
M a i  e s t e  d o a r  o  
s ă p t ă m â n ă  p â n ă  l a  
sărbătoarea de Crăciun, iar 
carnea de porc este la mare 
căutare în aceste zile. Dacă 
produse atestate din punct 
de vedere sanitar veterinar 
pot fi consumate fără nici un 
fel de rezervă, problemele 
pot să apară atunci când 
carnea este cumpărată din 
târg.

Mai ales că în județul Teleorman au fost multe cazuri de pestă porcină. Şi cum 
unii dintre teleormăneni vor merge în târguri pentru a cumpăra porcul sau carnea 
de porc direct de la producătorii individuali nu este exclus ca mulţi dintre 
consumatori să petreacă sărbătorile de Crăciun în paturile spitalelor. 

(Continuare  în  pagina  4)

 Crucea Roșie Teleorman, împreună 
cu Grupul CEZ România a demarat și în 
județul nostru campania „Un gest de bine 
nu e prea scump!".

Prin această campanie se asigură 
mese ca lde  pent ru  persoane le  
defavorizate din comuna Ciuperceni.

Astfel, în spiritul sărbătorilor de iarnă, 
în perioada 15-31 decembrie, 30 de copii 
și vârstnici din satele Ciuperceni și Poiana 
vor beneficia de mese calde formate din 
mic dejun, prânz și cină. Scopul este de a 
dărui acestor oameni speranță și energie 
pozitivă, căci este foarte important să 
rămânem împreună, iar cei aflați în nevoie 
să fie ajutați.

(Continuare  în  pagina  2)

Ieri, la Alexandria, în sala de conferințe a Consiliului 
Județean Teleorman, a avut loc ședința Consiliului pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Ședința a fost 
condusă de președintele Consiliului Județean Teleorman 
și președinte în exercițiu al Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia, Adrian Ionuț Gâdea. La ședința 
ordinară a Consiliului pentru Dezvoltare Regională 
(CpDR) Sud Muntenia, desfășurată în sală și online, prin 
intermediul aplicației ZOOM, au participat președinții 
Consiliilor județene din cele şapte judeţe componente ale 
Regiunii Sud Muntenia : Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, 

Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman, directorul 
executiv al ADR Sud Muntenia, dr. ing. Liviu Mușat și alți 
specialiști ai acestei Agenții, reprezentantul consiliilor 
locale municipale, cel al consiliilor locale orășenești și cel 
al consiliilor locale comunale din județul Teleorman, 
precum și jurnaliști din presa locală. La întrunire, în 
calitate de ivitați, au participat și vicepreședinții 
Consiliului Județean Teleorman, Adrian Florescu și Maria 
Stoian. 

(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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2Bugetul ADR Sud Muntenia pentru anul 2021, 
aprobat la Alexandria!

Din cauza pestei porcine, dar și a COVID 19,
 carnea de porc este la mare căutare

DSP Teleorman 
angajează un biolog 

debutant

Crucea Roșie Teleorman: Campania 
„Un gest de bine nu e prea scump!”

Sute de persoane 
și obiective, verificate

 dacă respectă 
măsurile COVID 19
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(urmare  din  pagina  1)
 „Împreună facem bine!”, 

ne spun inițiatorii acestei 
campanii. 

Astfel de gesturi poate 
face fiecare dintre noi, după 
posibilități, căci a dărui este 

un înalt gest uman.
„Un gest de bine nu este 

prea scump!” este noul 
p r o i e c t  d e m a r a t  d e  
Societatea Națională de 
Cruce Roșie din România, 
care are loc în nouă județe din 

țară. Beneficiarii proiectului 
derulat în perioada 15-31 
decembrie 2020 sunt copiii 
instituționalizați, victimele 
violenței domestice, vârstnicii 
și familiile defavorizate. 

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.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

România este pregătită, 
în momentul de față, pentru a 
începe vaccinarea pe data 
de 27 decembrie, a anunțat 
președintele Comitetului 
național de coordonare a 
a c t i v i t ă ț i l o r  p r i v i n d  
vaccinarea anti-COVID-19, 
col. dr. Valeriu Gheorghiță. 
De asemenea, medicul 
m i l i t a r  a  p rec i za t  că  
persoanele care vor fi 
vaccinate anti-COVID vor 
primi o adeverință care va 

conține data vaccinării, tipul 
vaccinului, seria și lotul.

„România este pregătită, 
în momentul de față, pentru a 
începe vaccinarea pe data 
de 27 decembrie”, a anunțat 
Valeriu Gheorghiță, miercuri, 
la o întâlnire cu jurnaliștii.

El spune că momentul va 
fi „istoric” în ambele variante 
- dacă va avea succes sau, 
„puțin probabil”, dacă nu va 
avea succes.

„În momentul de față 

Institutul Cantacuzino este 
ech ipat  corespunzător  
pentru a primi vaccinul. În 
momentul ăsta se pregătesc 
celelalte șase centre de 
stocare - încă de mâine (joi - 
n.r.) pornesc congelatoarele 
la minus 80 de grade pentru 
fiecare centru regionale de 
s t o c a r e .  T o a t e  
e c h i p a m e n t e l e  s u n t  
a c h i z i ț i o n a t e  ( . . . )  
Capacitatea de stocare este 
de un milion și jumătate de 

doze la Cantacuzino și încă 
200.000 de doze la centrele 
reg ionale” ,  prec izează 
președintele Comitetului 
Național de coordonare a 
a c t i v i t ă ț i l o r  p r i v i n d  
v a c c i n a r e a ,  p o t r i v i t  
Mediafax.

El a menționat că primele 
persoane vaccinate vor face 
parte din corpul sanitar din 
primele zece spitale COVID-
19.

Valeriu Gheorghiță spune 

că, pentru un grad de 60-
70% din populație, campania 
ar trebui să dureze șase-
șapte luni.

Totodată, președintele 
Comitetului Național de 
coordonare a activităților 
p r i v i n d  v a c c i n a r e a  
precizează că gradul de 
acceptare a vaccinării este 
de 70% la medici și de circa 
de 50% la asistenții medicali 
din spitalele non-COVID 
pentru vaccinare, iar a 
medici lor din spi talele 
COVID de peste 95%.

Șeful Comitetului național 
de coordonare a activităților 
privind vaccinarea a adăugat 
că persoanele care vor fi 
vaccinate anti-COVID vor 
primi o adeverință care va 
conține data vaccinării, tipul 
vaccinului, seria și lotul.

„Va f i  un document 
medico-legal care va conține 
d a t a  v a c c i n ă r i i ,  t i p u l  
vaccinului, seria și lotul. 
Adeverința de vaccinare va fi 
emisă atât pe suport de 
hârtie, în română și engleză, 
înmânată la momentul 
vaccinării sau în format 
electronic. Va fi ca un bilet de 
ieșire din spital”, a explicat 
medicul militar.

El a ținut să precizeze că, 
în acest moment, nu se pune 
problema ca persoanele 
nevacaccinate să fie supuse 
unor  cond i ț ionăr i  sau  
restricții.

Crucea Roșie Teleorman: Campania 
„Un gest de bine nu e prea scump!”

Peste 900 de persoane legitimate, 260 de 
obiective și peste 400 de autovehicule au fost 
verificate de polițiști în cadrul activităților 
desfășurate în ultimele 72 de ore la nivelul 
județului Teleorman. Acțiunile au vizat 
prevenirea și combaterea infectării, precum și 
limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

Peste 240 de efective din cadrul I.P.J. 
Teleorman, polițiști locali, jandarmi și 
pompieri, precum și reprezentanți ai 
Inspectoratului Teritorial de Muncă, Direcției 
Sanitar-Veterinare, I.S.C.T.R, Direcției de 
Sănătate Publică și de la Protecția 
Consumatorului au acționat, în principal, în 
zonele aglomerate din județ – piețe, târguri, 
centre comerciale, zone pietonale, unități de 
învățământ, dar și în trafic – pentru verificarea 
legalității efectuării transportului de persoane 
și mărfuri, precum și respectării măsurilor 
sanitare.

În cadrul celor 27 acțiuni punctuale 
organizate au fost verificate 260 de obiective, 
au fost legitimate nu mai puțin de 960 de 
persoane și verificate 440 de autovehicule, 

totodată fiind verificate documentele 
justificative necesare deplasării persoanelor 
de la domiciliu sau locuință.

