
Modernizarea drumului 
care face legătura între 
comune le  P losca  ș i  
Bogdana se află în stadiul 
de finalizare, la această 
da tă  f i i nd  înche ia te  
lucrările de consolidare și 
de asfaltare. Drumul are o 
lungime de peste 10 
kilometri, iar modernizarea 
acestuia s-a făcut cu 
fonduri atrase prin Programul Național de Dezvoltare Locală de către primăriile 
comunelor Plosca și Bogdana. 

(Continuare  în  pagina  4)

Echipele de intervenție 
lucrează la foc continuu. 
Pompierii militari din cadrul 
Inspec to ra tu lu i  pen t ru  
Situații de Urgență „A. D. 
Ghica” al județului Teleorman 
a u  i n t e r v e n i t  p e n t r u  
protejarea vieții, bunurilor 
materiale și a mediului 
înconjurător.

18 cazuri SMURD, pentru 
acordarea primului ajutor și 
transportarea la spital a 
persoanelor rănite ori cu 
probleme medicale grave.

(Continuare  în  
pagina  2)

Locuitorii din județul Teleorman au început să 
respecte măsurile de protecție. Oamenii legii spun că tot 
mai puține persoane sunt iresponsabile.

Polițiștii teleormăneni au fost în teren în vederea 
asigurării unui climat optim de ordine și siguranță publică, 
protejării patrimoniului și drepturilor și libertăților 
persoanelor, răspunzând nevoilor cetățenilor.

Polițiștii au intervenit la peste 270 de evenimente, 
dintre care nu mai puțin de 250 au fost sesizate pe 

numărul unic pentru apeluri de urgență – 112.
Totodată, în urma activităților preventive desfășurate, 

pentru neregulile constatate polițiștii au aplicat peste 590 

de sancțiuni contravenționale în valoare aproximativ 
160.000 de lei, au reținut 31 de permise de conducere și 
au retras șase certificate de înmatriculare pentru diferite 
abateri de la normele privind circulația pe drumurile 
publice.

(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

Anul XIX, serie nouă, nr. 3583, Sâmbătă 5 Decembrie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

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

(€) 1 EUR 
4.8725 lei

($) 1 USD
4.0024 lei

1 XAU 
236.6932 lei

(£) 1 GBP 
5.3819 lei

(Gramul
de aur)
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Biblioteca Județeană „Marin Preda” 
Teleorman:

„Bătălia cărților”, 
finala județeană a 

ediției 2020

Subvenția de maxim 
7.000 euro/fermă, 
plătită în această

 lună! 

Teleormănenii încep 
să respecte măsurile de protecție

 Au fost finalizate lucrările de asfaltare 
a drumului dintre comunele

 Plosca și Bogdana

La foc continuu! 
Echipele de intervenții nu au liniște
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(urmare  din  pagina  1)
Un accident rutier, pe DJ 504, cu o singură 

persoană rănită ușor, pentru acordarea 
primului ajutor calificat și asigurarea măsurilor 
de prevenire și stingere a incendiilor.

O salvare a unei cabaline dintr-un canal, pe 
raza localității Bragadiru. Un transport de 
persoane confirmate/suspecte COVID 19 
către unitățile spitalicești. 3 misiuni de 
transport și prelevare probe COVID-19, 
împreună cu personalul SAJ Teleorman.

2 decontaminări ale autospecialelor de 
intervenție folosite la transportul persoanelor 
confirmate cu noul coronavirus. 12 activități de 
informare a populației cu privire la respectarea 
măsurilor de prevenire a răspândirii noului 
coronavirus, prin intermediul mesajelor audio 
transmise cu ajutorul autospecialelor de primă 
intervenție și comandă.

În contextul pandemiei, salvatori i  
teleormăneni au continuat acțiunile de 
informare, prevenire și limitare a răspândirii 
virusului SARS-CoV-2 în mai multe unități 

administrativ-teritoriale din județ (Alexandria, 
Roșiorii de Vede, Turnu Măgurele, Saelele și 
Uda Clocociov), constând în 14 controale la 
instituțiile publice, unitățile de comerț și 
alimentație publică unde pot fi întâlnite 
aglomerări de persoane. Pe timpul acestor 
misiuni, pompierii au constatat faptul că în 
unele împrejurări nu erau respectate măsurile 
de protecție individuală, motiv pentru care au 
aplicat 7 sancțiuni contravenționale.

Având în vedere faptul că numărul cazurilor 
de persoane infectate cu noul coronavirus 
(COVID-19) este în creștere, pompierii militari 
vor continua acțiunile complementare de 
informare a cetățenilor, cu precădere, în 
zonele cu aflux de persoane (piețe, târguri, 
oboare, proximitatea spațiilor comerciale). 

Acțiunile de informare, respectiv de 
verificare a respectării măsurilor de prevenire 
a infecției cu virusul SARS-CoV-2 vor fi 
derulate zilnic, principalul scop fiind acela de 
creștere a gradului de siguranță a cetățenilor.

C.D.

În luna noiembrie, Jandarmeria 
Teleorman a executat 468 de misiuni 
specifice, apărând ordinea şi liniştea 
publică, drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale cetăţenilor, 
proprietatea publică şi privată şi 
asigurând protecţia instituţiilor 
fundamentale ale statului.

Aceste misiuni sunt: 47 misiuni de 
asigurare a ordinii publice (3 misiuni 
cu prilejul manifestărilor sportive şi 
44 de misiuni executate premergător 
desfăşurării alegerilor pentru Senat 
şi Camera Deputaţilor); 7 misiuni de restabilire a ordinii publice 
(acţiuni de intervenţie la diverse solicitări); 235 misiuni de 
menţinere a ordinii publice executate atât în mediul urban, cât şi 
în mediul rural; 30 misiuni de asigurarea pazei, protecţiei şi 
menţinerea ordinii publice pe traseul conductelor de transport 
produse petroliere care tranzitează judeţul; 107 misiuni 
executate în cooperare cu ale instituţii în baza planurilor de 
cooperare şi a protocoalelor de colaborare şi 42 misiuni de 
punere în aplicare a mandatelor de aducere, ca urmare a 
solicitărilor adresate de către instanţele de judecată şi organele 
de urmărire penală.

Pe timpul executării acestor misiuni, jandarmii teleormăneni 
au aplicat 111 sancţiuni contravenţionale, dintre care 72 
avertismente scrise şi 39 de amenzi, în valoare totală de 23.550 
de lei.

Totodată, jandarmii teleormăneni împreună cu reprezentanții 
celorlalte instituţii cu atribuţii de control au continuat verificările 
pe linia prevenirii și combaterii răspândirii infecției cu virusul 
SARS-CoV-2 și au desfăşurat acţiuni cu caracter preventiv 
pentru responsabilizarea populaţiei cu privire la respectarea 
măsurilor de protecţie individuală.

Cornelia RĂDULESCU

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.

Anunţuri

La foc continuu! 
Echipele de intervenții nu au liniște

Pasionații de arheologie 
au ocazia în luna decembrie 
2020 să admire Exponatul 
Lunii decembrie.

M u z e u l  J u d e ț e a n  
Te leo rman  le  p rez in tă  
v i z i t a t o r i l o r  un  ob iec t  
a r h e o l o g i c ,  u n  v a s  
antropomorf descoperit la 
Balaci, pe tell-ul eneolitic 
gumelnițean cunoscut sub 
n u m e l e  d e  „ M ă g u r a  
Hodorog”.

Piesa expusă a fost 
recuperată dintr-o margine a 
aşezăr i i ,  d in  pământu l  
excavat dintr-o vizuină de 
vulpe, la sfârşitul anului 2019 
de către Ionel Tănase, 
originar din Balaci.

P i e s a  a  i n t r a t  î n  
p a t r i m o n i u l  M u z e u l u i  
Judeţean Teleorman la 
începutul lunii februarie 2020 
și

f a c e  p a r t e  d i n t r - o  
categorie aparte, aceea a 
vaselor antropomorfe cu 
braţe tuburi, care au mai fost 
descoperite şi în alte aşezări 
gumelniţene, atât la nord cât 
şi la sud de Dunăre. 

