
De săptămâna viitoare, 
APIA are posibilitatea de a 
demara plata sprijinului 
cuplat în zootehnic (SCZ) 
pentru crescătorii de 
bovine. Asta ca urmare a 
faptului că în ședința de 
Guvern din data de 17 
decembrie 2020 a fost 
a d o p t a t ă  H o t ă r â r e a  
p r i v i n d  a p r o b a r e a  
f o n d u r i l o r   a l o c a t e  
schemelor de spri j in 
cuplat în sectorul zootehnic și stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2020.

(Continuare  în  pagina  4)

EducationUSA, 
c u  s p r i j i n u l  
Ambasadei SUA la 
B u c u r e ş t i ,  
l a n s e a z ă  
competiția pentru 
p r o g r a m u l  
Opportunity Funds, 
dedicat elevilor de 
liceu din clasele X-
XI, care au nevoie 

de susţinere financiară pentru a aplica la studii în Statele Unite.
Fondurile nu acoperă taxele de şcolarizare şi întreţinere în SUA, ci sunt 

destinate facilitării procesului de aplicaţie.
(Continuare  în  pagina  7)

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat 
Legea pentru modificarea art. 16 alin. (2) din Legea 
zootehniei nr. 32/2019, referitor la modul de atribuire de 
către primăriile unităților administrativ teritoriale a 

pajiștilor și islazurilor către crescătorii de animale. Legea 
a fost publicată în Monitorul Oficial.  

Conform prevederilor vechii legi, primăriile puteau 
atribui crescătorilor de animale, prin încredințare directă, 

doar suprafețele de pășune aflate în proprietatea privată 
a UAT, iar  pentru cele din proprietatea publică primăriile 
aveau obligația de a organiza licitații. Prin modificarea 
legii, primăriile au acum posibilitatea de a nu mai 

organiza licitații, urmând ca și suprafețele de pajști din 
proprietatea publică să fie puse la dispoziția crescătorilor 
de animale prin atribuire directă. 

(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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Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Susţinere financiară pentru a aplica la 
studii în Statele Unite

E lege! Primăriile vor da pajiștile 
crescătorilor de animale prin atribuire directă 

Guvernul a aprobat suma de 
114,2 milioane euro, sprijin financiar pentru 

crescătorii de bovine

Termenul de obţinere 
a certificatelor de 
calificare pentru 

administratorii de 
condominii, prorogat

 până la 1 ianuarie
 2022

Ultima etapă a 
liberalizării pieții 

de energie electrică



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În contextul liberalizării pieței de energie, 
CEZ Vânzare pregătește în continuare cele 
mai avantajoase oferte pentru clienții săi.

Ultima etapă a liberalizării pieței de energie 
electrică se adresează clienților casnici CEZ 
Vânzare care nu au ales până acum 
eligibilitatea (nu au optat pentru un contract de 
furnizare negociat).

Furnizorul CEZ Vânzare le oferă tuturor 
clienților săi servicii și oferte specializate, 
însoțite de un set de beneficii comune, care să 
le asigure confort și acces rapid la informație: 
transparență contractuală și în relația cu 
furnizorul; contractare simplă și rapidă; cont 
online My CEZ, în varianta web sau aplicație 
mobilă, disponibilă în App Store sau Google 
Play; factura electronică disponibilă la data 
emiterii și totodată acces la istoricul facturilor; 
emise în ultimele 12 luni, în orice moment al 
zilei, în contul online; posibilitate de plată 
online; asistență specializată la numărul de 
telefon 0251 929, disponibil între orele 08:00 - 
20:00, 7/7 pentru informații comerciale.

În contextul eliminării tarifelor reglementate 
de furnizare energie electrică de către 
Autoritatea Naţională de Reglementare în 
Domeniul Energiei (ANRE), furnizorul CEZ 
Vânzare prezintă deja un portofoliu larg de 
produse și servicii și pregătește și alte oferte 
noi, avantajoase și adaptabile nevoilor 
clienților săi.

În funcție de interesele și nevoile clienților, 
CEZ Vânzare a pregătit un portofoliu amplu de 
produse de energie, care include și produse 

cu sau fără abonament lunar, cu servicii de 
asistență de urgență pentru casă sau cu 
termostat inteligent inclus, cu ajutorul căruia 
consumatorii pot controla de oriunde 
termperatura casei dar și costurile cu energia 
electrică. Lista ofertelor și produselor de 
energie CEZ Vânzare poate fi consultată pe 
site-ul instituției.

