birourilor permanente pentru fiecare funcţie, cu 
avizul Comisiilor juridice reunite. Potrivit 
sesizării PNL, în contextul în care Florin 
Iordache a primit 185 de voturi favorabile 
(majoritatea parlamentarilor prezenți), nu a fost 
întrunit numărul necesar de voturi prevăzut de 
lege - 234 de voturi (majoritatea parlamentarilor 
de pe liste), pentru ca acesta să fie numit 
preşedinte al Consiliului Legislativ.

Liberalii afirmă că hotărârea Parlamentului 
în acest caz este neconstituţională, deoarece 
Florin Iordache nu îndeplineşte condiţia privind 
buna reputaţie profesională şi morală 
prevăzută de Legea 73/1993, amintind că 

acesta a promovat în calitate de ministru al 
Justiţiei în Guvernul Grindeanu OUG 13/2017 
şi proiectul privind amnistia şi graţierea.

„Conduita publică, din anul 2017, a 
domnului Florin Iordache a generat revoltă 
publică incompatibilă cu dispoziţia legală care 
solicită candidatului la funcţia de preşedinte al 
Consiliului Legislativ o bună reputaţie morală”, 
se arată în sesizarea de neconstituţionalitate.

Liberalii invocă în sesizare şi încălcarea art. 
1 alin. (5) din Constituţie în raport cu dispoziţiile 
art. 20 alin. (2) din Legea 73/1993. Aceştia 
arată că la dosarul de candidatură nu a fost 
depus un document care să ateste că Florin 
Iordache a renunţat la calitatea de membru al 
PSD.

Prefectul județului Teleorman, Liviu Dumitrașcu, a dat 

zilele trecute un comunicat de presă, prin care se arată: 

”În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, îi 

asigur pe toți locuitorii județului Teleorman că întreaga 

activitate a Instituției Prefectului se va desfășura 

respectând principiile legalității, transparenței și 

responsabilității. Voi acționa eficient și obiectiv în 

interesul teleormănenilor pentru realizarea obiectivelor 

cuprinse în programul de guvernare, voi colabora cu 

autoritățile publice locale pentru stabilirea priorităților 

de dezvoltare teritorială și voi menține un dialog 

permanent cu cetățenii, cu reprezentanții presei, ai 

agenților economici și ai societății civile, pentru a obține 

rezultatele propuse”.

În acest sens a fost emis un ordin pentru coordonarea 

și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în legislația în 

vigoare privind alegerile parlamentare, premierul Ludovic 

Orban a spus că sunt decisive pentru România, și degeaba 

vrea PSD-ul să le amâne. ”Românii din mai 2019 au arătat 

clar că nu mai vor PSD, că s-au săturat de un partid care 

calcă în picioare drepturile și libertățile oamenilor, de un 

partid care a vrut să confiște România și care nu a făcut 

altceva decât să susțină interesele clientelei politice și să 

apere penalii”, a spus Ludovic Orban. Premierul a mai spus 

că degeaba vrea PSD-ul să amâne alegerile parlamentare, 

fiindcă liberalii și forțele de dreapta nu vor accepta.

Prefectul județului Teleorman, Liviu Dumitrașcu se 

preocupă în perioada următoare de pregătirea alegerilor 

parlamentare în condiții de maxima siguranță. Potrivit 

acestuia, în secțiile de votare se va purta masca 

obligatoriu, iar alegătorii vor intra în secție doar câte 10, 

pentru a nu se crea dezordine.

Ioan DUMITRESCU

Prim-vicepreşedintele PMP, Cristian Diaconescu, pune în 
dezbatere publică o propunere venită din partea profesorilor 
şi a părinţilor - aceea de efectuare în această perioadă a 
'vacanţei mari' şi recuperarea procesului de educaţie în vară, 
astfel încât să se depăşească cu bine perioada gripei 
sezoniere şi să se concretizeze o serie de măsuri sanitare 
aflate în lucru.

"Am primit semnale numeroase din partea profesorilor, 
dar şi a părinţilor preocupaţi atât de sănătatea copiilor, cât şi 
de calitatea actului educaţional. Cei cu care am discutat, 
înţelegând situaţia complicată prin care trece societatea, au o 
propunere simplă adresată autorităţilor - mutarea în această 
perioadă a 'vacanţei mari', urmând ca recuperarea procesului 
de educaţie să se realizeze pe perioada verii. Astfel, se va ieşi 
din perioada gripei sezoniere şi s-ar putea concretiza o serie 
de măsuri sanitare care astăzi sunt în lucru. Ar fi în discuţie 
câteva săptămâni până la obişnuita vacanţă de iarnă", scrie 
joi Diaconescu pe pagina de Facebook.

Prefectura și parlamentarele

Cristian Diaconescu pune în 
dezbatere o propunere: 

efectuarea în această perioadă 
a 'vacanţei mari' şi recuperarea

 educaţională la vară

P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a declarat, miercuri, 
că alegerile parlamentare 
trebuie să aibă loc la termen, 
adică pe 6 decembrie.

"Mâine va fi ultima zi în care 
s e  m a i  p o t  d e p u n e  
candidaturile pentru alegerile 
p a r l a m e n t a r e .  A c e a s t a  
înseamnă că intrăm în linie 
dreaptă pentru scrutinul care 
va avea loc pe 6 decembrie, 
dată care a fost stabilită deja 
de câteva luni. Vreau să fie de 
la bun început clar pentru toată 
lumea, pentru că am observat 
că unii politicieni propagă cu 
insistenţă ideea că cineva ţine 
cu orice preţ la organizarea 
alegerilor, în ciuda situaţiei 
epidemiologice actuale, şi că 
acestea se pot amâna. Nimic 
m a i  f a l s !  A l e g e r i l e  
parlamentare sunt esenţiale nu 
ca obiectiv în sine, ci pentru că 
reprezintă singura opţiune 
democratică validă, care să ne 
permită să avem un nou 
Legislativ reprezentativ şi 
legitimat prin votul cetăţenilor. 
Alegerile parlamentare nu 
trebuie amânate pentru ca un 
partid sau altul să se simtă mai 
bine pregătit şi cu mai multe 
şanse peste câteva luni. 
Alegerile trebuie să aibă loc la 
termen!", a spus Iohannis, la 
Palatul Cotroceni, într-o 
conferinţă de presă.

El a subliniat faptul că este 

absolut fundamental să existe 
o  n o u ă  m a j o r i t a t e  
parlamentară solidă şi un 
Guvern susţinut de această 
majoritate în implementarea 

tuturor reformelor absolut 
n e c e s a r e  d e z v o l t ă r i i  
României.

Şeful statului a afirmat că 
actuala majoritate pesedistă 
este una ilegitimă, care "nu mai 
reflectă de o bună bucată de 
timp voinţa reală a românilor".