În judeţul Teleorman sunt 
cunoscute două vase din 
aceeaşi categorie provenite 
de la Siliştea şi Zâmbreasca, 
primul dintre ele aflat, de 
asemenea, în patrimoniul 
M u z e u l u i  J u d e ţ e a n  
Teleorman.

Vasul este lucrat din lut 
amestecat cu nisip fin şi mici 
concreţiuni calcaroase ca 
degresant. Are culoarea 

cărămizie, căpătată în urma 
arderii suplimentare la care a 
fost supus.

A r e  u r m ă t o a r e l e  
dimensiuni: înălţimea 12,5 
cm, diametrul bazei 6,5 cm, 
diametrul maxim 10 cu şi 
distanţa dintre braţele tuburi 
12 cm. Este de formă sferică, 
cu baza plată. În partea 
superioară se află capul, 
realizat în tehnica tipic 
gumelniţeană, cu o formă 
aproximativ triunghiular-

alungită, având redate ca 
detalii anatomice doar nasul, 
sugerat printr-o proeminenţă 
şi gura printr-o crestătură 
subliniată de un şir de cinci 
găurele. Părţile laterale 
reprezintă lobii urechilor, 
fiecare având câte două 
perforaţii. Gâtul este masiv, 
marcat de uşoare incizii 
oblice, doar pe jumătatea 
anterioară. La baza gâtului, 
tot în partea din faţă, dispusă 
o r i z o n t a l ,  s e  a f l ă  o  
proeminenţă semicirculară, 
care poate fi interpretată ca 
un element de podoabă de 
tipul colanului, reprezentare 

cu caracter de unicat în cadrul 
acestei categorii de vase 
antropomorfe. Alte detalii 
anatomice care sugerează că 
avem de-a face cu un 
pe rsona j  f em in in  sun t  
r ep rezen ta te  de  sân i ,  
m o d e l a ţ i  p r i n  d o u ă  
proeminenţe semisferice. În 
partea inferioară, ombilicul 
este realizat tot printr-o 
proeminenţă semisferică, 
puternic aplatizată. Braţele 
sunt modelate sub forma a 
două tuburi scurte, care 
comunică cu in ter ioru l  
vasului, orientate oblic în sus, 
sugerând poziţia orantei.

Ca decor, pe lângă inciziile 
din zona gâtului, pe corpul 
vasului sunt realizate patru 
benzi de linii incizate dispuse 
as t fe l :  una  pe  pa r tea  
anterioară, alta pe partea 
posterioară şi celelalte două 
în dreptul braţelor tuburi şi 
deasupra acestora. Părţile 
rămase libere sunt bine 
netezite, uşor lustruite. Acest 
ansamblu de decor, cu benzi 
incizate în alternanţă cu altele 
cruţate, pot fi interpretate ca 
un element de vestimentaţie, 
o rochie largă cu pliseuri 
verticale.

În ceea ce pr iveşte 
încadrarea cronologică acest 
tip de vas este întâlnit în 
etapele de mijloc (A2) şi finală 
(B1) a culturii Gumelniţa (cca. 
4300-3900 î.Hr.).

Sursa și sursa foto: Muzeul 
Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatul Lunii Decembrie, vasul antropomorf 
descoperit la Balaci

Misiuni ale 
jandarmilor teleormăneni

Accizele vor contribui anul viitor la scumpirea benzinei cu 
5,37 bani pe litru şi la scumpirea motorinei cu 4,96 bani pe litru, 
potrivit regimului actualizat al accizelor publicat de Ministerul 
Finanţelor Publice (MFP), informează cursdeguvernare.ro.

Noua listă a accizelor prevede o acciză de 1.827,13 lei / 1000 
de litri de "benzină fără plumb", cu 53,67 lei mai mare faţă de 
nivelul anterior de 1.773,46 lei / 1000 litri, respectiv de 1.674,55 
lei / 1.000 litri motorină, cu 49,55 lei peste nivelul anterior, de 
1625 lei.

Lista MFP mai conţine şi nivelul de accizare a aşa zisei 
"benzine cu plumb", deşi în România nu se mai mai vinde 
benzină aditivată cu compuşi metalici, confuzia venind de la 
interpretarea literală a unor standarde.

Creşterea accizelor survine ca urmare a prevederilor Codului 
Fiscal care le stabileşte în funcţie de "creşterea preţurilor de 
consum din ultimele 12 luni, calculată în luna septembrie a 
anului anterior celui de aplicare, faţă de perioada octombrie 
2014 - septembrie 2015, comunicată oficial de Institutul Naţional 
de Statistică până la data de 15 octombrie. Nivelul accizelor 
actualizat se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, 
de regulă până la data de 20 octombrie, dar nu mai târziu de data 
de 31 decembrie a fiecărui an", potrivit cursdeguvernare.ro.

Din 2021, accizele
 la carburanţi vor creşte
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Avocatul Poporului a făcut joi precizări în 
legătură cu exercitarea dreptului de vot, prin 
intermediul urnei mobile, în cazul cetățenilor 
aflați în carantină sau izolare la domiciliu. 

Avocatul Poporului reamintește, într-un 
comunicat, că alegătorii aflați în izolare sau 
carantină sau cei care suferă de boli grave ori 
invaliditate își pot exercita dreptul de vot în 
următoarele condiții:

- alegătorii care nu se pot deplasa la sediul 
secţiei de votare din cauză de boală sau 
invaliditate pot depune cereri pentru 
exercitarea dreptului de vot prin intermediul 
urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa 
în circumscripţia electorală în care se află 
secţia de votare;

- cetăţenii cu drept de vot aflați în carantină 
la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un 
spaţiu special desemnat de către autorităţile 
competente, pot vota prin intermediul urnei 
speciale, dacă depun o cerere şi copia deciziei 
de carantină emise de direcţia de sănătate 
publică judeţeană/a municipiului Bucureşti;

- cetăţenii cu drept de vot aflați în izolare la 
domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu 
special desemnat de către autorităţile 
competente, pot vota prin intermediul urnei 
speciale dacă depun o cerere şi copia unuia 
dintre următoarele documente:

a) biletul de externare din unitatea sanitară 
care confirmă diagnosticul şi indicaţia de 
izolare;

b) decizia de izolare emisă de direcţia de 
sănătate publică judeţeană/a municipiului 
Bucureşti;

c) rezultatul testării COVTD-19 RT-PCR 
(pozitiv) din ultimele 14 zile.

- cetăţenii cu drept de vot aflaţi în carantină / 
izolare la domiciliu pot transmite, prin mijloace 
electronice, biroului electoral de circumscripţie 
sau oficiului electoral, după caz, cererile de vot 
prin intermediul urnei speciale şi copiile actelor 
mai sus menționate, până cel mai târziu în data 
de 4 decembrie 2020.

Ungaria și Polonia mențin veto-ul privind condiționarea 
acordării fondurilor europene, inclusiv a celor pentru 
redresare după criza Covid, ceea ce a început să enerveze 
președinția germană a Consiliului, dar și pe mulți dintre 
șefii de state și de guverne. Pentru că 1 ianuarie e foarte 
aproape, dar nici bugetul multianual, nici Planul de 
redresare nu pot fi aplicate fără consens, adică fără 
voturile Ungariei și Poloniei, iar în acest an se va proceda la 
execuția bugetară la nivelul anului 2020.

Atât liderul maghiar, cât și cel polonez au refuzat 
propunerea Ursulei von der Leyen de a renunța la veto și de 
a se adresa Curții Europene de Justiție, așa că liderii 
europeni caută soluții. Zilele trecute, liderul grupului 
popularilor europeni (PPE), Manfred Weber, la o 
conferință de presă on line cu corespondenții de presă 
străini în Germania, a declarat că există variantă legală 
pentru punerea în aplicare a Planului de redresare. Este 
vorba despre Tratatul de la Lisabona, care prevedea un 
acord interguvernamental de cooperare consolidată, 
atunci când nu se realizează consensul.

Cum acordul interguvernamental de cooperare 
consolidată este permis de tratatul UE, Weber crede că 
situația poate fi deblocată de celelalte 25 de state 
membre ale Uniunii Europene. Dar, cum spune românul, 
teoria ca teoria, dar practica te omoară. Aici nu este vorba 
numai de bani, ci și de principii și de logică politică.