De asemenea, pentru a încuraja 
c o n t r a c t a r e a  o n l i n e ,  î n  c o n t e x t u l  
epidemiologic actual, CEZ Vânzare a 
dezvoltat un produs exclusiv online CEZ 
Verde Online, care oferă 100% energie 
regenerabilă, la un preț special.

Canalele de comunicare alternative puse la 
dispoziţie de furnizor sunt: portalul și aplicația 
mobilă MY CEZ; Info Linia CEZ 0251 929, 
disponibilă pentru solicitarea de informaţii 
comerciale, în fiecare zi în intervalul orar 
08.00- 20.00, în timp ce înregistrarea 
deranjamentelor electrice poate fi efectuată 
non stop; chatul cu un consultant CEZ 
Vânzare, implementat pe website-ul 
https://www.cezinfo.ro/, care este disponibil 
de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-
20:00, iar sâmbătă și duminică între orele 
08.00 și 16.00; prin completarea formularului 
de înregistrare al sesizărilor accesând 
https://www.cez.ro/ro/sesizari-form; prin 
corespondenţă scrisă la adresa de e-mail 
cez_crc@cez.ro; la numărul de fax: 0248 524 
834.

Cornelia RĂDULESCU

Planetele Jupiter şi Saturn se vor apropia aparent una de alta, 
pe 21 decembrie, fiind vizibile ca un astru dublu pe cerul de 
seară.

"Fenomenul poate fi văzut cu ochiul liber, foarte aproape de 
orizontul de apus. La Bucureşti, Soarele va apune la ora 16,49, 
iar după ora 17,00 planetele se pot vedea cu ochiul liber. Se pot 
vedea până în ora 19,00, când apun. Recomandarea noastră 
pentru observarea fenomenului este să priviţi dintr-un loc de 
unde se poate vedea apusul Soarelui, pentru că orice clădire sau 
obstacol aflat înspre apus va ascunde planetele. O conjuncţie nu 
la fel de strânsă se va produce pe 31 octombrie 2040, planetele 
fiind vizibile înainte de răsăritul Soarelui. Următoarea dată când 
cele două planete se vor afla atât de aproape una de alta va fi pe 
15 martie 2080, când se vor vedea înainte de răsăritul Soarelui, 
în constelaţia Capricornus", precizează Obsevatorul Astronomic 
"Amiral Vasile Urseanu" din Capitală.

Pe pagina de Facebook a observatorului sunt prezentate 
informaţii şi despre alte apropieri aparente ale celor două 
planete.

Sarbatorile de iarna sunt 
foarte aproape si multi romani 
si-au facut deja planuri sa 
petreaca in statiunile montane. 
Insa anul acesta va fi diferit. 
Turistii, dar si administratorii 
h o t e l u r i l o r ,  b a r u r i l o r ,  
restaurantelor sau ai partiilor 
de schi, trebuie sa respecte 
restrictiile impuse de autoritati 
pentru prevenirea raspandirii 
coronavirusului.

Una d in t re  ce le  ma i  
indragite statiuni aflata in topul 
preferintelor romanilor pentru 
vacanta de iarna este Vatra 
Dornei din Suceava.

Numai ca aceasta localitate 
este in scenariul rosu, astfel 
incat pana pe 31 decembrie, 
ora 24.00, sunt in vigoare 
restrictiile impuse in acest caz. 
Nu vor fi petreceri si mese 
festive cu multe persoane.

Turistii pot sa mearga sa se 
cazeze in pensiuni sau 
hoteluri, insa nu vor fi mese 
festive, nu vor fi organizare 
petreceri de Craciun sau de 
Revelion, se va lua masa 

respectand masuri le din 
localitatile respective. Noi am 
facut campanii de informare 
astfel incat sa nu avem 
surprize si sa nu recurgem la 
sanctiuni", a explicat Prefectul 
judetului Suceava, Mihai 
Catalin Vasii.

A l e x a n d r u  G h e o r g h e  
Moldovan, prefectul judetului 
Brasov spune ca in statiuni 
sunt restrictiile prevazute de 
lege pentru fiecare scenariu in 
parte insa nu se pune 
problema carantinarii si nici nu 
sunt alte restrictii spulimentare 
fata de cele in vigoare.

