
O nouă veste bună: 
î n  c u r â n d ,  
te leormănen i i  vor  
ajunge mai repede și în 
siguranță la București, 
pentru că începem 
construirea centurii 
orașului Mihăilești, din 
Giurgiu, în lungime de 
3,180 km.

I n v e s t i ț i a ,  î n  
v a l o a r e  d e  
36.862.651,20 lei fără 
TVA, a intrat în linie 
dreaptă. 

(Continuare  în  
pagina  3) 

M i n i s t e r u l  
Educației și Cercetării 
a lansat vineri, 20 
no iembr ie  2020 ,  
pr imul eveniment 
c a r e  d e s c h i d e  
consultarea publică 
pentru elaborarea 
Strategie i  pentru 
D i g i t a l i z a r e a  
E d u c a ț i e i  d i n  
România 2021-2027- 
SMART-Edu.

Ministerul dorește ca această strategie să devină un proiect de țară, proiect 
de care va depinde viitorul educației în România, care se va regăsi distinct în 
bugetul Ministerului Educației.

(Continuare  în  pagina  7)

Abia demarată activitatea în cadrul Consiliuluilocal 
Roșiori de Vede, iar aleșii USR- PLUS deja pierd din 
vedere că misiunea lor, potrivit jurământului de credință 

pe care l-au rostit la investire, este binele cetățenilor 
municipiului, emițând, în schimb, tot felul de acuzații, 
ipoteze și declarații nefondate la adresa PNL.

Înainte de a se implica în discuții politice sterile, 
consilierii locali PNL au ales să acorde cetățenilor 
municipiului Roșiorii de Vede care, din diverse motive, 
înregistrează datorii la bugetul local, posibilitatea de a-și 

achita impozitele și taxele locale, votând pentru un 
proiect de hotărâre care elimină penalitățile de întârziere, 
dacă se achită integral suma restantă până la data de 15 

decembrie. Printre restanțieri se află oameni care au 
ramas fără loc de muncă, le-au scăzut veniturile în 
condițiile actuale de pe piața muncii sau agenți economici 
afectați de această pandemie care ne-a schimbat viața 
tuturor.

(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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(€) 1 EUR 
4.8730 lei
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1 XAU 
246.6747 lei

(£) 1 GBP 
5.4535 lei
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Lansarea Strategiei pentru Digitalizarea 
Educației din România 2021-2027- SMART-Edu

Muzeul Județean Teleorman:

Bancnota de 10 bani 
din anul 1917, cea mai

 mică bancnotă 
din lume

Aleșii locali ai USR- PLUS Roșiori lansează 
acuzații nefondate la adresa PNL

Guvernul Orban repară tot ce a distrus 
PSD și ministrul Răzvan Cuc

Taxă pe ambalaje
 de la anul



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Sticlele reutilizabile de apă, bere şi suc, dar 
și PET-urile și dozele de aluminiu vor putea fi 
returnate în magazine de la anul, pentru 
reciclare. Sistemul garanției ar urma să fie 
extins.

Practic, de fiecare dată când veți cumpăra, 
de exemplu, o sticlă de apă sau o doză de 
bere, veți achita cu 50 de bani mai mult. Suma 
reprezintă garanția pentru reciclare.

După ce ați golit și ați spălat sticla o veți 
putea duce înapoi la magazin și veți primi 
înapoi cei 50 de bani achitați inițial.

Actul normativ care reglementează 
sistemul garanție-returnare a fost pus în 
dezbatere publică de Ministerul Mediului.

România este codașa Europei în ceea ce 
privește reciclarea deșeurilor. De la 1 ianuarie 
va fi nevoită să plătească o taxă către Uniunea 
Europeană pentru cantitatea de plastic pe 
care o introduce pe piață și nu o reciclează.

Ministerul Mediului speră că la 3 ani de la 
lansarea sistemului garanție-returnare, țara 
noastră va ajunge la un grad de colectare de 
minimum 90% a ambalajelor de băuturi.

Ministrul Transporturilor, 
Lucian Bode, a declarat joi, 
în judeţul Giurgiu, că a 
schimbat total modul de 
lucru în cele 12 luni de 
guvernare în ceea ce 
priveşte monitorizarea în 
teren a proiectelor de 
infrastructură, el adăugând 
că Guvernul PNL are în 
plan pentru următorii patru 
ani de zile realizarea o 
1.000 de kilometri de 
autostradă şi drum expres.

"Am schimbat total modul de lucru în cele 12 luni de 
guvernare în ceea ce priveşte monitorizarea proiectelor care se 
face în mod activ, în teren, aşa cum s-a întâmplat şi aici la 
Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu, unde am inaugurat astăzi 
podul peste Argeş şi lucrările de reabilitare a unui tronson de 
drum de 11,6 kilometri din DN 5 Bucureşti-Giurgiu. Pentru toate 
şantierele avem organizate şedinţe de lucru săptămânale cu 
antreprenorii pentru a identifica problemele şi pentru 
soluţionarea lor rapidă. De asemenea, pregătim măsuri de 
creştere a capacităţii administrative, singura modalitate care ne 
garantează că proiectele vor fi implementate în mod 
profesionist şi, foarte important, la termen. Pentru toate 
proiectele am intensificat ritmul de lucru, iar rezultatele cred că 
le putem vedea cu toţii în sectorul infrastructurii rutiere de 
transport în cele 12 luni de guvernare. Am reuşit să modernizăm 
peste 350 de kilometri de reţea de drumuri, din care 90 de 
kilometri de autostradă nou construiţi, până la finalul anului, vor 
fi daţi în trafic în guvernarea Ludovic Orban", a declarat ministrul 
Transporturilor.

El a specificat că sunt peste 180 de kilometri de autostrăzi, 
drum expres variantă ocolitoare, drumuri naţionale pentru care 
au fost emise ordinele de începere a lucrărilor şi acestea au 
început în acest an, iar pentru alţi peste 440 de kilometri au fost 
semnate contractele de execuţie în acest an.

"În trei ani de guvernare, PSD a dat în trafic 96 de kilometri de 
autostradă, cu Guvernul Orban avem toate şansele ca în 12 luni 
să dăm în trafic aproape 90 de kilometri de autostradă. Aceasta 
este diferenţa, de trei ori mai mult, şi avem în plan realizarea a o 
mie de kilometri de autostradă în următorii patru ani şi drum 
expres, este foarte simplu", a adăugat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a menţionat şi că bugetul 
ministerului a fost rectificat pozitiv de două ori în acest an şi este 
de 12,7 miliarde de lei, "un buget istoric" raportat la 2017, când a 
fost de 7,5 miliarde, sau la 2018, când a fost de 8, 5 miliarde de 
lei, iar cea mai bună veste este faptul că pe titlul 58 - fonduri 
europene nerambursabile mai sunt disponibile 6,2 miliarde de 
lei.

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

P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a promulgat, joi, 
legea privind introducerea în 
c a t e g o r i a  v e n i t u r i l o r  
neimpozabile a veniturilor 
obţinute prin prelucrarea, 
procesarea şi valorificarea 
produselor agricole vegetale 
în stare naturală.

Actul normativ modifică 
Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal şi Legea nr. 
491/2003 privind plantele 
medicinale şi aromatice, 
precum şi produsele stupului 
ş i  comp le tează  Legea  
n r.491 /2003  în  sensu l  
introducer i i  noţ iuni i  de 

"prelucrător".
P r e l u c r ă t o r u l  e s t e  

persoana fizică sau juridică ce 
p r e l u c r e a z ă  p l a n t e l e  
medicinale şi aromatice 
pentru comercializare şi în 
m a t e r i i  p r i m e  p e n t r u  
procesare, prevede legea.