Pentru că ceea ce propune Weber e o speculație, o 
interpretare a unui document (Tratatul de la Lisabona), 
care a rezolvat la momentul respectiv o problemă 
punctuală. Prin urmare, refuzul Ungariei și Poloniei de a 
aproba decizia privind condiționarea acordării fondurilor 
de existența statului de drept ar trebui tratat ca o 
situație punctuală și reglementat. Pentru că o asemenea 
reglementare nu există în tratat. Asta ar fi componenta 
politico-juridică a problemei.

În ce privește principiile, problemele sunt mai multe. 
Prima ar fi că nu poți condiționa statele să primească bani 
atâta timp cât ele contribuie necondiționat la bugetul 
uniunii.

A doua problemă de principiu rezidă din faptul că 
Uniunea Europeană este un conglomerat de state 
suverane. Iar suveranitatea unei țări presupune că 
sistemul judiciar se află sub autoritatea statului, asta 
însemnând că nimeni nu poate impune cum să se facă și să 
se aplice legea în statul respectiv.

A treia problemă și cea mai spinoasă este că votarea 
bugetului fără Polonia și Ungaria ar încălca un principiu 
fundamental, cel al consensului, și ar crea un precedent 
periculos, cu urmări extrem de nocive pentru viitorul 
Uniunii Europene, mai ales pentru unitatea ei.

Pedepsirea prin tăierea fondurilor a oricărui stat 
membru care s-ar opune unor anumite condiționalități, la 
un anumit moment, înseamnă introducerea principiului 
dezbinator „cine nu e cu noi e împotriva noastră”.

Dacă negocierile nu vor continua și celor două țări li se 
vor tăia fondurile, asta nu va face altceva decât să dea apă 
la moară partidelor suveranist-naționaliste și extremiste 
și va pedepsi pe nedrept două popoare recunoscute pentru 
conservatorismul lor, care ar putea deveni molipsitor.

Iar amânarea aprobării bugetului multianual va lovi 
puternic și alte state, între care și România, care și-au 
construit bugetele pentru anul 2021 bazându-se pe bani 
europeni.

C.R.

Banii europeni, 

sub semnul întrebării

Numărul cetăţenilor cu 
drept de vot înscrişi în 
Registrul electoral la data de 2 
d e c e m b r i e  e s t e  d e  
1 8 . 1 9 1 . 3 9 6 ,  a n u n ţ ă  
A u t o r i t a t e a  E l e c t o r a l ă  
Permanentă.

A E P  i n f o r m e a z ă  c ă  
Registrul electoral a fost 
actualizat în urma datelor 
primite de la Direcţia pentru 
Evidenţa Persoanelor şi 
Administrarea Bazelor de 
Date şi de la Direcţia Generală 
de Paşapoarte, precum şi de 
la primării.

Conform unui comunicat de 
presă, după efectuarea tuturor 
actualizărilor, numărul total al 
persoanelor care au dreptul de 
vot interzis este de 19.604, iar 
numărul total de cetăţeni 
români cu domici l iul  în 
străinătate care figurează cu 
drept de vot la acest scrutin 
este 740.367. Un număr de 
35.808 cetăţeni români din 
străinătate au optat pentru 
votul prin corespondenţă prin 
înregist rarea pe s i te-u l  
votstrainatate.ro, iar 3.078 au 
optat pentru votul la secţia de 
votare prin înregistrarea pe 
site-ul votstrainatate.ro.

AEP precizează că 34.192 
de alegători care au domiciliul 
în România şi care au optat să 
voteze în străinătate, atât 
p e n t r u  v o t u l  p r i n  
corespondenţă, cât şi pentru 
votul la o secţie de votare, au 
fost radiaţi din listele electorale 
permanente din ţară pentru 
acest scrutin.

În această duminică, pe 6 
decembrie, au loc alegerile 
parlamentare 2020, românii 
fiind chemați la vot pentru a 
alege membrii Senatului și ai 
Camerei Deputați lor. La 
alegerile parlamentare 2020, 
votarea în țară se desfășoară 
într-o singură zi, duminică, 6 

decembrie 2020, între orele 
07.00 și 21.00, în timp ce votul 
în diaspora se va desfășura pe 
parcursu l  a  două z i le ,  
sâmbătă, 5 decembrie, și 
duminică, 6 decembrie.

Campan ia  e lec to ra lă  
pentru alegerile parlamentare 
2020 a început pe 6 noiembrie 
şi s-a încheiat în această 
dimineață la ora 7:00.

Peste 18 milioane de 
români sunt așteptați în 
secțiile de votare pentru a-i 
alege pe cei 136 de senatori și 
329 de deputați care vor forma 
Parlamentul în următorii patru 
ani.

Senatorii și deputații sunt 
aleși prin scrutin de listă, 
p o t r i v i t  p r i n c i p i u l u i  
reprezentării proporţionale. La 
fel ca la ultimele alegeri, 
acestea se desfăşoară prin 
scrutin de listă, potrivit 
pr incipiului reprezentări i  
proporţionale, în baza Legii nr. 
208 din 20 iulie 2015 privind 
alegerea Senatului şi a 
Camerei Deputaţilor. Scrutinul 
de listă presupune că fiecare 
partid sau alianţă electorală îşi 

întocmeşte liste de candidaţi, 
în funcţie de scorul obţinut la 
n ive l  na ţ iona l ,  p r ime le  
persoane de pe liste având 
şanse mai mari să fie eligibile. 
Cu cât procentul obţinut de un 
partid în alegeri, la nivel 
naţional, este mai mare, cu 
atât mai mulţi candidaţi de pe 
lista partidului respectiv vor 
avea şanse mai mari să li se 
aloce un mandat, scrie 
Agerpres.

În acest fel, reprezentarea 
proporţională permite fiecărui 
partid, mare sau mic, să i se 
aloce un număr de mandate 
proporţional cu forţa sa 

(polit ică, numerică etc), 
tinzându-se spre o justiţie 
electorală.

P e n t r u  a l e g e r i l e  
parlamentare de duminică, 6 
decembrie, vor candida 7.136 
de  pe rsoane .  Număru l  
candidaților a crescut de la 
6.476, în 2016, la 7.136 în 
2020.

Au fost depuse în total 
1.147 de liste de candidați și 
candidaturi independente, la 
Camera Deputaților și Senat.

Cum pot vota persoanele aflate în 
izolare sau carantină 

AEP: 18.191.396 alegători, înscrişi 
în Registrul electoral la 2 decembrie



(urmare  din  pagina  1)
Lucrările au fost începute anul trecut, iar de 

câteva zile pe șoseaua care leagă localitatea 
Plosca de comuna Bogdana,în apropiere de 
satul Urluiu, se poate circula cu mijloacele auto 
în condiții dintre cele mai bune. Constructorii 
mai lucrează încă la definitivarea lucrărilor la 
terasamentele laterale și la șanțurile de 
scurgere a apelor pluviale, iar cel mai scurt timp 
vor fi trasate și liniile de demarcație a șoselei.

Șoseaua face legătura dintre DE 70 

București - Alexandria – Roșiorii de Vede 
–Craiova și DN 51 A Roșiorii de Vede – 
Furculești – Zimnicea. 

D r u m u l  r e p r e z i n t ă  o  a l t e r n a t i v ă  
avantajoasă, fiind redusă semnificativ distanța 
de deplasare, pentru conducătorii auto care vor 
să ajungă pe un drum cât mai scurt înspre și 
dinspre comunele Plosca, Buzescu, Peretu și 
localitățile Bogdana, Troianul, Furculești etc. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
De asemenea, polițiștii rutieri au intervenit în cazul a patru 

accidente rutiere (Drăgănești-Vlașca, Orbeasca, 
Smârdioasa, Troianul) soldate cu rănirea a șase persoane și 
au întocmit opt dosare penale pentru infracțiuni comise la 
regimul rutier (dintre care șapte pentru conducere sub 
influența alcoolului), iar cei din structurile de ordine publică au 
întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
violență în familie (Beciu).

În contextul prezentat au fost efectuate și activități de 
informare și verificare a respectării măsurilor de protecție 
sanitară impuse de autorități pentru prevenirea și 
combaterea infectării, precum și limitarea răspândirii 
virusului SARS-CoV-2.