Ca urmare a neregulilor constatate, în 
cadrul acțiunilor puctuale au fost aplicate 
peste 100 de sancțiuni contravenționale în 
valoare de aproximativ 5.000 de lei, polițiștii 
reamintindu-le cetățenilor principalele măsuri 
dispuse de autorități în acest context.

Reamintim faptul că organizarea de 
evenimente publice și/sau private (reuniuni cu 
prilejul unor sărbători, nunți, botezuri, 
aniversări, mese festive etc), în spații închise 
și/sau deschise, este interzisă, motiv pentru 
care vă rugăm să respectați prevederile legii; 
în situația în care se va constata că această 
interdicție este încălcată, vor fi aplicate 
sancțiuni contravenționale.

Este important ca fiecare dintre noi să aibă 
un  compor tamen t  responsab i l ,  să  
conștientizeze importanța măsurilor necesar a 
fi respectate în contextul situației actuale și să 
respecte recomandările autorităților.

C.D.

Racul, broasca și o știucă
Într-o zi s-au apucat
De pe mal în iaz s-aducă
Un sac cu grâu încărcat.
Și la el toți se înhamă:
Trag, întind, dar iau de samă
Că sacul stă neclintit,
Căci se trăgea neunit.

Racul înapoi se da,
Broasca tot în sus sălta,
Știuca foarte se izbea
Și nimic nu isprăvea.
Nu știu cine-i vinovat;
Însă, pe cât am aflat,
Sacul în iaz nu s-au tras,
Ci tot pe loc au rămas.

Așa-i și la omenire,
Când în obște nu-i unire:
Nici o treabă nu se face
Cu izbândă și cu pace.

Actualitatea clasicilor

Racul, broasca și știuca
Alecu Donici 

Sute de persoane și obiective, verificate dacă 
respectă măsurile COVID 19

Valeriu Gheorghiță: România, pregătită pentru
 a începe vaccinarea anti-COVID pe 27 decembrie
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De Sfântul Nicolae, Covidul 
a rărit numărul celor prezenți la 
urne și ne-a dăruit o ierarhie 
care, iată, face aproape 
inevitabilă o criză politică 
majoră, care adăugată celor 
din sănătate și economie ar 
duce România pe marginea 
prăpastiei.

În aceste zile, dreapta 
încearcă să trimită stânga în 
opoziție pentru următorii patru 
ani, iar pentru asta are nevoie 
de o coaliție care să asigure nu 
numai stabilitatea politică, ci și 
o bună guvernare. Dar istoria 
post-decembristă ne-a arătat 
că la noi coalițiile politice se 
nasc greu și se destramă 
repede.

Nici coaliția de acum, 
alcătuită din PNL, USR-PLUS 
și UDMR, nu face excepție în 
ce pr ivește  d i f icu l ta tea 
constituirii, rivalitatea dintre 
PNL și USR-PLUS fi ind 
evidentă. Dar asta n-ar trebui 
să ne mire pentru că, așa cum 
ne-am obișnuit, când e vorba 
de ciolan, pricipiile proclamate 
în campania electorală sunt 
lăsate de o parte iar bătălia se 
dă pe funcții și sinecuri.

Rezultatele obținute de 
PNL și  USR-PLUS l-au 
dezamăgit pe președintele 
Iohannis, care și-a văzut visul 
spulberat și preferă să respire 
aer curat într-o viitoare pădure, 
viitoarea coaliție fiind azi 
pentru domnia sa un subiect 
periferic. Aceeași indiferență o 
manifestă și față de posibilii 
viitori premieri. A spus că va 
desemna orice nume rezultat 

din negocieri, fie el Orban, 
Câțu sau „altcineva”. Iar 
analiștii politici se vor da acum 
de ceasul morții să afle cine ar 
putea fi acel sau aceia care se 
ascund în spatele acestui  
„altcineva”.

Ceea ce s-a întâmplat la 
câteva ore după declarațiile 
președintelui întrece însă orice 
imaginaț ie .  Conducerea 
colectivă a liberalilor a decis în 
unanimitate ca PNL să 
p ropună  două  va r ian te   
„colegilor” de la USR, în 
virtutea faptului că dețin 55% 
din voturi le obținute de 
membrii coaliției. Una în care 
Ludovic Orban să fie premier, 
iar Florin Câțu președinte al 
Senatului și a doua în care 
Câțu să fie premier, iar Orban 
p reșed in te  a l  Camere i  
Deputaților. Nici nu s-a stins 
ecoul vorbelor prin care 
Ludovic Orban făcea publică 
știrea că dinspre USR-PLUS a 
venit un comunicat sec, prin 
care usero-plusiștii au anunțat 
că nu sunt de acord cu varianta 
Ludovic Orban premier, ci ar 
susține două nume, Dacian 
Cioloș sau Florin Câțu, 
subliniind că  „un eventual nou 
guvern condus de Ludovic 
Orban, având în vedere 
demisia din funcția de premier 
ș i  n e î n d e p l i n i r e a  
angajamentelor luate față de 
USR-PLUS, nu răspunde 
așteptărilor electoratului de 
centru-dreapta care își dorește 
un nou început și o guvernare 
cu un mandat reformist”.

În această dispută pe funcții 

și liberalii și cei de la USR-
PLUS au uitat că din coaliție 
face parte și UDMR, care n-a 
fost  „băgat în seamă” până 
acum. Și e clar că vor avea și ei 
pretenții, dacă nu pentru 
funcția de premier, măcar 
pentru președinția uneia dintre 
Camere. Ceea ce va complica 
și mai mult lucrurile. Pentru că  
„locurile” sunt deja ocupate de 
colegii  „mai mari” de coaliție.

Este clar că USR-PLUS 
supralicitează dincolo de 
ponderea din coaliție și mult 
peste limitele compromisului 
necesar în orice înțelegere 
politică. Dar de ce ar face-o? 
Aceasta e întrebarea căreia 
vom încerca să-i dăm un 
răspuns.

Un sondaj recent relevă 
faptul că doi din trei votanți ai 
USR nu sunt de acord cu 
intrarea favoriților lor la 
guvernare. În plus, misiunea 
noului Executiv va fi una 
extrem de grea, având de 
rezolvat atât criza medicală, 
cât și crizele economică și 
socială care vor urma. Asta ar 
însemna o serioasă erodare, 
care i-ar face vulnerabili la 
scrutinurile din 2024. Iar dacă 
ne amintim că din același motiv 
au evitat să intre la guvernare 
alături de PNL în toamna lui 
2019, putem suspecta că 
a c e a s t ă  s u p r a l i c i t a r e  
inacceptabilă a pretențiilor lor 
nu înseamnă altceva decât 
crearea unui pretext pentru o 
retragere  „elegantă” din 
ecuație.

Carmen ROBESCU

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel 

Ciolacu, a declarat că anunțul președintelui Klaus Werner 

Iohannis despre desemnarea unui premier va fi amânat, 

fapt ce pare a-i nemulțumi pe pesediști. Faptul că Iohannis 

a spus că a avut o primă rundă de consultări cu 

reprezentanții partidelor parlamentare în vederea 

desemnării primului ministru i-a iritat pe pesediști. Social-

democrații au mers la Palatul Cotroceni cu doctorul 

Alexandru Rafila pentru postul de premier, în timp ce 

liberalii l-au propus pentru funcția de prim-ministru pe 

Florin Cîțu.

Acum pesediștii invocă faptul că România are nevoie de 

un Guvern, unul stabil. Senatorul social-democrat de 

Teleorman Dănuț Cristescu, afirmă că țara are nevoie 

urgentă de un Guvern, mai ales în vreme de pandemie de 

coronavirus. Senatorul Dănuț Cristescu, fost președinte 

al Consiliului Județean Teleorman, crede că Parlamentul își 

va deschide lucrările pe data de 21 decembrie. Dănuț 

Cristescu își dorește să facă parte din comisia buget-

finanțe, transporturi, afirmând că a căpătat multă 

experiență în domeniu în perioada în care era președinte al 

Consiliului Județean Teleorman. Referitor la viitorul 

premier, Dănuț Cristescu îl susține pe Alexandru Rafila, cu 

toate că în adâncul sufletului său știe că nu va fi așa.