Organizatorii de evenimente educaționale 
de business, tehnologie, IT, antreprenoriat și 

creative protestează față de faptul că 
Guvernul ignoră acest sector important de 
activitate aflat în imposibilitatea de a mai 
funcționa și-i cer premierului Ludovic Orban 
adaptarea schemelor de ajutor de stat 
specificului acestei industrii, relatează 
HotNews.ro.

Într-o scrisoare deschisă adresată 
Guvernului, organizatorii de evenimente 

susțin că peste 1.500 de companii cu cod 
CAEN principal de activitate 8230 - „Activități 
de organizare a expozițiilor, târgurilor și 
congreselor”, care cumulează peste 
124.000.000 euro cifră de afaceri, au peste 
2.000 de angajați direcți și zeci de mii de 
colaboratori, la care se adaugă ONG-urile 
care militează și organizează evenimente 
educaționale si/sau de business cunoscute pe 
plan internațional, sunt ignorate de  Executiv.

 „Facem un apel public către premierul 
Ludovic Orban și către cabinetul pe care îl 
conduce să țină cont și de vocea noastră si să 
includă în măsurile pe care le are în vedere și 
codul CAEN aferent industriei noastre, 8230 
„Activități de organizare a expozițiilor, 
târgurilor și congreselor” - precum și să 
dispună de urgență adaptarea schemelor de 
ajutor pe care Executivul le are în lucru și 
pentru specificul nostru, companiile și ONG-
urile din domeniu”, se arată în documentul 
semnat de nume importante din domeniu, 
potrivit sursei citate.

Taxă pe ambalaje de la anul

Lege promulgată: 

Veniturile din prelucrarea, procesarea 
şi valorificarea produselor agricole vegetale în 

stare naturală, neimpozabile

Organizatorii de evenimente, apel către Guvern 
pentru adaptarea schemelor de ajutor de stat

Ministrul Bode: Avem în plan
 realizarea a 1.000 de kilometri
 de autostradă şi drum expres

 în următorii patru ani
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(urmare  din  pagina  1)
Potrivit ultimelor declarații lansate în spațiul 

public de consilierii USR -PLUS, în viziunea lor, 
noțiunea de dreaptă unită în consiliul local 
reprezintă doar un troc politic menit să ofere 
funcții și privilegii, aruncând în derizoriu rolul 
alesului local de a servi intereselor cetățeanului 
și ale orașului.

Pe fondul unor calcule politice eronate pe 
care, din lipsă de experiență politică și 
administrativă, și le-au făcut consilierii roșioreni 
de la USR-PLUS, aceștia au reacționat 
nefiresc, dând vina pe consilierii PNL, după 
ședința de constituire a comisiilor locale, 
acuzându-i că ar fi avut înțelegeri tacite cu cei 
de la PSD. Nimic mai fals!

Pentru corecta informare a roșiorenilor, 
trebuie menționat faptul că, la propunerea celor 
de la PSD și consilierii USR-PLUS au votat 
pentru constituirea comisiilor în format de 

maxim 5 membri, ceea ce a schimbat calculele 
și înțelegerile dintre USR și PNL pentru 
formarea unei majorități în cadrul acestor 
comisii.

Pentru PNL Roșiorii de Vede prioritare sunt 
proiectele care asigură dezvoltarea orașului și 
viața locuitorilor săi și, în nici un caz, parti-pris-
uri politice în interes personal sau de grup.

Este de dorit ca în perioada următoare, 
aleșii locali USR -PLUS să-și reconsidere 
poziția față de consilierii PNL, să nu-i mai 
trateze ca pe niște adversari politici, pentru ca, 
împreună să formeze o majoritate constructivă 
și eficientă în cadrul consiliului local.

Doru Ciofalcă, director de campanie al 
PNL Roșiorii de Vede

Material promovat de SC MARA PROD 
COM la comanda PNL Teleorman. Cod 

mandatar financiar 11200025

(urmare  din  pagina  1)
Câștigătorul pentru finalizarea lucrărilor de construcție a 

variantei de ocolire a fost desemnat și în cel mai scurt timp, 
semnăm contractul.

Peste un an de zile, de la începerea lucrărilor, vrem să 
inaugurăm un drum modern, iluminat, cu intersecții largi, care 
decongestionează circulația în zona Mihăilești și oferă 
siguranță și securitate tuturor participanților la trafic.

Realizarea variantei de ocolire va cuprinde următoarele 
lucrări:

- Realizarea propriu-zisă a variantei de ocolire și 
modernizarea străzii Potcoavei;

- Amenajarea intersecțiilor existente în cadrul proiectului; 
Varianta de ocolire - km 21+200 al DN 6 - intersecție giratorie - 
km 24+800 al DN 6 - intersecție giratorie Strada Potcoavei, 
realizare de intersecții la nivel prin racordare simplă cu arc de 
cerc;

- Realizare rețea de iluminat public;
- Lucrări de siguranța circulației.
Centura de ocolire a orașului Mihăilești este foarte 

așteptată de mulți ani de toți cei ce locuiesc în zonă, dar și de 
cei care o tranzitează, însă, PSD și-a bătut joc de toate 
speranțele și așteptările lor. 

Ministrul PSD-ist al Transporturilor, Răzvan Cuc, a reziliat 
anul trecut, într-un acces teatral de teribilism de copil răsfățat, 
contractul de construire a acestui drum. 

PNL repară ce a distrus PSD! 
Guvernul Orban nu se joacă cu siguranța românilor!

Costel Barbu, candidat 
Camera Deputaților PNL Teleorman

Material promovat de SC MARA PROD COM
 la comanda PNL Teleorman. Cod

 mandatar financiar 11200025

Aleșii locali ai USR- PLUS Roșiori lansează 
acuzații nefondate la adresa PNL

Guvernul Orban 
repară tot ce a distrus PSD 

și ministrul Răzvan Cuc

La doar câteva zile dipă ce 
Polonia și Ungaria s-au opus 
adoptării bugetului UE și a 
Fondu lu i  de  r e l ansa re  
economică, pe motiv că 
accesul la fonduri este 
condiționat de situația statului 
de drept, șefii de stat și de 
guverne s-au reunit din nou în 
fo rmat  v ideoconfer in ță ,  
încercând să deblocheze 
situația. Cum “evenimentul” nu 
s-a încheiat până la ora 
redactării acestui articol, vom 
încerca să prezentăm poziția 
opozanților, după scandalul de 
luni, care ar putea fi un 
răspuns la ceea ce se va 
întâmpla astă seară.

Primul lucru care trebuie 
remarcat este că situația s-a 
complicat, Slovenia anunțând 
că este pregătită să acorde 
sprijin celor două state rebele. 
Care, întâmplător, se numără 
printre statele care au profitat 
cel mai mult de fondurile 
europene, iar economiile lor 
depind în continuare de 
accesarea banilor de la UE. 
Cu toate acestea,  atât  
premierul polonez Mateus 
Moraviecki, cât și Viktor 

Orban, șeful guvernului de la 
Budapesta, au continuat să-și 
susțină punctele de vedere, 
amenințând că vor bloca și 
votul final.

Chiar dacă luni nu s-a opus 
deschis adoptării bugetului 
multianual și a planului de 
r e l a n s a r e  e c o n o m i c ă ,  
premierul sloven a transmis 
către Comisia Europeană o 
scrisoare în patru pagini în 
care denunță mecanismul 
care condiționează accesul la 
f ondu r i l e  eu ropene  de  
respectarea statului de drept și 
cere revenirea la acordul din 
iulie 2020, de la summitul 
liderilor UE, care nu conținea 
condiționarea.