C.D.

Teleormănenii încep să 
respecte măsurile 

de protecție

 Au fost finalizate lucrările de asfaltare
 a drumului dintre comunele Plosca și Bogdana

Recent, directorul general al APIA, Adrian Pintea, declara 
că autorizarea la plată pentru Măsura 21 – Sprijin temporar cu 
caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au 
fost afectați în mod deosebit de criza Covid 19 se va face până 
la 31 decembrie 2020. Ulterior, într-o conferință de presă, 
George Scarlat, secretar de stat în cadrul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a precizat că perioada de 
depunere a cererilor s-a încheiat, iar plățile vor fi demarate în 
cel mai scurt timp, după verificarea cererilor. Subvenția de 
maxim 7.000 euro/fermă va fi plătită de APIA până la data de 
10 decembrie ! 

”Pe cadru temporar, Comisia Europeană ne-a permis ca, 
din acele rezerve pe măsuri unde nu au fost accesate toate 
fondurile europene, să fundamentăm și să bugetăm cu 150 
milioane de euro Măsura 21, o măsură care vine în sprijinul 
fermierilor mici. Ea vine cu o alocare de maxim 7.000 
euro/beneficiar. Doar de câteva zile s-a încheiat depunerea 
cererilor pentru această măsură, sper ca Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură (APIA) să facă analiza tuturor 
cererilor în cel mai scurt timp și să reușim ca până pe data de 
10 decembrie să facem aceste plăți”, a precizat George 
Scarlat.

Procesul de depunere a cererilor pentru Măsura 21 – 
Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și 
IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza Covid 
19, s-a încheiat la data de 23 octombrie. Aceasta a fost 
accesată de un număr de 122.986 fermieri unici.  

Din cele 122.986 cereri de sprijin financiar depuse la APIA 
în perioada 25.09 - 23.10.2020, la categoria bovine sunt 
44.960 cereri, pentru un număr de 594.974 capete, iar pentru 
ovine și / sau caprine au fost înregistrate  40.067 cereri, pentru 
un număr de 8.709.852 capete. În sectorul vegetal, respectiv 
legume-fructe și cartofi sunt  46.451 cereri, pentru o suprafață 
de 66.526,85 ha. Din județul Teleorman au depus cereri pentru 
accesarea sprijinului financiar de până la 7.000 de euro 2.155 
de fermieri. Un număr de 643 de cereri, pentru 10.029 capete 
de animale, au fost depuse de către fermierii crescători de 
bovine, iar 859 de cereri, pentru 148.645 capete, de către 
crescătorii de ovine și caprine. Din sectorul de legume – fructe 
și cartofi, teleormănenii au depus 729 de cereri, pentru 
suprafața de 962 de hectare.   

Sprijinul financiar, de până la 7.000 euro, se acordă sub 
formă de sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei, iar 
banii ar putea intra în conturile fermierilor chiar în această 
lună, după cum declară oficialii APIA și ai Ministerului 
Agriculturii. 

George ZAVERA

Subvenția de maxim 
7.000 euro/fermă, plătită 

în această lună! 

Joi, 3 decembrie 2020, la 
Palatul Cotroceni a avut loc 
ședința Consiliului Siprem de 
Apărare a Țării, condus de 
președintele Klaus Iohannis.

La puțină vreme după 
terminarea ședinței, șeful 
statului a vizitat un centru de 
vacc ina re  o rgan iza t  l a  
Romexpo, după care a făcut 
declarații jurnaliștilor prezenți.

Printre altele, președintele 
a spus: „Am aflat că intenția de 
vaccinare este foarte mare – 

personalul medical dorește în 
proporție de 80% să se 
vaccineze. Este posibil ca 
până la vară să terminăm 
prima etapă de vaccinare.” El 
a mai anunțat că e foarte 
posibil ca la începutul anului 
viitor România să primească 
aproximativ un milion de doze 
cu care să fie vaccinat întregul 
p e r s o n a l  m e d i c a l  ș i  
persoanele din grupele de risc, 
în prima etapă.

Președintele a mai declarat 

că vaccinarea va fi voluntară și 
a dat asigurări că va fi eficientă 
și sigură, vaccinurile fiind la 
cele mai înalte standarde 
europene. Klaus Iohannis 
chiar a descris un centru de 
vaccinare, care va avea o 
zonă de primire și o zonă de 
așteptare după vaccinare. Va 
exista și un registru electronic 
confidențial care să țină 
evidența celor vaccinați. 

Iohannis a mai spus că este 
mul țumi t  de act iv i ta tea 
M i n i s t e r u l u i  S ă n ă t ă ț i i :  
„Pe rsona l ,  sun t  f oa r t e  
mul țumi t  de act iv i ta tea 
Ministerului Sănătății. Abia 
aștept să vină vaccinul și să 
terminăm și cu această 
campanie și să ne apucăm de 
reconstrucție, să repornim 
economia și să reajungem la 
normalitate.”, a declarat în 
î n c h e i e r e a  a c ț i u n i i  
președintele Iohannis.

Șt. B.

Parlamentul European dorește să stimuleze 
sustenabilitatea prin promovarea reutilizării și 
reparației și prin combaterea practicilor care 
reduc durata de viață a produselor. Rezoluția 
referitoare la o piață unică mai sustenabilă a 
fost adoptată cu 395 de voturi pentru, 94 
împotrivă și 207 abțineri.

Eurodeputații îi solicită Comisiei să le 
acorde consumatorilor un „drept la reparație”, 
făcând reparațiile mai atrăgătoare, mai 
sistematice și mai rentabile. Pentru a atinge 
acest obiectiv, ar trebui fie să se extindă 
garanțiile sau să se 
ofere garanții pentru 
piesele înlocuite, fie să 
se îmbunătățească 
accesul la informațiile 
despre reparaț i i  ș i  
întreținere.

Deputații insistă, de 
asemenea ,  asupra  
creșter i i  spr i j inu lu i  
pentru piețele bunurilor 
second-hand, solicită 
măsuri de combatere a 
practicilor care reduc durata de viață a unui 
produs și susțin producția sustenabilă. 
Deputații își reiterează solicitarea unui sistem 
comun de încărcătoare pentru a reduce 
deșeurile electronice și doresc etichetarea 
produselor în conformitate cu sustenabilitatea 
lor (de exemplu, un contor de utilizare și 
informații clare cu privire la durata estimată de 
viață a unui produs).

Pentru a încuraja alegerile sustenabile ale 
consumatorilor și ale companiilor, eurodeputații 
cer ca achizițiile publice să fie mai sustenabile, 

iar eforturile de marketing și publicitare să fie 
mai responsabile. De exemplu, atunci când în 
reclame se face referire la caracteristici care 
respectă mediul, afirmația ar trebui validată prin 
aplicarea unor criterii comune. Procedura ar fi 
similară cu obținerea certificatelor pentru 
eticheta ecologică.

Rezoluția mai solicită să se întărească rolul 
etichetei ecologice a Uniunii, astfel încât ea să 
fie utilizată mai mult de către sector pentru a 
sensibiliza consumatorii.

Textul adoptat propune noi norme pentru 
gestionarea deșeurilor 
ș i  e l i m i n a r e a  
obstacolelor juridice 
c a r e  î m p i e d i c ă  
repararea, revânzarea 
și reutilizarea. Acest 
lucru va aduce beneficii 
și pieței de materii prime 
secundare.

P r i n  a d o p t a r e a  
a c e s t u i  r a p o r t ,  
Parlamentul European a 
transmis un mesaj clar: 

etichetarea obligatorie armonizată care indică 
sustenabilitatea și combaterea obsolescenței 
premature la nivelul UE reprezintă calea de 
urmat”, a declarat raportorul David Cormand 
(Verzi/ALE, Franța).

Potrivit unui raport Eurobarometru, 77% 
dintre cetățenii Uniunii Europene ar prefera să 
își repare aparatura, nu să o înlocuiască. În 
plus 79% consideră că producătorii ar trebui să 
fie obligați din punct de vedere juridic să 
faciliteze repararea dispozitivelor digitale sau 
înlocuirea pieselor lor individuale.

