
Z i u a  N a ț i o n a l ă  a  
României din acest an a fost 
una anostă. Publicul a lipsit, 
veselia de asemenea. 

Anul 2020 trebuie uitat 
cât mai repede. Din cauza 
pandemiei de COVID-19, 
chiar  ș i  evenimentele 
prilejuite cu ocazia sărbătorii 
naționale au fost umbrite. 

Pentru a evita răspâdirea 
sars-cov 2, autoritățile 
județene au decis ca ceremonia prilejuită de „Ziua Națională a României” să nu 
mai aibă loc în centrul reședinței județului Teleorman, ci la Monumentul Eroilor 
din Primul Război Mondial, din incinta Cimitirului Eroilor, Alexandria. Mai mult 
decât atât, numărul participanților a fost limitat.

(Continuare  în  pagina  2)

Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) 
anunță că azi, 2 
decembrie, începe 
autorizarea la plata 
finală a fermierilor 
care au solicitat 
subvențiile agricole 
pentru anul 2020. 
P l a t a  f i n a l ă  

reprezintă diferența de bani dintre cuantumul calculat al subvențiilor  agricole 
aferente acestui an și sumele acordate în avans pentru anul de cerere 2020.

(Continuare  în  pagina  4)

Subiectul educație, în această perioadă, a devenit 
unul controversat, alimentat cu manipulare politică, în 
scop electoral.

La momentul când ne apropiam cu rata de infectare 
de pragul de 3%, eram trași la răspundere că nu 
închidem școlile, că punem copiii și profesorii în pericol.

Dupa ce s-a luat decizia închiderii școlilor și 

adoptarea sistemului de predare online, am fost, din 
nou, trași la răspundere pentru că am închis școlile, 
deși incidența ratei de infectare era mai mare.

Ce vreau să transmit este că Guvernul liberal își 
asumă orice decizie, chiar dacă unele dintre ele sunt 
nepopulare.

Personal, vă pot spune, cu mâna pe inimă, că 
înteleg reacția unora dintre părinți. Sunt oameni care 

muncesc, oameni conștiincioși, cărora le este dificil să 
își supravegheze copiii, când ei sunt plecați la serviciu, 
însăo rugăminte pe care le-o adresez tuturor părinților: 
să mai avem puțină răbdare, să scăpăm de această 
perioadă fără precedent. Cursurile le vom putea 
recupera, dar sănătatea... niciodată.

De aceea, fac apel la înțelegerea dumneavoastră, 

convins fiind că împreună vom trece peste această filă 
sumbră a istoriei mondiale.

Partidul Național Liberal are în programul de 
guvernare un plan pentru Educație, la care s-a lucrat 
enorm, cu participarea tuturor categoriilor implicate în 
procesul educației din România.

(Continuare  în  pagina  4)

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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Dezvoltăm România Educată! 

Azi, 2 decembrie

APIA începe plata finală a subvențiilor 
agricole către fermieri

Programul Agro Invest 

Credite de la bănci 
cu garanții de stat 

și dobândă
 subvenționată 
pentru fermieri

Susținem întru-totul 
producătorii 

români!

Ceremonie anostă de Ziua Națională
 a României



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
La eveniment participând 

prefectul și subprefectul 
j u d e ț u l u i  Te l e o r m a n ,  

secretarul general adjunct al 
Guvernului, Costel Barbu și 2 
deputați, Violeta Răduț și Ică 
Calotă, un sobor de trei preoți 
militarii detașamentului de 
onoare.

Evenimentul a fost unul 
ex t rem de  scur t ,  fă ră  
alocuțiuni sau alte intervenții. 
După ceremonia religioasă la 
monumentul eroilor a fost 
depusă o singură coroană de 
flori din partea Prefecturii 
județului Teleorman.

C.DUMITRACHE

Au trebuit să vină Ziua Națională și Covidul ca să ne 

convingem că avem cea mai mare densitate de generali pe 

kilometru pătrat de pe întregul mapamond. Lipsa mulțimilor 

care ne furau ochii ne-a permis să remarcăm tapiseriile kaki 

și bleu-jandarm care-l flancau pe comandantul suprem în 

tribuna oficială. Erau toți încremeniți ca păpușile din muzeul 

păpușilor de ceară al madamei Tussauds, iar pe piept le luceau 

decorațiile de credeai că sunt veteranii lui Putin la paradele 

de la Kremlin.

Iliescu, Băsescu și Iohannis au fabricat mai mulți generali 

decât Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai, deși în 

timpul domniilor lor România a participat la patru războaie, 

dintre care două mondiale. Pe 27 noiembrie, președintele 

Klaus Iohannis a mai așezat niște stele pe epoleții emoționați 

ai unor “aleși” ai Sfântului Gheorghe, dintre care 7 numai de 

la STS, care vor intra în luptă în câteva zile.

În acest ritm, curând, majurii, sergenții și soldații vor fi în 

minoritate prin cazărmi, dar nu și prin teatrele de război, de 

care generalii noștri nu prea au parte, pentru că cerul de 

stele de pe umeri îi face vulnerabili în fața lunetiștilor 

inamici.

De aceea avem cei mai viteji generali pe timp de pace din 

lume. Și, ca să nu se plictisească, mulți se amestecă în viața 

civilă, fie public, fie “acoperiți”, în costume Armani. Aceștia 

din urmă fac parte din categoria celor care nici nu mai știu 

câți sunt, ca să cităm din clasici.

Dintre “descoperiți”, cei mai vestiți sunt Gabriel Oprea și 

Florian Coldea, amândoi ridicați în grad și rang de acoperitul 

Traian Băsescu, cu viteza luminii. Oprea a ieșit din evidențele 

oștirii ca umil căpitan de manutanță și cât timp alții abia ajung 

lent-colonei, el a avut maximuri de stele care încap pe epoleții 

unui general român, patru. Și a ocupat funcții importante în 

Parlament și în Guvern, și nu s-a dat în lături să facă diverse 

combinații politice, care mai de care mai ciudate.

Florian Coldea, un alt “descoperit” celebru, căruia Băsescu 

i-a lipit licurici pe umeri, a condus o vreme România, alături de 

aghiotanții săi, generalul Dumbravă și coloneasa Codruța 

Kovesi, iar când lui Băsescu i-a venit sorocul nu s-au sfiit să-i 

dea brânci pe scări.

Cât despre “acoperiți”, se poate spune că sunt la fel de 

mulți (conform massmedia), dar nu-i știm. Știm încă, precis, 

că există. Și în toate domeniile.

Un scriitor sud-american scria că generalii sunt necesari 

și utili pentru o țară atâta timp cât fiecare are locul și rostul 

lui. Dar când sunt mulți și proveniți din sergenți și au scopuri 

civile devin un pericol mortal. În România de azi, membră a UE 

și a NATO, pericolul unei lovituri de stat militare nu există, 

dar puzderia de stele, acoperite sau la vedere, poate să 

gripeze motoarele democrației.

În concluzie, putem spune că dacă stăm bine cu generalii, 

în general, o ducem rău rău și cu viața, și cu democrația.

C.R.

Ceremonie anostă de Ziua Națională
 a României

Ce ţară, ce morală, ce prăpăd,
Un fapt de viaţă mai grozav ca toate,
Un mort este votat majoritar
Şi-n clasament pe toţi cei vii îi bate.

 Aşa a fost şi este şi va fi
 Conflictul de-ntuneric şi de groază,
 Un mort învinge pe cei vii la vot
 Şi ei aproape cred că îi trişează.

Şi, vai, absurde autorităţi
Se strâng buluc şi judecă drăceşte
Şi îl declară pe învinsul lui
Învingător, doar pentru că trăieşte.

 Şi mortului ce i-a învins pe vii
 Nici nu au apucat să-i facă groapă

 Şi-n primăria lui de-nvingător
 E ordin ca petrecerea să-nceapă.

Şi proştii râd, în nebunia lor,
Întărâtaţi de liniştea nocturnă
Şi unul zice: hai să-l îngropăm,
La locul care-i place lui, în urnă.

 Ce ţară, ce morală, ce prăpăd,
 Politică de-a pururi surdo-mută,
 Învingătorul se întoarce-n sat,
 Dar voturile lor nu-i mai ajută.

Probabil, e-o parabolă, aici,
Chiar dacă nu o pomeneşte cartea,
Trăim învinşi în fiecare zi,
Iar, ca să biruim, plătim cu moartea.

Actualitatea clasicilor

Mortul învingător
de Adrian Păunescu

Cu generalii stăm bine, în 
general o ducem rău

Direcţia de Sănătate 
P u b l i c ă  a  J u d e ţ u l u i  
Teleorman derulează în luna 
decembrie 2020 Campania 
„Luna Națională a informării 
despre Bolile transmisibile: 
Tuberculoza (TBC), HIV şi 
Hepat i ta” ,  în  contextu l  
pandemiei COVID-19.