"Ce a făcut  această 
m a j o r i t a t e  t o x i c ă  ş i  
nereprezentativă din martie, 
de când ne confruntăm cu 
această epidemie? A pus 
umărul la rezolvarea acestei 
crize sanitare, aşa cum ar fi 
fost firesc? Nu, dimpotrivă! 
Actuala majoritate a întârziat şi 
chiar a blocat o serie de măsuri 
de combatere a pandemiei şi a 
adoptat legi populiste care ar 
putea arunca România în cea 
mai gravă criză economică din 
ultimii 30 de ani", a spus 
Iohannis.

El a indicat că actuala 
situaţie epidemiologică este 
îngrijorătoare, dar că aceasta 
nu se va încheia până în martie 
anul viitor.

"Pandemia nu va lua sfârşit 
nici în ianuarie, nici în februarie 
sau martie anul viitor, aşa cum 
fals lasă să se înţeleagă cei 
c a r e  s u s ţ i n  a m â n a r e a  
a leger i lor.  Mecanismele 

democratice ale funcţionării 
unui stat nu trebuie blocate. Un 
lucru este cert - mandatul 
parlamentarilor se termină pe 
20 decembrie. După această 
dată, dacă nu ar avea loc 
alegeri, parlamentarii nu mai 
pot vota decât legi simple, nu şi 
legi organice, care sunt extrem 
de importante. Vă daţi seama 
că ar fi catastrofal pentru 
România, într-o perioadă care 
se anunţă a fi foarte grea, să nu 
a v e m  u n  P a r l a m e n t  
funcţional", a spus Iohannis.

El a punctat că, în contextul 
crizei sanitare, trebuie să făcut 
tot posibilul ca România să nu 
rămână fără un Legislativ cu 
puteri depline.

Preşedintele Iohannis a 
ţinut să precizeze că alegerile 
locale au avut loc în condiţii de 
siguranţă sanitară sporite, iar 
autorităţile au organizat foarte 
bine ziua votului, fiind luate 
t o a t e  m ă s u r i l e  p e n t r u  
reducerea la minimum a 
pericolului de infectare cu noul 
coronavirus.

"Avem, aşadar, experienţa 
acestui scrutin, care ne 
permite să corectăm erorile 
inerente şi să îmbunătăţim 
organizarea votului pentru 
a leger i l e  par lamenta re .  
Procesu l  de  vo tare  nu 
presupune probleme majore, 
î n  s c h i m b ,  c a m p a n i a  
electorală care îl precede 
implică o atenţie sporită, multă 
prudenţă şi  necesi tatea 
respectării stricte a tuturor 
regulilor de desfăşurare. Au 
fost stabilite deja o serie de 
reglementări mai stricte pentru 
campania electorală, gândite 
tocma i  pen t ru  a  l im i ta  
semn i f i ca t i v  expunerea  
p a r t i c i p a n ţ i l o r  r i s c u l u i  
contaminăr i i " ,  a af i rmat 
Iohannis.

Ş e f u l  s t a t u l u i  l e - a  
recomandat candidaţilor la 
parlamentare să îşi promoveze 
proiectele în mediul online.

Iohannis: Alegerile parlamentare trebuie 
să aibă loc la termen

PNL a atacat la Curtea Constituțională numirea lui
 Florin Iordache în fruntea Consiliului Legislativ
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Dintre acestea, 51.000 își desfășoară 

activitatea în mediul urban și numai 12.000 în 
mediul rural. În ceea ce privește repartiția 
persoanelor pe unitate sanitară în mediul urban 
avem 205 persoane/unitate sanitară, iar în cel 
rural 746 persoane/unitate sanitară.

Și în ceea ce privește rețeaua de cabinete 
medicale de familie, mediul rural este net 
defavorizat.  Astfel ,  în mediul urban 
funcționează 6500 de cabinete medicale 
individuale, în timp ce în mediul rural există 
numai 4400 de cabinete. Iar în timp ce un 
cabinet medical urban deservește în medie 
1609 asigurați, în mediul rural circa 2050 de 
persoane apelează la un medic de familie.

În ceea ce privește farmaciile, mediul rural 
este și mai defavorizat. Astfel, în timp ce în 
mediul urban o farmacie deservește în medie 
1716 persoane, în mediul rural este vorba de 

circa 2350 persoane/farmacie.
Cât privește accesul la cabinete medicale 

de spec ia l i ta te ,  s i tuaț ia  este  ch iar  
dezastruoasă în rural. Dacă în orașe există 
11540 de cabinete de specialitate, la sate 
numărul lor este de numai 494. Asta face ca 
numărul mediu de locuitori care apelează la 
cabinete de specialitate în mediul rural să fie de 
18136 , în timp ce în mediul urban doar 906 
persoane apelează la un astfel de cabinet.

Aceeași discrepanță există și în ce privește 
cabinetele stomatologice, în mediul urban 
existând 13.386 cabinete față de 2256 în 
mediul rural.

În aceste condiții nu trebuie să mai mire pe 
nimeni de ce România are printre cele mai mari 
rate din Europa la morbiditate și, implicit, la 
mortalitate.

C.R.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Direcția de Sănătate 
Publ ica Teleorman 
recrutează exper ț i  
externi, pe posturi în 
afara organigramei 
pen t ru  ech ipa  de  
i m p l e m e n t a r e  a  
proiectului „Personal 
specializat pentru un 
sistem de sănătate 
modern”.

Proiectul este implementat în parteneriat de Fundația RAA 
împreună cu Direcțiile de Sănătate Publică din Teleorman, 
Alba și Bihor.

Va fi selectată o echipă de 4 formatori-moderatori pentru 
workshop-urile care urmează a fi derulate în cadrul 
proiectului.

Vor fi organizate 3 workshop-uri-seminarii/mese rotunde 
la care angajații DSP care au participat la stagii prezintă 
subiecte de interes ce ating cele 3 domenii de sănătate. 
Medicii de familie participanți vor discuta subiectele, le vor 
dezbate și își vor împărtăși cazurile medicale și soluțiile găsite 
în domeniul subiectelor dezbătute.

Aceste evenimente vor fi organizate de DSP Teleorman, 
DSP Alba si DSP Bihor, la care vor participa 150 persoane din 
grupul țintă, medicii de familie și angajații DSP-uri care au 
participat la stagii.

Fiecare eveniment va fi organizat cu 4 paneluri de discuții, 
câte unul pentru fiecare domeniu. Scopul organizarii acestor 
workshop-uri este crearea unui grup de specialiști care să 
schimbe informații despre cazurile medicale pe care le-au 
întâlnit, din cele 3 domenii de sănătate. 