"Turistii au voie sa mearga 
i n  s t a t i u n i ,  n u m a i  c a  
restaurantele vor fi inchise, 
sunt restrictii de deplasare pe 
timpul noptii si toate celelalate 
masuri aplicabile peste tot. Cu 
siguranta nu vor fi petreceri de 
Revelion pe partii pentru ca 
intre orele 23.00 si 06.00 
nimeni nu are voie afara. Noi 
am facut azi (17 decembrie) o 
adresa catre toti cei care au 
structuri de primire turistica sa 

respecte prevederile legii. Ei 
au voie sa acorde masa celor 
cazati, turistilor proprii, dar fara 
petreceri de Revelion sau ceva 
de genul acesta. La ora 23.00 
totul se inchide", a explicat 
prefectul Alexandru Gheorghe 
Moldovan.

Reprezentantii Prefecturii 
Prahova spun ca nu sunt 
statiuni carantinate in acest 
moment dar se respecta 
masurile prevazute pentru 
incidenta din fiecare localitate.

In  P rahova ,  ra ta  de  
infectare peste 3 la mie se 
inregistreaza in localitatile 
Ploiesti, Campina, Azuga, 
Baicoi, Busteni, Plopeni, 
Sinaia, Valenii de Munte, 
Albesti-Paleologu, Baltesti, 
B a n e s t i ,  B l e j o i ,  B r a z i ,  
Cosminele, Gorgota, Olari, 
Paulesti, Plopu, Provita de Jos, 
Scorteni, Sotrile, Talea, Telega, 
Va lea  Ca luga reasca  s i  
Valcanesti, conform Prefecturii 
Prahova.

Arafat: Nu avem intentia sa 
inasprim regulile

Intr-un interviu la Digi 24, 
Raed Arafat, seful DSU a spus 
ca "rgulile care au fost 
aprobate prin Hotarare de 
Guvern raman. Nu avem 
intentia sa inasprim regulile, 
dar nu avem intentia sa 
relaxam regulile".

In privinta celor care au 
rezervari la munte in pensiuni 
si hoteluri, secretarul de stat a 
spus ca "solutia cea mai 
onorabila si cea mai corecta" 
este ca cei care vor sa 
petreaca revelionul este "sa 
duca mancarea in camera, sa 
sarbatoresti ca si cum ai fost 
acasa", pentru a nu exista 
contact "intens" intre persoane 
in salile de evenimente.

Profund îndurerate și 

împovărate de problemele 

gospodăriei pe care o 

păstorea cu răbdare și 

migală, surorile Florea 

Constanța și Slăvescu Florica 

facem cunoscut că se 

împlinește un an de la decesul 

fratelui nostru Ene Elefterie, 

fost maistru principal la 

Autobaza (ITA) Alexandria. 

Om cu o conduită morală 

ireproșabilă, apreciat de 

cadrele de conducere ale 

unității pentru seriozitate în 

serviciu și profesionalism.  Îi vom păstra o veșnică și 

pioasă amintire. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Observatorul astronomic: 
Pe 21 decembrie, Jupiter şi Saturn, 

vizibile ca un astru dublu

Ultima etapă a liberalizării pieții de 
energie electrică

Sărbători la munte în vreme de pandemie
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Noul Cabinet, care se 
chinuie să se nască, va trebui 
să dovedească o abilitate de 
acrobat care merge pe sârmă, 
în actualul context social, 
medical, economic și politic, 
deloc favorabil, la care s-ar 
putea adăuga o posibilă 
recesiune globală.

Cabinetul multicolor va 
prelua o economie slăbită de 
criza coronavirusului, cu un 
deficit de circa 9% din PIB, 
ceea ce înseamnă aproape 
100 de miliarde de lei. Datoria 
publică, scăpată de sub 
control, se apropie cu pași 
repezi de zona de alarmă 
cuprinsă între 50-60% din 
PIB. Iar deficitele de cont 
c u r e n t  ș i  d e  b a l a n ț ă  
comercială au pus și vor mai 
pune  p res iune  asup ra  
echilibrului cursului de schimb 
leu-euro. Rata șomajului este 
la cote reduse față de media 
europeană, ca și inflația, care 
se menține și ea la cote 
rezonabile, dar vor crește anul 
viitor dacă companiile nu vor 
reuși să păstreze locurile de 
muncă, iar pentru asta vor 
trebui sprijinite de stat.