A fost aprobată strategia de vaccinare

Europarlamentarii vor să acorde
 consumatorilor „dreptul la reparație”
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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



La sfârșitul lunii noiembrie, timp de două zile, 
Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman a 
organizat finala județeană a Concursului de 
lectură „Bătălia cărților” pentru cele două 
categorii: Adolescenți și Copii.

În cadrul dezbaterii „Convinge-mă să citesc!” 
din prima zi, începând cu ora 11.00, finaliștii de la 
categoria Adolescenți au prezentat cartea 
preferată și au răspuns întrebărilor pe marginea 
acesteia. Juriul, format din prof. Anca Vasile, prof. 
Adriana Unteșu și poetul Florea Burtan, a 
declarat-o pe Adela Andreea Demir, elevă la 
Colegiul Național „Anastasescu” Roșiorii de Vede, 
„Cititorul anului”. iar cartea care a obţinut cel mai 
mare punctaj din partea cititorilor a fost „Inimi 
chimice” de Krystal Sutherland. S-a acordat și un 
premiu pentru cea mai bună Fișă de lectură elevei 
Irina Georgiana Bria, de la Colegiul Național 
„Anastasescu” Roșiorii de Vede.

În cea de-a doua zi, începând cu ora 14.00, 
finaliștii de la categoria Copii și-au prezentat 

cartea preferată dintre cele citite și au răspuns 
întrebărilor juriului, din care au făcut parte poeta 
Nicoleta Milea, prof. Ioana Topologeanu și prof. 
Violeta Moț.

La această categorie, Cititorul anului a fost 
desemnată eleva Simona Maia Brătan, de la 
Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Roșiorii de 
Vede, iar premiul pentru Cea mai bună fișă de 
lectură i-a revenit elevei Amalia Maria Popescu de 
la Școala Gimnazială Piatra. Cartea care a obţinut 
cel mai mare punctaj din partea cititorilor a fost 
„Fetița din trenul orfanilor” de Christina Baker 
Kline.

Finala din acest an s-a desfășurat online, prin 
conectarea tuturor celor implicați pe platforma 
Google Meet, premiile urmând să fie ridicate de 
câștigători și finaliști în perioada următoare de la 
sediul Bibliotecii Județene „Marin Preda” 
Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

TRAGEDIA VIEȚII

Zâmbetul tău îmi

lumina singurătatea, iubito,

aflarea ta îmi încălzea sufletul…

Mi-aș fi dorit să-ți fiu drumul

împletit din senin,

acea potecă ce se numește dragoste…

Trăim însă tragedia vieții, iubito,

începând de la Romeo și Julieta

până în zilele trăirilor noastre…

RAȚIUNEA LIBERTĂȚII

M-am rănit, iubito,

în țepii rațiunii de ați

reda libertatea în

lumea ta egoistă,

știi bine că am alergat

de la un capăt

în alt capăt al vieții,

dar astăzi

mai mult se visează

decât se trăiește și asta

tot din rațiune, iubito…

UN ALT RĂSĂRIT

Maine dimineață

când te vei trezi, iubito,

soarele va răsări

din mare…

Să nu începi să

cauți busola în telefon,

nici măcar să nu te sperii,

eu voi fi lângă tine

culegând scoici pentru

cei de acasă…

Trebuie doar să-mi

întinzi mâna când

plaja ne v-a închide

în zâmbetu-i curat…

DE VORBĂ CU MAREA

Am învățat să

fiu singur ca tine, mare,

eu te știu demult,

tu, pe mine m-ai aflat acum…

Nu știi cât de greu este

să fii singur în lume –

tu ai corăbii și albi pescăruși

ce-și fac griji pentru tine

când ești agitată,

eu am doar chipul cerului

ce-mi privește tăcut lacrima…

                                      Mihail TĂNASE

Peste o treime dintre școli 
sunt fără toalete interioare și nu 
au autorizație sanitară, potrivit 
unui memorandum aflat pe 
ordinea de zi a ședinței de 
Guvern de vineri, 4 decembrie, 
conform edupedu.ro. Datele 
sunt de la Ministerul Educației, 
iar prin documentul supus 
aprobării în Executiv 
i n s t i t u ț i a  s o l i c i t ă  
r e z o l v a r e a  a c e s t o r  
p r o b l e m e  a l e  
i n f r a s t r u c t u r i i  
educaționale printr-un 
împrumut rambursabil de 
100 de milioane de euro 
de la Banca Europeană 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare.

Articolul face parte din 
campania “Domestos 
susține igiena în școli – 
Dreptu l  la  toa lete“ ,  
derulată împreună cu 
Crucea Roșie

În România sunt în prezent 
17.656 de unități de învățământ, 
potrivit Ministerului Educației. În 
memorandumul semnat de 
miniștrii Educației și Finanțelor, 
se prezintă situația actuală a 

școlilor:
“Mai puțin de 28% din 

clădirile școlilor din România au 
f o s t  r e n o v a t e ,  c l ă d i r i l e  
nerenovate nefiind eficiente din 
punct de vedere energetic, nu 
au instalații de climatizare, 
instalațiile sanitare și termice nu 
sunt adecvate.

33% dintre școli nu au 
autorizația sanitară, 22% nu au 
surse de apă adecvate și 35% 
nu au toalete interioare.

Accesul universal este rar, 
70% dintre școli nu au acces la 
rampă, iar 85% nu au toalete 

pentru persoane cu dizabilități”, 
se arată în documentul citat.

Situația este una actuală, dă 
asigurări Ministerul Educației: 
“constatările sunt efectuate pe 
baza informațiilor din Sistemul 
I n f o r m a t i c  I n t e g r a t  a l  
Învățământului din România 
(SIIIR)”, potrivit documentului.

Concret ,  conform 
raportării procentelor 
comunicate de minister la 
numărul de unități de 
învățământ înseamnă că 
în decembrie 2020 în 
România sunt:

12.712 clădiri școlare 
nerenovate;

4 .414  șco l i  ca re  
folosesc sobe pentru 
încălzire;

5.826 de școli care nu 
au autorizație sanitară;

3.884 nu au surse de 
apă adecvate;

6.180 de școli nu au toalete 
interioare;

12.359 de școli nu au rampă 
de acces

15.007 școli nu au toalete 
adaptate persoanelor  cu 
dizabilități.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

„Bătălia cărților”, finala județeană 
a ediției 2020 

Constelaţia Lirei

Medicii greci şi latini indicau în Antichitate 
consumul smochinelor pentru îmbunătăţirea stării de 
sănătate. Indiferent de culoarea lor, cele 150 de soiuri 
de smochine : galbene, maronii sau violet sunt fructe 
foarte hrănitoare şi bogate în zaharuri simple, pe care 
organismul le poate asimila foarte uşor.

Nutriționiștii europeni susţin că smochinele sunt 
surse excelente de energie şi de revigorare pentru 
întregul organism, pentru toate categoriile de vârstă. 
Cercetările moderne arată că aceste fructe sunt o 
sursă naturală de minerale precum magneziu, calciu, 
fier, fosfor, cupru şi sulf. În acelaşi timp, doza de 
potasiu (element de bază pentru sănătatea inimii şi 
pentru controlul hipertensiunii arteriale) depăşeşte 
400 mg în fructele uscate.

Mineralele din compoziţia smochinelor ajută  la 
întărirea oaselor, a danturii, la îmbunătăţirea vederii 
şi la protejarea pielii. Fiind bogate în vitaminele A, B1, 
B2, B3, B6 şi C, în ficină, o enzimă tămăduitoare şi în 
fibre, smochinele sunt un tonic pentru sistemul 

cardiovascular şi previn constipaţia. Referindu-se la  
puterea terapeutică a vitaminelor A, B şi C din 
compoziţia smochinelor, specialiştii europeni susţin 
că smochinele stimulează imunitatea şi previn 
virozele respiratorii. Trebuie să consumăm 
smochine, deoarece sunt surse foarte bune de 
magneziu, un mineral indispensabil sistemului 
nervos, dar şi de fier, necesar pentru formarea 

globulelor roşii şi pentru transportul oxigenului în 
ţesuturi.