Experții selectați vor susține programe de educație 
medicală continuă pentru medicii de familie pentru care vor fi 
contractați part-time, pe o perioadă determinată de timp. 
Formatorii vor fi angajați pe durata determinată. Pentru 
formator-moderator vor fi alocate 36 de ore, inclusiv 
participarea la workshop. Trebuie avut in vedere faptul ca 
activitățile workshop-urilor se pot desfășura si online.

Aceste activități se vor derula pe parcursul unor zile de 
vineri și sâmbăta (2 zile) pe durata a circa 12 ore (3 sesiuni a 
câte 4 ore, una vineri și doua sâmbata), orele alocate fiind atât 
pentru pregătirea, cât si pentru animarea workshop-urilor.

Studii și experiență: studii superioare absolvite cu diploma 
de licență în medicină; medici cu 5 ani de experiență; 
aptitudini tehnice- cunostinte solide de utilizare PC (Word, 
Excel, Power Point, Browser web); capacitate de planificare, 
bune abilități de comunicare, relaționare și lucru eficient în 
echipă; se atașează fisele de post conform cererii de finanțare 
si termenii de referința pentru selecția acestor experți.

Documentele solicitate sunt: cerere de înscriere in 
procesul de selecție cu indicarea denumirii spotului pentru 
care candidează; CV în format EUROPASS în limba română 
cu specification proiectului si a postului vizat , datat și semnat 
pe fiecare pagină; copii conform cu originalul a actului de 
identitate sau a oricărui alt document care atesta identitatea, 
potrivit legii după caz; copii certificate pentru conformitate cu 
originalul ale documentelor de identitate si ale actelor de 
studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul 
documen te lo r  de  că t re  sec re ta ru l  com is i e i ) ;  
adeverințe/diplome și certificate de absolvire care atestă 
efectuarea unor specializări. Originalele sunt necesare 
pentru certificare; documente justificative care atesta 
vechimea in munca si / sau in specialitatea studiilor, respectiv 
care sa ateste experiența profesionala specifica necesara 
pentru ocuparea postului (ex: adeverințe de vechime în 
muncă și în specialitatea studiilor, CIM, fișe de post, 
recomandări etc.), copii conform cu originalul; cazier judiciar 
sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 
penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care 
candidează; cazierul judiciar se va prezenta obligatoriu de 
către candidatul desemnat câștigător într-un termen de 10 
zile lucrătoare de la publicarea rezultatului final al procesului 
de recrutare și selecție; adeverință medicală care să ateste 
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării procedurii de recrutare și selecție, de 
către medicul de familie al candidatului; declarație de 
disponibilitate privind timpul alocat; copie după certificatul de 
membru al Colegiului Medicilor (pentru formatori/medici, 
după caz); declarația de acord a folosirii datelor personale 
completată și semnată.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 2 
noiembrie 2020, ora 16.00.

Cornelia RĂDULESCU

Deficit uriaș 
de asistență medicală la țară

P â n ă  m i e r c u r i ,  2 1  
octombrie, aproape 550.000 
de fermieri au fost autorizați la 
plată, mai precis 547.311 de 
fermieri, în cadrul campaniei 
de plăți în avans pentru anul 
2020. Suma totală autorizată 
pentru aceștia este în valoare 
de 719.414.149 euro, din care 
26.451.573 euro reprezintă 
cofinanțarea de la bugetul 
național.

Așa cum am mai scris, 
plățile se fac la un curs 
leu/euro diferențiat, în funcție 
de fondul european din care 
provin.

Astfel, pentru 559.956.449, 
18 euro din Fondul European 
de  Garan ta re  Ag r i co lă  

(FEGA), cursul este de 4,8725 
lei/euro, iar pentru plățile 
finanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) cursul este 
de 4,7830 lei/euro.

Până pe 21 octombrie, 65% 
dintre fermierii eligibili au 
primit banii pentru avansul la 
subvenții.

Șt.B.

DSP Teleorman:

Proiectul „Personal 
specializat pentru un sistem 

de sănătate modern”

Valoarea garanţiei pentru ambalaje ar putea 
fi de 50 de bani, decizia urmând a fi luată de 
Ministerul Mediului, iar consumatorii ar putea 
primi contravaloarea în numerar, a afirmat, 
miercuri, Julia Leferman, director general 
Asociaţia Berarii României.

"Valoarea garanţiei va fi reglementată în 
această hotărâre de guvern. Există un studiu 
pe care l-a făcut public Ministerul Mediului şi 
care confirmă disponibilitatea consumatorului 
român de a întoarce 
aceste ambalaje la o 
valoare a garanţiei de 50 
de bani pe ambalaj. Există 
un studiu pe care şi noi în 
c a d r u l  A l i a n ţ e i  
Producătorilor de Băuturi 
l-am făcut pentru a testa 
deopotrivă opiniile şi 
tendinţele consumatorilor 
şi vine ca o validare a 
acestui cuantum. Rămâne 
la dispoziţia Ministerului 
Mediului să decidă exact cuantumul acestei 
garanţii, dar punctul de pornire în acest 
moment este de 50 de bani, putând fi ajustat în 
viitor în funcţie de contextul economic şi la 
recomandarea operatorului de sistem. Pentru 
că operatorul acestui sistem, această 
companie privată (...) este cel care va putea să 
vină către minister şi către Guvern cu 
propunere de ajustare dacă situaţia în 

ansamblu la nivel economic o va solicita", a 
declarat Julia Leferman, la conferinţa anuală a 
Asociaţiei Berarii României.

Potrivit acesteia, vor exista mai multe opţiuni 
prin care această garanţie va fi returnată 
consumatorului.

"Din punctul de vedere al propunerii pe care 
noi am înaintat-o ministerului, nu trebuie să 
excludă opţiunea de returnare în numerar a 
garanţiei către consumator. La pachet cu 

aceasta pot exista şi alte 
moda l i tă ţ i  de  p la tă .  
Colectarea se va putea 
f a c e  m a n u a l  l a  
magazinele mici sau la 
magazinele mai mari cu 
aparate automate. Acelea 
vor elibera un voucher. 
Voucherul respectiv poate 
fi folosit pentru achiziţii în 
magazin sau la casă 
p e n t r u  o b ţ i n e r e a  
numerarului corespondent 

valorii ambalajelor care au fost aduse în spaţiul 
magazinului", a afirmat Julia Leferman.

Ministerul Mediului lucrează la un proiect de 
modificare a legislaţiei, astfel încât magazinele 
să perceapă o garanţie pentru ambalaje şi PET-
uri, pentru a creşte cantităţile reciclate, a 
declarat, la jumătatea lunii iulie, ministrul 
Mediului, Costel Alexe, într-o conferinţă de 
specialitate.