Reacțiile n-au întârziat să 
apară. Miercuri, liderii opoziției 
din Ungaria au transmis 
liderilor europeni o scrisoare în 
care critică poziția Cabinetului 
Viktor Orban, subliniind că 
acesta și guvernul său nu sunt 
sinonime cu Ungaria.

Cea mai dură poziție a 
avut-o Clement Beaune, 
secretarul de stat francez pe 
probleme europene, care n-a 
ezitat să sugereze că Uniunea 

Europeană poate avansa 
negocierile și adoptarea 
bugetului și a planului de 
relansare economică “fără 
țările care blochează”.

Cu doar câteva ore înainte 
de summitul de joi, premierul 
Ludovic Orban a declarat că 
“ B l o c a r e a  p l a n u l u i  d e  
relansare economică a UE de 
către Ungaria și Polonia 
afectează negativ întreaga 
Uniune Europeană”. “Această 
finanțare europeană este un 
pilon al relansării economice și 
orice amânare poate avea 
c o n s e c i n ț e  e c o n o m i c e  
negative asupra calități i 
vieții.”, a mai spus Ludovic 
Orban.

Iar temerile premierului 
român sunt justificate, pentru 
că toate economiile europene 
au fost afectate de criza 
coronavirusului, inclusiv cele 
poloneză și maghiară, iar banii 
europeni ar fi o adevărată gură 
de oxigen. Iar perspectiva ca 
aceste fonduri să fie blocate e 
una care e de natură să 
îngrijoreze sau chiar să 
înspăimânte.

Carmen Robescu 

Deputatul social-democrat Valentin Gabriel Boboc, cel 

care își termină anul acesta al doilea mandat de 

parlamentar, se pare că nemulțumit de faptul că nu a mai 

fost trecut pe lista candidaților, acuză o răceală între sine 

și președintele Organizației Județene Teleorman a 

Partidului Social Democrat. Astfel, deputatul Valentin 

Boboc afirmă că nu a mai avut nici un fel de contact cu 

Adrian Ionuț Gâdea, președintele Organizaței Județene 

PSD Teleorman  de foarte mult timp. Deputatul Valentin 

Boboc afirmă că nu a mers și nu va merge să bată la o ușă 

închisă, cum e cea a lui Gâdea. Boboc mai susține că Adrian 

Ionuț Gâdea nu s-a consultat cu toată lumea din PSD 

Teleorman atunci când a întocmit lista candidaților social-

democrați la alegerile parlamentare din 6 decembrie 

2020. Faptul că a fost ignorant la consultări cu Gâdea îl 

face pe Boboc să se simtă marginalizat în partid, și poate 

de aceea declară că nu-și dorește un viol politic cu 

conducerea PSD Teleorman. Poate tot din același motiv, al 

marginalizării sale, ValentinBoboc este destul de pesimist 

în ceea ce privește scorul la alegerile parlamentare. Astfel 

Valentin Boboc crede că este foarte posibil ca la alegeri, 

PSD Teleorman să obțină un loc de senator și doar unul de 

deputat, cu mult noroc fiind posibil să îl câștige și pe al 

doilea de deputat. Poate și din pricina unor astfel de păreri 

Valentin Boboc a găsit ușa închisă la Adrian Ionuț Gâdea, 

din cauza faptului că Valentin Boboc crede într-o 

depesedizare a județului Teleorman.

În altă ordine de idei, deputatul Valentin Boboc crede 

că votul românilor din diaspora timp de două zile la 

alegerile parlamentare se justifică prin faptul că mulți 

dintre români trebuie să meargă sute de kilometri până la 

urnele de votare. Nu ratează Valentin Boboc să arunce o 

săgeată și către președintele Klaus Werner Iohannis, 

despre care afirmă că după alegeri va închide țara.

Ioan DUMITRESCU

Boboc nu vrea viol politic

Vicepremierul Raluca Turcan susţine că nu 
are informaţii privind declanşarea unui proces 
care să vizeze reducerea salariilor bugetarilor 
și spune că afirmaţiile fac parte din vechea 
„propagandă comunistă” a PSD.

Întrebată, joi seară, în emisiune „Legile 
Puterii” , dacă vor fi reduse salariile angajaţilor 
din sistemul bugetar, viceprim-ministrul Raluca 
Turcan a răspuns că nu are informaţii cu privire 
la declanşarea unui astfel de proces.

„Nu am ştiinţă de declanşarea unui proces în 
care tăiem salariile bugetarilor, dar această 
ştire îmi sună cunoscută ca fiind din manualul 
de propagandă PSD-istă. Încearcă să culeagă 
voturi blocând acţiunile guvernamentale, este 
vechea propagandă comunistă de manipulare 
prin dezinformare. Nimic nou”, a răspuns 
Raluca Turcan.

 Vicepremierul a mai spus că ținta guvernării 
PNL este salariul mediu de 1.000 de euro. 

„Ținta noastră este de salariul mediu de 
1.000 de euro printr-o creștere graduală a 
salariului calculat la mai mulți indicatori. Am 

crescut salariile, iar creșterea salariului mediu 
înseamnă și creșterea economiei”, spune 
Turcan.

Buget 2021 fără bani europeni?

Raluca Turcan: „Nu tăiem salariile bugetarilor.
 Este vechea propagandă comunistă a PSD”



Contribuabilii pot depune prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță, 
începând de astăzi,  cererile pentru accesarea 
eșalonarii la plată simplificate. 

În Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din 
data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat 
Ordinul președintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 
prin care a fost aprobată procedura de 
acordare a eșalonării la plată de către organul 
fiscal central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eșalonare la plată este 
prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de 
aplicare a acordării eșalonării la plată de către 
organul fiscal central și poate fi descărcat pe 
pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru 
n o t i f i c a r e  –  l i n k - u l   
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C
_OPANAF_3896_2020.pdf. 

Contribuabilii persoane fizice și juridice pot 
accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o 
perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile 
fiscale principale și accesorii datorate după 
data declarării stării de urgență.

Pentru a accesa eșalonarea la plată 
simplificată nu este necesar să se constituie 
garanții, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, 
următoarele condiții:

a) să se depună o cerere până la data de 15 
decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea 
decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de 
eşalonare cuprinzând cuantumul propus al 
ratelor de eşalonare;

b) să nu se înregistreze obligații fiscale 
restante la data declarării stării de urgență, 
nestinse la data eliberării certificatului de 
atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de 
urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii 
fiscale restante, acestea trebuie stinse până la 
data eliberării certificatului de atestare fiscală;

c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declarațiile fiscale 

până la data eliberării certificatului de atestare 
fiscală;

f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit 
leg is la ț ie i  p r iv ind inso lvența  ș i /sau 
răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 
25 și 26 din Codul de procedură fiscală. Prin 
excepție, dacă actele prin care s-a stabilit 
răspunderea sunt definitive în sistemul căilor 
administrative și judiciare de atac, iar suma 
pentru care a fost atrasă răspunderea a fost 
achitată, condiția se consideră îndeplinită.

Pe perioada eșalonării la plată se pot 
depune două cereri de modificare a eșalonării 
la plată – în situația în care se dorește 
includerea în eșalonare a obligațiilor care 
constituie condiție de plată, precum și două 
cereri de menținere a valabilității eșalonării la 
plată – în cazul în care a fost pierdută 
valabilitatea eșalonării la plată, ca urmare a 
neîndeplinirii conditiilor.