OMS Europa a lansat în 
anu l  2018 documentu l  
Natiunilor Unite referitor la 
Programul „STOP TBC, HIV și 
Hepatită virală”.

În România, Institutul 
N a ţ i o n a l  d e  
Pneumoftiziologie „Prof. Dr. 
Marius Nasta”, organismul 
c o m p e t e n t  p e n t r u  
supravegherea tuberculozei 
în România a raportat pentru 
anul 2018, în sistemul 
european TESSy, 12199 
cazuri de tuberculoză, cu 6% 
mai puţine faţă de anul 
precedent.

În sistemul de evaluare şi 
monitorizare a infecţiei 
HIV/SIDA sunt implicate 9 
centre regionale care transmit 
datele la Institutul Naţional de 
Boli Infecţioase „Prof.Dr. 
Matei Balş” – Compartimentul 
pentru Monitorizarea şi 
Evaluarea Infecţiei HIV/SIDA 
în România. În anul 2019 au 
fost raportate 506 cazuri noi 

HIV/SIDA.
Con fo rm  Ins t i t u tu l u i  

Naţional de Sănătate Publică, 
C e n t r u l  N a ţ i o n a l  d e  
Supraveghere şi Control al 
Bolilor Transmisibile continuă 
trendul descendent pentru 
incidenţa raportată a hepatitei 
virale B, în paralel cu variaţii 
minore, de la un an la altul, 
pentru hepatita virală C. În 
anul 2019 au intrat în sistemul 
naţional de supraveghere 
pentru hepatitele virale B şi C 
234 cazuri, cu 7 mai puţine 
faţă de anul precedent.

Eliminarea stigmatizării şi 
d i s c r i m i n ă r i i  ş i  
fundamentarea răspunsurilor 
n o a s t r e  p r i n  p r i s m a  
drepturi lor omului şi  a 
adaptării la gen sunt esenţiale 
p e n t r u  a  p u n e  c a p ă t  
pandemiilor care se confruntă 
cu aceste boli transmisibile şi 
cu COVID-19.

Pandemia COVID-19 a 
d e z v ă l u i t  i n e g a l i t ă ţ i l e  
înrădăcinate în societăţile 
noastre. Această criză a 
sănătăţii îi loveşte cel mai 
puternic pe cei mai săraci şi 
pe cei mai vulnerabili şi este 
un  ape l  de  t rez i re ,  o  
oportunitate de a face 
lucrurile diferit, mai bine şi 
împreună. În multe privinţe, 

prevenirea  BT- TBC, HIV, HV, 
ca o ameninţare pentru 
sănătatea publică depinde de 
m o d u l  î n  c a r e  l u m e a  
răspunde la COVID-19.

Infectarea cu HIV, TBC sau 
hepatită virală schimbă o 
viaţă, nu doar in termeni de 
sănătate personală, dar şi de 
risc de sărăcie, marginalizare 
şi stigmatizare. Toate statele 
m e m b r e  e u r o p e n e  ş i  
p a r t e n e r i i  t r e b u i e  s ă  
î n t ă r e a s c ă  r ă s p u n s u l  
multisectorial la HIV, TBC şi 
hepatită virală, în ciuda 
poverii plasate de pandemia 
cu coronav i rus asupra 
sistemelor naţionale.

C a m p a n i a  d e d i c a t ă  
informării şi conştientizării 
despre impactul acestor boli 
transmisibile este coordonată 
de Ministerul Sănătăţii prin 
I n s t i t u t u l  N a ţ i o n a l  d e  
Sănătate Publică şi este 
imp lementa tă  loca l  de  
Direcţia de Sănătate Publică 
T e l e o r m a n ,  p r i n  
Compartimentul de Evaluare 
și Promovare a Sănătății.

Pe teritoriul României, sub 
sloganul „Solidaritate şi 
reponsabilitate comună” se 
vor derula activităţi de 
informare a populaţiei.

Cornelia RĂDULESCU

DSP Teleorman:

Campania „Luna Natională a informării despre 
Bolile transmisibile”



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Este clar că sondajele nu fac bine celor mai 
slabi de înger, care cred că tot ce zboară prin 
sondaje face bine la stomacul politic. În mai 
toate sondajele, progresiștii lui Barna și Cioloș 
sunt aburcați pe cai mari, atât de mari încât își 
permit să-și ia nasul la purtare și să se creadă 
buricul pământului în politichia dâmbovițeană.

Un eventual eșec al PMP în încercarea de a 
trece pragul electoral i-ar aduce pe usero-
plusiști în postura de partid indispensabil unei 
guvernări de dreapta. Dar ei nu se mai 
mulțumesc cu asta și cer mai mult. Vor să dea 
premierul și să fie vioara primă în noul Executiv. 
Și ca să fie siguri de asta vor procente și mai 
mari. Și de unde pot lua ei voturi ca să-și umple 
rucsacii? Bineînțeles că de la PNL. Asta este 
explicația pentru atacurile furibunde la adresa 
liberalilor, pe ultima sută de metri a campaniei 
electorale.

Până ieri, alaltăieri, liberalii s-au ferit să 
amplifice tensiunile și au răspuns timid 
atacurilor. Dar se pare că au ajuns la capătul 
răbdării. Zilele trecute, Ludovic Orban le-a 
transmis progresiștilor un mesaj care nu lasă 
loc de interpretare.

“Îmi pare rău sincer că sunt unii care își 
consumă energia în a se lupta cu noi, nu cu 
PSD. Până la urmă, o astfel de conduită nu face 
altceva decât să fragilizeze o posibilă 

cooperare ulterioară, pentru că nu poţi să-l 
ataci permanent pe unul şi după aceea să spui 
că vrei să te aliezi cu el. Este foarte complicat 
pentru orice, astfel de atacuri, multe dintre ele 
nejustificate, lasă urme, pe de altă parte, 
avantajează PSD. Pentru că oricine dă în PNL, 
indirect, face un serviciu PSD, pentru că doar 
PNL are forța de a se lupta pe picior de egalitate 
cu PSD și, mai ales, de a învinge PSD în 
alegeri, lucru pe care l-am demonstrate până 
acum. Cred că orice posibil partener este bine 
să-și consume energia în a-și promova 
mesajele, proiectele și în bătălia contra PSD, 
să ținem departe PSD de guvernare în 
următorii ani.”, a spus premierul.

În traducere liberă, mesajul lui Ludovic 
Orban sună cam așa: Nu ne mai atacați, că nu 
mai pupați guvernare!

Rămâne de văzut dacă cei de la USR-PLUS 
l-au înțeles, pentru că mai sunt doar câteva zile 
până la alegeri, timp suficient pentru ca 
prăpastia să se adâncească, dar prea scurt 
pentru a se mai repara ceva. Așa că stoparea 
atacurilor ar fi singura cale spre o unificare a 
dreptei, după anunțarea rezultatului alegerilor. 
Dar un vechi proverb spune că nu se poate să fii 
și cu slana în gură, în zi de post, și cu sufletul în 
Rai.

Șt. B.

În ultima perioadă, din ce în ce mai des, suntem acuzați de 
adversarii politici că vrem să distrugem agricultura 
românească și producătorii autohtoni. E doar o chestiune de 
imagine a celor care se agață de orice domeniu, pentru a face 
promisiuni fără acoperire, fără calcuel reale și fără vreo 
orientare constructivă, pe termen lung. 

Oamenii trebuie să știe că GuvernulOrban nu a avut 
vreodată această intenție, iar dacă pandemia nu ar fi existat, 
am fi demonstrat, deja, că susținem întru-totul producătorii 
români. 

Avem un capitol distinct în programul de guvernare, pe 
care îl vom prezenta, conștientizându-se importanța 
agriculturii în județul nostru.

În programul de guvernare al PNL sunt cuprinse atât 
investiții în acest domeniu vital pentru România, cât și 
programe de sprijin și de finanțare pentru fermieri, în 
agricultură,cu plăți directe în valoare de 21,67 mld. euro, din 
fondurile europene alocate pentru perioada 2021-2027.

Investim 6,5 miliarde Euro în infrastructura de irigații, 
pentru reluarea lucrărilor la Canalul Siret-Bărăgan, lucrări de 
prevenire a deșertificării, cât și pentru finalizarea sistemului 
național antigrindină.

Totodată, finanțăm rețele naționale de colectare, 
depozitare, procesare și distribuție a produselor românești, 
cu un buget 750 milioane Euro.