Ioan DUMITRESCU

Sebastian Burduja precizează că şi-a depus miercuri 
demisia din funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor 
după ce a primit certificatul constatator de la Biroul Electoral 
al Circumscripţiei 42 - Bucureşti, în care a fost ales deputat 
PNL, deoarece nu i s-a părut normal să încaseze două salarii 
şi nici să ocupe două demnităţi incompatibile, chiar şi pentru o 
scurtă perioadă de timp.

"Poziţia de deputat în Parlamentul României este 
incompatibilă cu poziţia mea actuală de secretar de stat la 
Ministerul Finanţelor Publice. Astfel, mi-am depus demisia la 
premierul României, ca gest de normalitate, pentru că luni îmi 
voi prelua mandatul în Parlament. Aş mai fi putut rămâne 
maxim 15 zile, dar nu mi s-a părut normal să încasez două 
salarii şi nici să ocup două demnităţi incompatibile, fie şi 
pentru o scurtă perioadă. A fost un an extrem de interesant, 
pentru care voi rămâne întotdeauna mândru şi recunoscător. 
Sunt, de asemenea, onorat că am făcut parte din acest 
Guvern şi le mulţumesc preşedintelui PNL, Ludovic Orban, şi 
Ministrului Finanţelor Publice, Florin Cîţu, pentru încredere şi 
pentru tot ce am construit împreună, alături de oamenii 
extraordinari din minister şi din guvern. Raportul de activitate 
al acestui an la MFP este public şi poate fi consultat aici: 
https://www.burduja.ro/mandat_MFP Vă asigur că voi 
continua misiunea din Parlament, cu aceeaşi onoare şi 
responsabilitate", a afirmat Burduja într-o postare pe 
Facebook.

Sebastian Ioan Burduja a fost eliberat, la cerere, din 
funcţia de secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, 
printr-o decizie a prim-ministrului interimar Nicolae Ciucă 
publicată miercuri în Monitorul Oficial.

Desemnarea premierului 
se tot amână

Burduja (PNL): Nu mi s-a
 părut normal să încasez două 

salarii şi nici să ocup două 
demnităţi incompatibile

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, 
miercuri, că pădurea este "aurul de mâine" şi a 
punctat că în România trebuie să existe 
industrii performante şi nepoluante.

Şeful statului a participat la un eveniment 
organizat la Bolintin Vale cu prilejul închiderii 
oficiale a campaniei naţionale de împădurire "O 
pădure cât o ţară!".

El a arătat că a acordat patronajul campaniei 
"O pădure cât o ţară!", care a debutat în 
primăvară, deoarece a crezut în acest obiectiv.

"S-au plantat 50 de milioane de puieţi. S-au 
plantat pe diverse terenuri, în zone montane, în 
zone de câmpie foarte multe, în jur de 3.000 de 
parcele s-au plantat de la zero, deci unde nu a 
existat pădure. Este un rezultat notabil şi vreau 
în această zi să-i felicit pe toţi cei care au 
participat, începând de la ministrul Mediului, cei 
de la Regie, cei care au plantat efectiv, 
muncitorii din diferitele ocoluri silvice, dar şi 
voluntarilor. Cred că nu sunt doar rezultate 

statistic foarte bune, ci care ne încurajează 
(...)", a spus Iohannis.

Şeful statului a subliniat beneficiile pe care 
le au pădurile.

El a indicat că există măsuri de diverse tipuri 
pentru a obţine acest rezultat, dând ca exemple 
renunţarea la carburantul fosil şi folosirea altor 
surse de energie, renunţarea în următoarele 
decenii la maşinile pe benzină şi folosirea celor 
electrice sau pe hidrogen.

Președintele a precizat că seceta din 
primăvară sau multiplele inundaţii sunt urmări 
ale încălzirii globale.

"Şi aici, stăm în mijlocul lui decembrie şi 
parcă ar fi noiembrie. Unde-i zăpada? Probabil, 
vă daţi seama, este tot un indiciu că încălzirea 
globală nu este o poveste de gazetă, ci este un 
efect absolut nedorit al dezvoltării industriale. 
Nu vreau să oprim dezvoltarea industrială, 
dimpotrivă, dar vreau să avem şi să construim 
în România industrii performante, industrii 
nepoluante, industrii inteligente şi, în general, o 
economie circulară. Asta înseamnă să folosim 
tot ce poate fi refolosit, pentru a proteja, iarăşi, 
mediul şi, în final, de ce să nu o spunem, să 
ducem în general o viaţă mai sănătoasă, o viaţă 
mai bună. Aceste lucruri trebuie să le facem 
împreună şi asta este o provocare şi pentru 
Guvernul care se va forma şi pentru următorul 
şi următorul. Este o provocare pentru generaţii 
întregi. Eu mă declar un adept al acestor politici 
şi le voi promova permanent şi cu toate 
guvernele pe care mai prind eu", a mai spus 
Iohannis.

Iohannis: Vreau să construim în 
România industrii performante şi nepoluante;

 pădurea, aurul de mâine

USR  caută un pretext pentru a ieși 
din ecuație?
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Proiectele de hotărâre 

aflate pe ordinea de zi spre 
aprobare au avut în vedere 
activitatea Agenției pentru 
Dezvoltare Regională Sud 
M u n t e n i a  ( A D R  S u d  
Muntenia). Astfel, membrii 
Consiliului pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia au 
avizat favorabil: raportul de 
ac t i v i t a te  a l  Agen ț i e i ,  
proiectele referitoare la 
modificarea statutului și a 
„ R e g u l a m e n t u l u i  d e  
organizare și funcționare al 
Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Sud Muntenia”, 
precum și noua organigramă, 
alături de statul de funcții al 
instituției. În cadrul aceleiași 
ședințe a fost aprobat  
bugetul aferent anului 2021 al 
ADR Sud Muntenia, aprobată 

componența Comisiei de 
cenzori și au fost desemnați 
reprezentanții  Regiunii de 
Dezvoltare Sud Muntenia în 
Comitetul de Monitorizare a 
Programului Operațional 
Regional 2014-2020. 

Informările realizate la 
finalul reuniunii au vizat 
s t a d i u l  i m p l e m e n t ă r i i  
Programului Operațional 
Regional 2014 – 2020 în 
Regiunea  Sud Muntenia, 
date referitoare la viitorul 
exercițiu financiar, faza de 
implementare a Programului 
Interreg VA România – 
B u l g a r i a  ( 2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) ,  
precum și măsuri le de 
pregătire a viitorului Program 
Interreg VI A România – 
Bulgaria. 

C o n s i l i u l  p e n t r u  
Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia este organismul 
regional deliberativ, fără 
personalitate juridică, care 
este constituit şi funcționează 
pe principii parteneriale la 
nivelul regiunii de dezvoltare 
Sud Muntenia, în scopul 
coordonării activităților de 
elaborare şi monitorizare ce 
decurg din politicile de 
dezvoltare regională. CpDR 
Sud Muntenia este alcătuit 
din 28 de membri, câte patru 
de la nivelul fiecărui județ din 
regiunea Sud Muntenia, 
respec t i v  p reșed in te le  
c o n s i l i u l u i  j u d e ț e a n ,  
reprezentantul consiliilor 
l o c a l e  m u n i c i p a l e ,  
reprezentantul consiliilor 
l o c a l e  o r ă ș e n e ș t i ,  
reprezentantul consiliilor 
locale comunale. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
precizează faptul că în data de 14 decembrie 2020 s-a 
încheiat procesul de depunere a cererilor de solicitare a 
ajutorului de stat pentru susținerea activității producătorilor 
din sectorul vitivinicol, în contextul crizei economice generate 
de pandemia COVID-19.

Conform conducerii APIA, în baza de date a instituției au 
fost înregistrate 913 de cereri pentru accesarea acestui 
ajutor de stat, pentru o suprafață eligibilă la plată de 
18.837,36 ha. 

Bugetul alocat acestei scheme de ajutor finaciar este de 
59.500.000 lei, banii provenind de la bugetul de stat, în limita 
prevederilor bugetare aprobate pe anul 2020 Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Cele mai multe 
solicitări pentru accesarea acestui ajutor de stat au fost 
depuse de viticultori din județele Vrancea, Constanța, Arad, 
Alba și Galați. În mod oarecum surprinzător, audepus la APIa 
cereri și 657 de viticultori din București, pentru o suăprafață 
de 1.814 hectare cultivate cu vie. Din județul Teleorman, un 
singur viticultor din zona Zimnicea va beneficia de ajutorul de 
stat de 500 euro/ha, pentru suprafața eligibilă de 200 de 
hectare de vie.    