Cererea de eșalonare la plată se 
soluționează în termen de cel mult 5 zile de la 
data depunerii acesteia.  La cerere nu se 
anexează alte documente, în afara propunerii 
de grafic de eșalonare și nici nu este necesară 
constituirea de garanții. 

De asemenea,  reamin t im tu tu ror  
contribuabililor de facilitățile fiscale pe care le 
pot accesa pentru conformarea la plata 
obligațiilor fiscale: Eșalonarea la plată conform 
Codului de procedură fiscală; Anularea 
obligațiilor de plată accesorii; Restructurarea 
obligatiilor bugetare.

B.P.

 Informații suplimentare se pot obține 
utilizând Formularul de contact disponibil pe 
pagina de Internet a instituției noastre: 
www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea 
Serviciului de asistență telefonică a 
contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon 
031.403.91.60.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Economistul șef al Băncii Naționale a României, Valentin 
Lazea, a declarat joi că statul trebuie să reducă deficitul 
bugetar până la 2% din PIB, în anul 2024.

Printre soluțiile sugerate de Lazea se numără și 
reducerea săptămânii de lucru, pentru bugetari, de la 5 la 
4 zile, concomitent cu reducerea cu 20% a salariilor.

De remarcat că și anul trecut, tot în luna noiembrie, 
Valentin Lazea a vorbit tot despre reducerea deficitului 
bugetar, dar nu prin scăderea salariilor, ci prin stoparea 
creșterii pensiilor.

În cadrul intervenției de joi, economistul șef al BNR a 
mai oferit și alte soluții pentru reducerea deficitului 
bugetar, aproape toate posibile, cu condiția să existe 
voință politică.

Pentru că au existat voci care au contestat intervenția 
lui Valentin Lazea, considerând că reducerea deficitului 
bugetar este treaba Guvernului, purtătorul de cuvânt al 
BNR, Dan Suciu, a reacționat, declarând: “Nu este o 
propunere a BNR, era o discuție legată de modalități de 
reducere a deficitului bugetar de la 9%, cât e acum, la 3%, 
cât va fi nevoie să fie în 2024 (...) Chestiunile de politică 
fiscală nu intră în analiza BNR, ca instituție. Așa cum 
există economiști la nivelul Ministerului de Finanțe, la 
nivelul băncilor, care se exprimă pe politici fiscale, deși nu 
au atribuții de genul ăsta, și la nivelul BNR există oameni 
responsabili care se pot pronunța pe aceste teme. Se ia în 
calcul un singur scenariu, și anume întrebare. Cum reduci 
deficitul de la 9% la 3% în 3 ani? Asta e întrebarea. ”

Rămâne de văzut dacă Guvernul va folosi experiența lui 
Lazea sau va veni cu propriile soluții pentru a-și îmbunătăți 
politicile fiscale. Deși, cunoscând tradițiile românești în 
materie de măsuri dure, dar necesare și eficiente, mai ales 
când e vorba de bugetari, s-ar putea ca propunerea lui 
Lazea să fie considerată “indecentă”.

Șt. B.

Salariile bugetarilor, 

reduse cu 20%. Propunere

 indecentă?

Procedura pentru acordarea eșalonării la plată
 simplificate, publicată în Monitorul Oficial

Preşedintele PNL, premierul 
Ludovic Orban, a declarat, joi, că 
programul de guvernare pentru 
perioada 2021-2024 a fost realizat de 
472 de specialişti - membri sau 
simpatizanţi - şi că liberalii vor "repara 
statul".

"6 decembrie reprezintă un moment 
de referinţă în istoria României. Pe 6 
decembrie lăsăm în urmă ceea ce ne 
dezbină, lăsăm în urmă stângăciile şi 
nerealizările noastre, practicile, unele 
dintre ele, neperformante şi ne unim 
forţele pentru România. Nimeni nu va fi 
lăsat în urmă în România pe care ne-o 
imaginăm şi pe care o vom construi, 
dar nimeni nu trebuie să lipsească de la 
acest efort naţional. 6 decembrie este 
un apel naţional pentru o cauză 
naţională. Aici nu e vorba despre 
partizanate politice, este vorba despre 
viitorul României, despre ceea ce se va 
întâmpla cu noi toţi", a spus Orban, la 
prezentarea programului de guvernare 
"Dezvoltăm România".

El a arătat că programul PNL de 
guvernare este realizat de 472 de 
specialişti - membri sau simpatizanţi ai 
liberalilor şi că acesta a determinat 
autorităţile europene să pună la 
dispoziţia României peste 80 de 
miliarde de euro.

"E fec tu l  comb ina t  va  f i  o  
transformare în bine a ţării noastre, dar 
mai presus de toate vom repara statul. 
Acesta va fi principalul pilon, 
catalizatorul transformării României. 
Statul se va transforma din sursa 
tuturor relelor într-o sursă care 

facilitează dezvoltare, de la a fi prezent 
atunci când nu este necesar, până la a 
fi prezent doar atunci când este 
necesar, de la a fi un obstacol pentru 
cetăţeni, la a fi un factor de facilitare a 
aspiraţiilor lor, de la a fi un leagăn al 
corupţiei, la a se transforma într-un 
vector al transparenţei, de la a băga 
sub preş problemele, până la a le 
rezolva responsabil", a spus Orban.

El a susţinut că programul PNL este 
"foaia de parcurs care garantează 
dezvoltarea".

"De-a lungul anilor este adevărat că 
de multe ori nu ne-am atins potenţialul 
de dezvoltare, nu ne-am descurcat 
întotdeauna foarte bine şi nu am 
fructificat toate oportunităţile. Cum am 
fi putut fructifica aceste oportunităţi? 
Că dacă ne uităm numai la ultimii 20 de 
ani, cu 12 guverne populate cu o medie 
de mandat de ministru de aproximativ 
un an de zile. Am fi putut reuşi într-un 
regim de incompetenţă şi corupţie 
notorie? Am fi putut realiza o rată mai 
bună de dezvoltare fără a pune în 
aplicare un plan pe termen lung? Cu 
siguranţă, nu. În perioada de după 
pandemie o nouă mare oportunitate 
apare în faţa noastră - oportunitatea de 
a planifica şi de a folosi amploarea fără 
precedent a resurselor europene 
pentru a acoperi terenul pe care l-am 
pierdut în toţi aceşti ani, dar de o 
asemenea oportunitate nu poate 
profita oricine, pentru că o astfel de 
oportunitate o pot fructifica numai aceia 
care au demonstrat până acum că au 
această capacitate de a avansa 

exponenţial România pe calea 
dezvoltării. Această oportunitate este 
istorică. Fie folosim această şansă şi 
devenim o ţară de top în Europa, fie, 
ceea ce nu-mi doresc, o putem rata din 
nou şi putem rămâne din nou în coada 
plutonului. Locul României este în top", 
a afirmat premierul.

El a ţinut să precizeze că nu se va 
referi la PSD.

"Nu vreau ca toate aceste alegeri să 
fie ca celelalte din trecut. Îmi doresc ca 
aceste alegeri să fie despre România, 
nu despre lupta între partide. Vreau ca 
aceste alegeri să fie despre dezvoltare, 
nu despre acuzaţii între actorii politici. 
Vreau ca aceste alegeri să fie despre 
viitor, nu despre trecut", a spus Ludovic 
Orban.

Vicepremierul Raluca Turcan a 
afirmat că PSD nu a fost preocupat de 
marile sisteme publice, ci de marii 
corupţi.