65% dintre fermierii autorizați au 
primit subvențiile

Valoarea garanţiei pentru ambalaje ar 
putea fi de 50 de bani
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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



(urmare  din  pagina  1)
Situația, începând cu data de 22.10.2020, se 

prezintă astfel: clasa a III-a de la Școala 
Gimnazială nr. 1 Islaz, continuare scenariu 3 
(roșu); Școala Gimnazială „Miron Radu 
Paraschivescu” Zimnicea cu structurile Grădinița 
cu Program Normal nr. 1 Zimnicea și Grădinița cu 
Program Prelungit nr. 5 Zimnicea, de la scenariul 
1 (verde) la scenariul 2 (galben); Școala 
Gimnazială Tătărăștii de Sus cu structurile 
Grădinița cu Program Normal nr. 1 Tătărăștii De 
Sus și Grădinița cu Program Normal nr. 2 Udupu 
de la scenariul 2 (galben) la scenariul 1 (verde); 
Școala Gimnazială Bogdana cu structurile 
Grădinița cu Program Normal nr. 1 Bogdana, 
Grădinița cu Program Normal nr. 2 Ulmeni și 
Grădinița cu Program Normal nr. 3 Urluiu, de la 
scenariul 1 (verde) la scenariul 2 (galben); Școala 

Gimnazială Ciuperceni cu structurile Grădinița cu 
Program Normal nr. 1 Ciuperceni și Grădinița cu 
Program Normal nr. 2 Poiana, de la scenariul 1 
(verde) la scenariul 2 (galben); Școala Gimnazială 
Uda Clocociov cu structura Grădinița cu Program 
Normal Uda Clocociov de la scenariul 1 (verde) la 
scenariul 2 (galben); Școala Gimnazială 
Răsmirești cu structura Grădinița cu Program 
Normal Răsmireşti de la scenariul 1 (verde) la 
scenariul 2 (galben); Școala Gimnazială Scurtu 
Mare cu structurile Grădinița cu Program Normal 
nr. 1 Scurtu Mare și Grădinița cu Program Normal 
nr. 2 Drăceşti de la scenariul 1 (verde) la scenariul 
2 (galben).

Celelalte unități/instituții de învățământ din 
județul Teleorman vor funcționa potrivit scenariilor 
stabilite prin hotărârile CJSU anterioare.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

I N S P E C TO R AT U L Ș C O L A R  J U D E Ț E A N  
TELEORMAN, în parteneriat cu ASOCIAȚIA DE 
PRIETENIE ROMÂNO - FRANCEZĂ "ROMFRA" 
implementează proiectul Primii paşi spre dezvoltarea 
profesională în domeniul economic - ECONOMIC - 
POCU/633/6/14/131925, proiect cu finanțare ne-
rambursabilă ce are ca obiectiv creşterea ratei de 
participare a elevilor din învăţământul terţiar non-
universitar la programe de învăţare la locul de muncă, 
prin participarea unui număr de 184 elevi la activităţi 
relevante şi obligatorii precum stagii de practică, şedinţe 
de consiliere şi orientare în carieră, precum şi 
participarea în cadrul unui program inovativ de 
antreprenoriat prin planificarea, organizarea şi 
implementarea unor „Firme de exercițiu”. Activităţile 
proiectului vor fi implementate prin realizarea unor 
parteneriate sustenabile cu sectorul privat, inclusiv cu 
entităţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv 
identificate conform SNC şi din domeniile de specializare 
inteligentă conform SNCDI, menite să faciliteze accesul 
elevilor în tranziţia acestora de la educaţie la un loc de 
muncă.

Sustenabilitatea instituțională, precum și cea a 
programelor educaționale va fi asigurată prin 
diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici 
dezvoltate în cadrul proiectului la nivel local și regional 
prin crearea unui sistem de informare coordonată între 
sectorul privat/angajatori și mediul preuniversitar.

În acest sens în cadrul proiectului au fost prevăzute 
măsuri specifice să combată majoritatea cauzelor 
identificate prin intermediul următoarelor măsuri: 
Organizarea unei campanii de conștientizare privind 
importanța participării elevilor la stagii de practică cu 
implicarea actorilor locali și a 2 mese rotunde în cadrul 
cărora se vor prezenta statistici relevante cu privire la 
locurile de muncă vacante, segmente de locuri de muncă 
de actualitate, trenduri privind alegerea unui loc de 
muncă, precum și schimburi de experiență cu 
colaboratori care au desfășurat activități similare în anii 
anteriori; Stagii de practică derulate pentru 184 elevi din 
domeniul Turismului, respectiv domeniul Economic și 
184 portofolii de practică ale elevului realizate;184 
sesiuni de orientare a elevilor privind realizarea stagiului 
de practică susținut; 2 concursuri pentru stimularea 
elevilor cu cele mai bune performanțe în cadrul 
programelor de practică în cadrul cărora se vor acorda 
premii celor mai buni 30  de elevi participanți în cadrul 
programelor de practică; 6 vizite de studiu ce au ca scop 
creșterea angajabilității elevilor și identificarea de locuri 
de muncă corelate cu informațiile dobândite de grupul 
țintă, precum și monitorizarea angajării grupului țintă; 
Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale celor 184 
elevi prin derularea unui program de formare urmată de 
organizarea unei competiții de planuri de afaceri unde 
vor fi premiate cele mai bune 6 planuri de afaceri; 
Susținerea a 6 firme de exercițiu ce vor contribui la 
dobândirea competențelor  specifice din sfera 
economică reală,   valorificând astfel oportunitățile de 
creștere profesională, dezvoltare pentru carieră și 
încadrare în câmpul muncii a elevilor participanți.

Proiectul Primii paşi spre dezvoltarea profesională în 
d o m e n i u l  e c o n o m i c  -  E C O N O M I C  -  
POCU/633/6/14/131925 se derulează pe o perioadă de 
24 luni, în intervalul 17.09.2020 – 16.09.2022 beneficiind 
de o finanțare totală de 2.372.037,54 RON din care 
2.016.231,95 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. 

B.P.

Modificarea scenariului de funcționare 
pentru alte unități de învățământ

Proiectul județean Centrul de 
p e r f o r m a n ț ă  „ N i c u l a e  
Moromete ”  a l  B ib l io tec i i  
Jude țene  „Mar in  P reda ”  
Teleorman a fost lansat în 
octombrie 2019 și a propus, pe o 
perioadă de un an, participarea 
liceenilor la activități culturale în 
regim competițional.

P r i n t r e   a c t i v i t ă ț i l e  
desfășurate s-au numărat: 
cenaclu literar, teatru, muzică, 
poezie, dans, ateliere de 
dezvo l t a re  pe rsona lă  ș i  
dezbateri pe diferite teme.