Susținem investițiile private în colectarea, depozitarea, 
stocarea și procesarea produselor agroalimentare, pentru 
creșterea valorii adăugate a materiei prime – 430 millioane 
euro.

Alocăm 1 miliard euro pentru investiții la nivelul fermelor în 
sector vegetal și zootehnic, din care, pentru ferma de familie, 
aproximativ 200 milioane euro și sprijinim instalarea tinerilor 
fermieri, cu teren agricol concesionat de la stat, până la 50 
ha/fermier, prin alocarea sumei de aproximativ 520 milioane 
euro.

Mai mult, finanțăm investițiile în fermele ecologice care 
integrează funcția de procesare, funcția agropedagogică, 
funcția agroturistică, precum și alte scheme de calitate– 550 
mil. euro, preocupându-ne crearea de lanțuri alimentare 
scurte „De la fermă, la consumator”.

Președinte PNL Teleorman, senator
 Eugen Pîrvulescu

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

 financiar 11200025

Violeta Alexandru face mărturisiri șocante, precum faptul 
că Guvernul este responsabil să se gândească la creșterea 
de anul viitor a pensiilor, dar este inadmisibil să promiți ceea 
ce nu poți da la pensii. ”Nu este vorba că nu vrem să creștem 
pensiile. Ce partid nu ar vrea?”, a declarat Violeta Alexandru. 

Aceasta a făcut un anunț legat de creșterea pensiilor de 
anul viitor, și a făcut predicții despre  întârzierile la calculul 
dosarelor de pensii. ”Pensiile trebuie să crească anul viitor, 
să acopere rata de inflație. Ne preocupă deci un calendar al 
creșterii și pentru anul viitor, dar această sursă trebuie să fie 
susținută de resursele bugetare. Orice promisiune de 
creștere a pensiilor ce poate susține bugetul public este 
iresponsabilă”; a spus Violeta Alexandru.

Aceasta a continuat spunând, că acum, în campania 
electorală, se vând multe promisiuni. Aceasta a mai spus că 
nu poate confirma creșterea pensiilor cu 10 % de la 1 ianuarie 
2021, următoarea creștere va avea loc la finalul anului, când 
se va face următoarea rectificare și se va ști cum se prezintă 
bugetul pe anul viitor. Ar fi ca și când vinzi blana ursului din 
pădure. ”Guvernul este responsabil să se gândească la 
soarta pensiilor de anul viitor, dar este inadmisibil să promită 
ceea ce nu poate da”, a mai spus Violeta Alexandru.

În altă ordine de idei, încă deputatul social-democrat 
Valentin Boboc uimește prin postările de pe pagina sa de 
facebook. Astfel, mai zilele trecute, pe pagina de socializare a 
pesedistului Valentin Boboc era un îndemn la votarea 
candidaților liberali la alegerile din 6 decembrie. Întrebat dacă 
a trecut la liberali Valentin Boboc a spus că a distribuit 
postarea din greșeală, pe care a îndreptat-o ștergând 
postarea cu pricina. În schimb Valentin Boboc susține că nu 
va face campanie PSD-ului, fiindcă nimeni nu l-a invitat, și se 
referă în special la președintele OrganizațieiJudețene 
Teleorman, Adrian Ionuț Gâdea.

Ioan DUMITRESCU

Susținem 
întru-totul producătorii 

români!

Soarta pensiilor de anul viitor

Premierul Ludovic Orban a 
declarat, luni, că PNL îşi 
d o r e ş t e  o  f o r m u l ă  d e  
guvernare stabi lă după 
alegeri, care să beneficieze şi 
de o susţinere parlamentară 
solidă, inclusiv în perspectiva 
modificării Constituţiei, care 
necesită o majoritate de două 
treimi în Legislativ.

Premierul a subliniat că în 
perioada următoare România 
va beneficia de "resurse 
foarte importante" care 
trebuie folosite eficient pentru 
dezvoltarea ţării.

"România va beneficia de 
resurse financiare cum nu a 
mai avut de-a lungul istoriei. 
Aproximativ 80 de miliarde din 
fonduri europene, fie pe 
facilitatea de Redresare şi 
Rezilienţă, fie în cadrul 
bugetului UE 2021-2027. Pe 
lângă asta, deja avem 
garanţia că vom avea aproape 
4,1 miliarde euro în cadrul 
programului SURE, pentru a 
apăra locurile de muncă ale 
românilor şi pentru a susţine 

companiile, cu toate tipurile de 
măsuri active. De asemenea, 
vom mai beneficia de finanţări 
î n  c a d r u l  f o n d u l u i  d e  
modernizare,  est imarea 
noastră f i ind că vor f i  
disponibili pentru România 
aproximativ 6 miliarde de 
euro, în perioada 2021-2030. 
(...) Din acest motiv, preferinţa 
noastră este pentru o formulă 
de guvernare stabilă, care să 
beneficieze de susţinere 
parlamentară solidă, care să 
nu se mai clatine sau să fie 
modificată în funcţie de 
diferite conjuncturi politice. De 
asemenea, avem ca obiectiv 
şi o reformă constituţională, 
motiv pentru care vom încerca 
să obţinem sprijin şi de la alte 
formaţiuni politice, întrucât 
p e n t r u  m o d i f i c a r e a  
Constituţiei este necesară o 
majoritate calificată de două 
treimi", a declarat Orban, în 
cadrul unei conferinţe de 
presă susţinută la sediul PNL.

El a exclus ipoteza unei 
colaborări cu PSD.

"Ce pot să vă spun acum 
este că singura decizie clară 
pe care am luat-o şi pe care o 
vom respecta este aceea de a 
nu purta niciun dialog cu cei 
de la PSD şi de a ţine în afara 
puterii PSD în următorii patru 
ani", a spus liderul PNL.

În ce priveşte viitoarea 
formulă de guvernare, Orban 
a declarat că PNL îşi doreşte 
"un guvern cât mai simplu".

"Primul lucru care va fi 
discutat în orice negociere de 
guvernare, din punctul nostru 
de vedere, este Planul 
Naţional de Dezvoltare, cu 
care noi ne-am prezentat în 
faţa cetăţenilor, care este 
planul care poate să asigure 
dezvoltarea accelerată şi 
chiar saltul pe care ni-l dorim 
în dezvoltare pentru România. 
Primul lucru care va fi discutat 
va fi programul de guvernare 
în baza Planului Dezvoltării 
Naţionale pe care noi l-am 
p r e z e n t a t  c e t ă ţ e n i l o r  
României", a mai menţionat 
preşedintele PNL.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, locul 2 
pe lista PNL București pentru Camera 
Deputaților, a declarat luni seară, la Realitatea 
Plus, că nu există un scenariu de tăiere a 
salariilor anul viitor, dar că salariile bugetarilor 
sunt direct dependente de starea economiei.

”Eu nu mint, dacă ar exista un asemenea 
scenariu, v-aș spune că se lucrează. Salariile 
bugetarilor sunt direct dependente de starea 
economiei și de contribuțiile pe care le aduc la 
buget. Eu apreciez foarte mult eforturile 
colegilor mei din minister, care au muncit cot la 

cot cu mine și au văzut că eu nu i-am evaluat 
pentru simpatiile față de PSD, pe care și le-au 
exprimat, ci după muncă. Totul depinde de 
munca serioasă. Nu se lucrează la niciun 
scenariu de tăiere a salarilor, dar sunt necesare 
unele schimbări. E greu de înțeles că cineva se 
va descurca dacă nu știe să folosească 
tehnologia, mai ales în aceste timpuri în care 
trebuie să ne adaptăm rapid. Vom vedea care 
este evaluarea pe care o vom face în perioada 
următoare”, a declarat ministrul.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru: 

Nu se lucrează la niciun scenariu de
tăiere a salariilor

Cu slănina-n gură-n zi 
de post și cu sufletu-n Rai nu se poate

Orban: Preferinţa noastră, pentru 
o formulă de guvernare stabilă, care să 

beneficieze de susţinere parlamentară solidă
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De exemplu, în privința reformei carierei 

didactice, ne preocupă flexibilizarea formării 
ini ț iale, formarea continuă, pol i t ic i le 
meritocratice de salarizare, stimularea 
abordăr i lor  t ransdisc ip l inare,  cât  ș i  
profesionalizarea guvernanței sistemului de 
educație și a managementului instituțiilor de 
învățământ.

La fel de importantă este și digitalizarea 
procesului educațional și interconectarea 
bazelor de date, prin conectarea la internet a 
tuturor unităților de învățămân,până la 
începutul anului școlar 2022-2023, respectiv 
promovarea integrității și a eticii în sistemul 
educațional prin realizarea unui Registru Unic 
Național Integrat al Diplomelor și Actelor de 
Studiu.