"O criză pune la încercare, în primul 
rând, statul, cu marile sale sisteme 
publice. Grea încercare pentru 
România, pentru că, vreme de 3 ani şi 
cu 3 guverne, PSD nu a fost preocupat 
de marile sisteme publice, ci doar de 
marii corupţi. Cu PSD au fost 3 ani 
pierduţi pentru România. 3 ani în care o 
ţară întreagă a fost ţinută la cheremul 
marilor corupţi din PSD. Criza a 
devoalat şi lipsa de responsabilitate a 
unor partide, care s-au autoizolat exact 
atunci când românii aveau cea mai 
mare nevoie de implicare şi de decizii 
corecte. De ajutat nu au ajutat, dar 
piedici Guvernului PNL au pus. Şi pun 

constant. Nu trebuie să uităm că ultimul 
ministru al Sănătăţii din Guvernul 
Dăncilă, cu câteva luni înainte de 
declanşarea pandemiei, era arestat 
pentru că vămuia contractele de 
achiziţii care vizau, atenţie, sala de 
operaţii a Spitalului Judeţean Baia 
Mare. PSD a făcut prăpăd în sistemul 
de sănătate din România! A jefuit 
constant un sistem care trebuia să 
ajute oamenii. Aceasta este adevărata 
faţă a PSD şi ea trebuie reamintită 
românilor", a afirmat Turcan.

Ea a arătat că angajamentul ferm al 
PNL este dezvoltarea României.

"Începând cu 6 decembrie, avem 
oportunitatea să corectăm toate 
cauzele care au stat la baza slăbirii 
statului român şi să punem în aplicare 
reformele amânate de zeci de ani. Un 
stat slab a convenit de minune PSD. Vă 
rog să reţinem că această criză 
sanitară s-a suprapus peste cea 
bugetară şi peste cea instituţională 
lăsate de trei guverne PSD în numai 
trei ani", a spus Turcan.

Salariu mediu net de 1.000 de euro 
în 2024, majorarea valorii punctului de 
pensie, dublarea alocaţiilor până în 
2022, amânarea ratelor până la 1 iulie 
2021, realizarea a trei spitale regionale 
la Iaşi, Cluj şi Craiova, extinderea 
votului prin corespondenţă în ţară, 
iniţierea procesului de revizuire a 
Constituţiei, desfiinţarea Secţiei 
speciale pentru magistraţi - se numără 
printre propunerile PNL din programul 
de guvernare "Dezvoltăm România".

Orban: Programul de guvernare, 
realizat de 472 de specialişti; vom repara statul
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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 
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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)
Au fost invitate companiile din mediul privat, 

organizațiile neguvernamentale, reprezentanții 
industriilor și ai companiilor, precum și 
stakeholderii să contribuie la transformarea de 
paradigmă propusă de Ministerul Educației și 
Cercetării: Școala SMART- Școală Modernă, 
Accesibilă, Bazată pe Resurse și Tehnologii 
digitale. 

Prin intermediul acestei strategii de 
digitalizare, Ministerul Educației și Cercetării a 
propus un apel la acțiune pentru o cooperare mai 
strânsă a tuturor factorilor interesați, pornind de la 

u rmă toa re le  p r io r i t ă ț i :  Acces ib i l i t a te ,  
Conect iv i ta te ,  Comuni ta te ,  Ecos is tem 
educațional digital, Inovare și Sustenabilitate.

Totodată, vor fi constituite grupuri de lucru în 
vederea elaborării strategiei. 

Evenimentul de vineri, 20 noiembrie, a fost 
transmis live pe platformele social media utilizate 
de MEC (pagina de Facebook și canalul de 
YouTube), începând cu ora 11.30, precum și pe 
pagina de Facebook a partenerilor media- 
Financial Intelligence, care au asigurat și 
moderarea.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

PĂRĂSIRE

Rândunica din prispă

azi a plecat;

spre o lungă vreme şi aspră mă

îndrept

cerul vâscos şi întunecat

mă apasă cu talpa pe piept.

Soarele va aştepta acolo

unde nu este nea.

Iarna din nou va trece

cu şenilele ei rezervate

doar pentru mine

peste inima mea...

UN VIS

Am văzut un Înger...

Avea ochi de măslină şi

suflet

da, suflet din

abur incandescent.

Inima mea se

cuibărise pur în

inima lui, însă,

cum se întâmplă

mai mereu

m-am trezit

pustiu...

RĂTĂCIRE

Mă topeam...

lent şi de fiecare dată

în aceeaşi oglindă ciobită

a nopţii.

Rătăceam...

tăcut şi de fiecare dată

în aceleaşi ecouri sinucigaşe

de toamnă...

POVESTE

Eu nu eram personaj

în acea poveste...

Indiferenţa,

nepăsarea,

uitarea –

erau personajele

principale.

Eu doar iscăleam

numele tău

pe coperţile şoaptei...

STUDIU

Când scriam versuri,

demult,

cu durere,

haos,

neputinţă,

ploua,

sau pescăruşii visau.

Acolo era şi cuvântul

noroc..

Mihail TĂNASE

Lansarea Strategiei pentru Digitalizarea 
Educației din România 2021-2027- SMART-Edu

Un obiect deosebit face parte 
din patr imoniul  Muzeului  
Judeţean Teleorman: „Bancnota 
de 10 bani”, emisă la începutul 
anului 1917 de Ministerul de 
Finanţe al României.

Bancnota de 10 bani este cea 
mai mică bancnotă din lume ca 
mărime, potrivit World Records 
Academy- Cartea Recordurilor, 
măsurând 33 x 44 milimetri.

Totodată ea este și bancnota 
cu cea mai mică valoare emisă 
vreodată în România.

Bancnota a fost concepută 
de desenatorul Horațiu Sava 
Dimitriu şi a fost tiparită pe hârtie 
albă.

Aceasta cuprinde pe avers, 

pe un fond brun-verde-galben, 
cu desen floral şi cercuri cu 
valoarea „10”, inscripția frontală 
„ R O M A N I A ” ,  d e d e s u p t  
„MINISTERUL FINANTELOR” 
și în părți: 1917.

În câmp, în medalion rotund, 
se găseşte efigia Regelui 
Ferdinand I, flancată de cifrul 
regal. Dedesubt, valoarea 
nominală „10 ׀ BANI”. În stânga 
și dreapta valorii, funcțiile și 
semnăturile. Toate de culoare 
cenuș iu -ve rde .  Î n  a fa ra  
chenarului stânga, jos: H. SAVA 
DIMITRIU INV. Nu are serie, 
număr și nici filigran.

Pe revers, pe un fond de 
hașuri verticale de culoare brun-

verde, apare inscripţionată 
frontal valoarea „ZECE BANI”, 
în câmp, stema țării, iar jos, 
textele: „penalității”, dispus pe 
opt rânduri, şi SERVICIUL 
GEOGRAFIC AL ARMATEI .

Bancnota de 10 bani din 
1917 a înlocuit moneda de 10 
bani care circulase anterior pe 
teritoriul României, începând cu 
anul 1867, bătută prin comandă 
în Anglia.

Pe lângă bancnota de 10 
bani, Ministerul de Finanțe 
emitea în același timp și 
bancnotele de 25 și 50 de bani.

Sursa și sursa foto: Muzeul 
Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Constelaţia Lirei

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, 
legea care prevede că pacienţii asiguraţi prin 
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au 
dreptul la investigaţii gratuite de screening.

Actul normativ are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii drepturilor 
pacientului nr.46/2003, în sensul acordării 
dreptului pacienţilor asiguraţi prin Casa Naţională 
de Asigurări de Sănătate de a beneficia, gratuit, 
de investigaţii de screening la solicitare proprie, 

din momentul încadrării în grupul de risc sau pe 
baza unei trimiteri de la medicul specialist.