Concursurile propuse de 
bibliotecă (creație literară, teatru 
și coregrafie, muzică și poezie, 
arte plastice, folclor și tradiții 
românești, precum și comunicări 

cu tema „Mă descopăr prin 
lectură”) s-au adaptat situației 
actuale, mater ialele f i ind 
transmise on line.

În proiect au fost implicați 300 
de liceeni, cadre didactice și 
bibliotecari din Teleorman, pe 
parcurs alăturându-se liceeni din 
București, Arad și Alba.

Au fost premiați la această 
primă ediție 80 de participanți.

Juriul a fost format din 
coordonatori (Florea Burtan, 
Stan V. Cristea, Ana Dobre- 
membri ai Uniunii Scriitorilor din 
România) și jurați (Luminița 
Vilae, Liliana Răducu, Mirela 
Mircea, Ioana Budică, Adriana 
Unteșu, Adriana Lale, Cristina 
Purcărea, Marian Ionescu- 

profesori, Geanina Burcea, 
Elena Iconaru, Livia Badea- 
bibliotecari).

Premiile vor fi transmise prin 
poștă premianților din alte 
județe, iar liceenii din Teleorman 
vor putea ridica premiile de la 
biblioteca județeană, începând 
cu 2 noiembrie 2020.

D a t o r i t ă  i n t e r e s u l u i  
manifestat, începând cu cea de-
a doua ediție proiectul inițiat de 
Biblioteca Județeană „Marin 
Preda” va deveni național, 
înscrierile și structura noului 
p r o i e c t  a l  C e n t r u l u i  d e  
p e r f o r m a n ț ă  „ N i c u l a e  
Moromete”  urmând a fi 
demarate pe 1 Decembrie 2020.

Cornelia RĂDULESCU

Şase din zece români s-ar vaccina împotriva 
virusului SARS CoV-2 dacă vaccinul ar fi 
disponibil. Acesta este rezultatul unui studiu 
realizat de Ipsos în mai multe ţări din lume în 
perioada iunie-septembrie. Rezultatul plasează 
România printre ultimele ţări în privinţa acceptării 
vaccinului.

Un studiu realizat de Ipsos în rândul a peste 
20.000 de adulţi din 28 de ţări arată faptul că la 
nivel global trei din patru adulţi (74%) s-ar vaccina 
anti-COVID, dacă vaccinul ar fi disponibil. Cel mai 
mare nivel de acceptare este în China, unde 
aproape toate persoanele intervievate (97%) au 
declarat că sunt de acord cu vaccinarea.

În afară de China, ţările care au înregistrat cea 
mai mare deschidere către vaccinare sunt cele cu 
o rată mare de infectare şi un ritm accelerat de 
creştere a cazurilor. Este vorba de Brazilia (unde 
88% din populaţia adultă ar vrea să se vaccineze) 
şi India (87%). India ocupă locul doi mondial, cu 

peste şapte milioane de persoane infectate, 
urmată de Brazilia, cu cinci milioane de cazuri. În 
topul ţărilor cu un interes ridicat de vaccinare este 
şi Australia (88% intenţionează să se vaccineze), 
ţară care nu se confruntă în prezent cu un nivel 
ridicat al cazurilor de coronavirus.

La polul opus, printre ţările cele mai sceptice cu 
privire la vaccinarea anti-COVID se află România 
(57% ar vrea să se vaccineze), Ungaria şi Polonia 
(56%, fiecare), precum şi Rusia, cu 54%. Practic, 
deşi este prima ţară care a aprobat un vaccin anti-
COVID, Rusia se confruntă cu cea mai mare 
reticenţă faţă de vaccinare în rândul populaţiei.

Potrivit studiului, românii au păreri foarte 
polarizate în ceea ce priveşte vaccinarea anti-
COVID, existând atât un grup de persoane 
deschise către vaccinare (57%), precum şi un 
grup destul de consistent care se opune vaccinării 
(43%). Bărbaţii români sunt mai degrabă pro-
vaccinare (68% intenţionează să se vaccineze), 
comparativ cu femeile (49%).

Pe grupe de vârstă, în mod paradoxal la o 
prima vedere, tinerii şi persoanele mai în vârstă 
sunt de aceeaşi parte a baricadei – 66% dintre 
persoanele tinere (16-24 ani), respectiv 66% 
dintre persoanele peste 55 ani sunt pro-
vaccinare, faţă de 51% în rândul celor cu vârsta 
cuprinsă între 25-55 ani.

Principalul motiv anti-vaccinare este teama de 
reacţii adverse şi neîncrederea în eficienţa 
vaccinului.

În prezent, la nivel mondial, se lucrează la 
peste 100 vaccinuri anti-COVID, iar 20 dintre 
acestea sunt în faze avansate de testare.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

Premiile Centrului de performanță 
„Niculae Moromete”

Românii nu au încredere în vaccinul anti-Covid. 
Doar 6 din 10 persoane s-ar vaccina

Primii paşi spre dezvoltarea 
profesională în domeniul 

economic – ECONOMIC
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La noi totul se schimbă mai des ca anotimpurile: moneda 
națională se devalorizează, Băncile măresc dobânzile la 
credite, cine  poate fură ce a mai rămas  de  furat, în spitale nu 
se mai tratează decât de covid 19 și se moare cu zile, la noi nu 
mai există boli cum ar fi gripa, reumatismul, apendicita, criza 
biliară, cancerul, la noi se moare numai de sars cov 2… La noi 
se schimbă legile după  interese proprii, la noi defilează 
steaguri și se cântă imnuri străine în timp ce  autoritățile dorm, 
se dă liber la vot, dar se închid apoi școlile, până și satele mor 
mai nou tot de covid 19 și îmbătrânesc dacă mai apucă pe zi ce 
trece, pământul este vândut străinilor, la fel pădurile, munții, 
puținele  fabrici rămase sunt închise și se dă vina tot pe covid, 
somajul crește, tinerii pleacă cu teama virusului în suflet unde 
văd cu ochii după un loc de muncă, nu ne mai găsim adăpost și 
rezolvare în propria țară, oare, încotro ne îndreptăm?

Mihail TĂNASE

Invatatorul vrea sa stimuleze fantezia elevilor si de 

aceea le da de facut in clasa o compunere cu tema "Daca as fi 

multimilionar...".  Toti elevii, in afara de Popescu, incep sa 

scrie febril. Invatatorul il intreaba: 

- Popescu, de ce nu scrii nimic? 

- Astept sa vina secretara, domnule invatator.

***

La un interviu de angajare:

- Care sunt punctele forte ale dvs.?

- Sunt un optimist convins, intotdeauna gandesc pozitiv.

- Poti sa-mi dai un exemplu?

