
În ultimele 24 de ore, structurile 
teritoriale ale M.A.I. au continuat 
acțiunile desfășurate în sistem 
integrat, împreună cu celelalte 
instituții implicate, în contextul 
prevenirii și combaterii răspândirii 
COVID – 19.

În ultimele 24 de ore, peste 140 de 
efective de poliție, jandarmerie, 
pompieri și poliție locală, împreună  
cu reprezentanți ai Direcției de 
Sănătate Publică, Direcţiei Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și 
Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman  au desfăşurat acţiuni de 
verificare a respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă, în zonele 
aglomerate, pieţe, centre comerciale dar şi în mijloacele de transport în comun, 
pentru prevenirea și limitarea infectării cu virusul Covid-19.

(Continuare  în  pagina  2)

Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, 
Ordonanta de Urgenta pentru completarea 
Ordonantei de urgenta a Guvernului 
nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere 
pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, 
in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor 
didactice care presupun prezenta efectiva a 
copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile 
de educatie timpurie anteprescolara, ca 

urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru completarea art. 6 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 132/2020 privind masuri de sprijin 
destinate salariatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice 
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru 
stimularea cresterii ocuparii fortei de munca.

(Continuare  în  pagina  4)

Liderul PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu trage un 
semnal de alarmă. Acesta atrage atenţia că la alegerile 
locale, telormănenii au decis ca PNL să conducă pentru 
următorii patru ani Consiliul Judeţean şi nu PSD.

"Situația existentă în Consiliul Județean trebuie să 
înceteze! Drept pentru care, în calitate de senator de 

Teleorman, atrag atenția actualei conduceri a Consiliului 
Județean Teleorman să înceteze cu presiunile și cu 
luarea deciziilor populiste, atât în interior forului județean, 
cât și asupra instituțiilor subordonate acestuia. 

(Continuare  în  pagina  3)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Recital susținut 
de Ansamblul 
„Burnasul” la 

Brașov

Părinții elevilor care fac școala online
 pot primi zile libere plătite ca să 

stea acasă cu copiii

STOP abuzurilor 
din Consiliul Județean Teleorman!

Acţiuni de prevenire a infectării cu 
virusul COVID-19 în Teleorman

Campania 
de informare 

#Promisiunea
PentruAcasă



2 EVENIMENT - ACTUALITATE
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Au fost organizate 11 

acțiuni punctuale, în sistem 
integrat, fiind vizate, în 
special, zonele aglomerate, 
cent re le  comerc ia le  ș i  
mijloacele de transport în 
comun. 

În cadrul acțiunilor de 
control, au fost verificate 76 
d e  s o c i e t ă ț i  
comerciale/persoane fizice 
autorizate, 99 mijloace de 
transport  din care 35 de 
mijloace de transport în 
comun și au fost legitimate 
peste 550 de persoane. 

Echipele de control au 
depistat 99 de persoane care 
nu au respectat măsurile de 
protecție individuală, acestea 
f i i n d  s a n c ț i o n a t e  
contravențional conform Legii 
nr. 55 din 2020. Valoarea 
totală a sancțiunilor aplicate 
este de peste 11.000 de lei. 

"Facem apel la cetățeni să 
respecte în cont inuare 
măsurile de protecție sanitară 
și distanțare fizică, în scopul 
p reven i r i i  i n fec tă r i i  ș i  
răspândirii Sars-CoV 2. 
Sănătatea și viața sunt cele 
mai importante! Vă rugăm să 

v ă  p r o t e j a ț i  p e  
dumneavoastră și pe cei din 
jur",  spun pol i ţ işt i i  din 
Teleorman.

Este important ca fiecare 
dintre noi să avem un 
comportament responsabil, 
să conștientizăm importanţa 
măsur i l o r  necesare  în  
c o n t e x t u l  s i t u a ț i e i  
epidemiologice actuale și să 
respectăm recomandările 
pentru limitarea riscului de 
răspândire a infecției cu 
Covid-19.

C.D.

Bâlciul reformării clasei politice e în plină desfășurare și 
partidele se întrec să dea impresia alegătorilor că au înțeles 
mesajul de la ultimele scrutinuri când, scârbită, populația nu s-
a prezentat la urne în proporție de peste 60%, și injectează 
sânge proaspăt în venele sclerozate. Dar dincolo de abureala 
reformistă asistăm la un traseism morbid, la lupte fratricide 
pentru ciolan în cazul posibilelor alianțe și la „epurări” în care 
sunt sacrificați baroni care deveniseră inutili.

Și ce pun în loc? Aceeași faună de proști fuduli, care se 
visează în funcții ce presupun merțan la scară, sepepist în 
dreapta șoferului și girofar cu lumini fosforescente. Ei vor duce 
mai departe impostura la cote care sfidează Ciomolungma.

În țările normale, unde există popoare de cetățeni, 
asemenea specimene n-ar fi însemnat nimic și n-ar fi ocupat 
decât scaunele incompetenței lor, fără spătare și fără 
tapițerie. Din păcate, o mare parte din poporul român a fost 
transformată în populație. De aceea există atâția idioți utili 
care au constituit cutia de rezonanță a propagandei care n-a 
adus României decât ură și dezbinare. Mulți, prea mulți 
români s-au complăcut în adorarea unor idoli falși, iar ce se 
întâmplă și acum dovedește că n-au obosit s-o facă.

Revoluția și apartenența la UE și NATO ne-au oferit ocazia 
să ne luăm câtă libertate, justiție, suveranitate și demnitate ne 
doream. Dar am fost total nepregătiți pentru „capitalismul 
sălbatic” și, neavând cine să ne arate calea, am rătăcit 
buimaci spre „capitalismul de cumetrie”. De pe margine, 
capitaliștii adevărați urmăreau ce se întâmplă în România, 
cea bogată în resurse. Și-au frecat mâinile și au trecut la 
treabă construind, în timp, nu statul care ne trebuia nouă, ci 
statul care le convenea lor. Au manevrat lucrurile în așa fel 
încât pe scaunele de decizie să ajungă regii, nebunii și pionii 
de care aveau nevoie. Și, încet, încet, am rămas fără libertate, 
fără justiție, fără suveranitate și fără demnitate. Sau, mai bine 
spus, cu surogate de libertate, justiție, suveranitate. Cât 
despre demnitate nu putem vorbi de un surogat. Ea, pur și 
simplu, nu mai există.

Și această Românie săracă și umilă iată că azi este 
implicată într-un scandal planetar.

Donal Trump îi pregătește adversarului său, democratul 
Joe Biden, „glonțul de argint”, care de obicei este fatal. Este 
vorba de afacerile neortodoxe ale lui Hunter Biden, care 
umpleau pușculița familiei. Totul s-ar fi întâmplat sub protecția 
celui de al doilea „cel mai puternic om al planetei”, nimeni altul 
decât Biden-tatăl, vicepreședintele SUA și al lui Obama. 
Alături de Ucraina, China, Irak și Rusia, țări în care Hunter 
Biden ar fi făcut afaceri oneroase, se află și România.

Rămâne de văzut ce „oameni de afaceri” și „oameni politici” 
de pe la noi s-au făcut preș în fața „licuricilor” și le-au umplut 
buzunarele. Dar cum lucrurile s-au petrecut cu ani în urmă, s-
ar putea ca cei implicați să nu mai însemne mare lucru în 
economie sau politică.

Cert este un singur lucru. României i se potrivește ca o 
mănușă zicala: „Unde-i bine, nu-i de mine, unde-i rău, hop și 
eu!”.

Carmen ROBESCU

Acţiuni de prevenire a infectării cu 
virusul COVID-19 în Teleorman

#PromisiuneaPentruAcasă este o 
campanie de informare asupra eficienței 
energetice în cadrul proiectului european 
SocialWatt.

Inițiativa CEZ Vânzare vine în sprijinul 
clienților și a publicului larg prin prezentarea 
unor măsuri practice de reducere a costurilor 
lunare de energie și gaze naturale și 
adoptarea unui comportament eficient 
energetic.

Proiectul face parte din PromisiuneaVerde, 
playforma care încurajează grija față de 
resursele oferite de natură și atenția la nevoile 
oamenilor.