Pentru preșcolari, avem în vedere 
extinderea rețelei de creșe în sistemul public, 
astfel încât rata de cuprindere a copiilor cu 
vârste între 0-3 ani să crească până în anul 
2025. 

Pentru învățământul preuniversitar, ne 
propunem general izarea programelor 
afterschool în unitățile de învățământ de stat, 
cât și creșterea calității serviciilor oferite de 
acestea. 

Guvernul PNL a prevăzut în programul de 
guvernare general izarea etapizată a 
programului de asigurare a unei mese calde în 
școli pentru toți copiii care provin din medii 
defavorizate, ceea ce va duce și la scăderea 
ratei de abandon școlar.

Ne mai preocupă aplicarea unui sistem 
unitar, la nivel național, de acordare a burselor 
pentru elevi, fără discriminare, în funcție de 
resursele bugetare ale comunităților locale, cât 
și oferirea serviciilor de consiliere și orientare 
(inclusiv logopedie) pentru toți elevii, astfel 
încât unui consilier să-i revină400 de copii, 
respectiv elevi. 

În ceea ce privește revizuirea arhitecturii 
curriculare, acesta se va face  prin centrarea 
conținuturilor pe profilul celui care învață, pe 
competențele cheie și pe maximizarea 
potențialului fiecărui copil.

Dezvoltarea platformei E-portofoliu, care va 
gestiona portofoliile educaționale digitale ale 
elevilor, cât și dezvoltarea programelor de 
educație profesională, în regim dual la nivel 
secundar și terțiar, până la 30% din totalul 
programelor de educație profesională, 
reprezintă o necesitate. 

În ceea ce privește învățământul universitar, 
dorim consolidarea autonomiei universitare, în 
sensul flexibilizării utilizării finanțării de bază și 
a veniturilor proprii, având în vedere creșterea 
competitivității în plan internațional, prin 
încurajarea creării de consorții universitare 
performante.

Pentru studenți, Guvernul PNL îi asigură de 
sprijin financiar, prin acordarea unor burse 
studențești, stabiliteîntr-un cuantum fix.

Referitor la dezvoltarea cercetării în 
universități, acesta se va face prin finanțarea 
universităților publice, în regim competitiv, cu 
scopul de a dezvolta resursele umane 
spec ia l izate în  cercetare ș i  pent ru  
infrastructurile de cercetare. 

Evaluarea și reforma școlilor doctorale, 
inclusiv,se va face prin evaluarea calității 
procesului educațional din cadrul acestui 
parcurs academic, iar stimularea cooperării 
public -privat, va fi un motor al inovării, prin 
creșterea eficienței instrumentelor de finanțare 
și prin valorificarea economică a rezultatelor 
cercetării.

Președinte PNL Teleorman, senator 
Eugen Pîrvulescu

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

mandatar financiar 11200025

4 SOCIAL - ECONOMIC
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Avansul la subvențiile din agricultură aferente acestui an a 

fost virat de către APIA în conturile fermierilor în perioada 16 
octombrie - 27 noiembrie 2020. Astfel, APIA le-a achitat 
fermierilor un avans de 70% din plățile directe pe suprafață și 
din sprijinul cuplat zootehnic pentru ovine/caprine și 85% din 
plățile compensatorii acordate în cadrul măsurilor de 
dezvoltare rurală. 

Suma totală autorizată la plată și achitată deja fermierilor 
de către APIA sub formă de avans la subvențiile agricole a 
fost de 1,43 miliarde euro. Din suma de 1,43 miliarde euro 
achitată fermierilor sub formă de avans la subvențiile agricole 
1,072 miliarde euro provin din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA), 298,25 milioane euro din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar  
59,28 milioane euro reprezintă cofinanțarea de la Bugetul 
Național. 

Așadar, din 2 decembrie 2020, APIA va vira în conturile 
fermierilor diferența dintre avansul achitat și cuantumul 
stabilit pentru schemele de plată, respectiv 30% din plățile 
directe pe suprafață și din sprijinul cuplat pentru speciile 
ovine/caprine și 15% din plățile compensatorii acordate în 
cadrul măsurilor de dezvoltare locală aferente PNDR 2020. 

Plăţile finanțate din Fondul European de Garantare 
Agricolă se achită fermierilor la cursul de schimb de 4,8725 
lei pentru un euro, iar plăţile finanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală la cursul de schimb de 
4,7830 lei pentru un euro.

George ZAVERA

Dezvoltăm România Educată! Azi, 2 decembrie

APIA începe plata 
finală a subvențiilor 

agricole către fermieri

Printr-o hotărâre de Guvern 
a fost instituit  Programul Agro 
Invest, prin care fermierii vor 
avea posibi l i tatea de a 
contracta credite de la bănci 
cu garanții de stat și dobândă 
subvenționată. Astfel, fermierii 
vor putea beneficia de acces la 
finanțare bancară prin credite 
cu garanții de stat și dobândă 
subvenționată la fel ca 
beneficiarii  programului IMM 
Invest. 

“Prin acest program, se 
acordă un plafon de garanții de 
stat de un miliard de lei pentru 
fermierii care vor accesa 
credite pentru capital de lucru 
și pentru investiții cu garanții 
de stat ș i  cu dobândă 
subvenționată, la fel ca în 
programul IMM Invest, care în 
acest moment a ajuns la un 

plafon de peste 16 miliarde de 
lei garanții de stat acordate 
întreprinderilor mici și mijlocii 
din România. Vorbim despre 
un număr de peste 22.000 de 
întreprinderi mici și mijlocii 
care, în această perioadă de 
criză, au avut posibilitatea să 
acceseze finanțare bancară 
cu garanții de stat și dobândă 
s u b v e n ț i o n a t ă  p e n t r u  
derularea investițiilor sau 
pentru asigurarea capitalului 
de lucru. O măsură foarte bine 
primită de mediul de afaceri și 
care, iată, în acest moment, 
guvernul o extinde și pentru 
zona companiilor din sectorul 
agricol”, a declarat Ionel 
Dancă, șeful Cancelariei prim-
ministrului Ludovic Orban. 

În cadrul programului Agro 
Invest este prevăzută o 

per ioadă  de  g ra ț ie ,  la  
începutu l  per ioade i  de  
creditare, de 24 de luni, 
perioadă în care trebuie plătită 
doar dobânda. Fermierii vor 
putea  achita ratele de cel 
puțin 2 ori pe an, rambursarea 
urmând a se face doar după 
recoltarea producției agricole  
sau oricând își pot permite 
fermierii din punct de vedere 
financiar, pe durata unui an. În 
vederea susținerii de investiții, 
grantul asigurat de Guvern va 
fi de 10% din valoarea totală a 
f i n a n ț ă r i i  p r i n  b ă n c i l e  
comerciale. Grantul va fi oferit 
cu respectarea regulilor și în 
limita plafonului maxim de 
cumul pentru IMM-urile din 
domen iu l  ag r i cu l t u r i i  /  
pisciculturii. 

George ZAVERA

Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR) 
„Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de 
înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”,  este 
un program care prevede înregistrarea sistematică a 
imobilelor din 660 de comune din toate județele țării.

La nivelul județului Teleorman vor beneficia de finanțare din 
fonduri structurale și de investiții 24 UAT-uri, în trei etape, 
astfel:

Etapa 1: Blejești, Botoroaga, Drăgănești Vlașca, Măldăieni, 
Peretu, Segarcea Vale, Troianul;

Etapa a 2-a: Brânceni, Bujoreni, Buzescu, Drăgănești de 
Vede, Islaz, Lunca, Nanov, Seaca,Scrioaștea, Vedea, 
Nenciulești și Rădoiești; 

Etapa a 3-a: Gălăteni, Măgura, Mavrodin, Olteni, Vârtoape.
Suprafața estimată a acestor UAT-uri este de 104 468 

hectare.
În anul 2018 au fost scoase la licitație primele 6 unități 

administrativ teritoriale din județul Teleorman care vor fi 
cadastrate integral din fonduri externe nerambursabile prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 (POR). Aceste 
unități administrativ-teritoriale sunt: Drăgănești Vlașca, 
Botoroaga, Blejești, Măldăieni, Peretu, Troianul.

Din raportarile lunare privind stadiul de derulare a 
contractelor POR, reiese ca la nivelul uat  Draganesti Vlasca s-
au finalizat  lucrarile de teren, fiind in statiul de lucrari de birou 
realizate si acestea in procent de 67%.

Referitor la uat Botoroaga, lucrarile se desfasoara in etapa 
de teren fiind realizate in procent de 40%. De asemenea, s-au 
incheiat contractele subsecvente si  pentru uat-urile Maldaieni 
si Blejesti.