- Da. La ce ora sa ma prezint maine la serviciu?

Pastila de râs

Arheologii egipteni au 
dezgropat alte 80 de sicrie 
vechi în vasta necropolă 
Saqqara, la sud de Cairo.

Ministerul Turismului și 
Antichităților a transmis, într-o 
declarație, că arheologii au 
găsit colecția de sarcofage 
colorate și sigilate îngropate în 
urmă cu mai bine de 2.500 de 
ani în necropola Saqqara.

Mostafa Waziri, secretar 
general al Consiliului Suprem 
pentru Antichități, a declarat 
că au fost găsite peste 80 de 
sicrie.

Arheologii au găsit, de 
asemenea, statui din lemn 
colorate, aur i te,  a mai 
transmis ministerul, citat de 
Fox News.

De ta l i i  despre  no i le  
descoperiri vor fi anunțate într-
o conferință de presă care va fi 
ținută la celebra piramidă în 
trepte a faraonului Djoser.

Egiptul încearcă să-și 
popularizeze descoperirile 

arheologice într-un efort de a 
reînvia turismul, care a fost 
grav afectat în urma revoltelor 
din primăvara arabă din 2011, 
dar și de pandemia de 
coronavirus apărută anul 
acesta.

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

SC EXPANY ACTIV SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, J34/939/2018, CUI 
40341201, pierdut Certificat de inregistrare seria B 3780878/20.12.2018 și Certificat 
constatator nr. 28527/20.12.2018. Le declar nule.

Anunţ

1. Informații generale privind concendentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, 
numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Consiliul local 
Moșteni, cod fiscal 6853228, com. Moșteni, jud. Teleorman, tel. 0247356012, fax 0247356012, 
www.mosteni.ro, e-mail: mosteni_tr@yahoo.com.

2. Informații generale privind obiectul închirierii, în special denumirea și identificarea bunului 
care urmează să fie închiriat: teren situat în comuna Moșteni, aparținând domeniului privat, cu 
destinația arabil, având 90.900 mp, număr CF 20338, număr cadastral 20338. Închirierea se 
face conform art. 333, art. 335 din OUG 57/2019 și conform Hotărâruu Consiliului Local 
nr. 32 din data de 30.09.2020.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui 

exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul 
Primăriei Moșteni.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concendentului, de la care 
se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: secretar general comuna Moșteni.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 50 lei, se poate achita cu 
numerar la casieria Primăriei Moșteni.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.11.2020, ora 12:00.
4. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini.
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 11.11.2020, ora 12:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Moșteni, jud. Teleorman, str. 

Principală, nr. 326.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 

13.11.2020, ora 10:00, Primăria Moșteni.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mai a instanței 

competente în soluționarea litigilor apărute și termene de sesizarea instanței: Tribunalul 
Teleorman, Secția C.M.A.S.C.A.F., str. Ion Creangă, nr. 53, mun. Alexandria, jud. 
Teleorman, tel. 0247317322 sau instanța de la domiciliul reclamantului.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 
21.10.2020.

Anunţ

România reală

Încă de la jumătatea anilor '90, Marea Barieră de Corali s-a 
redus cu mai mult de 50%, declinul afectând fiecare specie, de 
la fiecare adâncime și de fiecare dimensiune, potrivit unui nou 
studiu.

Noile cercetări au acoperit toți cei 2.300 de kilometri ai Marii 
Bariere de Corali și au dezvăluit o pierdere îngrijorătoare.

 „O populație vibrantă de corali are milioane de pui mici de 
corali, precum și corali mai mari, mamele, care produc mare 
parte din larve. Rezultatele noastre au arătat că abilitatea 
Marii Bariere de Corali de a se reface, rezistența sa, este 
compromisă în comparație cu trecutul, din cauza faptului că 
sunt mai puțin pui și mai puțin adulți mari care să ajute crească 
populația”, a explicat Andy Dietzel, de la Centrul ARC pentru 
Excelență privind Studiile Marii Bariere de Corali.

La fel ca în cazul pădurilor, oamenii de știință sunt 
îngrijorați cel mai mult de acești corali mai mari.

Pierderea coralilor mari ar putea avea un efect în cascadă 
asupra întregului sistem al barierei, din moment ce coloniile 
mai mari dintr-o populație au un impact disproporționat asupra 
reproducerii și asupra genelor generației viitoare. Totodată, 
coralii mai mari oferă un habitat mai vast și mai multă hrană 
pentru pești și restul viețuitoarelor.

 „Declinul global din cazul copacilor mari și bătrâni, spre 
exemplu, implică o pierdere a habitatelor cruciale, a hranei și a 
depozitelor de carbon”, au scris autorii noului studiu. Însă, în 
timp ce dimensiunea pădurilor terestre a fost monitorizată 
îndeaproape de-a lungul anilor, tendința dimensiunilor 
coralilor este rareori analizată. În mod tradițional, cercetătorii 
evaluează mai mult extinderea.

„Credeam cândva că Marea Barieră de Corali era protejată 
pur și simplu de mărimea sa. Dar, rezultatele noastre arată că 
până și cel mai mare și mai bine protejat sistem de corali al 
lumii este tot mai compromis și în declin”, a spus Terry 
Hughes, biolog marin.

De asemenea, oportunitatea pentru recuperare dispare. 
Dacă omenirea nu va reuși să reducă emisiile de carbon până 
la sfârșitul secolului, studiile arată că evenimentele de albire în 
masă a coralilor care au avut loc în 2016 și 2017 vor fi tot mai 
dese, chiar anuale, potrivit Science Alert.

 „Eu cred că putem menține încălzirea undeva între 1,5 și 2 
grade Celsius, peste nivelurile pre-industriale, după cum a 
fost stabilit de Acordul climatic de la Paris. Astfel, încă mai 
putem avea un recif. Însă, dacă vom ajunge la 3 sau 4 grade 
Celsius din cauza emisiilor necontrolate, Marea Barieră de 
Corali va fi de nerecunoscut”, a mai adăugat Hughes.

Încotro ne îndreptăm?

Omenirea a pierdut peste 50% 
din Marea Barieră de Corali

Alte zeci de sarcofage, vechi de peste
 2.500 de ani, au fost descoperite

 în Egipt



1817: S-a născut Pierre 
Larousse ,  pedagog ,  
enciclopedist şi editor 
francez. În 1852 a 
fondat, împreuna cu 
Augustin Boyer, Librăria 
Larousse. Opera sa de 
r e f e r i n ţ ă :  " M a r e l e  
dicţionar universal al 
secolului al XIX-lea" (d. 
1875).
1872: A murit Théophile 

Gautier, poet, prozator şi 
crit ic l iterar francez 
promotor al teoriei "artă 
pentru artă" (n. 1811).
1905: S-a născut Felix 

Bloch, fizician elveţian (d. 
1983).