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 
decembrie 2020.

George ZAVERA

Bugetul ADR Sud Muntenia pentru anul 2021, 
aprobat la Alexandria!

Din cauza pestei porcine, dar și a COVID 19,
 carnea de porc este la mare căutare

(urmare  din  pagina  1)
Pentru a evita acest lucru, inspectorii 

sanitari veterinari inspectează majoritatea 
târgurilor din judeţ, dar vin şi cu unele 
recomandări pentru cetăţeni.

Aceştia nu vor să rişte nimic şi asta pentru 
că, din experienţa anilor trecuţi, au existat 
cazuri când în târguri s-au vândut porci a 
căror carne a fost infestată cu trichineloză.

Pentru evitarea toxiinfecţiilor alimentare şi 
evitarea posibilei infestări cu parazitul 
Trichinella, este recomandat să cumpăraţi 
carne de porc, produse sau preparate 
obţinute din aceasta de la persoane 
neautorizate, precum şi din locuri sau spaţii 
neautorizate şi nesupravegheate sanitar 
veterinar. Carnea proaspătă trebuie 
cumpărată doar din unităţi autorizate, care, 
prin programul de control implementat de 
inspectorii sanitari veterinari garantează că 
aceasta provine din abatoare autorizate, 
unde asistenţa sanitară veterinară este 
asigurată permanent.

Crescătorii de animale trebuie să ştie că 
„mişcarea porcilor vii către abator, atunci 
când trec printr-un târg de animale, se poate 

efectua numai dacă animalele sunt însoţite de 
certificatul de sănătate, de formularul de 
mişcare şi de documentul privind informaţiile 
pentru lanţul alimentar.

Sacrificarea porcilor şi comercializarea 
cărnii sunt interzise în târgurile de animale şi 
în vecinătatea acestora. Pentru a respecta 
legea şi nu a avea astfel probleme cu 
autorităţile, crescătorii care vor să vândă 
porci vii în târg trebuie să verifice dacă târgul 
este autorizat sanitar veterinar şi este 
supravegheat de un medic veterinar. La 
intrarea în târg, se recomandă ca medicul 
veterinar responsabil să examineze 
animalele aduse la vânzare.

O recomandare extrem de importantă, de 
care trebuie să ţină cont toţi cetăţenii care 
cumpără porci de la crescătorii individuali, 
direct din gospodăriile acestora sau din 
târguri. Aceştia nu trebuie să prepare carnea 
sau să o consume până nu obţin de la medicul 
veterinar atestatul că a fost examinată pentru 
Trichinella spiralis, cu rezultat negativ. 
Recomandarea este valabilă şi pentru carnea 
obţinută de la porcii mistreţi.

C. DUMITRACHE

Direcț ia de Sănătate 
Publică Teleorman demarează 
procedura de angajare pe o 
perioadă determinată, fără 
concurs, pe perioada stării de 
alertă, cu încetare de drept a 
contractului individual de 
muncă în cel mult 30 de zile de 
la data încetării stării de alertă, 
în baza prevederilor legale, a 
unui biolog debutant în 
Laboratorul de diagnostic și 
invest igare în sănătate 
p u b l i c ă –  D i a g n o s t i c  
microbiologic.

Condițiile generale de 
participare sunt: cetățenia 
română, cetățenie a altor state 
membre ale Uniunii Europene 
sau a statelor aparținând 
Spațiului Economic European 
și domiciliul în România; 

cunoașterea limbii române, 
scris și vorbit; vârsta minimă 
reglementată de prevederile 
legale; capacitate deplină de 
exercițiu; o stare de sănătate 
corespunzătoare postului 
pentru care candidează, 
atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberată de medicul 
de familie sau de unitățile 
sanitare abilitate; îndeplinirea 
condițiilor de studii și, după 
caz, de vechime sau alte 
condiții specifice potrivit 
cerințelor postului; să nu fie 
c o n d a m n a t ă  p e n t r u  
săvârșirea unei infracțiuni 
contra umanității, contra 
statului ori contra autorității, de 
serviciu sau în legătură cu 
serviciul, care împiedică 
înfăptuirea justiției, de fals ori a 

unor fapte de corupție sau a 
unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea.

La înscr ierea pent ru  
angajarea pe postul de biolog 
debutant, candidatii vor trimite 
dosarul electronic, în perioada 
18-21 decembrie  2020 (ora 
14.00), prin e-mail, în format 
pdf, într-un singur mesaj, pe 
adresa: runostr@dsptr.ro, iar 
la subiectul mesajului se va 
scrie „dosar concurs biolog” și 
numele persoanei. 

Detalii cu privire la actele 
care trebuie depuse pot fi 
găs i t e  pe  s i t e -u l  DSP 
Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

DSP Teleorman angajează un 
biolog debutant

În conformitate cu prevederile art. 4, alin (1) din Legea nr. 
56 din 15.05.2020 pentru recunoașterea meritelor 
personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva 
COVID – 19: ”Urmașii personalului medical decedat în urma 
complicațiilor medicale cauzate de infectarea cu 
coronavirusul COVID-19 beneficiază de următoarele 
drepturi:

a) dreptul la pensie de urmaş până la împlinirea vârstei de 
18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de 
învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea 
acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani;

b) pensie de urmaş egală cu 75% din salariul de 
bază/solda de funcţie/salariul de funcţie avut/avută de 
personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) la data 
decesului;”

Aliniatul (2) al art. 4 din Legea nr. 56/2020 menționează 
că,”soţia/ soţul  supravieţuitoare/ supravieţuitor beneficiază 
de drepturile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) dacă nu se 
recăsătoreşte.”

De asemenea, prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 
56/2020 menționează:”în termen de 15 zile de la data 
acordării drepturilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) şi alin. 
(2), beneficiarul optează pentru drepturile stabilite conform 
Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi pensia de urmaş 
stabilită potrivit prezentei legi.”

Precizăm că până la clarificarea aspectelor legate de 
aplicarea Legii nr. 56/2020, casele teritoriale de pensii vor 
stabili și plăti drepturile de pensie conform Legii nr. 263/2010, 
urmând ca după modificarea Legii nr. 56/2020 să se 
stabilească și drepturile prevăzute de acest act normativ, 
drepturi care vor fi acordate de la data de la care se cuvin.

B.P.

Casa Judeteană de Pensii Teleorman informează:

Urmașii personalului medical 
decedat în urma infectării cu 

COVID-19 vor beneficia de 
pensie de urmaș

  Din Teleorman, un singur 
viticultor va beneficia de ajutorul 

de stat de 500 euro/ha
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



Curtea Constituțională (CCR) a admis 
miercuri, cu majoritate de voturi, sesizarea 
președintelui Klaus Iohannis împotriva legii care 
interzice referirile la identitatea de gen în școli, au 
declarat pentru G4Media.ro surse din cadrul 
CCR.

Legea, inițiată de PMP și adoptată pe 16 iunie 
de Parlament, interzice în unităţile, instituţiile de 
învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei 
şi formării profesionale, inclusiv în unităţile care 
oferă educaţie extraşcolară, activităţile „în 
vederea răspândirii teoriei sau opiniei identităţii de 
gen, înţeleasă ca teoria sau opinia că genul este 
un concept diferit de sexul biologic şi că cele două 
nu sunt întotdeauna aceleaşi”, precum şi a 

activităţilor care contravin principiilor prevăzute la 
art. 3 al Legii 1/2011.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Salvaţi Copiii România lansează o campanie manifest 
cu o expoziţie de fotografie la Muzeul Naţional de Artă 
despre copiii vulnerabili care au abandonat şcoala, pentru 
a determina autorităţile să redeschidă şcolile în ianuarie 
2021, transmite Agerpres.

În total, 30 de copii sunt incluşi în campania manifest 
'Ajută-ne să nu-i lăsăm să devină #CopiiPierduti'. 
Expoziţia de fotografie de la Muzeul Naţional de Artă 
poate fi vizitată de miercuri până pe 10 ianuarie 2021.

„Campania se adresează în special autorităţilor, 
pentru a le determina să redeschidă şcolile în luna 
ianuarie 2021, în siguranţă pentru copii şi personalul 
didactic şi nedidactic, să asigure astfel accesul la 
educaţie pentru cei mai vulnerabili dintre copiii care 
trăiesc în condiţii de sărăcie şi izolare socială şi se află în 
pragul abandonului şcolar şi să trateze cu adevărat 
educaţia ca prioritate naţională”, se arată într-un 
comunicat de presă al organizației.