"Prin screening se înţelege examinarea iniţială 
de prezumţie sau stabilirea existenţei reale a 
bolilor sau a altor caracteristici biologice ori 
comportamentale într-o populaţie, care constă în 
aplicarea unui ansamblu de procedee şi tehnici de 
investigaţie în scopul descoperirii precoce şi 
evidenţierii lor într-un stadiu incipient", precizează 
textul.

Muzeul Județean Teleorman:

Bancnota de 10 bani din anul 1917, cea mai 
mică bancnotă din lume

Rezultatele preliminare ale 
unui studiu de fază a doua 
arată că vaccinul împotriva 
coronavirusului dezvoltat de 
Universitatea din Oxford şi 
AstraZeneca este sigur şi 
declanşează un răspuns imun 
similar la adulţii din toate 
grupele de vârstă.

Rezultatele preliminare 
publicate în revista The Lancet 
au arătat că vaccinul – 
ChAdOx1 nCoV-19 –  a  
determinat ceea ce este 
cunoscut sub numele de 
„răspuns cu celule T” în termen 
de 14 zile de la prima doză şi un 
răspuns la anticorpi în termen 
de 28 de zile. Oamenii de ştiinţă 

se aşteaptă ca răspunsurile 
celulelor T să joace un rol în 
imunitatea pe termen lung 
împotriva virusului.

Dr. Maheshi Ramasamy, co-
a u t o r  a l  s t u d i u l u i  l a  
Universitatea din Oxford, a 
s p u s  c ă  r ă s p u n s u r i l e  
anticorpilor şi celulelor T în 
rândul adulţilor în vârstă au fost 
„robuste” şi „încurajatoare”: 
„Sperăm că vaccinul nostru va 
ajuta la protejarea unora dintre 
cei mai vulnerabili oameni din 
societate, dar vor fi necesare 
cercetări suplimentare înainte 
de a fi siguri”.

Autorii studiului de la Oxford 
au declarat că rezultatele lor ar 

putea fi încurajatoare dacă se 
constată că răspunsurile imune 
sunt asociate cu protecţia 
împotriva infecţiei cu Covid-19. 
Studiul de faza a doua nu a 
evaluat eficacitatea vaccinului, 
însă studiile de faza a treia sunt 
în curs de desfăşurare pentru a 
c o n f i r m a  a c e s t  l u c r u .  
Rezultatele sunt aşteptate la 
sfârşitul acestui an.

Autorii au remarcat unele 
limitări ale studiului lor, inclusiv 
faptul că participanţii la cea mai 
în vârstă grupă aveau o vârstă 
medie de 73 până la 74 de ani şi 
puţine probleme de sănătate, 
iar aproape toţi participanţii 
erau albi şi nefumători.

Lege promulgată

Pacienţii asiguraţi vor putea solicita 
investigaţii de screening pentru descoperirea

 precoce a bolilor

Vaccinul dezvoltat de Universitatea Oxford şi 
AstraZeneca a arătat un răspuns imunitar „încurajator”
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Încă patru notificări ale României, în ceea ce privește alerte 
de măști neconforme de pe piață, au fost preluate de Sistemul 
de alertă rapidă pentru produse nealimentare al Uniunii 
Europene – RAPEX.

”Prin alertele pe care ANPC le emite în numele țării noastre, 
România contribuie la protejarea consumatorilor europeni, în 
fața produselor periculoase care pot intra pe piața UE” a 
declarat președintele Autorității Naționale pentru Protecția 
Consumatorilor

ANPC îi avertizează, pe acestă cale, pe operatorii 
economici din domeniu ca, înainte de a introduce la 
comercializare astfel de produse, să consulte site-urile ANPC 
și pe cel al Comisiei Europene pentru a se asigura că acestea 
nu figurează la capitolul ”produse interzise comercializării”.

Prima alertă . Alerta vizează mască de protecție pentru 
filtrarea respiratorie la jumătatea feței, cu 3 pliuri.

Produsul este comercializat într-o pungă de plastic 
transparentă și verde, cu fermoar care conține 10 de bucăți. 
Aceasta susține conformitatea cu standardul EN 149 de pe 
cutie.

Țara de origine: Republica Populară Chineză
A doua alertă. Este vorba despre o mască protectoare de 

filtrare respiratorie la jumătatea feței.
Produsul poartă marcajul CE, dar nu este certificat ca 

echipament de protecție de către un organism relevant. În 
consecință, este posibil ca produsul să nu îndeplinească 
cerințele de sănătate și siguranță și, prin urmare, să nu fie 
protejat în mod corespunzător dacă nu este combinat cu 
măsuri suplimentare./Produsul nu respectă Regulamentul 
privind echipamentele individuale de protecție și standardul 
european relevant EN 149.

S-a dispus retragerea produsului de pe piață.
Produsul este comercializat într-o cutie din carton alb și 

verde care conține 50 bucăți.Pe ambalaj se scrie BFE > 95.
Țara de origine: Republica Populară Chineză
A treia alertă. Produsul este comercializat în cutii de carton, 

cu câte 50 unități în fiecare cutie.Pe ambalaj se scrie BFE > 95.
Țara de origine: Republica Populară Chineză
A patra alertă. Produsul este comercializat într-o pungă 

transparentă din plastic care conține 10 de unități cu sistem de 
închidere cu bandă autoadezivă.

Țara de origine: Republica Populară Chineză

- Mama, pot sa fiu pedepsita pentru ceva ce nu am facut?

- Sigur ca nu.

- Deci nu poti sa ma pedepsesti pentru ca nu am facut 

curat in camera mea?

***

Intra doctorul în salon şi o vede pe asistentă scuturând 

un pacient care dormea. 

Mirat o întreabă: 

- Ce-i faci bietului pacient? 

- Îl trezesc să-şi ia somniferul

Pastila de râs

Pe lângă agitația zilnică 
prin care treceam, zecile de 
întrebări pe care ni le 
adresam, a apărut și această 
pandemie, care ne-a pus la 
î nce rca re  ș i  ma i  mu l t  
rezistența psihică.

Creierului nostru nu îi prea 
place schimbarea. Îi place în 
zona confort, orice ar însemna 
aceasta pentru fiecare dintre 
noi. Pentru aceste vremuri 
însă, a fost nevoie să se 
readapteze.

Ce a însemnat asta? A 
trebuit să facă față unor emoții 
și comportamente noi, unele 
diferite total de ceea ce 
experimentasem până la 
acest context. Toate acestea 
erau dintr-o zonă nouă, de 
disconfort, cu care nu prea 
eram familiari. Și atunci a 
intervenit greul adaptării la 
aceste vremuri.

Criza sanitară va trece, în 
ritmul său. E o situație pe care 
nu o putem controla în 
totalitate. Însă ceea ce putem 
avea în gestiunea fiecăruia 
d i n t r e  n o i  e s t e  c r i z a  
emoțională.

Pentru a evita această 
criză emoțională, a noastră 
sau a celor dragi, iată câteva 
lucruri de care am putea ține 
cont în aceste vremuri:

Primul pas pentru a ne 
pu tea  adap ta  es te  să  
acceptăm ceea ce ni se 
întâmplă. Dacă vom începe să 
ne adresăm întrebări cu „de 
ce?”, căutând explicații, nu 
vom face decât să deschidem 
niște canale ale durerii. Acum 
este nevoie să ne acceptăm 
anxietățile, furiile, tristețile, 
vinovățiile, comportamentele 
care le însoțesc ca făcând 
parte din viața noastră și 

setându-ne mental că vom 
depăși și aceste momente.