În cadrul campaniei de informare 
#PromisiuneaPentruAcasă CEZ Vânzare a 
dezvoltat un instrument digital de analiză prin 
care consumatorii din întreaga țară pot 
descoperi cât de eficiente sunt locuințele lor 
din punct de vedere energetic. Prin 

completarea chestionarului de pe platforma 
Portalul de Eficiență și răspunsul la câteva 
întrebări simple, adaptate tipului de locuință, 
utilizatorii pot afla dacă au o casă verde- 
eficientă permanent, o casă albastră- optimă, 
o casă galbenă- consumatoare sau o casă 
roșie- ineficientă energetic.

De asemenea, CEZ Vânzare pune la 
dispoziția publicului un E-book care oferă un 
set de sfaturi de eficiență energetică aplicabile 
în orice tip de locuință pentru a optimiza 
consumul de energie electrică, gaze naturale 
sau apă și, în mod implicit, pentru a reduce 
costul lunar al facturilor.

CEZ Vânzare s-a alăturat misiunii 
proiectului SocialWatt de a lupta împotriva 
sărăciei energetice și oferă clienților acces la 
cele mai utile resurse de informare pe 
platforma Portalul de Eficiență.

Cornelia RĂDULESCU

Unde-i bine, nu-i de mine,
 unde-i rău, hop și eu!

Ziua Forțelor Armate 

Române a fost sărbătorită 

pentru prima dată la 2 

octombrie 1951, iar din anul 

1959 a fost stabilită ca zi 

aniversară ziua de 25 

OCTOMBRIE, pentru a 

marca un moment simbolic 

în istoria poporului român - 

eliberarea de către Armata 

R o m â n ă  a  u l t i m e l o r  

localități din Transilvania 

aflate sub ocupație străină 

la data de 25 octombrie 

1944.  

Devenită s imbol  a l  

tuturor bătăliilor și eroilor 

neamului românesc, data de 

25 octombrie a rămas 

întipărită în sufletele 

românilor ca zi în care țara 

își sărbătorește armata și 

pe cei care au fost în slujba 

ei..

La ceas aniversar, gândul 

nostru se îndreaptă spre 

respectabila ARMATĂ 

ROMÂNĂ, la vitejii ostași, 

bravi patrioți dispuși la 

sacrificiu pentru liniștea 

patriei și a poporului român. 

Vă mulțumim,  pentru 

devotamentul de care dați 

dovadă clipă de clipă si vă 

felicităm pentru dragostea 

pe care o arătați valorilor 

naționale.

Cu acest prilej, adresăm 

f e l i c i t ă r i  t u t u r o r  

so ldaţ i lor ,  maiștr i lor  

militari, subofiţerilor şi 

ofiţerilor armatei noastre, 

cadrelor militare în rezervă 

şi în retragere, precum şi un 

r e s p e c t u o s  o m a g i u  

distinşilor și venerabililor 

veterani de război. Vă 

dorim multă sănătate și 

fericire alături de cei dragi.

La mulţi ani tuturor 

militarilor români!

LA MULȚI ANI, 

ARMATEI ROMÂNIEI!

Președintele ANCMRR-

MAI(și Președinte 

SCMD), Filialele Jud. 

Teleorman - Col.r. Liviu-

Sorinel SANDU

Președintele ANCMRR 

- MApN, Filiala Jud. 

Teleorman - Lt.col.r. 

Ioan BRÎNCOVEANU

Președintele 

A.N.V.R.(MApN și MAI) 

- Filiala Jud. Teleorman, 

Comandor rtg. Marin 

ȘTEFAN

Campania de informare #PromisiuneaPentruAcasă

25 octombrie, Ziua Armatei Române



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

(urmare  din  pagina  1)
Actualul președinte al Consiliului județean, 

cât și actualii vicepreședinți nu mai au 
legitimitate în a lua decizii, la nivelul județului 
Teleorman. Cetățenii teleormăneni au decis, 
la vot, ca Partidul Național Liberal să conducă, 
pentru următorii patru ani, Consiliul Județean, 
prin majoritatea conferită de către cei 17 
consilieri aleși.

Atrag atenția, în special, președintelui 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară -
Managementul Deșeurilor Teleorman, 
vicepreședinte al Consiliului Județean, Florin 
Piper, să oprească de îndată documentația 
privind mărirea tarifului de colectare a 
deșeurilor menajere, începând cu anul viitor, 

întrucât tot de anul viitor expiră contractul cu 
prestatorul Polaris Holding.

Nu acceptăm și nu tolerăm să se mai pună 
bir pe cetățeanul teleormănean, știut fiind că 
documentația pe care au pregătit-o cei din 
conducerea actuală a Consiliului Județean 
prevede DUBLAREA TARIFULUI la 
colectarea deșeurilor. 

E timpul să punem STOP acestor abuzuri 
și practici murdare care afectează în mod 
direct veniturile cetățenilor din județul 
Teleorman. Nu tolerăm și nici nu susținem 
jefuirea cetățeanului, împotrivindu-ne oricăror 
interese meschine", spune Eugen Pîrvulescu, 
președinte al PNL Teleorman.

Organizația PSD Teleorman a depus joi la Biroul 

Electoral Județean listele de candidați pentru alegerile 

parlamentare. Campania de “reformare” a partidului a 

făcut ca și în Teleorman să bată vântul schimbării, care a 

spulberat de pe liste nume grele cum ar fi cele ale 

Violetei Răduț și Carmen Dan. În locul lor au apărut 

Mircea Dumitrescu, Iulia Vișan și Ionel Dincă, la Senat, 

iar la Camera Deputaților “boboceii” sunt Ionuț Ciubăr, 

Valentin Ciubăr și Ionel Arărău.

E clar că noii apăruți pe listă n-au nici o șansă să 

acceadă în Parlament, dar nimeni nu mai poate spune că 

social-democrații nu pompează “sânge nou în instalații”.

Cât despre Carmen Dan și Violeta Rădiț se poate 

spune că “tot răul spre bine”. Ele au fost scutite să mai 

bată în lung și-n lat județul și de umilința de a rămâne “pe 

dinafară” după toată corvoada de campanie.

De remarcat că, dintre vechii parlamentari, nici unul 

nu va mai călca mochetele din Casa Poporului. Boboc n-a 

mai avut sprijin politic iar Cioabă s-a resemnat și a rămas 

la vatră.

Șt.B.

STOP abuzurilor 
din Consiliul Județean Teleorman!

A n g a j a ț i i  S e n a t u l u i  
României primesc sporuri 
p e n t r u  c ă  î ș i  u z e a z ă  
organismul prematur și sunt 
a f e c t a ț i  d e  u n d e l e  
electromagnetice care se 
propagă prin clădire, se arată 
într-un nou episod Digi24, 
Statul la stat.

Miile de angajaţi de la 
Parlament primesc lunar un 
spor de 15 la sută din salariu 
pentru condiţii vătămătoare. 
Potrivit informaţiilor oficiale 
primite de Digi24 de la Camera 
Deputaţilor şi Senat, în primul 
rând, funcţionarii de aici sunt 
a f e c t a ţ i  d e  u n d e l e  
electromagnetice care se 
propagă prin clădire.

George Dumitrică, secretar 
general adjunct Camera 
Deputaţilor, a declarat că 
aceste unde se simt și că au „o 
acțiune asupra organismului 
uman”: „În funcţie de zonele în 
care lucrezi se propagă şi se 
simt. Se simt!!! Ele au o 
acţiune asupra organismului 
uman. Nu în toată clădirea dar 

într-o zonă destul de mare, 
pentru că vorbim de reţele 
e lec t r i ce  care  îmbracă  
întreaga structură a Palatului 
Parlamentului”.

Documentul oficial mai 
a r a t ă  c ă  a c t i v i t a t e a  
funcţionarilor presupune o 
suprasolicitare nervoasă și că 
există şi condiţii de muncă ce 
pot duce la uzura prematură a 
organismului.