„Salvați copiii” atrage atenția că lipsa educaţiei 
menţine copiii 'captivi' în sărăcie şi ciclul intergeneraţional 
al excluziunii sociale.

„Acesta este adevărul indezirabil pe care cei 278.000 
de tineri între 18 şi 25 de ani fără studii elementare 
finalizate îl trăiesc astăzi. La această situaţie generală de 
excluziune socială prin sărăcie s-a adăugat gestionarea 
defectuoasă şi non-empatică faţă de copiii vulnerabili ai 
sistemul educaţional în timpul pandemiei de COVID-19, 
ceea ce a condus inevitabil la fenomenul de excluziune 
educaţională, prin privarea accesului la educaţia online 
pentru 1.000.000 de copii care reprezintă aproape două 
treimi dintre copiii de vârstă şcolară ce vor constitui în 
curând generaţia viitorilor adulţi într-un viitor nesigur al 
acestei lumi”, menţionează Salvaţi Copiii.

Neparticiparea unui număr atât de mare de copii (40% 
din întreaga populaţie şcolară) constituie „o criză fără 
precedent în educaţie, efect direct şi exclusiv al deciziilor 
politice”.

Astfel, Salvaţi Copiii propune o serie de măsuri pentru 
2021, printre care deschiderea grădiniţelor şi a şcolilor 
pentru a permite educaţia faţă în faţă, în condiţii de 
siguranţă sanitară pentru toţi participanţii la actul de 
educaţie, începând din ianuarie 2021, ştiut fiind faptul că 
educaţia online nu permite o interacţiune socială reală şi 
dezvoltarea competenţelor sociale, a abilităţilor de 
comunicare şi de asimilare a valorilor sociale şi creează 
dificultăţi insurmontabile pentru copiii vulnerabili social şi 
cu un ritm de dezvoltare diferit.

Întocmirea unui plan de urgenţă pentru recuperarea 
pierderilor în educaţie în special în grupurile vulnerabile 
din comunităţile sărace care, în 2020, au fost excluse 
educaţional din cauza absenţei tehnologiilor moderne de 
comunicare online din familii ori şcoli; elaborarea şi 
supunerea spre dezbatere publică a unui un plan 
strategic coerent şi adecvat bugetat pentru asigurarea 
echităţii în educaţie, cu prioritate copiilor dezavantajaţi, 
celor cu cerinţe educaţionale speciale şi copiilor cu 
dizabilităţi sunt alte propuneri ale organizaţiei.

Salvaţi Copiii mai consideră că trebuie asigurat 
personalul necesar extinderii progresive a programelor 
de tip 'Şcoală după şcoală' (de la 8:00 la 16:00/17:00), 
generalizat treptat programul naţional de asigurare a unei 
mese calde pentru toţi copiii din grădiniţe, şcoli şi licee şi 
asigurată medicina şcolară şi consilierea psihologică în 
sistemul educaţional. Alte propuneri ale Salvaţi Copiii 
sunt depolitizarea învăţământului, dublarea alocărilor 
bugetare pentru educaţie şi modificarea legislaţiei pentru 
a asigura participarea elevilor (începând din gimnaziu), a 
părinţilor şi cadrelor didactice în procesul decizional şi în 
mecanismele de monitorizare şi evaluare a activităţii 
şcolare.

Salvaţi Copiii cere 
autorităţilor să redeschidă 

şcolile în ianuarie 2021

Î n  u r m a  u n u i  s t u d i u ,  
cercetătorii au fost surprinși să 
descopere că brânza și vinul ar 
putea reduce apariția declinului 
cognitiv.

Cercetătorii au descoperit că 
un mare impact asupra acuității 
cognitive îl au brânza și vinul 
consumate. Mai mult, acest 
impact este unul pozitiv. 
Descoperirile fac parte 
dintr-un studiu de mari 
dimensiuni, condus de 
Iowa State University și 
publicat în Journal of 
Alzheimer's Disease, 
unde se  vorbeș te  
despre legătura dintre 
d i e t ă  ș i  d e c l i n u l  
cognitiv.

Una dintre cele mai 
s e m n i f i c a t i v e  
descoperiri ale studiului 
arată că brânza este 
unul dintre alimentele care 
p r o t e j e a z ă  î m p o t r i v a  
problemelor cognitive, chiar și 
atunci când înaintăm în vârstă. 
Și, așa cum bine știm, nimic nu 
merge mai bine cu brânza decât 
vinul. Cercetătorii au descoperit 
și că în urma consumului zilnic 

de alcool, în special de vin roșu, 
f u n c ț i i l e  c o g n i t i v e  s e  
îmbunătățesc.

”Am fost plăcut surprins să 
văd că rezultatele noastre 
sugerează consumul zilnic și 
responsabil de brânză și vin, nu 
numai că ne ajută să trecem 
peste pandemia de COVID-19, 

dar ne ajută să facem față celor 
mai complexe probleme”, spune 
Auriel Willette, profesor de 
nutriție și știință alimentară.

Willette și echipa lui de 
cercetători au studiat datele 
colectate de la 1.787 de adulți 
din Marea Britanie care au fost 

nevoiți să răspundă unor 
chestionare. Participanții au fost 
întrebați de consumul de 
alimente și băuturi, printre care 
și fructele proaspete, fructele 
uscate, salata, legumele crude, 
gătite, peștele gras, slab, carnea 
procesată, de pui, vită, porc, 
miel, brânză, cereale, pâine, 

ceai și cafea, bere și 
cidru, vin, șampanie și 
lichior. Chestionarele și 
răspunsurile au fost 
trimise și completate în 
curs de zece ani.

”În funcție de factorii 
genetici, anumiți indivizi 
păreau să fie mai 
protejați de efectele 
produse de Alzheimer, 
în timp ce alții se 
confruntau cu un risc 
crescut. Acestea fiind 
spuse, cred că alegerile 

alimentelor potrivite pot preveni 
bolile și declinul cognitiv. 
Căutăm să îmbunătățim modul 
în  ca re  mâncăm,  as t fe l  
contribuim la o mai bună 
înțelegere a Alzheimerului și 
putem pune întoarce această 
traiectorie”.

În urma unui nou studiu s-a descoperit o 
legătură între vitamina D și tractul gastrointestinal, 
mai ales că vitamina D este asociată virusului 
COVID-19.

Deficitul de vitamina D este asociat cancerului, 
bolilor cardiovasculare și osteoporozei, iar un 
studiu recent a descoperit o legătură între forma 
activă de vitamină și bacteriile tractului 
gastrointestinal.

Vitamina D este esențială pentru o imunitate 
puternică și menținerea sănătății dinții și oaselor. 
Numeroase studii arată că nivelul scăzut de 
vitamina D din sânge corelează cu un număr de 
boli, printre care amintim și cancerul, bolile 
cardiovasculare, diabetul și osteoporoza. Câteva 
studii sugerează că un nivel scăzut de vitamină D 
este asociat cu o formă severă a virusului COVID-
19, deși cercetările sunt neconcludente.

În ciuda asocierii, rezultatele asupra 
beneficiilor suplimentelor cu vitamină D pentru 
prevenirea bolilor în rândul persoanelor 
sănătoase sunt mixte. De exemplu, un studiu 
clinic sugerează că suplimentele cu vitamină D 
previn bolile cardovasculare și cancerul în rândul 
persoanelor vârstnice. Un alt studiu nu arată 
niciun rezultat în privința administrări i 
suplimentelor pentru îmbunătățirea sănătății 
oaselor.

Oamenii de știință de la Universitatea din 
California au descoperit o explicație în acest sens, 
iar rezultatele lor au fost publicate în Nature 
Communications. Lucrarea sugerează că 
bacteriile din tractul gastrointestinal joacă un rol 
vital în convertirea vitaminei D.

Atunci când medicii și cercetătorii au vrut să 
determine nivelul individual de vitamina D, aceștia 
au măsurat nivelul precursorului inactiv, deoarece 
acesta reflectă cât de multă vitamină D este 
stocată în organism. Acest factor crucial ar putea fi 
modul în care vitamina se metabolizează și nu 
modul în care se depozitează. Atunci când au 
măsurat câtă vitamină D se regăsește în sângele 
bărbaților vârstnici, cercetătorii au descoperit că 
nivelul este corelat cu diversitatea bacteriilor 
prezente în tractul gastrointestinal. De asemenea, 
nivelul de vitamina D activă a fost corelat cu 
numărul de bacterii prietenoase din tractul 
gastrointestinal.