În ceea ce privește situația înregistrării sistematice, raportat 
la nivel național, la momentul de față, județul Teleorman se 
situează pe locul IV din punct de vedere al numărului de 
imobile pentru care au fost deschise cărți funciare.

Cornelia RĂDULESCU

OPCI Teleorman:

Programul Operațional Regional 
2014-2020 (POR)

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat, 
luni, la Timişoara, că Guvernul PNL nu va 
introduce noi taxe anul viitor şi că va propune în 
şedinţa din această săptămână a Executivului 
ca data limită până la care companiile pot 
depune cereri de eşalonare a datoriilor 
cumulate în perioada pandemiei să se 
prelungească până la 15 ianuarie 2021.

"Nu vom creşte taxele anul viitor. (...) Data 
limită pentru reeşalonarea datoriilor acumulate 
de companii de la începutul stării de urgenţă 
până la data de 25 octombrie era 15 decembrie. 

Voi propune în şedinţa de guvern din această 
săptămână prelungirea acestei date până la 15 
ianuarie. Mediul de afaceri spune că are nevoie 
de mai mult timp, iar din punctul nostru de 
vedere, execuţia bugetară stă bine şi vom 
prelungi acest termen limită până la care se pot 
depune aceste cereri de reeşalonare. 
Programul nostru de guvernare este pe 
dezvoltare, investiţii, nu pe creşteri de taxe 
punitive. (...) Suntem adepţii taxelor mici pe care 
să le poată plăti toată lumea", a declarat Florin 
Cîţu, într-o conferinţă de presă.

Programul Agro Invest 

Credite de la bănci cu garanții de stat și dobândă 
subvenționată pentru fermieri

Cîţu: Voi propune prelungirea termenului de eşalonare
 a datoriilor companiilor până la 15 ianuarie
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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



Procentul cazurilor de 
infectare cu Sars-CoV-2 din 
grupa de vârstă 0-19 ani, în 
total cazuri, a fost de 5,84, 
po t r i v i t  da te lo r  o f i c ia le  

comunicate de Ministerul 
Sănă tă ț i i ,  ana l i za te  de  
Edupedu.ro. Practic, este 
pentru prima dată de la debutul 
anului școlar 2020-2021 când 
acest indicator scade sub 6%, 
iar această scădere are loc la 
trei săptămâni de la închiderea 
fizică a școlilor și mutarea 
cursurilor în mediul online.

Procentul cazurilor de 
infectare la copii și tineri în total 
cazuri înregistrate în România 

a a vut o evoluție ușor 
ascendentă de la debutul 
anului școlar, când era la 6,18, 
atingând un maximum pe 25 
octombrie – 6,53.

Pe 1 noiembrie deja se 
vedea o scădere ușoară a 
numărului de tineri și copii 
infectați, raportat la total cazuri, 
în contextul în care pentru 
raportarea la populația totală 
se atingeau recorduri zilnice. 
Scăderea a continuat până la 
6,11 pe 10 noiembrie, atingând 
cota 6% pe 21 noiembrie.

Rata a ajuns la 5,84% în 
săptămâna care s-a încheiat pe 
29 noiembrie, când erau 

27.553 de cazuri de infectare la 
grupa de vârstă 0-19 ani în 
totalul 471.356 de cazuri la 
nivel național.

Variația zilnică a cazurilor 
arată o ușoară reducere a 
numărului la grupa de vârstă 
analizată, în săptămâna 23-29 
noiembrie, față de perioada 
precedentă a ultimelor 3 
săptămâni (2-22 noiembrie).

Rata medie de infectare a 
fost, în săptămâna 23-29 
noiembrie, de 393 de cazuri pe 
zi, mult redusă față de maximul 
înregistrat în urmă cu 3 
săptămâni, în săptămâna 
dinaintea închiderii școlilor, de 
460 de cazuri pe zi, în medie.

Reamintim că școlile sunt 
închise fizic, în România, din 9 
noiembr ie,  iar  dumin ică 
Președintele Klaus Iohannis a 
explicat că “recomandările 
(n.red. Organizației Mondiale a 
Sănătății) sunt ca elevii să 
meargă la școală când pot fi 
asigurate măsurile care să îi 
țină în siguranță. În țară rata de 
infectare este foarte mare, 
aceste condiții nu pot fi 
garantate și din păcate este 
necesar să se facă învățământ 
online”.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Folosirea virusurilor împotriva cancerului a fost luată 
în calcul de câteva decenii.

Virușii oncolitici, sau virușii care distrug preferențial 
celulele canceroase, au fost luați în calcul și testați de zeci 
de ani. Un astfel virus oncolitic împotriva melanomului a 
fost aprobat de FDA, agenția americană care acreditează 
medicamentele și terapiile, în 2015. Dar împotriva 
cancerelor metastatice, această abordare s-a confruntat 
întotdeauna cu o barieră copleșitoare: sistemul imunitar 
uman, care captează rapid virusurile injectate în sânge și 
le trimite în ficat.

Cercetătorii de la Emory și Case Western Reserve au 
ocolit acum această barieră. Au re-proiectat adenovirusul 
uman, astfel încât virusul să nu fie prins cu ușurință de 
anumite componente ale sistemului imunitar. Acest lucru 
face posibilă injectarea virusului în sânge, fără a provoca 
o reacție inflamatorie masivă, notează Medicalxpress.

 „Sistemul imunitar înnăscut este destul de eficient în 
trimiterea virușilor în ficat atunci când aceștia sunt 
eliberați intravenos”, spune autorul principal dr. Dmitry 
Shayakhmetov.

„Din acest motiv, majoritatea virușilor oncolitici sunt 
administrați direct în tumoare, fără a afecta metastazele. 
În schimb, credem că va fi posibil să livrăm virusul nostru 
modificat sistemic la doze suficient de mari pentru a 
suprima creșterea tumorii , fără a declanșa toxicități 
sistemice care pun viața pacienților în pericol”, adaugă 
acesta.

Shayakhmetov lucrează de 15 ani alături de dr. 
Phoebe Stewart, expertă în biologie structurală și 
profesoară a Departamentului de Farmacologie la Case 
Western Reserve University. Munca lor s-a concentrat pe 
studierea adenovirusului astfel încât să creeze un sistem 
de livrare care a fost utilizat în zeci de studii clinice de 
cancer pentru a stimula răspunsul anti-tumoral.

„Acesta este un nou mod de tratare a cancerelor 
metastatice”, spune Shayakhmetov. „Îl potem înarma cu 
gene și proteine care stimulează imunitatea la cancer și 
potem asambla învelișul virusului asemănător cuburilor 
Lego”.

Cercetătorii au modificat virusul pentru a avea 
interacțiuni minime cu sistemul imunitar

„Uneori, chiar și mici modificări ale proteinelor 
structurale pot fi catastrofale și pot preveni asamblarea 
virusului infecțios, explică dr. Stewart. „În acest caz, am 
modificat adenovirusul în trei locuri pentru a minimiza 
interacțiunile virusului cu factori specifici de sânge. Am 
constatat că virusul încă se asamblează și rămâne 
funcțional pentru infectarea și distrugerea celulelor 
tumorale„.

Este încă posibilă dezvoltarea unui răspuns imun 
adaptiv cu construcție mai lentă la virusul modificat, 
similar cu cel observat la vaccinuri. Un grup de viruși ar 
putea fi utilizat pentru administrarea secvențială în cazul 
pacienților cu cancer pentru a extinde beneficiile 
terapeutice, spune Shayakhmetov.

Când au fost injectate la șoareci, doze mari de 
adenovirus standard au declanșat leziuni hepatice și 
moarte în câteva zile, dar virusul modificat nu a făcut-o. 
Virusul modificat ar putea elimina tumorile diseminate de 
la unii, dar nu toți șoarecii infectați cu celule canceroase 
pulmonare umane.

Un răspuns complet, care implică eliminarea tumorilor 
detectabile și prelungirea șanselor de supraviețuire, a fost 
observat la aproximativ treizeci și cinci la sută din 
animale. Regiunile tumorale din plămâni au fost 
transformate în țesut cicatricial, au descoperit oamenii de 
știință.

Cercetătorii au creat un 
virus care atacă cancerul, 
dar nu afectează celulele

 sănătoase

FDA a autorizat unul dintre 
pr imele teste COVID-19 
concepute pentru a măsura 
can t i ta tea  spec i f i că  de  
anticorpi produși de sistemul 
imunitar al organismului după 
infectare sau vaccinare.