Sporul de 15% pentru 
condiții vătămătoare adaugă 
la salariul unui secretar 
general 3.030 de lei. Un 

secretar general adjunct 
încasează 2.852 de lei, un 
director general 2.315 lei iar un 
şef de serviciu 1.784 de lei. Cel 
mai mic spor îl ia un muncitor 

necalificat: 285 de lei, mai 
scrie Digi24.

Inst i tutul  Naţional de 
Cercetare Dezvoltare pentru 
Protecţia Muncii „Alexandru 
Darabonţ”, instituția care 
stabilește factorii de risc în 
baza cărora funcționari i  
parlamentari primesc sporul, 
nu au răspuns întrebărilor 
Digi24.

Președintele României, Klaus Werner Iohannis, nu 

dorește amânarea alegerilor parlamentare, așa cum vrea 

PSD-ul, și a explicat, miercuri 21 octombrie 2020, și de 

ce nu trebuie amânate alegerile legislative. Vorbind 

despre tentativa de amânare a alegerilor parlamentare 

cu trei luni, Iohannis a spus: ”E încercarea jalnică a unor 

politicieni care nu mai prind mandate în Parlament, să mai 

prindă câteva luni de diurnă”.

Președintele Iohannis afirmă că nu este oportună 

amânarea alegerilor parlamentare, care ar duce la 

imposibilitatea de a adopta legi necesare în acest 

context dificil. Iohannis  cataloghează propunerea de 

amânare a alegerilor ca fiind o încercare jalnică a unor 

partide. Întrebat despre decizia Curții Constituționale 

referitoare la stabilirea datei alegerilor și dacă crede că 

este oportună amânarea alegerilor parlamentare, 

Iohannis a răspuns: ”Nu, nu văd oportună amânarea 

alegerilor parlamentare. E o încercare jalnică a unor 

partide care nu mai intră în Parlament.” Șeful statului a 

explicat că din punct de vedere al mandatului, ultima 

data când se pot organiza alegeri este 6 decembrie.

”Sper ca procedurile în curs să ducă la validarea 

acestei date. Nici un parlamentar serios nu își poate 

imagina că poate să stea așa până la Sfântul așteaptă. 

Mandatul parlamentarilor se termină pe 20 decembrie. 

Parlamentul nu se dizolvă din decembrie. Mai rămâne. Își 

iau diurna, mai fac comisii. Nu pot adopta legi organice. 

Vă dați seama ce catastrofă ca în plină pandemie să fie 

Parlamentul plin de oameni care nu mai pot hotărî nimic. E 

nevoie de un Parlament cu puteri depline, 100 % 

funcțional. Nu ca acum, cu o majoritate toxică și 

parlamentari care abia așteaptă să mai ia diurna trei luni 

de zile peste mandat”, a declarat președintele Klaus 

Werner Iohannis.

La rândul său, senatorul Eugen Pîrvulescu, 

președintele Organizației Județene Teleorman a 

Partidului Național Liberal, a adăugat că social-

democrații, văzând că nu stau de loc bine în sondaje, își 

doresc amânarea alegerilor; la fel ca și aliații lor 

tradiționali, cei din ALDE, care este foarte posibil să nu 

mai intre în Parlament.

Ioan DUMITRESCU

“Sânge proaspăt” la PSD

 Teleorman

Președintele nu vrea 

amânări

Eurodeputații solicită Comisiei Europene să 
ia măsurile prevăzute în legislația UE pentru a 
garanta reciprocitatea deplină a vizelor între UE 
și SUA, se arată într-un comunicat al Biroului de 
Presă din București al Parlamentului European.

Parlamentul a adoptat joi cu 376 voturi 
pentru, 269 împotrivă și 43 abțineri o rezoluție 
prin care îndeamnă Comisia să prezinte un act 
juridic ce prevede suspendarea 
p e n t r u  o  p e r i o a d ă  d e  
douăsprezece luni a exonerării de 
obligația de a deține viză pentru 
cetățenii SUA, după cum este 
stabilit în așa-numitul mecanism 
de reciprocitate.

Cetățenii bulgari, croați, ciprioți 
și români sunt în continuare 
obligați să dețină viză pentru a 
intra în SUA, în timp ce toți ceilalți 
cetățeni ai UE sunt exonerați de 
această obligație pentru șederile de scurtă 
durată (maximum 90 de zile în orice perioadă de 
180 de zile), la fel ca si cetățenii americani 
atunci când vizitează Uniunea Europeană.

”Discriminarea la care sunt supuși cetățenii 
bulgari, croați, ciprioți și români care călătoresc 

în SUA este inacceptabilă. Respectând 
principiul fundamental al solidarității între 
membrii UE, solicităm Comisiei să acționeze în 
conformitate cu legislația europeană și să 
prezinte o propunere de suspendare a 
exonerării de obligația de a deține viză pentru 
cetățenii SUA. Va fi apoi la latitudinea 
Parlamentului și a Consiliului să evalueze 

consecințele politice ale acestei 
ac ț iun i ” ,  a  dec lara t  Juan 
Fernando López Aguilar (S&D, 
Spania), președintele Comisiei 
pentru libertăți civile și raportor.

Situația lipsei reciprocității 
care afectează Bulgaria, Croația, 
Cipru și România a fost adusă în 
discuție în mod oficial la 12 aprilie 
2014 (la momentul respectiv, 
Polonia a fost, de asemenea, 
afectată, însă cetățenii polonezi 

pot călători fără viză în SUA de anul trecut), 
astfel încât termenul limită pentru acțiune din 
partea Comisiei a expirat la 12 aprilie 2016.

Parlamentul a solicitat deja Comisiei să 
respecte normele în cadrul unei rezoluții 
adoptate în plen în martie 2017.

Angajații Senatului primesc spor la salariu și 
pentru „uzura prematură a organismului”

Comisia Europeană, somată din nou de 
Parlamentul European să propună reintroducerea

 temporară a vizelor pentru americani
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Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a scris, 

pe Facebook ca a adus in atentia Guvernului 
propunerea de completare a OUG 147/2020 
(privind acordarea de zile libere platite in 
contextul unor focare Covid) cu situatiile in care 
unitatile de invatamant, cele de educatie 
anteprescolara si prescolara isi desfasoara 
activitatea in scenariul galben (hibrid) sau rosu 
(online).

"Un parinte va putea sa sol ic i te 
angajatorului zile libere platite pentru a 
supraveghea copilul care invata acasa, in 
sistem online, numai daca specificul muncii 
a c e s t u i a  n u  p e r m i t e  m u n c a  l a  
domiciliu/telemunca", a aratat Alexandru.

Miercuri, ministrul Muncii anunta ca parintii 
copiilor care invata in unitati care functioneaza 
in scenariile 2 si 3 vor putea beneficia de 
indeminizatie de 75 % din salariu, completarile 
legislative urmand a intra in sedinta de Guvern.

"Stiu exact, in zona de competenta a 
Ministerului Muncii, ce trebuie facut pentru 
parintii copiilor cu varsta de pana la 12 ani 
inscrisi in unitatile de invatamant sau de 
educatie timpurie anteprescolara, intrate in 
scenariile 2 si 3. Imediat dupa ce comitetele 
judetene pentru situatii de urgenta au decis 

trecerea scolilor din anumite localitati, inclusiv 
din Bucuresti, in scenariul 2 (prezenta la cursuri 
alternativ cu invatamant in sistem online) sau in 
scenariul 3 (toate cursurile in sistem online) am 
initiat completari la cadrul legal existent pentru 
a putea acorda, si in aceste cazuri, zile libere 
platite (cu 75% din salariul brut dar nu mai mult 
de 75% din castigul salarial mediu brut) pentru 
un parinte. Deja reglementasem si gestionam 
situatia parintilor din scolile in care se 
descopera un focar covid, certificat de o 
ancheta epidemiologica", a anuntat, miercuri, 
Violeta Alexandru.

Aceasta anunta ca ceea ce se aplica deja va 
fi completat.