Statul trebuie să fie în anul 
viitor suficient de puternic și 
abil pentru a crește nivelul de 
colectare pentru a acoperi 
într-o măsură cât mai mare 
așa zisele cheltuieli rigide, mai 
ales pensiile și salariile. Altfel 
va trebui să se împrumute ori 

de pe piața bancară internă, 
ori de pe cea externă, sau de 
pe ambele piețe. În aceste 
condiții, devin esențiale 
f o n d u r i l e  e u r o p e n e  
n e r a m b u r s a b i l e  ș i  
împrumuturile oferite de UE 
cu dobânzi mult mai mici 
decât cele oferite de alți 
creditori, banii urmând să fie 
folosiți pentru măsuri de sprijin 
pentru angajați și companii.

Altă provocare a noului 
Executiv, mai ales în condițiile 
crizei medicale, este găsirea 
unor soluții de modernizare a 
sistemului de sănătate, 
începând cu construcția de 
spitale și continuând cu 
dotarea lor cu aparatură de cel 
mai înalt nivel și asigurarea 
unui personal calificat la toate 
nivelurile. Iar această ultimă 
cerință nu se poate îndeplini 
decât prin asigurarea unor 
salarii decente și, mai ales, a 
unor condiții de muncă la 
n ivelu l  celor  d in țăr i le  
civilizate.

O provocare reală și care 
trebuie abordată urgent este 
legată de funcț ionarea 
sistemului de învățământ în 
condiții de pandemie, pentru 
că nu se știe cât va mai dura 
criza coronavirusului, iar o 
prelungire a stării de fapt și 
anul viitor reprezintă un 
pericol pentru devenirea 
elevilor și studenților din 
România.

În recesiunea globală, care 
se poate transforma oricând 
în criză, este clar că nu se 
poate conta pe investiții 
străine directe semnificative, 
așa că noul Executiv va trebui 
să împace capra cheltuielilor 
cu varza veniturilor (inclusiv 
din fonduri europene) și să 
finanțeze investițiile publice 
care aduc plus-valoare, 
infrastructura rut ieră și  
feroviară trebuind să se 
numere printre principalele 
ținte.

Nevoia de bani nu trebuie 
însă să-i facă pe guvernanți să 
neglijeze poate cel mai mare 
pericol care ne paște: riscul ca 
agenț i i l e  de  ra t ing  să  
retrogradeze România în 
categoria „junk” (gunoi), care 
a r  î n s e m n a  c r e ș t e r e a  
insuportabilă a dobânzilor 
pentru împrumuturile externe. 
Iar acest lucru se poate 
întâmpla dacă decizi i le 
economice ale Executivului 
vor transmite neîncredere în 
rândul investitorilor financiari.

Așa că viitorul Guvern va 
trebui să aibă abilitatea unui 
acrobat care merge pe sârmă, 
dar și nervii suficient de tari ca 
să acționeze sub presiunea 
unor inerente nemulțumiri 
sociale. Și să țină seama de 
faptul că, din opoziție, PSD va 
încerca să bage curent pe 
sârmă.

Carmen ROBESCU

Negocierile privind formarea noului Executiv nu s-au 
blocat din cauza programelor de guvernare, care nici n-au 
fost puse în discuție, ci pentru că partidele negociază la 
sânge funcții și persoanele care le vor ocupa.

Geniul vizionar al lui Caragiale a nemurit această 
meteahnă, cu rădăcini în codul nostru genetic, în celebra 
scriere „1907 – din primăvară până-n toamnă”, din care vă 
redăm mai jos un fragment.

„În cluburi somptuoase, unde se aruncă pe o carte arenda 
unui vast domeniu; în cabinete particulare, unde un mic 
souper fin se plăteşte cu preţul câtorva chile de mălaiu; în 
berării populare, unde meschini impiegaţi azvârl într-o seară 
la chef leafa-le pe o săptămână; în cârciumi de mahala, unde 
se strâng hăitaşii electorali să se cinstească cu tulburel nou 
prefăcut din vechiu; — pe căile publice — la colţul 
bulevardului, sub splendoarea lampelor electrice, sau la 
răspântia depărtată, sub licărirea unui felinar afumat; în 
tramvai, pe jos, în muscal cu cauciuc; în vagon-lits, în clasa a 
doua or a treia; — de la spuma oligarhiei până la drojdia 
clientelei — toţi roiesc şi forfotesc... 

Şoptesc, discută, şi perorează şi izbucnesc şi pun lumea 
la cale, — gândind la... persoane; vorbind de... persoane; 
aplaudând sau condamnând.. persoane; expulzând sau 
decorând.. persoane; exaltând sau calomniind... persoane!...

Persoane şi iar persoane! Fireşte, sistema trebuie să fie 
consecventă. 