Spre deosebire de multe 
teste de anticorpi COVID-19 
autorizate anterior care au ca 
rezultat pozitiv sau negativ, 
noul test, numit COVID-
SeroKlir, măsoară nivelurile 
specifice ale anticorpilor 
neutral izanț i  produși  de 
s i s t e m u l  i m u n i t a r  a l  
organismului după expunerea 
la coronavirusul SARS-CoV-2.

Potrivit autorizației date 
s ă p t ă m â n a  t r e c u t ă  d e  
Administrația pentru Alimente 
și Medicamente (FDA) din 
Statele Unite, testul pentru 
coronavirus este unul de „nouă 
generație”, fiind conceput 
pentru a spune cât de bine este 
protejată o persoană împotriva 
infecției COVID-19.

S i s t e m u l  i m u n i t a r  a l  
oamenilor produce anticorpi 
pentru combaterea virusurilor 
și a altor agenți patogeni străini 
care invadează organismul. 
Când vine însă vorba de 
COVID-19, este neclar cât de 
mult anticorpi de protecție 
oferă și pentru cât timp, dar 
acest test ar putea ajuta 
cercetătorii să înțeleagă mai 
bine rolul anticorpilor COVID în 
protecția imunitară, notează 
CNBC.

FDA a avertizat că rămân 
multe necunoscute în ceea ce 
privește natura anticorpilor 
neutralizanți COVID-19 la 
oameni și că un nivel ridicat de 
ant icorpi  nu garantează 
neapărat imunitate împotriva 
virusului SARS-CoV-2.

Dar noul test este important 
deoarece poate fi folosit de 
cercetători pentru a studia în 
continuare relaț ia dintre 
an t i co rp i i  COVID-19  ș i  
protecția împotriva virusului. 
Acest lucru este relevant 
pentru protecția generată atât 
de expunerea anterioară la 
COVID-19, cât și la un vaccin, 
care ar putea începe să fie 
distribuit în SUA luna viitoare.

Societatea mixtă Kantaro 
Biosciences, un parteneriat 
între Mount Sinai Health 
System și Renalytix, a transmis 

că testul produs de ei a 
demonstrat sensibilitate de 
98,8% și specificitate de 99,6% 
pentru detectarea anticorpilor 
COVID-19 împotriva a doi 
antigeni virali, proteina spike 
pe toată lungimea și domeniul 
său de legare a receptorului, 
două elemente cheie ale 
acestui virus. Asta înseamnă 
că testul dă rezultate pozitive 
corecte în 98,8% din timp și 
rezultate negative corecte în 
99,6% din timp.

Testul folosește o probă de 
sânge și trebuie procesat într-
un laborator clinic, dar nu 
n e c e s i t ă  e c h i p a m e n t e  
speciale, a spus Kantaro. 
Acesta a primit deja aprobarea 
autorităților de reglementare 
europene, în octombrie, fiind 
utilizat în Uniunea Europeană.

Numărul cazurilor de infectare cu 
Sars-CoV-2 din grupa de vârstă 0-19 ani a scăzut 

pentru prima dată sub 6% de la închiderea școlilor

Cel mai eficient test pentru COVID-19 
și anticorpi, aprobat de FDA
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În ultimii ani satele țării noastre au îmbătrânit și au rămas 
pustii prin plecarea tinerilor în cele patru zări după un trai mai 
bun și decent. Lipsa locurilor de muncă, lipsa siguranței zilei de 
mâine, desființarea „Dispensarelor” care îi mai trata cât de cât 

pe acești cetățeni rurali, a făcut ca aceste sate să devină niște 
„fantome” ale trecutului cu magazine prin care suflă vântul și se 
adăpostesc câinii. Însă nu peste tot a fost la fel. Spre exemplu 
în Comuna Plopii Slăvitești lucrurile au stat altfel în acești ani. 
Prin programe finanțate de la UE s-a refăcut infrastructura prin 
asfaltarea tuturor străzilor, s-a refăcut iluminatul public și 
supravegherea video în toată comuna, fiecare gospodărie 
beneficiază de apă curentă, există cablu și internet prin fibră 
optică, un cabinet medical – într-adevăr cu program redus și o 
farmacie, există. Iar de curând, pe lângă magazinele din 
comună, s-a deschis un magazin „Profi”, modern și foarte 
folositor zonei de aici.

Mihail TĂNASE

Intre scriitori.

- Am auzit ca te-ai insurat. Cum e?

- Grozav! Sotia si soacra imi ofera material de inspiratie 

pentru doua tragedii.

Pastila de râs

Știm prea bine că dacă petrecem ore întregi 
pe scaun nu este bine pentru sănătate, însă cât 
de mult sport este necesar pentru a combate 
impactul negativ al unei zile întregi de stat la 
birou? Un nou studiu sugerează că în jur de 30 
– 40 de minute pe zi de exerciții fizice intense ar 
trebui să fie suficiente.

Până la 40 de minute de „activitate fizică 
moderată sau viguroasă” în fiecare zi sunt de 
ajuns pentru a compensa 
pentru 10 de ore de stat, 
arată cercetările, deși orice 
fel de exerciții fizice ajută 
într-o anumită măsură.

Noi studiu se bazează pe 
o meta-analiză a nouă studii 
anterioare, care au implicat 
un număr total de 44.370 de 
persoane din patru țări 
diferite ce au purtat diverse 
tipuri de dispozitive pentru monitorizarea 
activității.

Analiza a descoperit că riscul decesului în 
rândul celor cu un stil de viață mai sedentar a 
crescut pe măsură ce timpul alocat activității 
fizice moderate sau intense a scăzut.

„În cazul indivizilor activi care desfășoară în 
jur de 30 – 40 de minute de activitate fizică 
moderată sau intensă, legătura dintre timpul 
extrem de sedentar și riscul decesului nu este 

semnificativ de diferit față de cei cu timp 
sedentar redus”, scriu cercetătorii.

Cu alte cuvinte, niște activități fizice 
rezonabil de intense, precum grădinăritul, 
mersul alert sau deplasarea cu bicicleta, îți pot 
reduce riscul de deces prematur la nivelul la 
care ai fi dacă nu ai petrece deloc timp stând la 
birou. Această legătură a fost observată în 
cazul a mii de oameni.

Cercetările susțin în 
m a r e  p a r t e  s f a t u r i l e  
Organizației Mondiale a 
Sănătăț i i  (OMS), care 
recomandă 150 – 300 de 
minute de in tens i ta te  
moderată sau 75 – 150 de 
minute de in tens i ta te  
v i g u r o a s ă  î n  f i e c a r e  
s ă p t ă m â n ă  p e n t r u  a  
combate comportamentul 

sedentar, potrivit Science Alert.
Urcatul pe scări, joacă cu cei mici sau cu 

animalele de companie, participarea la cursuri 
de yoga sau dans, mersul alert și desfășurarea 
treburilor prin gospodărie sunt câteva dintre 
metodele prin care oamenii pot fi mai activi. De 
asemenea, dacă nu poți începe cu 30 – 40 de 
minute, cercetătorii recomandă să ajungi 
treptat la acel interval de timp.

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

Când vine vorba de scanări cerebrale pentru evaluarea 
traumelor la nivelul capului, detectarea cancerului cerebral și 
efectuarea a numeroase alte teste, imagistica prin rezonanță 
magnetică (RMN) este cea mai bună opțiune, dar scanerele 
RMN sunt costisitoare, necesită o infrastructură specială și sunt 
imobile.

Acum, o echipă condusă de cercetătorii de la Spitalul 
General din Massachusetts (MGH) a dezvoltat un scaner RMN 
compact, portabil și cu putere redusă, care ar putea fi montat 
într-o ambulanță, rotit în camera pacientului sau pus în mici 
clinici sau cabinete medicale din întreaga lume, notează 
Medicalxpress.

„Deși RMN-ul este principala modalitate de imagistică 
pentru studierea creierului, achiziționarea și instalarea 
scanerelor tradiționale cu câmp înalt pot fi extrem costisitoare”, 
spune dr. Clarissa Zimmerman Cooley.

Chiar și într-un spital în care sunt disponibile scanere RMN, 
există cazuri în care poate fi prea dificilă sau periculoasă 
transportarea pacientului către scaner. Dispozitivul din acest 
studiu a fost motivat de această nevoie de avea un RMN mai 
accesibil”, adaugă aceasta.

Cooley și colegii ei au proiectat și testat un scaner portabil 
pentru RMN cerebral care poate fi conectat la o priză standard 
și emite mult mai puțin zgomot decât scanerele RMN 
tradiționale. Magnetul în sine are aproximativ dimensiunea unui 
coș de rufe, iar greutatea totală a sistemului complet de 
scanare, inclusiv magnetul, bobinele, amplificatoarele, consola 
și căruciorul este de 230 kg, iar coșul poate fi împins de un 
persoana singura pentru transport. Dacă componentele 
standard ale echipamentului sunt înlocuite cu modele ușoare și 
personalizate, greutatea totală ar putea fi redusă la 160 kg.