"Acum completam ceea ce deja avem in 
aplicare in urma evolutiei situatiei din tara 
respectiv din scoli. Adaugam si scenariile 2 si 3. 
Aceleasi reguli de acordare pe care le-am avut 
in legea 19/2020 cu care am plecat la drum, de 
la inceputul starii de urgenta. Toate avizele 
ministerelor, al CES si al Consiliului Legislativ 
sunt luate. Am ramas in permanenta la 
dispozitia angajatorilor si a angajatilor care au 
avut diferite propuneri. Zeci de sugestii. Am 
trecut prin toate. Intru cu acest act normativ in 
sedinta de Guvern", a mai anuntat Violeta 
Alexandru.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Guvernul va dezbate în primă lectură, la propunerea 
şefului DSU, Raed Arafat, un proiect de ordonanţă de 
urgenţă privind angajarea unui număr de 200 de medici 
care au finalizat rezidenţiatul în diferite specialităţi - ATI, 
urgenţă, pneumologie, infecţioase, epidemiologie şi 
radiologie - care, după o perioadă de activitate de 6 luni la 
Spitalul Gerota, să fie repartizaţi fără concurs în unităţile 
spitaliceşti unde există posturi vacante.

"Lucrăm inclusiv pe partea de personal. După cum ştiţi, 
există un număr important de medici din diferite specialităţi 
care şi-au dat acum examenul de specialitate şi au finalizat 
rezidenţiatul şi atunci propunerea noastră, printr-o 
ordonanţă, dacă sunteţi de acord să o punem astăzi pentru 
prima lectură, este crearea unui corp... Am propus acum 
primii 200, specialităţile care le ţintim sunt ATI, urgenţă, 
pneumologie, infecţioase, epidemiologie şi radiologie. Să 
vedem dacă e cerere, atunci venim cu suplimentarea, 
ideea că-i angajăm la Spitalul Gerota al MAI şi de acolo îi 
distribuim prin coordonarea pe care o să o avem de la 
Departament. La finalizarea perioadei, care poate să 
dureze vreo 6 luni, ei vor avea posibilitatea să aleagă 
posturile vacante unde vor să meargă fără concurs. Deci 
asta prevede ordonanţa de urgenţă, deci acesta este 
modul prin care vom atrage medicii care au terminat", a 
declarat Raed Arafat, joi, în cadrul şedinţei de Guvern.

Premierul i-a cerut lui Arafat să existe o evidenţă a 
medicilor care au dat examenul de specialitate şi să le facă 
cunoscută oferta autorităţilor. Totodată, Orban l-a întrebat 
pe şeful DSU cum s-a ajuns la numărul de 200 de medici.

Arafat a precizat care este situaţia la ATI.
"La ATI, din ce ştim, numărul aproximativ care au dat 

examenul acum sunt vreo 130, din care numai aproximativ 
70 sunt fără posturi la acest moment. Unii, deja, au posturi. 
Şi, atunci am luat pe cei 70 care sunt fără posturi, mai avem 
un număr care sunt pe urgenţă, pe infecţioase, cei care au 
posturi vor rămâne în posturile lor, însă cei care nu au 
posturi sunt cei care fac obiectul acestei ordonanţe", a 
spus Arafat.

Părinții elevilor care fac școala online pot
 primi zile libere plătite ca să stea acasă cu copiii

Ministrul Economiei, Virgil 
Popescu, a afirmat că până joi 
seară s-au înregistrat 19.789 
de cereri la schema de 
finanţare pentru capital de 
lucru pentru IMM-uri.

"Astăzi, la ora 11.00, am dat 
drumul la schema 2 
de finanţare (pentru 
I M M - u r i ,  p r i v i n d  
capitalul de lucru - 
n . r. ) .  Î n  p r ime le  
minute, să spun aşa 
(...) am avut 9.000 de 
cereri simultane la 
deschidere. (...) În 
urmă cu o oră şi ceva 
aveam 19.789 de 
cereri. Se închide 
m i e r c u r i  2 8  
(octombrie - n.r.). În 
mod normal, după 
numărul de cereri, bugetul 
este cam epuizat, cele 350 de 
mi l ioane sunt epuizate. 
Evident, trebuie să şi vedem 
fiecare companie câţi bani a 
cerut, maximum este de 

150.000 de euro, trebuie să şi 
vedem dacă sunt eligibile. 
Este prima aplicaţie în care 
întreprinzătorii, IMM-işti, nu 
mai trebuie să se ducă la un 
ghişeu să scoată un certificat 
să-l aducă la noi, să se ducă la 

alt ghişeu, pur şi simplu se 
interoghează automat toate 
bazele de date şi automat 
r ă s p u n s u l  v i n e  d u p ă  
interogarea acestor baze de 
date", a declarat, joi, Popescu, 
în cadrul şedinţei de Guvern.

Ministrul Economiei a făcut 
şi precizări legate de apelul 
pentru microgranturile de 
2.000 de euro acordate IMM-
urilor.

"Ieri seară s-a încheiat 
primul call de proiecte pe 

schema 1,  acele 
m ic rog ran tu r i  de  
2.000 de euro. Au fost 
până ieri seară, să vă 
dau cifra exactă, 
29.215 companii au 
depus cerere de 
f i n a n ţ a r e  p e n t r u  
aceste 2.000 de euro. 
Nu am consumat 
întregul buget, am 
o b s e r v a t ,  p e  
p a r c u r s u l  u n e i  
s ă p t ă m â n i  ş i  
prelungirea de vineri, 

până marţi, o uşoară scădere 
şi faptul că, practic, nu mai 
erau depuneri de cereri de 
finanţare, am oprit proiectul 
miercuri seară", a menţionat 
Popescu.

Companiile vor avea termen până pe 15 
decembrie să depună cerere de reeşalonare a 
datoriilor acumulate în perioada de la începutul stării 
de urgenţă şi până la 25 octombrie, pentru anul viitor, 
a declarat joi ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu.

Ministrul de Finanţe a făcut această precizare fiind 
întrebat de premier, în şedinţa de guvern, despre 
stadiul proiectului de ordonanţă de urgenţă, care ar 
urma să fie aprobat în şedinţa de guvern de joi, 
privind reeşalonarea datoriilor acumulate în perioada 
de la începutul stării de urgenţă până la 25 octombrie.

„Ordonanţa, oricum, chiar dacă se publică după 
25, am spus clar ce face, permite reeşalonarea 
acestor datorii acumulate în perioada de la începutul 
stării de urgenţă până la 25 octombrie. Ideea este 
simplă, companiile au până pe 15 decembrie să facă 
această cerere de reeşalonare pentru anul viitor. 

Deci, nu este neapărat, nu ne limităm la 25 octombrie 
pentru luni, dar este bine să o avem aprobată astăzi. 
Pe lângă ce am prezentat până acum în spaţiul 

public, am îmbunătăţit puţin condiţiile, nu vor fi 
executări silite până la 25 decembrie şi tot astăzi vom 
introduce în ordonanţă încă o facilitate, discuţiile cu 
companiile la Consiliul Economic Social, am avut şi 
noi aceste discuţii şi, faţă de ce am propus, pentru 
perioada 26 octombrie – 25 decembrie nu se vor 
calcula nici dobânzi şi nici penalităţi pentru aceste 
obligaţii fiscale scadente de la intrarea în starea de 
urgenţă până în data de 25 decembrie. Deci, dacă 
există companii care au depus declaraţii şi nu pot să 
plătească şi vor să fie în reeşalonare, până li se 
aprobă reeşalonarea, există o perioadă de timp”, a 
afirmat Cîţu.

El a menţionat că a mai adăugat în textul 
proiectului de OUG şi „extinderea termenului pentru 
rambursarea TVA, cu controlul ulterior, până la 25 
ianuarie”

Ministrul Economiei: 

La schema de finanţare pentru capital de lucru pentru 
IMM-uri s-au înregistrat 19.789 de cereri

Companiile vor avea termen până pe 15 decembrie să depună cerere de 
reeşalonare a datoriilor acumulate în perioada de la începutul stării de urgenţă

Guvernul dezbate un 
proiect de OUG privind 

angajarea a 200 de medici 
care au finalizat rezidenţiatul
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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



 Ansamblul „Burnasul” a fost invitat de Centrul 
Cultural „Reduta” al Consiliului Județean Brașov 
să susțină un recital pe scena Festivalului 
Național de Obiceiuri Tradiționale „Cununa”, 
ediția a V-a.