Avem grijă de igiena 
noastră mentală.  Când 
incertitudinea este la tot pasul, 
căutăm certitudinile din viața 
noastră. Pe ce mă pot baza în 
relație cu mine însămi? Dar în 
r e l a ț i e  c u  
partenerul/partenera mea? În 
relație cu colegii mei de 
serviciu? În relație cu familia 
mea?

Suntem conștienți de 
n e v o i a  d e  r u t i n ă ,  d e  
organizare, de a ne crea reguli 
și limite noi – creierul se 
liniștește atunci când situațiile 
sunt predictibile, când știm la 
ce să ne așteptăm. Ne 
organizăm spațiul, timpul, ce e 
prioritar și ce nu, astfel încât 
să ne securizăm emoțional.

Chiar dacă ne este mai 
d i f ic i l ,  nu renunțăm la 
comunicarea cu cei dragi, la 
conexiunea cu ei, ba chiar 
putem discuta și pe teme pe 
care altădată nu le-am fi 
abordat cu aceștia; vorbim cu 
oameni din exteriorul familiei, 
cu un psiholog, cu un 

duhovnic, cu un om în a cărui 
opinie avem încredere despre 

ceea ce ni se întâmplă și cum 
putem face față noi lor  
evenimente. Ne dăm voie să 
cerem ajutor atunci când ne 
este dificil să gestionăm 
incert i tudini le din v iața 
noastră.

L imi tăm la  min imum 
expunerea către știri sau 
emis iun i  cu un impact  
psihologic puternic, online sau 
TV – minimizând astfel 
apariția hormonilor de stres, a 
cortizolului în special, care 
poate deveni toxic pentru 
organism atunci când starea 
de stres este intensă și pe 
termen îndelungat.

Ne păstrăm vechile pasiuni 
și/sau învățăm unele noi  – 
exercițiile fizice, gătit, pictură, 
citit, muzică.

Ne implicăm mai mult în 
comunitate – românii au prea 
puțină educație civică, de 
întrajutorare comunitară, dar 
putem învăța să le fim de folos 
celor de lângă noi. Vom avea 
par te  de  o  sa t i s fac ț ie  
extraordinară, merită încercat!

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

Această informare este efectuată de S.C. RCS&RDS S.A., str. Dr. N. Staicovici, nr. 75, 
București, tel. 0314004440, fax 0314004441, ce intenționează să solicite la Administrația 
Bazinală de Apă Argeș - Vedea aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor 
“Construire rețea tehnico-edilitară pentru furnizare servicii de televiziune, internet și telefonie, 
comuna Poeni, jud. Teleorman”. Aceasta este o investiție nouă.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996 cu 
modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de 
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmit observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului sau la adresa Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43D, municipiul Câmpina, jud. 
Prahova, persoană de contact Mocanu Valentin, tel. 0740305938, după data de 30.11.2020.

Informare

Noi alerte privind patru
 tipuri de măști neconforme

 în România

Cum să evităm criza emoțională 
în pandemie



1694: S-a născut 

Voltaire, scriitor și 

filozof francez (d. 

1778).

1783: La Paris, Jean-

François Pilâtre de Rozier 

ș i  Franço i s  Laurent  

d'Arlandes au realizat 

primul zbor din lume într-

un balon cu aer cald; zborul 

a durat 25 de minute, pe o 

distanta de 9 km iar 

altitudinea maximă atinsă 

a fost de 900 de metri.

1784: Împaratul Iosif al II–lea al Austriei ordonă 

reprimarea Răscoalei conduse de Horea.

1877: Thomas Edison anuntă invenția sa: fonograful, o 

mașină care poate înregistra sunete.

1887: A murit Petre Ispirescu, folclorist și povestitor 

român (n. 1830).

1999: A murit Ioan Chirilă, jurnalist sportiv român (n. 

1925).

2001: A murit Ion Cristinoiu, compozitor, orchestrator, 

dirijor și instrumentist român (n. 1942).

2012: A murit Șerban Ionescu, actor român (n. 1950).

Ziua Mondială a Comemorării Victimelor Traficului Rutier.
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07:00 Tezaur folcloric 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 Rugby: Steaua – 
Dinamo 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 Toamna 
bobocilor - In memoriam Draga 
Olteanu Matei 22:55 Dosar România 
23:55 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 21 Noiembrie

Faceti impresie cu 
seriozitatea de care 
dati dovada si sunteti 
cautat pentru sfaturi. 
Profitati de contextul 
favorabil de astazi 
pentru a va rezolva 
p r o b l e m e l e  
importante! 

A s t a z i  s u n t  
favorizate planurile de 
viitor si investitiile 
f i n a n c i a r e .  V a  
recomandam sa va 
menajati sanatatea si 
sa va odihniti mai mult. 
Ascultat i  sfatur i le 
persoanei iubite!

Vi se implieste 
dorinta de a schimba 
c e v a  i n  r e l a t i i l e  
parteneriale. Aveti 
incredere in fortele 
proprii si vointa de a 
actiona. Dupa-amiaza 
va simtiti bine la o 
intalnire cu prietenii. 

Aveti un succes 
deosebit in afaceri. 
R e l a t i i l e  c u  
co laborator i i  sunt  
foarte bune. Va sfatuim 
sa aveti rabdare. Nu 
alergati dupa rezultate 
imediate, ca sa nu 
aveti surprize!

Dupa o serie de 
decept i i ,  sunte t i  
i n c a n t a t  d e  u n  
succes neasteptat. 
Aceasta schimbare 
de situatie va pune 
pe ganduri. Aveti grija 
sa nu va dezamagiti 
prietenii! 

Sunteti plin de 
entuziasm si este 
momentul sa va faceti 
p l a n u r i  p e n t r u  
act iv i tat i  noi.  Va 
sfatuim sa profitati de 
conjunctură, pentru 
ca puteti avea succes 
in orice domeniu. 

Zi buna pentru 
afaceri. Aveti mari 
sanse sa redresati 
bugetul familiei. Sunt 
favorizate relatiile cu 
c e i  d i n  j u r .  
Colaborarile decurg 
excelent. Va sfatuim 
sa nu neglijati odihna.

Sunteti preocupat 
d e  p r o b l e m e l e  
financiare. Puteti sa 
castigati foarte bine. 
Fiti prudent, ca sa nu 
aveti  necazuri  cu 
autoritatile. Ascultati 
sfaturile unei persoane 
cu experienta!

Luati o decizie in 
urma careia vi se 
s c h i m b a  t o t  
programul.  Astazi  
puteti sa va ocupati de 
problemele financiare. 
Daca aveti de luat 
decizii importante, 
ascultati-va intuitia!

BERBEC

Puteti avea intalniri 
agreabile cu prietenii 
si cu rudele. Dupa-
amiaza este posibil sa 
aveti mici probleme 
de  sana ta te .  Va  
reveniti repede si va 
r e c a p a t a t i  b u n a  
dispozitie. 

Este momentul sa 
concepeti proiecte 
ambitioase pe termen 
lung. Va sfatuim sa 
amanati o calatorie 
lunga in interesul 
f a m i l i e i .  D e  
a s e m e n e a ,  f i t i  
cumpatat cu alcoolul.

Va puteti ocupa de 
afaceri si aveti ocazia 
sa terminati activitati 
incepute mai demult. 
Discutati mai mult cu 
prietenii si partenerul 
de viata si respectati-
va promisiunile!