”Tinerii trebuie să le consume pentru menţinerea 
vigorii, iar vârstnicii, pentru îmbunătăţirea stării de 
sănătate. Un studiu recent european  apreciază că 
virtuţile terapeutice ale smochinei se datorează 
tocmai complexului de substanţe active pe care le 
conţine. De aceea, smochina ocupă locul 3 în topul 
fructelor de import, după mandarine şi kiwi. 
Recomand să consume smochine persoanele care 
depun eforturi  fizice şi intelectuale, dar şi atleţii. În 
timpul epidemiilor de gripă, dacă sunt consumate cu 
lapte şi miere, smochinele acţionează eficient 
împotriva inflamaţiilor gurii, gâtului şi împotriva 
stărilor febrile. De asemenea, smochinele sunt un 
remediu sigur împotriva afecţiunilor digestive mai 
ales după mesele îmbelșugate, precizează Eugen 
Giurgiu, doctor în biochimie cu competenţe în 
fitoterapie şi nutriţie, în studiul ”Sănătate din belșug 
cu ajutorul smochinelor!”

Constatările Ministerului Educației după cel mai recent inventar

35% dintre școli nu au toalete interioare, 
33% nu au autorizație sanitară 

Smochinele, un tonic excelent după mesele îmbelșugate
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Lumea merge înainte, chiar dacă uneori există dubii dacă 
direcţia este corectă. Iubitorii animalelor şi vegetarienii au parte 
de o veste bună, carnea artificială a devenit o realitate.

Autorităţile din Singapore au acordat aviz legal pentru prima 
"carne curată" din lume care nu provine de la animale 
sacrificate. Decizia netezeşte terenul pentru startup-ul Eat Just 
din San Francisco de a vinde carne crescută în laborator. 
Produsul va fi pentru început folosit pentru nuggets, însă 
compania nu a precizat când vor fi disponibile pe piaţă. 
Cererea de alternative la carne a crescut pe măsură ce oamenii 
au devenit mai îngrijoraţi privind sănătatea, bunăstarea 
animalelor şi mediul. Potrivit Barclays, piaţa pentru acestea ar 
putea atinge 140 de miliarde de dolari în următorul deceniu sau 
să reprezinte 10% din industria globală a cărnii. Produsul Eat 
Just nu este bazat pe plante, ci crescut în laborator din celule 
de muşchi animal. Compania a spus că avizul este un mare 
progres pentru industria alimentară mondială şi că speră ca 
alte ţări să urmeze.

În ultimul deceniu, zeci de alte starup-uri au încercat să 
aducă pe piaţă astfel de produse. Două dintre ele sunt Future 
Meat Technologies (Israel) şi Memphis Meats, sprijinit de Bill 
Gates. Deşi mulţi au spus că aceste produse au beneficii 
privind mediul, unii oameni de ştiinţă au sugerat că ar putea 
reprezenta un risc crescut pentru climă, în anumite 
circumstanţe.

În urmă cu un an, astronauţii de pe Staţia Spaţială 
Internaţională au creat pentru prima oară o bucată de carne 
pentru friptură, cu ajutorul unei imprimante 3D. Compania 
israeliană Aleph Farms a început să experimenteze printarea 
cărnii încă din 2018, însă acum, în colaborare cu ruşii de la 3D 
Bioprinting Solutions, aceştia au reuşit să facă acest lucru în 
spaţiu. Israelienii extrag celule din carnea de vacă printr-o mini-
biopsie. Celule extrase sunt puse într-o fiertură de nutrienţi 
care simulează mediul din corpul unei vaci. Pentru crearea 
cărnii în spaţiu, celulele şi nutrienţii necesari au fost puse în 
flacoane şi transportate la bordul unei nave Soyuz MS-15 care 
a decolat din Kazahstan. La bordul Staţiei Spaţiale 
Internaţionale, acestea au fost puse într-un printer magnetic 
care a a replicat celule pentru a produce ţesutul muscular. 
Pentru că a fost doar un experiment, carnea produsă în acest 
fel nu a fost consumată la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, 
ci s-a întors pe Pământ pentru a fi analizată. Cei care au testat-
o spun că gustul lasă de dorit, însă aroma şi textura sunt cele 
ale unei fripturi de vită veritabilă.

Primul pas a fost făcut, în următorul deceniu este posibil ca 
pe masa de Crăciun să avem caltaboşi, cârnaţi, sarmale şi 
fripturi cu carne, varză şi mirodenii produse în laborator sau 
trase direct la imprimanta din bucătarie.

Un cioban vine la doctor:

- Domnule doctor, te rog să-mi dai un certificat în care să 

specificaţi că sunt bolnav de sindrom imuno deficitar acut!

- Păi, nu merge aşa, trebuie să faceţi analize…

- Care analize, domnule doctor? Dă-mi pur şi simplu un 

certificat!

- Şi la ce-ţi va folosi?

- În primul rând eu voi fi primul din sat cu SIDA. În al 

doilea rând, când voi fi cu oile la munte nimeni nu va veni la 

nevastă-mea. Şi în al treilea: vreau să văd faţa celor care 

deja au fost la ea!

***

Dentistul se aseaza pe scaunul lui de lucru, se apleaca 

asupra pacientului, zambeste diabolic si spune uimit:

– Nu sunteti dvs. ospatarul care a refuzat sa imi schimbe 

ciorba ieri?

Pastila de râs

Italienii nu vor putea participa la slujba din 
noaptea de Crăciun şi nu se vor putea deplasa 
între regiuni în perioada sărbătorii, a declarat 
miercuri un oficial din Ministerul Sănătăţii, în 
timp ce ţara se luptă cu un nivel ridicat al tatelor 
de infectare şi al deceselor, informează 
news.ro.

În ultimele săptămâni, Italia a raportat mai 
multe cazuri zilnice de decese din cauza noului 
coronavirus ca oricare altă ţară europeană şi, 
deşi creşterea a încetinit, guvernul este 
îngrijorat în privinţa reuniunilor de Crăciun.

Ministrul adjunct al Sănătăţii Sandra Zampa 
a declarat că slujba din ajunul Crăciunului 
trebuie să se încheie în jur de ora 8:30 p.m., 
pentru ca credincioşii să poată reveni în case 
înainte de ora limită 10 p.m. impusă de 
carantină. De asemenea, oamenii nu au voie 
să invite persoane din afara familiei la masa de 

Crăciun sau la alte sărbători.
"Începând din 20 decembrie, oamenii vor 

putea călători în afara regiunii lor numai pentru 
urgenţe, cum ar fi îngrijirea unui părinte 
singur", a declarat Zampa la televiziunea La7.

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

privind decizia etapei de încadrare
Comuna Viișoara – Lider parteneriat/Partener 1, titular al proiectului „Dezvoltarea 

rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale în comunele Viișoara, Suhaia, Lisa și 
Fântânele, județul Teleorman” anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către APM Teleorman, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului pentru proiectul proiectului „Dezvoltarea rețelei inteligente de distribuție a gazelor 
naturale în comunele Viișoara, Suhaia, Lisa și Fântânele, județul Teleorman”, amplasat în 
comunele Viișoara, Suhaia, Lisa și Fântânele, județul Teleorman.

Nu se supune evaluării impactului asupra mediului
1.Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la 

sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. Teleorman, de luni până joi 
între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și la următoarea adresă de 
internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor etapei de 
încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității 
competente pentru protecția mediului.

Anunţ public

Fripturi trase la imprimantă: 
a fost aprobată carnea 

artificială

Namibia a scos la vânzare 
170 de elefanţi vii pentru a 
reduce efectivele acestora de 
pe teritoriul său, parţial ca 
urmare a conflictelor tot mai 
numeroase dintre oameni şi 
animalele din această specie 
pe cale de dispariţie, care nu 
pot fi sacrificate din cauza 
p r e s i u n i i  
i n t e r n a ţ i o n a l e ,  
relatează joi AFP.

U n  a n u n ţ  
pub l ic i ta r  apăru t  
miercuri în cotidianul 
guvernamental New 
Era  o fe rea  spre  
vânza re  170  de  
elefanţi "de mare 
v a l o a r e "  
cumpărătorilor interni 
ş i  in te rna ţ iona l i ,  
potrivit Agerpres.