Alături de alte cinci ansambluri folclorice, în 
cadrul acestui festival, Ansamblul „Burnasul” a 
prezentat obiceiul de nuntă specific zonei Vlașca-
Teleorman.

Programul prezentat de Ansamblul ,,Burnasul” 
a condus spectatorii prezenți în atmosfera veselă 
a nunților de altădată din satele teleormănene, 

„Împodobitul bradului”, „Bărbieritul mirelui”, 
„Gătitul miresei” fiind câteva dintre momentele 
puse în scenă de către artiștii ansamblului.

Deși organizarea și desfășurarea în acest an a 
festivalului a constituit o provocare atât pentru 
organizatori, cât și pentru artiștii participanți din 
cauza restricțiilor generate de pandemie, 
spectacolul susținut de artiștii teleormăneni a fost 
unul de calitate și s-a bucurat de aprecierea 
publicului.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

       HOȚIE

Mă gândeam să sfidăm legea -

să ieșim la o prăjitură, iubito,

m-am săturat de singurătate în pupile

și doar frânturi de sărut în inimă…

Mă gândeam că nu ar fi rău

dacă voi carameliza noaptea –

hm, știu că îți plac la nebunie dulciurile,

numai așa te pot scoate din casă…

       CREDINȚĂ

Să privim spre cer, iubito,

doar acolo este leacul

acestei Apocalipse,

nu în lacrimi sau panică,

nu în golirea Market-urilor,

hai să privim paharul

ce s-a umplut de păcate

până peste răscoale,

iată, o primăvară începută

ca nici una de până acum,

cu înfloriri triste și lapoviță

printre razele soarelui…

Dar vom trece într-un târziu

peste asta, iubito,

suntem oameni,

trebuie să trăim un destin…

       MĂȘTI

Să știi că sufletele

n-au nevoie de mască, iubito,

pentru a fi pereche

trebuiesc doar zâmbetele

din priviri…

Să știi că iubirile

n-au nevoie de mască, iubito,

pentru a nu se pierde

pe drumuri închise,

au nevoie de zborul cuvintelor…

                                   Mihail TĂNASE

Ministerul  Educaț iei  ș i  
Cercetării a lansat proiectul 
„Start în carieră prin master 
didactic” dedicat masteranzilor 
din cele opt universități care 
organizează, pentru prima dată, 
p rograme-p i lo t  de  s tud i i  
universitare de master didactic, 
la forma de învățământ cu 
frecvență. Masteranzii vor 
beneficia de o bursă lunară 
de studiu, în valoare de 2.350 
lei, pe întreaga perioadă a 
desfășurării programului.

Implementarea pentru 
prima dată în România a 
masteratului didactic a fost 
posibilă prin susținerea 
ministrului  educaț iei  ș i  
cercetării, Monica Cristina 
Anis ie ,  care a ap l icat  
prevederile Legii educației 
naționale nr.1/2011, aprobând 
pr in  o rd in  în f i in ța rea  ș i  
organizarea programelor de 
master didactic. Astfel, cei 400 
de masteranzi care vor să 
îmbrățișeze o carieră didactică 
s-au înscris la programul de 
studii universitare de master 
didactic, la forma de învățământ 

cu frecvență.  
În vederea desfășurării unei 

activități didactice viitoare de 
calitate, prin intermediul acestui 
proiect masteranzii își vor 
dezvolta abilități și competențe 
practice și vor participa, alături 
d e  c a d r e l e  d i d a c t i c e  
universitare, la un program de 
master modern și eficient. Mai 

mult decât atât, se vor consolida 
competențele didactice prin 
organizarea de cursuri de 
formare pentru 80 de cadre 
didactice din învățământul 
terțiar universitar cu o tematică 
ce include conținut educațional 
inovator și resurse de învățare 
moderne și flexibile.

De asemenea, acest proiect 

are ca obiective îmbunătățirea 
c a l i t ă ț i i  ș i  a  e f i c i e n ț e i  
î n v ă ț ă m â n t u l u i  t e r ț i a r ,  
d i v e r s i f i c a r e a  o f e r t e l o r  
educaționale, îmbunătățirea 
nivelului de competențe al 
personalulu i  d idact ic d in 
învățământul terțiar universitar.

A c e s t  p r o g r a m  s e  
încadrează atât în obiectivele 

strategice ale Ministerului 
Educației și Cercetării, venind 
în întâmpinarea necesității 
aplicării legislației naționale, 
cât și în recomandările 
documentelor de analiză 
europene.

Proiectul „Start în carieră 
prin master didactic”, în 
valoare de 76.836.961,72 de 
le i ,  es te  f inanța t  p r in  
Programul  Opera ț iona l  

Capital Uman 2014-2020, Axa 
prioritară 6 – Educație și 
competențe, Prioritatea de 
investiții – 10.II., Obiective 
Specif ice 6.7, 6.9, 6.10, 
Program pilot pentru Sprijinirea 
Formării Inițiale a Cadrelor 
Didactice pentru Învățământul 
Preuniversitar.

Recital susținut de Ansamblul 
„Burnasul” la Brașov

Agenţia americană pentru Alimente şi Medicamente 
(FDA) a aprobat, joi, medicamentul antiviral Veklury, sau 
Remdesivir, produs de compania biofarmaceutică Gilead 
Sciences Inc, pentru tratamentul pacienţilor cu COVID-19 
care necesită spitalizare, transmit Reuters şi AFP, citate 
de Agerpres.

Gilead a anunţat că a primit autorizaţia deplină pentru 
medicament, subliniind că este singurul tratament 
specific împotriva COVID-19, autorizat astfel după o 
procedură de verificare riguroasă şi definitivă.

Remdesivir a fost unul din medicamentele cu care a 
fost tratat preşedintele american Donald Trump după ce a 
fost testat pozitiv la coronavirus.

Constelaţia Lirei

SUA autorizează pe deplin 
antiviralul Remdesivir 

împotriva COVID-19
Fructe zemoase, dulci, cu o culoare unică în 

lumea fructelor , prunele sunt alimente cu 
proprietăţi terapeutice excepţionale: energizante, 
tonice pentru sistemul nervos, diuretice, 
depurative, emoliente şi laxative, au efectele 
decongestionante asupra ficatului.

Pruna (Prunus domestica) este rudă “de 
sânge” cu piersicile, cu caisele şi cu nectarinele. 
Consumate în stare proaspătă, delicioasele fructe 
reprezintă un cocteil excelent de substanţe 
antioxidante. 

Beneficiile cele mai importante ale consumului 
de prune proaspete, dar şi al celor uscate se 
datorează conţinutului mare de vitamine : A ( o 
doză semnificativă-33 mg la 100 g fruct),  B1, B2, 
C, de săruri minerale : mult potasiu (210 mg la 100 
g fruct), calciu, magneziu, fosfor, fier, mangan, 
sodiu, hidraţi de carbon, acizi organici, fenoli şi al 
pigmentului natural al fructului-antocianina.

Prunele sunt recomandate de nutriţionişti 
pentru efectele lor: antihelmintice, diuretice, 
depurative, tonice ale sistemului nervos, 
emoliente, energizante şi laxative. Principalele 
substanţe active din compoziţie, recomandă 
delicioasele fructe de toamnă în combaterea a cel 
puţin 80 de afecţiuni de la cele biliare, hepatice, 
renale, ateroscleroză şi până la inflamaţii ale 
splinei, nevroze, gută, obezitate, psihastenie şi 
hipertensiune. Mai mult, substanţele active ale 
prunelor protejează celulele creierului, cresc 
imunitatea, menţin sănătatea pielii şi reduc riscul 

de apariţie a bolilor cardiace. 
Nutriţionistul francez  Eric Favre a studiat în 

originalul său laborator compoziţia acestui fruct şi 
susţine că: „Sorbitolul conţinut de prună, adică un 
alcool derivat din glucoză şi fructoză, provoacă 
golirea imediată a vezicii biliare şi accelerează 
tranzitul intestinal. Totodată, pruna mai conţine o 
astfel de substanţă, un indol rar, de asemenea cu 
efect laxativ. Prunele violete conţin din belşug 
vitaminele E, PP şi caroten-un coctei cu virtuţi 
antioxidante care combat bolile cardiovasculare, 
cancerele şi îmbătrânirea ţesuturilor”. De 
asemenea, prunele sunt indicate şi în dieta 
pesoanelor iritabile sau nervoase din cauza 
congestiei hepatice.