1906: A murit Paul Cézanne, pictor francez, considerat 
în prezent cel mai mare înnoitor al picturii la sfârşitul 
secolului al XIX-lea (n. 1839).
1908: S-a născut Ilia Mihailovici Frank, fizician rus, 

care a explicat teoretic, împreună cu Igor Tamm, 
mecanismul Cerenkov. Laureat al Premiului Nobel (d. 
1990).
1944: A murit Charles Glover Barkla, fizician englez, 

laureat al Premiului Nobel (n.1877).
1998: A murit Silviu Stănculescu, actor (n. 1932).
2011: A murit John McCarthy, informatician şi 

matematician american, inventator al Lispului (n. 1927).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Prinţul 
Jumong 12:30 Parlamentul României  
13:00 Ediţie specială 13:30 Micile 
vedete-n bucătărie 14:00 Telejurnal 
15:10 Opre Roma 16:00 EURO polis 
17:10 Prinţul Jumong 18:25 Handbal 
masculin: Dinamo Bucureşti – CSM 
Bucureşti 20:00 Telejurnal 21:10 
Terminatorul 3: Supremația roboților 
23:00 #Creativ 23:30 Fan/ Fun urban 
00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Octombrie

Trebuie sa plecati 
intr-o calatorie de 
a f a c e r i  c a r e  n u  
suporta amanare. 
Partenerul ar putea fi 
nemultumit. Discutati 
cat mai calm, pentru a 
evita o cearta care nu 
ar rezolva nimic!

S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa 
va reproseze ca ati 
cheltuit prea mult. Este 
recomandat sa evitati 
speculatiile financiare, 
fiindca exista riscul sa 
ajungeti intr-o situatie 
neplacuta. 

S-ar putea sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la serviciu. Va 
recomandam sa va 
stapaniti nervozitatea. 
Dupa-amiaza este 
posibil sa intrati in 
posesia unei sume de 
bani neașteptate.

A s t a z i  n u  e s t e  
indicat sa circulati cu 
masina, pentru ca 
exista pericolul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident. In tot ce faceti, 
amintiti-va ca graba 
strica treaba! Puteti sa 
va bazati pe intuitie.

Este posibil sa 
incepeti un nou proiect 
profesional, de pe 
urma caru ia  ve t i  
cas t iga  b ine .  Va  
sfatuim sa fiti cat mai 
calm in toate discutiile 
si negocierile, certurile 
pot izbucni din orice. 

S-ar putea sa fiti 
nevoit sa renuntati la 
o actiune in interesul 
personal.O ruda mai 
in varsta nu poate sau 
nu vrea sa va ajute. 
Nu este momentul sa 
provocati o discutie în 
contradictoriu.

S-ar putea sa fiti 
laudat de superiori 
pentru seriozitatea cu 
care va indepliniti 
s a r c i n i l e .  E s t e  
recomandat sa evitati 
intalnirile cu prietenii 
si sa fiti atent daca 
conduceti masina.

Aveti tendinta de a 
deveni irascibil, din 
cauza oboselii. Ar fi 
bine sa va menajati si 
sa amanati activitatile 
s i  d e c i z i i l e  
importante.In plan 
financiar nu este o zi 
buna pentru speculatii.

Dimineata s-ar  
putea sa fiti iritat din 
cauza neintelegerilor 
cu un partener de 
afaceri. Daca trebuie 
sa circulati cu masina, 
fiti foarte atent! Azi 
riscul de accidente 
este mai mare.

BERBEC

S-ar putea sa va 
confruntati cu mici 
intarzieri cauzate de 
e v e n i m e n t e  
neprevazute. Este 
recomandab i l  sa  
amanati deciziile si 
discutiile importante si 
sa va pastrati calmul. 

Sunte t i  s t resa t  
f i indca nu pr imi t i  
sprijinul pe care contati 
din partea colegilor 
sau a partenerilor. 
Seara s-ar putea sa 
aflati ca un prieten a 
fost implicat intr-un 
accident de circulatie.

Va  e n e r v a t i  l a  
serviciu din cauza ca 
p r i m i t i  s a r c i n i  
s u p l i m e n t a r e .  Va  
recomandam sa fiti 
prudent. In a doua parte 
a zilei, aveti grija sa nu 
va descarcati nervii 
acasa! Incercati sa va 
destindeti!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 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 
Masked Singer România 22:30 
Now You See Me: Jaful Perfect 2 
01:00 Vlad 03:00 Superspeed la 
Pro TV 03:30 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 X Factor - sezon nou 
23:00 iUmor 02:00 Acces 
direct 04:00 Ferdinand 06:00 
Observator - Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste infinită 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 Nemilosul Istanbul 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile 
Kanal D 02:00 Puterea 
dragostei 06:00 Pastila de râs

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Camera de râs 14:00 Camera 
de râs 15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:30 Flash monden 20:00 
Alege rețeta națională 22:00 
Răzbunarea tigrului alb 00:00 
Alege rețeta națională 02:00 
Nimeni nu-i perfect 03:00 
Răzbunarea tigrului alb 

07:45 Eroii muntelui 10:15 
La bloc 12:30  Jesse Stone: 
Prezumția de nevinovăție 
14:30 Ultima călătorie 16:30 
Privind în urmă 18:15 La 
bloc 20:30 Jocul asasinilor 
22:30 Lumea e a mea 00:45 
Jocul asasinilor 02:45 
Lumea e a mea 05:00 La 
bloc 06:00 Ce spun românii

07:30 Iubirea Unei Doamne 09:00 
Teleşcoala 10:00 Ferma 11:00 
Câştigă România! 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Pescar hoinar 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Teleșcoala 16:00 
România…în bucate 16:30 Handbal 
masculin: Minaur Baia Mare – 
Po l i tehn ica  Tmisoara  18 :00  
Frumuseţile Tării Galilor 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 00:00 
Femei de 10, bărbați de 10

08:00 Cei 12 invincibili 10:05 
Femeile în negru 11:50 Transfer 
de identitate 13:20 Distracție cu 
Dick și Jane 14:50 Pulbere de 
stele 16:50 Bărbații în negru II 
18:10 Din greșeală împreună 
20:00 Profu' de spionaj 21:40 
Necunoscutul 23:30 Banii 
vorbesc 01:00 Cât îmi dai ca să 
te împușc? 02:40 Noapte de 
Groază 04:20 Bărbații în negru II

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 

23 Octombrie

Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Gheorghe PIETREANU,

 Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU 
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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Valentin Mihăilă (20 de ani) 
a fost transferat de Parma, la 
începutul acestei luni, de la 
Universitatea Craiova, însă 
debutul internaționalul român 
de tineret în Serie A se lasă 
așteptat.