Ţară semi-aridă din sudul 
Africii, cu o populaţie puţin 
n u m e r o a s ă ,  N a m i b i a  
găzdu ieş te  aprox imat iv  
28.000 de pahiderme, potrivit 
ministrului Mediului, Pohamba 
Shifeta.

Ministrul a declarat pentru 
AFP că guvernul din care face 
parte a ales să vândă elefanţi 
vii din mai multe motive, în 
special din cauza numărului 
lor în creştere.

"Unele state s-au plâns că 
Namibia măcelăreşte elefanţii 
masculi", a precizat oficialul. 

"În schimb, am decis, după ce 
am făcut unele cercetări, să îi 
vindem", a adăugat el.

Po t r i v i t  m in i s te ru lu i ,  
animalele au fost scoase la 
vânzare după "constatarea 
unei necesităţi de reducere a 
populaţiei acestora din cauza 

secetei şi a creşterii numărului 
de exemplare, care au dus la 
conflicte între oameni şi 
elefanţi".

P r i n  d e c l a r a r e a  
independenţei statului, în 
1990, numărul elefanţilor din 
N a m i b i a  a  s c ă z u t  l a  
a p r o x i m a t i v  5 . 0 0 0  d e  

exemplare, însă a 
crescut brusc după 
s t a b i l i r e a  u n u i  
program de protecţie, 
s a l u t a t  l a  n i v e l  
mondial.

Potrivit anunţului 
publicitar, urmează 
să f ie  captura te  
grupuri întregi de 
elefanţi pentru a nu fi 
l ă s a t e  î n  u r m ă  
exemplare mici sau 

tinere.
Shifeta a subliniat că 

Namibia nu are intenţia de a 
vinde elefanţii într-o manieră 
imprudentă. "Trebuie să ne 
asigurăm că ţările au condiţii 
propice" pentru a-i primi, a 
subliniat ministrul.

Italia interzice participarea oamenilor la slujba
 din noaptea de Crăciun

Namibia vinde 170 de elefanți vii



1791: A murit Wolfgang 

A m a d e u s  M o z a r t ,  

c ompoz i t o r ,  p i a n i s t ,  

violonist și dirijor austriac 

(n. 1756).

1 8 4 8 :  P r e ș e d i n t e l e  

american James Knox Polk a 

declanșat celebra "goană 

dupa aur", după ce a anunțat 

descoper i rea  de  mar i  

zăcăminte cu acest metal 

prețios în California.

1859: S-a născut Nicolae 

Petrașcu, critic literar și 

prozator român (d. 1944).

1870: A murit Alexandre 

Dumas (tatăl), scriitor francez (n. 1802).

1901: S-a născut Walt Disney, desenator, regizor și 

producător de film animat american (d. 1966).

1926: A murit Claude Monet, pictor francez (n. 1840).

1974: A murit Zaharia Stancu, poet, romancier și ziarist 

român (n. 1902).

1975: A murit Constantin (Dinu) Pillat, prozator, critic și 

istoric literar român (n. 1921).

2008: A murit Anca Parghel, cântăreață și profesoară de 

jazz română (n. 1957).
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07:30 România veritabilă 08:00 
Tezaur folcloric 09:00 Micile vedete in 
bucătărie 09:30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei! 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 #Creativ 12:00 
Eu pot! 13:00 Ediţie specială 13:15 
Exclusiv în România 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 Teatru TV - O 
scrisoare pierdută 23:45 Dosar 
România 00:45 Profesioniştii...

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 5 Decembrie

C a p a c i t a t e a  
creativa atinge o cota 
ridicata si ar fi bine sa o 
f o l o s i t i  p e n t r u  
rezolvarea problemelor 
profesionale si de 
a f a c e r i .  R e l a t i i l e  
sent imenta le  sunt  
foarte bune.

In prima parte a 
zilei sunteti cu capul in 
nori. Va sfatuim sa fiti 
prudent si sa nu va 
implicati in activitati 
importante. Exista 
riscul sa jigniti o 
persoana mai  in  
varsta din familie.

Aveti probleme pe 
plan sentimental si 
devenit i  i rascibi l .  
Pastrati-va calmul si 
nu va grabit i  sa 
replicati! Sfaturile 
prietenilor va pot fi 
foarte utile, daca va 
temperati orgoliul.

Survin evenimente 
neasteptate care va 
dau programul peste 
cap. Partenerul de 
viata este nemultumit 
de schimbarea de 
program. Cu calm, 
puteti evita un conflict 
in familie.

D i n  c a u z a  
dificultatilor financiare, 
renuntati la o calatorie. 
Este o decizie delicata, 
pentru ca riscati sa va 
indispuneti partenerul 
de viata. Nu uitati ca 
vorba dulce, mult 
aduce!

Sunteti indispus 
din cauza unei decizii 
luate de partenerul de 
afaceri Pastrati-va 
calmul, daca nu vreti 
sa complicati situatia! 
Va sfatuim sa detasati 
d e  p r o b l e m e l e  
cotidiene.

A t i  f acu t  mar i  
eforturi pentru a gasi 
noi surse de venituri și 
vă simtiti epuizat. Va 
sfatuim sa nu fortati 
lucrurile si sa aveti 
rabdare. Nu sunt 
r e c o m a n d a t e  
speculatiile.

In prima parte a 
zi lei  suntet i  cam 
v isa tor.  Nu es te  
momentul sa incepeti 
noi activitati, pentru 
ca riscati sa luati 
decizii gresite. Nu 
refuzati ajutorul oferit 
de un prieten!

Sunteti tentat sa 
amanati o vizita. Se 
p a r e  c a  s u n t e t i  
indispus din cauza 
unui esec in afaceri. 
Pastrati-va calmul si 
limitati-va la activitati 
de rutina, care va 
solicita mai putin!

BERBEC

S u n t e t i  f o a r t e  
p r e o c u p a t  d e  
problemele financiare 
si aveti tendinta sa 
n e g l i j a t i  r e l a t i i l e  
sentimental. Dupa-
amiaza sunteti invitat 
la o petrecere, unde va 
veti simti foarte bine.

Astazi nu sunteti 
prea comunicativ si ar 
fi bine sa amanati 
intalnirile de afaceri. 
Nu este momentul sa 
luati decizii importante 
i n  d o m e n i u l  
profesional, pentru ca 
riscati sa fie gresite. 

Aveti mari sanse 
de reusita in toate 
activitatile legate de 
camin, cu conditia sa 
va organizati bine 
t i m p u l .  E s t e  
recomandab i l  sa  
amanat i  deciz i i le  
importante in afaceri. 

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 
Hai să cântăm! 13:15 Ferma. 
Orăşeni vs Săteni 14:30 Vocea 
României 19:00 Ştirile Pro Tv - 
Sport ● Vremea 20:00 Singur 
acasă 22:00 Jaf cu stil 00:00 
Jurnalul lui Bridget Jones 02:00 
Identitatea lui Bourne 04:15 Hai 
să cântăm! 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 18:50 Ajut Eu cu 
Alessandra Stoicescu 19:00 
Observator - Sport/Meteo 20:00 
Te cunosc de undeva - sezon 
nou 23:00 Al ice În Țara 
Oglinzilor 01:00 X Factor - (r ed 
16) 03:45 Observator 04:30 
Acces direct

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 
C a m e r a  d e  r â s  1 4 : 0 0  
Promisiuni 16:00 Schimb de 
mame 18:00 Focus 18 - Darul 
cărții – pastila de carte 19:30 
Flash monden 20:00 Nasul 
stresat 22:00 Epic Show 23:00 
Nunta indiana 01:15 Nasul 
stresat 03:15 Nunta indiana 
05:30 Focus

08:15 Zile fericite 10:15 
La bloc 12:30 Dansând la 
Harvest Moon 14:30 Ultima 
călătorie 16:30 O reţetă 
letală: misterul biscuiţilor cu 
ciocolată 18:15 La bloc 
20:30 Australia 00:00 Casa 
morților 2 02:00 Australia 
05:30 La bloc 06:15 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 
12:30Cap 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 Dumnezeu iarta, eu, 
nu 22:05 Viaţa visată 23:00 
Distractiile lui Cazacu 23:35 Zile cu 
stil

07:55 Saving Mr. Banks: În 
căutarea poveștii 09:55 Asterix: 
Secretul poțiunii magice 11:15 
Ocean's 8: Jaf cu clasă 13:00 
Aladdin 15:00 Welcome to 
Marwen 16:50 Fără rețineri 
18:30 Fraierii20:00 Annie 21:55 
Harry Potter și Piatra Filozofală 
00:25 Infiltrarea lui Rick 02:10 
Prieten și dușman 03:55 Search 
and Destroy 05:15 Aladdin

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 
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Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
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Mircea Rednic (58 de ani) l-a înlocuit pe 
Ruben de la Barrera pe banca Viitorului 
Constanța și a condus primul antrenament al 
formației de la malul mării.