Datorită resveratrolului, o substanţă 
miraculoasă, o sursă naturală pentru longevitate, 
pe care coaja acestui fruct de toamnă o conţine, 
prunele previn îmbătrânirea prematură a 
organelor interne, dar şi a pielii .

Această afecţiune oftalmologică apare odată 
cu înaintarea în vârstă. Odată cu apariţia bolii,  se 
distruge vederea centrală. Vitamina A din 
compoziţia fructului este substanţa protectoare .

Pruna creşte puterea de concentrare, datorită 
magneziului, un oligoelement care luptă împotriva 
oboselii, a stresului  şi anxietăţi. O cură de două 
săptămâni pe lună, creşte capacitatea de 
concentrare în cazul persoanelor care depun 
eforturi intelectuale prelungite. 

Dieta cu prune, un cocktail
 excelent de substanțe antioxidante

Studenții de la masteratul didactic primesc
 bursă de 2.350 lei
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Pandemia COVID-19 atrage atenţia asupra importanţei 
protecţiei mediului la nivel european, dat fiind că 86% dintre 
europeni spun că ar trebui făcut mai mult pentru mediu. 94% 
dintre respondenții din România au spus să este mai important 
ca niciodată să avem grijă de planeta noastră.

Potrivit unui studiu efectuat în 14 ţări europene de agenţia 
de cercetare LUCID, în asociere cu Every Can Counts – 
iniţiativă care are scopul de a creşte gradul de conştientizare 
asupra avantajelor reciclării dozelor din aluminiu, 86% dintre 
europeni cred că este mai important ca oricând să avem grijă 
de mediul înconjurător.

O mare majoritate a europenilor au spus că este mai 
important ca niciodată să avem grijă de mediul înconjurător şi 
să reciclăm, după COVID-19, în timp ce un procent covârşitor 
de 91% au spus că ar vrea să facă mai mult pentru a recicla 
deșeurile.

„Aceste rezultate ne arată că există o creştere a 
conştientizării nevoii de a recicla cât mai multe deşeuri, iar 
pandemia COVID-19 doar a accelerat acest proces. Oamenii 
realizează cât de presantă este această problemă şi sunt 
dispuşi să depună eforturi pentru a crea o reală economie 
circulară”, a declarat David Van Heuverswyn, Directorul Every 
Can Counts Europa.

În plus, 52% dintre respondenţi nu ar pune economia mai 
presus de mediu, în ciuda încetinirii economice cauzată de 
pandemia COVID-19. Doi din trei au spus că reciclarea este o 
obligaţie pentru toţi şi că este o nevoie urgentă pentru 
combaterea acestei probleme. Mai mult de trei sferturi dintre 
respondenţi reciclează întotdeauna sau adesea toate tipurile 
de materiale, în vreme ce 76% dintre oameni reciclează 
adesea ori întotdeauna dozele din aluminiu, ambalajul de 
băuturi cel mai reciclat la nivel global.

La nivel local, 94% dintre respondenţi din România au spus 
să este mai important ca niciodată să avem grijă de planeta 
noastră, după COVID-19, în timp ce 97% au spus că vor să 
facă mai mult când vine vorba de reciclare. Mai mult, 56% au 
declarat că ar pune problema mediului mai presus de 
economie, ceea ce arată o clară schimbare de priorităţi.

„Cu toate impedimentele care au apărut în ultima vreme din 
cauza situației globale cu privire la COVID-19, în România încă 
suntem interesați de reciclare și parcă mai mult ca oricând 
responsabilitatea oamenilor se reflectă în cantitățile pe care le 
colectăm în cadrul proiectelor noastre”, a declarat Adina Magsi, 
Manager Every Can Counts România

Studiul a fost efectuat pe un eşantion de 13.793 de 
persoane cu vârste peste 16 ani, echilibrat din punct de vedere 
al vârstei şi genului, în 14 ţări în care Every Can Counts are o 
iniţiativă locală (Belgia, Serbia, Austria, Ungaria, Grecia, 
România, Polonia, Republica Cehă, Irlanda, Olanda, Marea 
Britanie, Spania, Italia, Franţa), în perioada 5 august – 14 
septembrie 2020.

La o petrecere:

- Nu ţi-a fost ruşine să te duci de trei ori cu farfuria după 

mâncare?

- Nu, fiindcă de fiecare dată spuneam că este pentru tine!

***

Un judecător şi-a pus în gând să fie mai tolerant.

- De ce eşti acuzat?

- De a-mi fi făcut cumpărăturile cu anticipaţie.

- Dar asta nu-i un delict! Cu câtă anticipaţie?

- Păi... înainte de a se deschide magazinul.

Pastila de râs

Dunele de nisip din Peru, 
decorate în urmă cu mai multe 
secole cu gravuri precum 
maimuțe, păsări colibri și 
balene ucigașe, au dezvăluit 
acum o nouă formă, despre 
care unii ar vrea să creadă că 
este, de fapt, un astronaut. 
Arheologii au descoperit o 
pisică uriașă, desenată pe o 
pantă din deșert.

Gravura fel inei,  care 
datează între anii 200 î.Hr. și 
100 î.Hr., a fost descoperită în 
timpul lucrărilor pentru a 
îmbunătăți accesul la unul 
dintre dealurile care permite o 
vedere de ansamblu mai bună 
asupra tuturor geoglifelor.

 „Liniile Nazca”, un loc 
inclus în Patrimoniul Mondial 
UNESCO încă din 1994 care 
include sute de imagini 

geometrice și zoomorfe, au 
fost create prin înlăturarea 
rocilor și a solului. „Liniile 
Nazca” sunt situate la 400 de 
kilometri distanță de Lima și 
acoperă 450 de km2 din 
teritoriul arid de coastă din 
Peru.

„Imaginea abia dacă era 
vizibilă și era pe cale să 
dispară din cauza faptului că 

este situată pe o pantă 
a b r u p t ă  ș i  c a r e  e s t e  
vulnerabilă în fața eroziunii 
naturale”, a spus ministrul 
Culturii din Peru, într-un 
comunicat de presă.

„În ultima săptămână, 
gravura a fost curățată și 
conservată, iar aceasta arată 
o felină din profil, capul fiind 
întors spre privitor”, a mai 
adăugat ministrul. Totodată, 

oficialul a mai precizat că 
pisica are o lungime de 37 de 
metri și linii bine definite care 
variază în lățime, între 30 și 40 
de centimetri.

„ E s t e  d e s t u l  d e  
surprinzător faptul că încă 
descoperim noi gravuri, însă 
știm că vom mai găsi multe. În 
ultimii ani, cu ajutorul dronelor, 
am reușit să surprindem noi 
imagini cu dealurile”, a 
explicat Johny Isla, arheolog 
șef la „Liniile Nazca”.

Isla a mai adăugat că între 
80 și 100 de noi gravuri au fost 
găsite în anii recenți în Nazca 
și Palpa, toate acestea datând 
dinainte de cultura Nazca. 
„Aceste imagini sunt mai mici, 
pictate pe dealuri și aparțin în 
mod clar unei tradiții mai 
timpurii”, a mai subliniat Isla, 
potrivit The Guardian.

Totodată, arheologul a mai 
spus că pisica a fost făcută 
spre sfârșitul perioadei culturii 
Paracas, care a durat între 
500 î.Hr. și 200 e.n. „Știm 
a c e s t  l u c r u  î n  u r m a  
comparațiilor făcute cu alte 
iconografii. Spre exemplu, 
textilele Paracas arată păsări, 
pisici și oameni care pot fi 
comparate cu ușurință cu 
aceste geoglife”, a mai 
declarat Isla.