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 
Prieteni buni  12:45 Ferma. 
Orăşeni vs Săteni 15:00 Șoricelul 
familiei 16:45 Nanny McPhee: 
Marea înfruntare 19:00 Ştirile Pro 
Tv - Sport ● Vremea 20:00 Man of 
Steel: Eroul 23:00 Hotel Artemis 
00:45 Bătălia de la Midway 03:45 
N a n n y  M c P h e e :  M a r e a  
înfruntare 06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 09:30 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 O 
noapte la Muzeu: Secretul 
Faraonului 01:00 Din nou tineri 
03:00 Sacrificiul 04:00 Din nou 
tineri 06:00 Observator - 
Sport/Meteo

07:30 Pastila de râs 08:45 
Trairi alaturi de Andreea Mantea 
11:00 Sport, dietă şi o vedetă 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Bravo, ai stil! 23:00 Moldovenii 
00:30 40 de intrebari cu Denise 
Rifai 02:30 Roventura 

07:30 Paradisul femeilor 
10:00 Sănătate cu stil 10:30 
Camera de râs 14:00 Colierul 
de turcoaze 16:00 Schimb de 
mame 18:00 Focus 18 19:30 
Flash monden 20:00 O soție 
pentru Barry 22:00 Epic Show 
23:00 Mlaștina corupției 
01:15 O soție pentru Barry 
03:15 Mlaștina corupției 
05:30 Focus

08:15 O reţetă letală: 
misterul tartei cu piersici 10:00 
La bloc 12:15 Uite cine 
v o r b e ș t e  a c u m !  1 4 : 1 5  
Conspirația tăcerii 16:15 
Aventurile lui Joe Dirt 18:15 La 
bloc 20:30 Lacrima diavolului 
22:30 Cavalerul de oțel 01:00 
Enigma vrăjitoarei 03:00 
Cavalerul de oțel 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 Fugarii 21:50 Viaţa visată 
22:50 Distractiile lui Cazacu 23:25 
Zile cu stil 00:20 Fugarii

08:40 Grinch 10:05 Lucy 
11:30 Graba strică treaba 
13:15 Semne 14:55 Battleship 
16:55 Permis de căsătorie 
18:20 Ip Man 4: The Finale 
20:00Hitch - Consilier în amor 
21:55 Rampage: Scăpaţi de 
sub control 23:35 Ultima casă 
pe stânga 01:20 Diamantul 
sângeriu 03:35 Battleship 
05:40 Hitch - Consilier în amor

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 

21 Noiembrie

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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Jordan Jones și George 
Edmundson, coechipierii lui 
Ianis Hagi de la Rangers, au 
fost suspendați drastic de 
Federația Scoțiană de Fotbal, 

pentru că au încălcat regulile 
împotriva răspândirii COVID-
19.

Cei doi jucători au primit 
c â t e  ș a p t e  e t a p e  d e  
suspendare, pentru că au 
participat, la începutul acestei 

luni, la o petrecere privată, 
î n c ă l c â n d  a s t f e l  
reglementările din protocolul 
de desfășurare a competițiilor 
din Scoția.

Doi coechipieri ai lui Ianis 
Hagi, suspendați drastic

Jordan Jones, mijlocaș de 
bandă stângă, și George 
Edmundson, fundaș central, 
vor rata, din cauza suspendării 
pr imite, următoarele 10 

partide ale lui Rangers, șapte 
de campionat și trei din 
grupele Europa League.

Ce i  do i  j ucă to r i  vo r  
redeveni disponibili pentru 
staff-ul tehnic al echipei 
scoțiene pe 30 decembrie, 
odată cu jocul de campionat cu 
St. Mirren, din deplasare.

După 14 etape disputate, 
Rangers este liderul primei ligi 
din Scoția, cu 38 de puncte, 
nouă în fața principalei 
contracandidate și rivalei 
tradiționale Celtic, care are, 
însă, două meciuri mai puțin 
jucate.

Ech ipa la  care  es te  
legitimat Ianis Hagi este lider și 
în grupa de Europa League, 
având șapte puncte după trei 
etape, la egalitate cu formația 
de pe locul secund, Benfica. În 
aceeași grupă mai sunt Lech 
Poznan, cu trei puncte, și 
Standard Liege, fără niciun 
punct după trei jocuri.

SPORT

Anghel Iordănescu a avut un sfat pentru Mirel Rădoi, după 
declarațiile recente făcute de actualul selecționer al 
României.

Iritat de întrebările jurnaliștilor referitoare la posibila sa 
plecare la Universitatea Craiova, Rădoi a ezitat în primă fază 
să ofere un răspuns concret, declarând că alții i-au stabilit 
deja viitorul, iar ulterior a spus că intenționează să rămână la 
națională, dar FRF va avea ultimul cuvânt.

"Rădoi să se rățoiască după ce obține vreo două 
calificări". Sfatul lui Iordănescu pentru selecționer

Anghel Iordănescu, selecționerul României în trei 
mandate, i-a transmis lui Mirel Rădoi că ar fi bine să se 
tempereze la conferințele de presă, mai ales că se află la 
începutul carierei.

"Nu-mi permit să îi dau sfaturi lui Mirel, dar poate să se 
rățoiască la presă după ce obține vreo două calificări.

Asta a fost greșeala mea și nu mi-o iert. Cu presa nu 
câștigă nimeni un război", a spus Iordănescu.

Mirel Rădoi, ironic după victoria cu Belarus, scor 5-3
Selecționerul României a răspuns ironic, după ce s-a spus 

că Belarus a fost un adversar prea slab.
"Nu mi-am dat seama, am crezut că joacă în 6 Belarus, nu 

mi-am dat seama că sunt atât de slabi.
Îmi pare rău că, chiar și la o victorie, trebuie să vedem 

lucrurile negative. Eu am fost primul care a spus că putem 
învăța o lecție.

Ai marcat gol la 33 de ani, dar ai mai greșit la un gol și ai 
făcut și un penalty. Ok, eu văd lucrurile diferit față de voi. Asta 
nu înseamnă că așa trebuie să fie.

Oameni buni, vreți să vin în fața voastră, eu să stau și voi 
să trageți? Ce se poate întâmpla la fotbal mai rău decât să 
pierzi?", spunea Mirel Rădoi.

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.

"Rădoi să se rățoiască după ce 
obține vreo două calificări" 

Sfatul lui Iordănescu 
pentru selecționer

Gabriel Tamaș (37 de ani) nu este 
impresionat de problemele financiare de la 
Dinamo și dă exemplul Astrei, echipă la care 
fundașul a evoluat în sezonul precedent.

Cu jucători neplătiți, echipa patronată de 
Ioan Niculae a reușit să termine sezonul 
precedent pe ultima treaptă a podiumului. 
Tamaș spune că, în cele din urmă, restanțele 
din acel sezon au fost achitate.

Gabriel Tamaș: ”Cine iubește fotbalul să 
facă niște sacrificii”

„Dacă alegeam Dinamo, stăteam acolo și 
muncean. Cu bani, fără bani. La Astra crezi că 
nu aveam restanțe? Am muncit și am terminat 
pe locul trei. Cine iubește fotbalul să facă niște 
sacrificii. Să muncească și să câștige. Nu au 
bani, bun. Ce restanțe au? Restanțe sunt la 
toate cluburile, poate sunt 2-3 cu cluburile la zi. 

Sacrificiile trebuie făcute, banii vor veni. Te 
duci, dai în judecată.

La Astra erau probleme, dar s-a terminat pe 
locul trei. Am avut 8-9 victorii consecutive. Își 
vor lua banii până la urmă. Să muncească și să 
arate pe teren, să câștige puncte”, a spus 
Tamaș, la finalul meciului Rapid - U Cluj 1-0.

Doi coechipieri ai lui Ianis Hagi de la 
Rangers, suspendați drastic

Tamaș, mesaj dur pentru jucătorii de la Dinamo:
 ”La Astra crezi că nu aveam restanțe?”
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