CCR: Legea care interzice orice referire 
la identitatea de gen în școli este

 neconstituțională

Brânza și vinul reduc apariția declinului cognitiv

Vitamina D și legătura cu tractul gastrointestinal
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Fundația de bază și primul principiu de credință este de a ști 
că există un Creator ce a adus toate lucrurile în existență. Toate 
entitățiile spirituale sau fizicești vin în existența din adevăratul 
Creator.  Acest Dumnezeu este unul, și nu doi, și nu mai mulți. 
El este unul, într-o completă unificacitate ce întrece orice formă 
de unitate. Nu este unul dintr-o categorie ce include multiple 
entități individuale, nici unul într-o formă de corp ce este divizat 
în părți sau dimensiuni. El este complet unificat, și nu există o 
unificare similară nicăieri.

Dacă Dumnezeu ar fi avut corp și formă, El ar fi fost limitat și 
definit, pentru că este imposibil să fie un corp ce nu are limite. 
Orice lucru ce are limite și definiții, în virtutea corpului, are  
limite și puteri îngrădite.  Puterea lui Dumnezeu nu este o 
putere a corpului. Și din moment ce nu are corp, El nu poate fi 
afectat de nicio circumstanță ce poate afecta un corp.  Este 
imposibil pentru El să fie altceva decât Unul.

Cunoașterea existenței lui Dumnezeu, a fost inclusă ca 
poruncă și atenționarea prohibiției împotriva idolatriei, atât lui 
Adam cât și descendențiilor lui. Porunca de  a ști și a 
recunoaște existența lui Dumnezeu include acceptarea 
Împarăției Sale și constantă  Autoritate.

Mihail TĂNASE

Thermo King, companie 
care a revoluționat transportul 
alimentelor înainte de cel de-
al Doilea Război Mondial, 
l u c r e a z ă  c u  c o m p a n i i  
farmaceutice, guverne și firme 
de logistică pentru a se 
asigura că vaccinurile sunt 
păstrate la rece, relatează 
CNN.

Pentru ca acest lucru să se 
întâmple, firma a reutilizat 
containere utilizate în mod 
obișnuit pentru transportul 
tonului proaspăt în Japonia, 
care necesită condiții similare 
de frig.

 „Am luat acel produs și l-
am modificat”, a declarat 
p e n t r u  C N N  B u s i n e s s  
F r a n c e s c o  I n c a l z a ,  
președintele Thermo King 
Europa, Orientul Mijlociu și 
Africa.

Tonul trebuie depozitat la -
60 grade Celsius pentru a-și 
menține calitatea și nuanța de 
roșu intens când ajunge la 
supermarketuri și restaurante, 
a spus Incalza. Vaccinul 
împotriva coronavirusului 
dezvo l ta t  de  P f i ze r  ș i  
BioNTech trebuie depozitat la 
-70 grade Celsius în timpul 
transportului.

Așadar, Thermo King, care 
f a c e  p a r t e  d i n  T r a n e  
Technologies, cu sediul în 
Ir landa, a făcut câteva 
modif icăr i ,  adăugând o 
izolaț ie supl imentară și 
r e g l â n d  s i s t e m u l  d e  

refrigerare, astfel încât să 
poată fi și mai rece. Fiecare 
container de 20 de metri 
lungime poate transporta 
300.000 de doze de vaccin 
Pfizer – primul care a fost 
aprobat pentru utilizare de 
către țările occidentale după 
teste riguroase – pe uscat sau 
pe mare. Unele au fost deja 
vândute și își fac drum pe tot 
globul.

Produsele farmaceutice 
trebuie, în general, păstrate la 
o temperatură de 2 până la 8 
grade Celsius în timpul 
transportului. Dar vaccinul 
Pfizer este diferit. Un alt 
vaccin produs de Moderna, 
poate fi păstrat la -20 grade 
Celsius.

Experții în logistică spun că 
m e n ț i n e r e a  l a  r e c e  a  
vaccinurilor este una dintre 
principalele probleme în 
distribuirea lor în întreaga 
lume. Dar ei cred că este 
posibil, având în vedere 

sofisticarea așa-numitului 
„lanț de frig”, care a menținut 
zeci de ani mâncarea și 
medicamentele din întreaga 
lume la temperaturi specifice.

Tehnologia nu este ieftină. 
Imperial College din Londra 
constată că o mare parte din 
cheltuielile programelor de 
vaccinare provin din cerințele 
lanțului  rece, care pot 
reprezenta până la 80% din 
costurile totale, notează 
Mediafax.

Secur i tatea este,  de 
asemenea, o preocupare. La 
începutul acestei luni, IBM a 
declarat că a constatat că 
hackerii vizau actori cheie din 
lanțul de frig și că efortul avea 
„semnele distinctive ale unui 
atac sponsorizat de un stat”. 
Companiile care alcătuiesc 
lanțul  de fr ig spun că 
produsele lor sunt sigure și nu 
consideră atacurile drept o 
amenințare majoră.

Administratorul  firmei SC ALSAD CONSERV SRL, J34/240/1995, CUI 7491657, Sandu 
Alexandru, declară pierdute anexele de autorizare conform Legii 350/2003 pentru sediu și 
punct de lucru. Le declar nule.

Anunţ

La 17 decembrie 
1 8 4 3  s - a  n ă s c u t  
E l i sabe ta  (Pau la -
Ottilia-Elisa), prinţesă 
de Wied, regină a 
României. S-a afirmat 
ş i  c a  s c r i i t o a r e ,  
p u b l i c â n d ,  s u b  
pseudonimul Carmen 
S y l v a ,  p o v e s t i r i ,  
legende, piese de 
tea t ru :  "Poveş t i le  
Peleşului", "Prinţul 
codrului". Membră de 
onoare a Academiei 
Române (n. 17/29.12) 
(m. 1 februarie 1916)

Printesa germana 
E l isabeth  Pau l ine  
Ottilie Luise zu Wied 
avea 26 de ani cand a 

venit in Romania, in 1869, pentru a i se alatura, ca sotie, lui 
Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, principele domnitor, si el 
de obarsie germana, care conducea tara din 1866. Cand, in 
1881, Carol I a fost proclamat rege, Elisabeta a devenit cea 
dintai regina a Romaniei.

Vorbind mai multe limbi, clasice si moderne, instruita si 
inzestrata cu un anume talent literar, regina a patruns in lumea 
literelor romanesti sub numele de Carmen Sylva, a scris si 
publicat poezii, romane, povestiri, in engleza, franceza, 
germana, si a sprijinit scriitori, muzicieni si artisti plastici 
romani. In timpul Razboiului de Independenta, a infiintat 
spitale, a organizat ingrijirea ostasilor raniti, a procurat 
medicamente, a avut grija de familiile sarace – pe scurt, s-a 
implicat, cu sarg, in numeroase acte caritabile si a incurajat 
doamnele de neam mare sa faca la fel. A ramas astfel 
cunoscuta de catre posteritate mai degraba in aceste ipostaze 
– mama a ranitilor, protectoare a artelor si literata, insa 
contributia ei istorica la dezvoltarea Romaniei a fost cu mult 
mai vasta.

Dintr-o tara aflata la portile Orientului, aproape necunoscuta 
Occidentului Europei, Romania a devenit, in vremea domniei 
lui Carol I si a Elisabetei, un stat – in sfarsit – european, din 
punct de vedere cultural si politic. Nu stiu in ce masura ne mai 
putem da seama azi cat de mare a fost efortul necesar pentru a 
obtine un asemenea rezultat; e insa cu adevarat miscatoare 
stradania celor doi suverani de a-si face cunoscuta si 
respectata tara de adoptie.

Carol I s-a concentrat, cum era firesc in acele vremuri, 
asupra politicii, insa efortul Elisabetei I de a ajuta la dezvoltarea 
tarii a fost la fel de mare ca si acela al regelui; un efort inteligent, 
constant si neobosit, pe care regina, cu intelepciune, a stiut sa-l 
plaseze acolo unde se potrivea.