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

Societatea DENTA BEST SRL, Nr. de înregistrare J 34/313/2005, CUI 17570391, anunță 
pierderea urmatoarelor certificate constatatoare emise în temeiul Legii nr. 359/2004, pe 
numele societății: certificat constatator nr. 1198/22.01.2008 (punct de lucru – Com. Lunca, Sat 
Lunca, Jud. Teleorman), certificat constatator nr. 1198/22.01.2008 (sediul social – Turnu 
Magurele, Str. Cpt. Stănculescu, Nr. 21, Jud. Teleorman) si 1199/22.01.2008 (terți). 

Le declarăm nule.

Anunţ

O pisică uriașă, gravată cu mii de ani în urmă, 
a fost descoperită printre „Liniile Nazca” din Peru

86% dintre europeni cred 
că este mai important ca oricând

 să avem grijă de mediu

România a semnat „Declarația de la Bonn”, 
un document comun parafat de miniștrii 
cercetării din Uniunea Europeană privind 
libertatea științei.

Potrivit unui comunicat al Ministerului 
Educației și Cercetării, la Bonn a avut loc, sub 
egida Președinției germane a Consiliului Uniunii 
Europene, Conferința miniștrilor cercetării din 
Uniunea Europeană privind Spațiul European de 
Cercetare.

Cu acest prilej, miniștrii cercetării au semnat 
„Declarația de la Bonn”, inițiativă cu rol de 
fundament al valorilor europene și al cooperării 
internaționale la nivelul UE, au transmis 
reprezentanții MEC.

Conform acestora, Uniunea Europeană 
dorește să stabilească o nouă orientare pentru 
dezvoltarea spațiului european de cercetare într-
un mod mai dinamic și rezilient.

„Am apreciat dialogul european organizat sub 
egida Președinției germane a Consiliului Uniunii 

Europene, iar 'Declarația de la Bonn' constituie 
un pas important în consolidarea cooperării în 
Spațiul European de Cercetare. Încurajez 
cercetarea din România să fructifice toate 
oportunitățile oferite de Programul-cadru al UE 
pentru cercetare și inovare, instrumentul 
principal pentru consolidarea excelenței în 
aceste domenii”, a declarat Monica Anisie, 
ministrul Educației și Cercetării.

România a semnat „Declarația de la Bonn”, 
privind libertatea științei



1804: S-a născut 

Wi lhe lm Weber, 

fizician german (d. 

1891).

1811: S-a născut 

Ferd inand  Hi l ler ,  

compozitor german (d. 

1885).

1854: S-a născut 

H e n d r i k  W i l l e m  

Bakhuis Roozeboom, 

chimist olandez (d. 

1907).

1898: A murit Pierre 

Puvis de Chavannes, pictor francez (n. 1824).

1929: Bursa din New York se prăbușește. Această zi a 

rămas în istoria Bursei cu numele de „Joia Neagră".

1945: Prin Carta Organizației Națiunilor Unite se 

înființează organizația internațională numită Organizația 

Națiunilor Unite.

1946: S-a născut Anda Călugăreanu, actriță și interpretă 

română de muzică ușoară și folk (d. 1992).

1948: A murit Franz Lehár, compozitor austriac (n. 1870).

1983: A murit Elie Carafoli, inginer, creatorul școlii 

românesti de aerodinamică, membru al Academiei Române (n. 

1901).
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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 12:00 Replay 13:00 Ediţie 
specială 13:30 Europa mea 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 Masca de argint 23:00 Dosar 
România 00:00 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Octombrie

Se intrevede o zi 
f o a r t e  a g i t a t a .  
Dimineata sunteti 
nevoit sa ii spuneti 
unui prieten care va 
viziteaza ca nu aveti 
timp de el. Nu uitati ca 
la nervi se iau cele 
mai proaste decizii!

Dimineata sunteti 
obosit si nervos, dupa 
un drum lung. Ar fi 
bine sa va stapaniti si 
sa evitati discutiile in 
contradictoriu. Nu 
mergeti in vizite, chiar 
daca partenerul de 
viata insista. 

Nu aveti rabdare sa 
va analizati proiectele 
si va grabiti sa le 
puneti in practica.Va 
recomandam sa nu va 
ambitionati sa va 
rezolvati singur totul. 
Acceptati  ajutorul 
prietenilor. 

O b o s e a l a  
acumulata va face sa 
fiti foarte agitat. Fiti 
foarte prudent, exista 
riscul sa fiti implicat 
intr-un accident de 
circulatie! S-ar putea 
sa izbucnesca o 
cearta in familie.

P l e c a t i  i n t r - o  
calatorie importanta, 
din care este posibil 
sa va intoarceti cu 
bani. Va sfatuim sa 
evitati discutiile pe un 
ton ridicat si sa nu va 
sustineti opiniile cu 
incapatanare. 

Incepeti ziua foarte 
agitat, alergand dupa 
un imprumut urgent. 
Pastrati-va calmul! 
Ajutorul va veni de la 
c i neva  ap rop ia t .  
Puteti sa va bazati pe 
intuitia partenerului 
de viata.

Va simtiti excelent, 
relaxat si nimic nu va 
poate tulbura. S-ar 
putea ca partenerul 
d e  v i a t a  s a  v a  
reproseze ca sunteti 
indiferent. Seara, 
a s i s t a t i  l a  o  
intamplare neplacuta.

Un pr ie ten  va  
propune sa plecati 
intr-o excursie, dar 
faptul ca nu aveti bani 
va face sa fiti irascibil. 
Va recomandam sa 
fiti atent la volan. 
Exista riscul unui 
accident.

Nu va  asumat i  
riscuri! Nervozitatea va 
poate crea probleme. 
Evitati sa conduceti 
m a s i n a !  S u n t e t i  
predispus la accidente. 
Nu este momentul sa 
provocati discutii in 
contradictoriu.

BERBEC

Aveti o zi incarcata, 
cu multe probleme de 
rezolvat. Dimineata 
sunteti putin agitat si 
incercati sa rezolvati 
mai multe treburi 
d e o d a t a .  S e a r a ,  
simtiti nevoia sa va 
intalniti cu prietenii.

Din cauza stresului, 
sunteti predispus la 
probleme de sanatate. 
Va recomandam sa nu 
faceti eforturi fizice 
s a u  i n t e l e c t u a l e  
deosebite. Nu va lasati 
enervat de lucruri 
marunte!

Dimineata un coleg 
va da o veste care va 
tulbura. Va sfatuim sa 
nu va exteriorizati. 
M e n a j a t i - v a  
sanatatea si evitati 
eforturile intense, ca 
sa evitati riscul unui 
accident cerebral.

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 Un pic 
de magie în bucătărie 13:00 Ferma. 
Orăşeni vs Săteni 15:00 Chihuahua 
de Beverly Hills 17:00 Masked 
Singer România 19:00 Ştirile Pro Tv 
- Sport ● Vremea 20:00 The 
Accountant: Cifre periculoase 
22:45 Nuntași de închiriat 00:45 
Rock pentru totdeauna 03:15 Ce se 
întâmplă doctore?

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 
Transformers - Războiul lor în 
lumea noastră 02:00 Sacrificiul – 
Alegerea 03:00 Observator 
04:00 Transformers - Războiul 
lor în lumea noastră

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 01:30 Puterea dragostei

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Chef Dezbrăcatu' 11:00 
Apel de urgenţă 14:00 Misterul 
bucatarului detectiv: Mananca, 
bea si mori 16:00 Schimb de 
mame 18:00 Focus 18 19:30 
Flash monden 20:00 Toamna la 
New York 22:30 Lumea de 
dincolo 00:30 Toamna la New 
York 03:00 Lumea de dincolo 
05:50 Focus

08:00 Nu te pui cu 
Rosemary 09:45 La bloc 
12:00 Privind în urmă 13:45 
E r o i i  m u n te l u i  1 6 :0 0  
Misterele Bucureștilor 18:15 
La bloc 20:30 Joy 23:00 Cu 
lumea-n cap 01:00 Joy 
03:30 Cu lumea-n cap 05:15 
La bloc - Trecerea la ora de 
iarna 05:45 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 
08:00 Strop şi balonaş 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 Bărbierul din Siberia 21:50 
Viaţa visată 23:00 Zile cu stil 00:10 
Bărbierul din Siberia

07:05 Profu' de spionaj 08:40 
Căţeii arctici: Cursă pe zăpadă 
10:10 Necunoscutul 12:00 Un 
bacșis de 2 milioane de dolari 
13:40 Dumbo 15:25 Noroc în 
dragoste 16:55 Supraviețuitorii 
1 8 : 3 0  D o m n u l  D e e d s  –  
Moștenitor fără voie 20:00  
Omul-Păian jen:  În  lumea 
păianjenului 21:55 Jocul de-a 
detectivii 23:30 Față în față 01:45 
Jocul domnului Ripley

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
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Selecționerul Mirel Rădoi (39 de ani) simte 
că naționala pe care o conduce nu beneficiază 
în compartimentul median de un fotbalist 
precum Mihai Pintilii, care să impresioneze la 
capitolul răutate pozitivă pe teren.