Atunci când a fost testat pe trei voluntari adulți sănătoși, 
scanerul a generat imagini 3D ale creierului, de obicei în decurs 
a doar zece minute.

„Acest tip de tehnologie ar putea extinde într-adevăr 
acoperirea RMN”, spune Cooley. „Cu unele dezvoltări 
ulterioare, acest lucru ar putea permite îmbunătățiri, imagistica 
creierului la pat sau scanarea în locații îndepărtate, în care în 
mod tradițional RMN-ul este indisponibil”, explică cercetătorii.

România reală
Articol non politic

Modernizare rurală

Cercetătorii au dezvoltat 
un RMN portabil

Sala de presă a Sfântului 
Scaun a anunțat că papa 
Francisc, din cauza actualei 
stări de urgență sanitară și cu 
scopul de a evita riscul de 
infectare între persoane, a 
decis să anuleze tradiționalul 
act de venerație pe care 
pontifii îl fac pe 8 decembrie la 
imagina Fecioarei Maria din 
centrul istoric al Romei. Papa 
va înlocui omagiul public de 
venerație cu o rugăciune în 
privat, relatează Vatican 
News.

Într-un comunicat emis 
luni, 30 noiembrie a.c., Sala 
de presă a Sfântului Scaun 
anunță că ”pe 8 decembrie, 
Sfântul Părinte Francisc va 
săvârși un act de devoțiune în 
privat, încredințând Fecioarei 
Maria orașul Roma, locuitorii 
acestuia și pe numeroșii 
bolnavi din orice parte a lumii. 
Decizia de a nu merge în 
după-amiaza zilei de 8 
decembrie în Piazza di 

Spagna pentru tradiționalul 
act de venerație la Neprihănita 
se datorează situației actuale 
de urgență sanitară, fiind luată 
cu scopul de a evita orice risc 
de infectare provocat de 
formarea unor grupuri de 
oameni”.

Printr-o tradiție de aproape 
două secole, în solemnitatea 
N e p r i h ă n i t e i  Z ă m i s l i r i ,  
c e l e b r a t ă  a n u a l  p e  8  
decembrie, Suveranii Pontifi 
efectuează un scurt pelerinaj 

la imaginea monumentală a 
Fecioarei Maria din Piazza di 
Spagna, în centrul istoric al 
Romei, pentru a-i încredința 
Maicii lui Dumnezeu orașul, 
locu i tor i i  ș i  speranțe le  
viitorului. De obicei, traseul pe 
care papa parcurge distanța 
dintre Cetatea Vaticanului și 
Piazza di Spagna este flancat 
de mari mulțimi de persoane, 
romani și turiști, care merg la 
același monument religios fie 
înainte, fie după vizita papei.

Cât de mult sport trebuie să faci pentru
 a compensa pentru o zi întreagă de stat la birou

Papa Francisc a anulat 
pelerinajul din 8 decembrie la 

imaginea Fecioarei Maria din centrul Romei



1805: Bătălia de la Austerlitz: Armata lui Napoleon, 
în inferioritate numerică, a învins o armată ruso-
austriacă comandată de ţarul Alexandru I, desfăşurată 
în estul Cehiei de astăzi, lângă actualul oraş Brno.

1849: Este constituită, la Paris, "Asociaţia română 
pentru emigraţie", condusă de Ion Ghica şi Nicolae 
Bălcescu.
1859: S-a născut Georges Seurat, pictor francez (d. 

1891).
1915: Albert Einstein publică teoria relativităţii 

generalizată.
1923: S-a născut Maria Callas (Maria Calogeropoulos), 

soprană greacă (d. 1977).
1940: S-a născut Cornel Fugaru, compozitor şi cântăreţ 

roman, de muzică uşoară (d. 2011).
1950: A murit Dinu Lipatti, compozitor şi pianist român 

(n. 1917).
1980: A murit Romain Gary, scriitor francez (n. 1914).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună la 
palat 12:30 Tu votezi Romania! 
13:00 Ediţie specială 13:30 Guşti! 
Şi oi mănnci 14:00 Telejurnal 15:10 
Convieţuiri 17:10 Furtună la palat 
18:30 Comisarul Rex 20:00 
Tele jurnal  20:50 Tu votez i  
Romania! 22:20 Adevăruri despre 
trecut 23:20 Destinaţie: Marte 
00:10 Telejurnal 00:55 Comisarul 
Rex

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 2 Decembrie

Relatiile cu anturajul 
s u n t  f a v o r i z a t e .  
Dimineata va intalniti 
cu o veche cunostinta. 
Este o zi buna pentru 
rezolvarea problemelor 
sentimentale care va 
framanta de mai mult 
timp. 

Z i  f a v o r a b i l a  
schimbarilor majore, 
mai ales pe plan 
social si sentimental. 
E s t e  f a v o r i z a t a  
munca in echipa. Va 
sfatuim sa acceptati 
initiativele colegilor de 
serviciu.

Partenerul de viata 
va ofera un cadou de 
care va bucurati foarte 
mult. Un prieten de 
familie va invita sa 
petreceti dupa-amiaza 
impreuna. Capacitatea 
de comunicare este 
excelenta. 

Aveti posibilitatea 
sa faceti schimbari 
importante pe plan 
social si in privinta 
relatiilor sentimentale. 
Relatiile cu partenerii 
de afaceri sunt foarte 
b u n e .  E v i t a t i  
speculatiile!

In cursul diminetii 
primiti bani dintr-o 
a c t i v i t a t a  
extraprofesionala. De 
asemenea, o persoana 
ma i  i n  va rs ta  va  
p r o p u n e  o  n o u a  
colaborare. Nu va pripiti 
in luarea deciziilor!

Sunteti hotarat sa 
incepeti o noua etapa 
in viata sociala si 
profesionala. Sunt 
f a v o r i z a t e  
comunicarea, relatiile 
cu persoanele tinere 
si calatoriile. Va puteti 
baza pe intuitie!

Zi buna pentru a 
incepe noi activitati si 
pentru a face planuri 
de  v i i t o r.  Dupa -
amiaza sunteti tentat 
sa cheltuiti mai mult 
decat va permiteti. 
Consu l t a t i - va  cu  
partenerul!

Capaci tatea de 
c o m u n i c a r e  e s t e  
excelenta si va ajuta 
sa va af irmati in 
societate. Puteti sa 
i n c e p e t i  o  n o u a  
afacere, cu conditia sa 
finalizati mai intai 
lucrarile deja incepute.  

La o intalnire cu 
p r i e t e n i i ,  f a c e t i  
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va va 
ajuta in afaceri. Puteti 
ob t i ne  bene f i c i i l e  
materiale scontate, 
daca evitati speculatiile 
de orice fel. 

BERBEC

U n  p r i e t e n  v a  
propune sa va asociati 
intr-o afacere ce pare 
profitabila. Nu va 
grabiti sa luati o 
decizie! Va sfatuim sa 
analizati cu atentie 
propunerea, impreuna 
cu partenerul de viata. 

Avet i  rezul tate 
deosebite pe plan 
social si afaceri. Va 
s f a t u i m  s a  d a t i  
dovada de rabdare si 
sa nu fortati lucrurile. 
Spre seara primiti o 
veste buna de la 
persoana iubita.