Nu s-a amestecat in politica; in schimb, intelegand foarte 
bine ca o tara se face cunoscuta si pretuita tot atat prin cultura 
ei, cat si prin rolul ei politic, a fost o entuziasta protectoare a 
artelor si a promovat intens, cum am spune azi, literatura 
nationala, artele frumoase si mestesugurile romanesti.

România reală
Cunoașterea divinității

Povestea primei mari REGINE 
a României

Institutul Național pentru Antropologie și 
Istorie (INAH) al țării a anunțat că încă 119 
cranii au fost dezvăluite. Turnul a fost 
descoperit în 2015 în timpul lucrărilor de 
restaurare a unei clădiri din 
capitala Mexicului.

Experții cred că turnul 
face parte dintr-un templu 
destinat zeului aztec al 
Soarelui ,  războiului  și  
sacrificiului uman. Cunoscut 
drept Huey Tzompantli, 
turnul plin de cranii era situat 
cândva într-un colț al 
p a r a c l i s u l u i  l u i  
Huitzilopochtli, protectorul 
c a p i t a l e i  a z t e c e  
Tenochtitlan.

Aztecii au fost un grup de 
oameni care vorbeau limba 
nahuatl și care au dominat 
regiuni vaste din centrul 
Mexicului, între secolele XIV 
și XVI.

Imperiul lor a fost înlăturat 
de către invadatorii conduși de conchistadorul 
Hernán Cortés, care a capturat Tenochtitlan în 
1521. O structură similară celei din Huey 
Tzompantli a înspăimântat soldații care îl 
însoțeau pe conchistador atunci când au 
invadat orașul.

Structura cilindrică se află în apropierea 

Catedralei Metropolitane construită deasupra 
Templului Superior (Templo Mayor), unul dintre 
principalele temple din Tenochtitlan, cunoscut 
acum drept Ciudad de México.

„ Te m p l u l  S u p e r i o r  
continuă să ne surprindă, iar 
Huey Tzompantli este fără 
îndoială una dintre cele mai 
impresionante descoperiri 
arheologice din țara noastră 
în ultimii ani”, a declarat 
Alejandra Frausto, ministrul 
Culturii din Mexic.

Arheologii au identificat 
trei faze de construire a 
turnului, care datează între 
1486 și 1502, potrivit BBC.

Descoperirea inițială a 
turnului i-a surprins pe 
a n t r o p o l o g i ,  c a r e  s e  
așteptau să găsească cranii 
ale tinerilor soldați, însă au 
găsit și cranii de femei și 
cop i i ,  as t fe l  s tâ rn ind  
dezbateri despre practica 

sacrificiului uman din Imperiul Aztec.
„Deși nu putem spune câți dintre acești 

indivizi au fost luptători, poate că unii erau luați 
ostatici pentru ceremoniile de sacrificare. Știm 
cu certitudine că toți au fost sacrificați sau 
transformați în ofrande pentru zei”, a spus 
arheologul Raul Barrera.

Containerele în care se transporta ton proaspăt, 
folosite pentru vaccinuri

Noi secțiuni dintr-un turn aztec
 al craniilor au fost descoperite de arheologi



1661: S-a născut Christopher Polhem, inventator 
suedez (d. 1751).
1737: A murit Antonio 

Stradivari, cunoscut 
c r ea to r  i t a l i an  de  
instrumente cu coarde, 
în special viori, rămase 
celebre până astăzi (n. 
1644).
1846: A murit Veniamin 

Cos t a che ,  c ă r tu ra r ,  
traducător şi poet român, 
mitropolit al Moldovei (n. 
1768).
1856: S-a născut Sir 

Joseph John Thomson, 
fizician englez, laureat al 
Premiului Nobel (d. 1940).
1865: Sclavia a fost 

abolită o dată cu intrarea 
în vigoare a celui de-al 13-
lea amendament din 
Constituţia SUA.
1925: S-a născut Vasile Veselovski, compozitor de 

muzică uşoară (d. 1998).
1989: A murit Franz Liebhard, poet român (n. 1899).
1993: A murit Gheorghe Cozorici, actor român de teatru 

şi film (n. 1933).
1995: A murit Nathan Rosen, fizician israelian (n. 

1909).
2006: A murit Ion Rotaru, critic şi istoric literar român 

(n. 1924).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună 
la palat 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:15 Zi de zi 13:30 Guşti ! Şi apoi 
mănânci 14:00 Telejurnal 15:10 
Opre Roma 16:00 EURO polis 
17:10 Furtună la palat 18:30 
Comisarul Rex 20:00 Telejurnal 
21:10 O altă șansă 23:25 89: 
Oglinzi si fum 01:15 Comisarul 
Rex 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Decembrie

Diminea ta  s -a r  
putea sa fiti acuzat de 
colegi ca nu sunteti 
c o n s e c v e n t .  V a  
sfatuim sa fiti prudent. 
Dupa-amiaza primiti o 
importanta suma de 
bani.  Nu negl i jat i  
investitiile pentru casa!

Aflati ca o cunostinta 
s-a imbolnavit grav. Va 
implicati si, astfel, faceti 
mai multe drumuri. 
Sfaturile unui prieten cu 
experienta va ajuta sa 
v a  c l a r i f i c a t i  
s e n t i m e n t e l e  
contradictorii.

S o s i r e a  u n o r  
musafiri va obliga sa 
v a  s c h i m b a t i  
planurile. Daca va 
roaga sa ii ajutati cu 
ceva, va sfatuim sa nu 
ii refuzati. Seara, un 
prieten de familie va 
da o veste neplacuta. 

Sunteti hotarat sa 
rezolvati o problema 
financiara mai veche. 
Daca vi se propune 
sa va asociati intr-o 
afacere, va sfatuim sa 
nu ezitati. Tineti cont 
s i  d e  p a r e r e a  
partenerului de viata!

O  p r o b l e m a  
sent imenta la mai  
v e c h e  r e v i n e  i n  
actualitate si va certati 
cu partenerul de viata. 
Nu cedati primului 
impuls! Ar fi bine sa va 
odihnit i  si sa va 
menajati sanatatea.

Suntet i  p l in  de 
energie si aveti idei 
o r i g i n a l e .  V a  
recomandam sa fiti 
prudent. Dupa-amiaza 
sa-ar putea ca o 
problema sentimentala 
mai veche sa revina in 
actualitate.

N u  r e u s i t i  s a  
i n d e p l i n i t i  t o a t e  
sarcinile de serviciu si 
nu este exclus sa aveti 
probleme cu sefii. Ar fi 
bine sa acordati mai 
mu l ta  impor tan ta  
c o m u n i c a r i i  c u  
partenerul de viata. 

Nu este momentul 
sa va ocupati de 
probleme delicate. La 
s e r v i c i u ,  s u n t e t i  
nervos si, cu toata 
straduinta de a fi 
conv ingator,  s -a r  
putea sa va loviti de 
n e i n c r e d e r e a  
colegilor. 

Va lasati prea mult 
c a l a u z i t  d e  
sentimente si deveniti 
melancolic. Nu este 
e x c l u s  s a  a v e t i  
d i f i c u l t a t i  d e  
comunicare. Datorita 
nervozitatii, riscati sa 
provocati neintelegeri.

BERBEC

Persoana iubita va 
reproseaza lipsa de 
afectivitate si faptul ca 
acordati prea multa 
importanta afacerilor. 
Nu neglijati odihna, 
pentru ca riscati sa 
aveti probleme cu 
sanatatea!

Nu este o zi buna 
pentru afaceri. Nici 
calatoriile nu sunt 
recomandabile azi. 
Relatiile sentimentale 
pot fi bune numai 
daca acordati mai 
m u l t a  a t e n t i e  
partenerului de viata.

Nu prea va simtiti in 
forma, ceea ce explica 
starea de nervozitate 
in care va aflati. Va 
recomandam sa nu va 
asumati nici un risc. 
T e m p e r a t i - v a  
impulsivitatea si fiti 
prudent!