Experimentul Ruben de la Barrera a eșuat. 
Poziția a șaptea ocupată de Viitorul în Liga 1 
după 11 runde și eliminarea rușinoasă din Cupa 
României, în fața lui Dinamo, i-a făcut pe Gică 
Hagi și Gică Popescu să renunțe la serviciile 
tehnicianului iberic. Mircea Rednic, unul dintre 
cei mai experimentați antrenori români, a fost 
alesul conducerii constănțenilor pentru "a 
redresa corabia".

Mircea Rednic a luat contact cu jucătorii 
Viitorului și a condus primul antrenament la 
fosta campioană a României. Primul examen 
pentru "Puriu" va fi duminică, pe teren propriu, 
de la ora 18:00, în compania celor de la 
Hermannstadt.

Mircea Rednic, campion în Liga 1 cu Rapid 
și cu Dinamo

Rednic a semnat un contract valabil două 
sezoane și jumătate cu Viitorul Constanța. 
Tehnicianul de 58 de ani o pregătise ultima oară 
pe Poli Iași, de care s-a despărțit la finalul 

stagiunii precedente. "Puriul" a cucerit două 
titluri naţionale, cu Rapid în 2003 şi cu Dinamo 
în 2007 și are în palmares şi o Cupă a României 
cu Rapid (2002), o Supercupă a României tot 
cu Rapid (2003) şi Cupa Azerbaidjanului cu 
Hazar Lankaran (2011).

Rapid (de 3 ori), FCM Bacău, Al-Nasr, 
Craiova, Vaslui, Dinamo (de 4 ori), Spartak 
Vladikavkaz, Hazar Lankaran, Astra, Petrolul 
(de 2 ori), Standard Liege, CFR Cluj, Gent, 
Mouscron, Al-Faisaly și Poli Iași au fost 
echipele pregătite de Mircea Rednic.

2017 este anul în care Viitorul a cucerit 
singurul titlu de campioană a României/

SPORT

Dan Petrescu (52 de ani) s-a despărțit de campioana 
României, CFR Cluj, și este în pole-position pentru preluarea 
echipei Al Nasr Riyadh. Totuși, pe lista saudiților se mai află 
nume importante precum cel al lui Luciano Spalletti.

După plecarea de la CFR Cluj, Dan Petrescu a afirmat că 
îşi doreşte o scurtă vacanţă în care să dedice timpul familiei, 
după ce în ultimul timp s-a concentrat doar pe munca de la 
gruparea din Gruia. Cu toate acestea, tehnicianul de 52 de 
ani a confirmat că va da curs unei eventuale oferte, dacă 
aceasta va fi "de nerefuzat".

Dan Petrescu se luptă cu Luciano Spalletti pentru postul 
de antrenor la Al Nasr

Al Nasr Riyadh este pe punctul de a se despărți de 
antrenorul portughez Rui Vitoria, după rezultatele 
dezastruoase înregistrate în acest sezon. Al Nasr este 
penultima în campionat, cu o singură victorie în șase jocuri și 
a pierdut Cupa Regelui în fața celor de la Al-Hilal, formație 
pregătită de Răzvan Lucescu. Dan Petrescu este în fruntea 
listei de posibili înlocuitori ai tehnicianului lusitan, însă are 
concurenți cu nume.

Pe lângă Marcelo Gallardo, Ramon Diaz sau Pedro 
Emmanuel, antrenori cu experiență în zona Golfului, presa 
saudită, citată de eurosport.ro, susține că Luciano Spalletti 
(61 de ani), fostul tehnician al lui Inter și AS Roma, este de 
asemenea în vizorul șeicilor din conducerea lui Al Nasr.

Antrenorul din Peninsulă a fost desemnat în două rânduri 
cel mai bun tehnician al anului în Serie A și are în palmares 
două Cupe și o Supercupă a Italiei. Spalletti este liber de 
contract din mai 2019, după despărțirea de gruparea de pe 
Giuseppe Meazza. 

Între 2009 și 2014, Luciano Spalletti a fost antrenorul lui 
Zenit, echipă la cârma căreia a cucerit două titluri de 
campion al Rusiei. Atunci l-a întâlnit din postura de adversar 
și pe Dan Petrescu, fost antrenor la Kuban Krasnodar și 
Dinamo Moscova.

Dan Petrescu ar da un adevărat "tun financiar" dacă va 
prelua Al Nasr Riyadh

Conform ultimelor informaţii, Dan Petrescu este ademenit 
de Al Nasr cu o ofertă de nerefuzat: contract pe doi ani şi un 
salariu uriaş. Dan Petrescu ar urma să câştige în primul 
sezon, în Arabia Saudită, de 5 ori mai mult decât avea la CFR 
Cluj.

Al Nasr, un club uriaş care traversează o perioadă de 
criză, îi pune pe masă "Bursucului" un salariu de 2,5 de 
milioane de euro pentru actuala stagiune. În sezonul viitor, 
antrenorul român ar urma să câştige 3 milioane de euro.

Asta înseamnă că Dan Petrescu ar avea asigurat în 
următorii doi ani un venit de 5,5 milioane de euro, în condiţiile 
în care la CFR Cluj avea un salariu de 500.000 de euro pe an, 
plus bonusuri de performanţă.

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.

Dan Petrescu se luptă cu 
Luciano Spalletti pentru preluarea 

echipei saudite Al Nasr Riyadh

Cosmin Contra a condus ieri 
ultimul său antrenament la 
Dinamo, după care şi-a luat la 
revedere de la elevii săi. 

Pe lângă antrenor, de la club 
au mai plecat Borja Valle, Isma 
Lopez şi Javi Reyes. Fundașul 
stânga iberic a explicat, pe larg, 
tot ce a trăit în aceste luni în 
România

Despărţirea de Cosmin 
Contra înseamnă însă şi 
revenirea lui Andrei Sin şi a lui 
Andreas Mihaiu la prima echipă 
a lui Dinamo, scrie GSP.ro. 
Fundaşul stânga de 29 de ani şi 
mijlocaşul ofensiv de 22 de ani 

fuseseră trimişi la Dinamo 2 de 
către fostul antrenor.

"Guriţă" şi-a dorit chiar 
rezilierea contractului lui Andrei 
Sin, însă fotbalistul nu a fost de 
acord, motiv pentru care a fost 
retrogradat la echipa a doua. 
Andreas Mihaiu a fost scos din 
lot pentru că s-ar fi uitat urât la 
staff-ul tehnic în momentul unei 
schimbări.

Aproape toţi străinii din lotul 
lu i  Dinamo şi-au depus 
memorii. Haosul abia acum 
începe

Situaţia de la Dinamo este 
critică. După Cosmin Contra, 

Borja Valle, Isma Lopez şi Javi 
Reyes, se pregătesc şi alte 
plecări de la gruparea din 
Ştefan cel Mare.

În afară de căpitanul Ante 
Puljic şi Diego Fabbrini, toţi 
străinii din lotul "câinilor" şi-au 
depus memorii pentru a deveni 
liberi de contract, mai scrie 
sursa citată. Neplătiţi de mai 
bine de 3 luni, fotbaliştii au 
ajuns la capătul răbdării.

După meciul de la Piteşti, de 
azi, Dinamo se va baza doar pe 
jucătorii români care vor mai 
dori să evolueze până la 
Crăciun, plus juniori.

Mircea Rednic, primul antrenament la Viitorul! 
"Puriul" mai are la dispoziție două zile pentru 

a-și pregăti debutul

Două reveniri la Dinamo, după plecarea lui Contra. 
Haosul abia acum începe: ce se întâmplă 

după meciul de la Piteşti
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