Retras la începtul anului de la FCSB și 
devenit antrenor secund al formației lui Gigi 
Becali, Mihai Pintilii a deținut profilul unui 
mijlocaș defensiv capabil să 
ș i  b l o c h e z e  a t a c u r i l e  
adversari lor, dar să și 
participe la construcție sau 
să-și valorifice șutul puternic 
de la distanță.

M i r e l  R ă d o i :  
"Agresivitatea naționalei a 
scăzut de când s-a retras 
Pintilii"

Mirel Rădoi recunoaște că 
din punct de vedere al agresivității, naționala nu 
excelează. A dat exemplul Pintilii și a scos în 
evidență un jucător de la naționala de tineret 
care are un mare potențial de creștere. 

„Discuția asta am avut-o și cu Cosmin 
Contra. Am văzut că agresivitatea naționalei a 
scăzut din momentul în care Mihai Pintilii s-a 

retras de la echipa națională. Și chiar am 
discutat cum putem găsi un jucător în centrul 
terenului care să fie agresiv în sensul bun al 
cuvântului, să poată să împingă echipa după el.

Așa a apărut Marius Marin la echipa 
națională de tineret. I-am spus lui Cosmin 
Contra că este un jucător care poate fi de 
profilul ăla, foarte agresiv. În momentul de față, 

în zona aia, avem jucători, 
dar nu sunt la fel de 
a g r e s i v i ,  s u n t  c u  
îndemânare tehnică mult 
mai ridicată decât eram 
eu”, a spus Mirel Rădoi. 

În cele trei meciuri 
jucate de tr icolori  în 
octombrie, Alexandru Crețu 
a fost jucătorul pe care 
Rădoi s-a bazat în fața liniei 

defensive. Crețu a fost ajutat fie de Răzvan 
Marin, fie de Nicușor Stanciu.

În vârstă de 36 de ani, Pintilii a evoluat în 36 
de partide pentru națională și a înscris un gol. 
Marius Marin, jucătorul remarcat de Rădoi, 
evoluează la Pisa, în Serie B, și a strâns două 
selecții pentru reprezentativa de tineret.

SPORT

CFR Cluj s-a 
impus la Sofia, 
unde a câștigat cu 
2-0 în fața lui CSKA 
Sofia, în grupa A din 
Europa League. 
Odată cu această 
victorie, campioana 
a devenit cea mai 
bine clasată echipă 
din România în ceea ce privește coeficientul UEFA.

Rezultatele bune ale clujenilor în ultimii ani se văd acum și 
în clasamentul coeficienților UEFA. Înaintea partidei cu 
CSKA Sofia, CFR Cluj avea un coeficient de 15,5. Prin 
victoria din Bulgaria, ardelenii și-au mai adăugat două puncte 
la ”zestre”.

Au acum 17,5 și mai pot acumula destule puncte până la 
finalul campaniei continentale. Această cotă o va ajuta pe 
CFR Cluj la startul următorului sezon european. UEFA ia în 
considerare, în calculul coeficientului, rezultatele din ultimii 
cinci ani în Europa.

Astfel, campioana ar putea, în caz că va câștiga Liga 1, să 
fie printre capii de serie din preliminariile UEFA Champions 
League.

FCSB, detronată de CFR Cluj. Situația ”roș-albaștrilor”
Până acum, FCSB a fost mereu cea mai bine cotată 

formație din România la nivelul UEFA. În acest moment, 
gruparea patronată de Gigi Becali are 21 de puncte, însă 
lucrurile se vor schimba din sezonul 2021/2022.

Cinci puncte vor fi scăzute din coeficientul celor de la 
FCSB, pentru că au fost obținute în ediția 2016/2017. Astfel, 
echipa lui Petrea va rămâne cu numai 16 puncte, fiind a doua 
din țara noastră, după CFR Cluj.

În acest sezon, FCSB a fost eliminată de Slovan Liberec, 
în al treilea tur preliminar din Europa League. Cehii au învins 
cu 2-0 o echipă bucureșteană decimată de coronavirus. În 
turul al doilea, FCSB a trecut de sârbii de la Bačka Topola la 
capătul unei partide unicat: 4-4 (6-6 d.p, 4-5 d.l.d).

Cum arată coeficientul de țară: fără echipă în Europa 
League din 2021/2022

În ceea ce privește coeficientul de țară, în acest moment 
România ocupă poziția a 25-a, pentru sezonul 2021/2022. 
Asta înseamnă că România nu va avea echipă în Europa 
League în acea ediție.

Campioana va merge în Champions League, în timp ce 
trei cluburi vor participa în Conference League, competiție 
nou fondată de către UEFA.

În fața României sunt țări precum Bulgaria, Israel, Cehia, 
Croația, Norvegia, Serbia sau Danemarca.

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.

CFR Cluj e oficial 
”regina” României în Europa, 

după victoria de la Sofia

Comisia de Disciplină a 
Federaţiei Turce de Fotbal l-a 
suspendat patru etape pe 
Marius Şumudică, 49 de ani, 
iar pe fiul său, Marius jr., l-a 
suspendat un an. Acesta din 
urmă este angajat ca metodist 
la Gaziantep.

Antrenorul lui Gaziantep a 
fost acuzat că le-a strigat din 
tribună în mai multe rânduri 
indicaţii jucătorilor săi la meciul 
extrem de tensionat din 
deplasare cu Antalyaspor, scor 
1-1. Pe lângă suspendare, 
Şumi senior va plăti şi o 
amendă de circa 3.500 de 
euro.

Şumudică şi fiul său au fost 
pedepsiţi drastic de comisia 
federală din Turcia

Marius Ştefan Șumudică, 
f iul  antrenorului ,  a fost 
suspendat un an şi amendat cu 
circa 10.000 de euro pentru că 
a fost trecut pe foaie ca 
antrenor secund, deşi nu are 
licenţă pentru această poziţie.

Staful lui Marius Şumudică 
la Gaziantep. Marius Ştefan 
Şumudică este în stânga 
antrenorului principal

"Fiul meu a fost trecut din 
greşeală pe foaie, ca antrenor 
secund. Nu, el este metodist la 
Gaziantep. A terminat ASE-ul, 
acum e anul doi la ANEFS şi a 
urmat două cursuri pentru 
funcţia pe care este angajat cu 
contract legal la Gaziantep. 
Adică ştie ce face, nu l-am luat 
aiurea lângă mine.

Ce vreau să spun este că nu 
am încercat nicio clipă să 
păcălim pe cineva. Aia o a fost 
o greşeală şi mi-o asum, voi 
plăti pentru ea.

Sunt mâhnit de amploarea 
care s-a dat evenimentelor de 
la meciul cu Antalyaspor. Eu 
am cerut o lojă şi nu au avut să-
mi dea, aşa că am stat în 
tribună la acel meci. Am strigat 
în vreo două rânduri, dar ceva 
de genul 'treziti-vă', "haideţi să 
jucăm şi noi'.

Clubul a făcut recurs la 
aces te  suspendăr i .  Am 
satisfacţia că mulţi suporteri 
din Turcia sunt alături de mine, 
dar asta nu mă va ajuta să stau 
pe bancă", a declarat Marius 
Şumudică.

Naționala caută un "pitbull". Mărturisirea 
lui Mirel Rădoi

Şumudică şi fiul său au fost suspendaţi drastic 
după meciul Antalyaspor-Gaziantep
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