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 Ultimatumul lui 
Bourne 22:30 Greu de ucis 3 
01:15 Răpirea 03:30 Vorbeşte 
lumea 06:00 Lecţii de viaţă

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 20:00 X Factor – 
Finala 00:30 Tata în război cu... 
tata 02:30 Observator 03:30 
Cronicile din Narnia - Leul, 
Vrăjitoarea și Dulul

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 Prizoniera destinului 
23:00 Bravo, ai stil! 01:00 
Știrile Kanal D 02:00 Puterea 
dragostei 06:00 Pastila de râs

07:00 Starea naţiei 08:00 
Paradisul femeilor 11:30 Chef 
Dezbrăcatu' 14:00 Camera de 
râs 15:05 Focus  16:00 Mama 
mea gătește mai bine 17:00 
Anna Karenina 18:00 Focus 18 
- Darul cărții – pastila de carte 
19:30 Flash monden 20:00 
Alege rețeta națională 22:00 
Piratii din Silicon Valley 00:30 
Alege rețeta națională

08:00 Doamna şi banditul 
0 9 : 4 5  L a  b l o c  1 2 : 1 5  
Devoratoarea de bărbați 
14:15 Devoratoarea de 
bărbați 16:00 Brooklyn 18:15 
La bloc 20:30 Răpirea din 
Cleveland 22:30 Cartelul 
ucigaş 00:15 Răpirea din 
Cleveland 02:00 Cartelul 
ucigaş 03:45 La bloc 06:30 
Ce spun românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Destine ca-n filme 09:00 Teleşcoala 
10:00 Ferma 11:00 Câştigă România! 
12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Pescar hoinar 
14:00 Documentar 360° Geo  15:00 
Teleșcoala 16:00 Glasul inimii 17:00 
România…în bucate 17:30 Fraţi de 
viţă 17:55 Distracţiile lui Cazacu 
18:25 Cronici Mediteraneene 19:00 
Telejurnal 20:00 Gala Umorului 22:00 
Drag de Romania mea! 00:00 Femei 
de 10, bărbați de 10

07:45 Shakespeare îndrăgostit 
09:45 Ultimatumul lui Bourne 
11:35 Bărbați în negru 3 13:15 
Destinația 14:00 Destinația 14:45 
Edge of Tomorrow: Prizonier în 
timp 16:30 Ți-l prezint pe Dave 
18:00 Battleship 20:00 Hitch - 
Consilier în amor 21:55 Dreptate 
la înălț ime 23:40 Noaptea 
Judecății: Anarhia 01:20 Apă 
întunecată 03:00 Ți-l prezint pe 
Dave

Redacţia ISSN: 1843-4037
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Octav ian  Popescu  a  
impresionat în acest debut de 
sezon, când a reușit, la doar 
17 ani, să intre în prima echipă 
de la FCSB.

Înainte să facă pasul la 
FCSB, tânărul  mi j locaș 
ofensiv a jucat la Craiova, 
echipă care, însă, nu a vrut să-
i mărească contractul pentru 
a-l păstra.

Giovanni Becali, care 

deține firma de agenți care-l 
reprez in tă  pe Octav ian 
Popescu, a dezvăluit cum 
Miha i  Ro ta ru ,  pa t ronu l  
formației din Bănie, a refuzat 

să-i ofere jucătorului un salariu 
de 2.500 de lei.

Cum l-a pierdut Craiova pe 
Octavian Popescu pentru 
2.500 de lei

”Octavian Popescu a plecat 
de la Craiova după ce am 

discutat cu Mihai Rotaru. I-am 
spus că trebuie să-i mărească 
salariul copilului. I-am zis să-i 
dea undeva la 2.000 sau 2.500 
de lei pe lună, el avea doar 600 
de lei.

Din păcate pentru el, Mihai 
Rotaru nu a crezut în potențial 
lui Octavian Popescu.

Calitățile lui Popescu au 
fost remarcate și de Victor 
Pițurcă, dar nu Pițurcă l-a dus 
la FCSB. Eu am vorbit cu Gigi 
și a fost de acord în secunda 
doi”, a declarat Giovanni 
Becali, potrivit Fanatik.

În  ac tua la  s tag iune ,  
Octavian Popescu a evoluat în 
nouă partide pentru FCSB, 
reușind o pasă de gol și să 
obțină două penalty-uri, cu 
Gaz Metan și UTA. Mijlocașul 
o f e n s i v  d e  1 7  a n i  a  
impresionat prin tehnica sa, 
dar și prin dezinvoltura cu care 
joacă la nivelul Ligii 1, la o 
vârstă atât de fragedă.

SPORT

G l a s g o w  
Rangers a fost 
eliminată din 
C u p a  L i g i i  
Scoției de St. 
Mirren, scor 2-
3, la capătul 
u n u i  m e c i  
d r a m a t i c .  
Ianis Hagi a 
i n t r a t  î n  
minutul 84 și a 
trăit din iarbă thriller-ul din minutele de final ale jocului.

Partida din sferturile Cupei Ligii Scoției, dintre St. Mirren și 
Rangers, a început cum nu se putea mai bine pentru formația 
lui Steven Gerrard. Goldson a deschis scorul în minutul 7, 
însă până la pauză gazdele au restabilit egalitatea prin 
McGrath, din penalty. Același McGrath a dus-o pe St. Mirren 
în avantaj, la scurt timp după revenirea de la cabine. În 
minutul 84, Ianis Hagi și-a făcut apariția pe teren, luându-i 
locul lui Balogun.

Davis a readus echilibrul pe tabelă în minutul 88, iar 
partida părea că se îndreaptă spre prelungiri. În al doilea 
minut adițional, McCarthy a înscris golul izbăvitor și a devenit 
eroul lui St. Mirren. În ciuda superiorității elevilor lui Steven 
Gerrard la toate capitolele, seria de 27 de meciuri fără 
înfrângere a fost întreruptă când se așteptau mai puțin.

Rangers, eliminată rușinos din sferturile Cupei Ligii 
Scoției

St. Mirren a fost lanterna roșie din prima ligă scoțiană o 
mare parte din acest sezon. După ultimele rezultate, alb-
negrii au reușit să scape de ultima poziție, ocupând în 
prezent locul 10 din 12 echipe. Careul de ași din Cupa Ligii 
Scoției are o distribuție inedită. Fără granzii Celtic și Rangers, 
Livingston, St. Mirren, Hibernian și St. Johnstone se vor lupta 
pentru trofeu.

"Am primit trei goluri ușoare. Avem două opțiuni acum: ori 
avem o reacție și folosim dezamăgirea într-un mod pozitiv în 
următorul joc, ori ne lăsăm doborâți de înfrângere. Treaba 
mea este să ridic acest grup. Nu am mai simțit asta de mult, 
așa că este important să reacționăm în maniera potrivită", a 
spus Steven Gerrard, citat de BBC.

Ianis Hagi a pierdut primul 11 al lui Rangers, după un start 
de sezon în care devenise piesă de bază în angrenajul lui 
Gerrard. Mijlocașul de 22 de ani ar putea reveni în Serie A, 
după ce a mai avut o experiență cu Fiorentina. Sampdoria 
este interesată de serviciile sale, însă echipa din Genoa are 
concurență: Sevilla, Cagliari, echipa unde joacă Răzvan 
Marin, dar și două echipe din Major League Soccer, New York 
City FC și FC Toronto, au pus și ele ochii pe Ianis Hagi.

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.

Rangers, cu Ianis Hagi pe teren 
din minutul 84, a fost eliminată 

rușinos din Cupa Ligii Scoției

Atacantul român Gheorghe 
Grozav a marcat golul echipei 
Diosgyori VTK, învinsă de 
Honved Budapesta cu scorul 
de 5-1, miercuri, în deplasare, 
în etapa a 15-a a campionatului 
de fotbal al Ungariei.

Grozav a înscris în min. 50 
al partidei, golurile gazdelor 
fiind reuşite de Daniel Gazdag 
(24, 71), Donat Zsoter (30), 
Norbert Szendrei (63) şi Ivan 
Lovric (75).

Grozav a marcat pentru 
DVTK în campionatul Ungariei

Gicu Grozav a evoluat 76 de 
minute, acesta fiind al treilea 
său gol marcat în acest 
campionat, în 11 partide.

Ferencvarosi TC ocupă 
primul loc în clasament, cu 35 
puncte (13 jocuri), urmată de 
Fehervar FC, 26 p (14 j), 

Kisvarda FC, 23 p (14 j), 
Puskas FC, 23 p (15 j), etc. 
Diosgyori VTK este ultima (12), 
cu 10 p (14 j).

Universitatea Craiova l-a pierdut pe Octavian 
Popescu pentru 2.500 de lei

Gicu Grozav a marcat în Ungaria, 
dar echipa lui a fost demolată de Honved
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