Este posibil sa 
plecati intr-o calatorie 
in interes de serviciu, 
care va prilejui mari 
schimbari pe plan 
financiar. Va sfatuim 
sa fiti prudent si sa nu 
va grabiti in luarea 
unei decizii. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 
Visuri la cheie 22:30 Ferma. 
Orăşeni vs Săteni 23:30 Ştirile 
Pro Tv 00:00 Self/less: Transfer 
de viață 02:30 Vorbeşte lumea 
05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
18:50 Ajut Eu cu Alessandra 
Stoicescu 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Chefi la cuțite 
23:45 Observator – Sport 00:15 
X t r a  N i g h t  S h o w  0 1 : 0 0  
Observator 02:00 În puii mei 
03:00 Mireasa 04:30 Acces direct

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste infinită 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Nemilosul Istanbul 23:00 
Bravo, ai stil! 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 06:00 
Pastila de râs 06:30 Știrile Kanal 
D

07:00 Starea naţiei 08:00 
Paradisul femeilor 11:30 Chef 
Dezbrăcatu '  14:00 F lash 
monden 15:05 Focus - Darul 
cărții – pastila de carte 16:00 
Mama mea gătește mai bine 
18:00 Focus 18 19:30 Trăsniți 
20:00 Cronica cârcotaşilor 22:00 
Starea naţiei 23:00 Focus - Darul 
cărții – pastila de carte 23:30 
T r ă s n i ț i  0 0 : 0 0  C r o n i c a  
cârcotaşilor

07:30 Brooklyn 09:45 La 
bloc 12:15 Tentatia banilor 
14:15 Mai rău nu se poate 
16:15 Pe urmele vinovatului 
18:15 La bloc 20:30 Lupta 
cu înălțimile 23:00 Cartelul 
ucigaş 00:45 Lupta cu 
înălțimile 03:15 Cartelul 
ucigaş 05:00 La bloc 05:30 
La Maruţă

07:30 Iubirea Unei Doamne 09:00 
Teleșcoala 10:00 Documentar 360° 
Geo 11:00 Câştigă România! 12:00 
Telejurnal  13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 Sănătate cu de toate 14:00 
Calvarul prizonierilor de razboi 15:00 
Teleșcoala 16:05 Iubirea Unei 
Doamne 17:30 România…în bucate 
17:58 #NuExistaNuSePoate! 19:00 
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
2 1 : 1 0  L u m e a  l u i  P o  2 2 : 5 5  
#NuExistaNuSePoate! 23:50 Câştigă 
România! 00:50 Lumea lui Po

07:00 MEG: Confruntare în 
adâncuri 08:45 În căutarea fericirii 
10:40 Fură și fugi 12:25 Annapolis 
14:05 Hologramă pentru rege 
15:40 Interstellar: Călătorind prin 
univers 18:25 Fata care promitea 
20:00 Supraviețuitorul 21:55 
Informatorul 23:45 Dragoste și 
belele 01:20 Cod de acces: 
Swordf ish 02:55 Borg vs.  
McEnroe: Înfruntarea secolului 
04:35 Informatorul  

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT
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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. 
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Răzvan Burleanu a declarat că îşi doreşte 
ca spectatorii, al căror acces este interzis din 
cauza pandemiei de coronavirus, să revină pe 
stadioanele de fotbal din ţară înainte de luna 
martie.

"Noi ne doream să avem spectatori de până 
la 30% din capacitatea stadionului la meciul cu 
Norvegia. Iar de la acest model să putem să 
deschidem stadioanele şi la meciurile echipelor 
de club. Acum să vedem care va fi evoluţia 
pandemiei în această iarnă, iar când se va relua 
campionatul să putem să avansăm o 
asemenea propunere.

Primul meci la nivel de naţională va fi în luna 
martie, iar noi, ca federaţie, ne dorim să avem 
spectatori pe stadioane mult mai devreme de 

luna martie", a spus Burleanu.
Anunţul lui Ionuţ Stroe în privinţa revenirii 

fanilor pe stadioane
Pe 4 noiembrie, ministrul Tineretului şi 

Sportului, Ionuţ Stroe, anunţa că procedurile 
privind reluarea competiţiilor sportive care să 
beneficieze de prezenţa spectatorilor au fost 
suspendate din cauza creşterii numărului de 
infectări cu COVID-19. El afirma că accesul 
spectatorilor pe arenele sportive va fi permis în 
momentul în care va exista un trend 
descendent al infectărilor cu noul virus.

România urma să întâlnească Norvegia, pe 
15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena 
Naţională, în Liga Naţiunilor, însă meciul a fost 
anulat de UEFA după ce lotul oaspeţilor nu a 
putut ajunge la Bucureşti în urma unui caz de 
COVID-19.

Competiţi i le sportive din România, 
întrerupte la începutul lunii martie din cauza 
pandemiei de coronavirus, s-au reluat pe 13 
iunie, când au fost organizate primele meciuri 
din Liga 1.

Ulterior s-au reluat concursurile şi la alte 
discipline sportive, însă la toate accesul 
spectatorilor a fost interzis, conform restricţiilor 
impuse de autorităţi în contextul pandemiei.

SPORT

Cosmin Contra (44 de ani) a spus că sunt șanse să nu mai 
stea pe banca lui Dinamo la proximul meci cu FC Argeș, dar și 
că în viitorul nu foarte îndepărtat mai mulți dintre jucători vor 
părăsi gruparea din Șoseaua ”Ștefan cel Mare”.

Acționarii lui Dinamo trebuie să achite până cel mai târziu 
vineri împrumutul de 800.000 de lei, astfel că situația de acolo 
este extrem de încurcată.

Tehnicianul roș-albilor a explicat faptul că atât el, cât și mulți 
dintre jucători au trimis notificări clubului prin care au cerut să 
fie plătiți. Conform avocaților, aceste notificări au niște termene 
limită. În plus, Contra a mai spus că nici suporterii nu pot 
susține financiar echipa.

Cosmin Contra anunță plecări masive de la Dinamo. ”Nu 
există persoană în club care să stea de vorbă cu jucătorii!”

”Suporterii nu au posibilitatea de a susține financiar echipa, 
cel puțin acum. Pentru că fondul de salarii a crescut foarte mult.

Altă perspectivă? Va fi ce se va întâmpla. Mai mulți jucători 
au trimis notificări și dacă nu vor fi plătiți până la termene vor 
pleca. Nu va mai dura mult până când anumiți jucători vor 
pleca. Probabil, vor pleca cei care au venit!

După aceea, cu restul trebuie să se înceapă o negociere 
amiabilă cu fiecare în parte. Întotdeauna există o cale de 
înțelegere, dar trebuie să existe o persoană în club care să 
discute, noi nu știm care este este acea persoană. Dacă vom 
ajunge toți la TAS nu va fi bine pentru Dinamo!”, a spus Contra.

Cosmin Contra, despre prima venită de la fani: ”Singurii 
bani primiți de ei de când au venit la Dinamo!”

”Guriță” a mai dezvălui și care este singura sumă de bani pe 
care au primit-o jucătorii în mandatul acționarilor spanioli. Este 
vorba de o sumă de bani care a venit tot de la suporteri, sub 
formă de primă pentru calificarea lui Dinamo în optimile Cupei 
României, în dauna Viitorului, scor 3-0.

Banii au fost adunați după ce fanii au vândut online bilete 
pentru partida din competiția KO.

”E foarte tragic! Vorbeam cu jucătorii. De când au venit, 
singurii bani pe care-i vor lua sunt acești 14.000 de euro, prima 
strânsă de suporteri, din vânzarea biletelor pentru meciul cu 
Viitorul, 400 de euro și ceva de jucător.

Asta este situația în momentul de față. E tragic!”, a mai spus 
Contra.

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.

Contra anunță 
plecări în masă de la Dinamo!

Dan Petrescu (52 de ani) s-
a despărțit luni, amiabil, de 
conducerea celor de la CFR 
Cluj, chiar dacă joi gruparea 
din Gruia are un meci capital în 
Europa League, cu CSKA 
Sofia.

Conducerea clubului caută 
acum un alt antrenor, favoriți 
fiind Adrian Mutu și Laurențiu 
Reghecampf. Este posibil însă 
ca noul ”principal” al celor de la 
CFR Cluj să fie instalat la 
finalul acestui an calendaristic

Dan Petrescu, mesaj ferm 
pentru ”secunzii” săi! Cine va 
sta pe bancă la meciul CFR 
Cluj - CSKA Sofia

În aceste condiții, Neluțu 

Varga l-a rugat pe Dan 
P e t r e s c u  s ă - i  l a s e  p e  
”secunzii” săi la timona echipei 
în aceste trei săptămâni 
rămase, asta desigur dacă nu 
cumva ”Bursucul” bate palma 
rapid cu altă grupare.

Tehnicianul a fost de acord 
și le-a transmis principalilor săi 
colaboratori să rămână la CFR 
atâta vreme cât au nevoie de ei 

cei de acolo.
Așa se face că Valeriu 

Bordeianu va fi ”principal” la 
meciul cu bulgarii, de joi, ajutat 
de Costin Curelea. Primul are 
Licența Pro, în timp ce al doilea 
urmează în prezent cursurile și 
are Licența A.

De altfel, cei doi au pregătit 
și finalul sezonului trecut, 
i n c l u s i v  m e c i u l  c u  
Universitatea Craiova, din 
Bănie, din ultima etapă a 
sezonului trecut, când s-a jucat 
cu titlul pe masă iar la final a 
câștigat CFR Cluj. Petrescu a 
lipsit atunci, pentru că se afla în 
carantină după ce a ieșit 
pozitiv la testul COVID-19.

Când vor reveni 
suporterii din România pe stadioane

Ce a decis Dan Petrescu, după ce Neluțu Varga i-a
 cerut ajutorul și pentru meciul cu CSKA Sofia
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