Deși se află în Italia de mai 
bine de două săptămâni, 
Mihăilă nu a efectuat niciun 
antrenament alături de noii săi 
colegi și nu a fost în lot pentru 
partida cu Udinese, disputată 
la data de 18 octombrie, scor 
2-3.

Valentin Mihăilă mai are de 
așteptat pentru debutul la 
Parma

Extrema stângă acuză în 
continuare probleme fizice și 
se antrenează separat, așa 
cum s-a întâmplat și la ședința 
de pregătire de miercuri, 
potrivit Parma Live.

L a  î n c e p u t u l  l u n i i  
o c t o m b r i e ,  î n a i n t e a  
transferului la Parma, Mihăilă 

a mers în Germania pentru a-
și trata o pubalgie, iar perioada 
inițială de indisponibilitate era 
estimată la o lună.

În aceste condiții, Mihăilă 
are șanse mici să fie în lot 
pentru meciul cu Spezia, 
programat duminică.  În 
această lună, formația lui 
Fab io  L ive ran i  se  ma i  

duelează cu Pescara (28 
octombrie, Cupa Italiei) și Inter 
Milano (31 octombrie (31 
octombrie, Serie A).

18 este locul ocupat de 
Parma în Serie A, după 4 
etape în care a strâns 3 puncte

Parma plătește cel puțin 
8,5 milioane de euro Craiovei 

pentru Mihăilă
S u m a  d e  b a z ă  a  

transferului lui Valentim 
Mihăilă la Parma este 8,5 
milioane de euro, dar dacă s-
ar îndeplini toate clauzele de 
bonusuri, suma poate ajunge 
şi la 12 milioane de euro.

Din cei 8,5 milioane, 
Universitatea Craioava va lua 
6,8 milioane, pentru că restul 
de 1,7 îi revin lui Silviu 
Bogdan, fostul director al 
Centrului de Copii şi Juniori al 
Universităţii, care avea 20 la 
sută dintr-un viitor transfer.

La 20 de ani, Mihăilă va 
încasa un salariul de 50.000 
de euro pe lună în primul an, 
iar venitul său va creşte în 
fiecare dintre sezoanele în 
care fotbalistul român va 
continua să joace la Parma.

De asemenea, jucătorul 
are anumite clauze care îi vor 
creşte suma pe care o va primi 
de la formaţia din Serie A.

SPORT

Rangers debutează în grupele Europa League la Liege, 
împotriva lui Standard, iar Ianis Hagi are șanse mari să fie 
titular.

Mijlocașul român a participat la conferința de presă 
premergătoare meciului, ceea ce, de obicei, înseamnă că va 
prinde un loc în primul ”11”, și a vorbit despre obiectivele sale la 
Rangers, calificarea în grupele Europa League fiind unul dintre 
ele, dar și despre acomodarea sa la fotbalul scoțian, care, 
recunoaște Ianis Hagi, nu este completă.

Ianis Hagi, pregătit pentru debutul în Europa League
”A fost unul dintre obiectivele noastre calificarea în Europa 

League. Sper să reușesc evoluții mai bune decât anul trecut. 
Consider că întreaga noastră echipă a progresat față de anul 
trecut, ne-am maturizat la nivel european.

Nu este simplu să fii nevoit să treci de atâtea tururi 
preliminare, dar încrederea noastră a crescut pe zi ce trece. 
Sper să reușim un parcurs lung în acest sezon european, mai 
lung decât anul trecut, iar primul pas care trebuie făcut este să 
trecem de grupe”, a declarat Ianis Hagi, potrivit Glasgow Times.

După cele două săptămâni de pauză pentru meciurile 
echipelor naționale, Rangers a disputat marele derby al Scoției 
cu Celtic, pe care a și reușit să îl câștige cu 2-0, însă fără Ianis 
Hagi pe teren. Rămas pe bancă pentru toată durata jocului, 
mijlocașul ofensiv român a recunoscut că singura sa variantă 
este să își aștepte șansa, care speră că va veni la următoarea 
ediție a ”Old Firm”.

”Sunt sigur că șansa mea va veni, a fost doar primul derby al 
sezonului. Aștept să joc într-un astfel de meci, sper că se va 
întâmpla la următorul.

Eu mă simt foarte bine la Rangers, sunt abia la început. Încă 
lucrez la legăturile cu coechipierii, la relațiile de joc, dar aceste 
lucruri se îmbunătățesc cu meci ce trece”, a recunoscut Ianis 
Hagi.

Rangers a fost repartizată în grupa D a Europa League, din 
care mai fac parte Standard Liege, primul adversar, Benfica și 
Lech Poznan.

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.

Mirel Rădoi a vorbit despre impresia pe 
care i-a făcut-o în ultima vreme Dennis Man. 
Selecţionerul a fost acuzat că nu l-a convocat 
pe Man, deşi jucătorul trecuse peste 
problemele provocate de COVID-19.

Cel mai bun fotbalist al FCSB-ului înaintea 
pauzei pentru meciurile echipelor naţionale, 
Man a fost ocolit de Rădoi din cauză că a fost 
infectat cu COVID-19. Selecţionerul a invocat 
că riscul pentru ceilalţi jucători este prea mare.

La tineret, unde Mutu l-a convocat, Man a 
dovedit că este într-o formă foarte bună şi a 
fost liderul echipei care a obţinut trei victorii, cu 
Malta de două ori, şi Finlanda. Al patrulea meci 
l-am pierdut, cu Ucraina, scor 0-1.

Mirel Rădoi a răspuns atacurilor pentru 

neconvocarea lui Dennis Man
"Cu siguranţă că dacă nu era această 

nebunie cu infectările, Dennis Man era la 
echipa naţională, aşa cum dacă nu se 
accidentează până la meciurile din noiembrie 
va fi la echipa naţională mare.

Este un jucător foarte bun, cu realizări. 
Începe să acumuleze şi forţă, a fost evident că 
în duelurile unu contra unu avea de pierdut.

Atât el, cât şi Florinel Coman se pot vinde 
pe sumele cerute de club. (n.r. circa 15 
milioane de euro).

Dacă FCSB se califica în cupele europene 
şi cu prezenţa lor la echipa naţională cred că le 
permiteau să fie vânduţi în străinătate aşa cum 
îşi doresc", a declarat Mirel Rădoi.

Mihăilă mai are de așteptat pentru
 debutul la Parma

Mirel Rădoi a răspuns atacurilor 
legate de neconvocarea lui Dennis Man

 la echipa naţională

Reacția lui Ianis Hagi, 
după ce a fost ”uitat” pe bancă

 în derby-ul cu Celtic
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