Aci, lumea e a persoanelor, nu persoanele sunt ale lumii... 
Aci sunt slujbe pentru slujbaşi, nu slujbaşi pentru slujbe; 

bisericii pentru popi şi paracliseri, nu paracliseri şi popi pentru 
biserici; gâşte pentru hahami, nu hahami pentru gâşte; 
catedre pentru profesori, nu profesori pentru catedre... 

Aci e, în fine o patrie pentru patrioţi, nu patrioţi pentru o 
patrie!”

În decembrie anul acesta se împlinesc, și majoritatea 
românilor și sărbătoresc, Revoluția din decembrie 1989. 
După ce au stat 25 de ani fără apă caldă, fără lumină, 
primind pâinea pe cartelă, românii s-au hotărât să iasă în 
stradă și să își ceară ”rația de libertate.

”Ziua de 16 decembrie 1989 a rămas în istorie ca 
reprezentând începutul sfârșitului pentru regimul 
Ceaușescu. Revoluția de la Timișoara a inițiat procesul de 
dărâmare a totalitarismului din România. A fost momentul 
inaugural al seriei de acțiuni, care aveau să culmineze cu 
Bucureștiul și alte orașe în zilele de 21 și 22 decembrie și 
care au constituit o revoluție ca modalitate de întemeiere 
a libertății. Născut prin violență și brutalitate, regimul 
pierdea în chip violent și brutal. Își dovedea încă o data 
deficitul total de legalitate.La 16 decembrie 1989 la 
Timișoara s-a ieșit în stradă și, pentru prima oară în ultimii 
25 de ani, s-a strigat jos Ceaușescu. Totul a culminat la 
București, pe 22 decembrie, când Ceaușescu a ținut ultima 
sa cuvântare la mitingul din Piața Palatului, când a fost 
huiduit; Ceaușescu a fugit cu un elicopter de pe Comitetul 
Central, urmărit, arestat și dus la o cazarmă din 
Târgoviște unde a și fost judecat sumar, într-un simulacru 
de proces, condamnat la moarte și executat împreună cu 
soția sa Elena Ceaușescu, de către un tribunal militar din 
care a făcut parte și generalul Stănculescu.

Sfârșitul tragic al soților Ceaușescu a însemnat 
începutul democrației în România. A urmat Frontul de 
Salvare Națională, condus de Ion Iliescu, și organizarea 
pentru prima oară după 25 de ani a unor alegeri libere. 
Competitorii lui Ion Iliescu au fost Ion Rațiu și Florin 
Câmpeanu, dar Iliescu, prin abilitățile sale, a reușit să 
câștige, susținând că vrea să construiască în România un 
”socialism cu față umană”, iar în ”duminica orbului”, cu o 
prezență la vot cum nu s-a mai întâlnit până astăzi, Ion 
Iliescu avea să câștige președinția statului. Imediat după 
revoluție au apărut, ca ciupercile după ploaie, și zeci de 
asociații ale așa zișilor revolutionari, care au obținut fel și 
fel de drepturi și favoruri, asemănător nomenclaturii 
ceaușiste. Astfel de asociații ale revoluționarilor au fost 
și în Teleorman, un fel de căpușe ale noii democrații. Ion 
Iliescu a beneficiat de două mandate și jumătate, Emil 
Constantinescu de un mandat, Traian Băsescu de două 
mandate, la fel ca și actualul președinte, Klaus Werner 
Iohannis.

Ioan DUMITRESCU

Aci, lumea e a persoanelor, 
nu persoanele sunt ale lumii

Revoluția

Vești bune pentru milioane 
de români. Ar putea scăpa de 
această viză în curând. Un 
deputat a explicat situația și 
anunțat care este următorul 
pas. Ar putea fi mișcarea 
momentului.

Deputatul PNL de Olt Gigel 
Şt i rbu a anunțat,  după 
r i d i c a r e a  c e r t i f i c a t u l u i  
doveditor pentru un nou 
mandat de parlamentar, că va 
propune un proiect legislativ 
ca re  v i zează  s topa rea  
traseismului electoral la 
alegerile locale.

Mai exact, românii ar urma 
să nu mai aibă nevoie de viza 
de flotant pentru a vota la 
alegerile locale. Motivele 
invocate de deputat sunt 

destul de ample. Gigel Ştirbu a 
argumentat că în prezent 
pentru alegerea primarilor şi 
consilierilor locali pot să 
voteze cetăţeni care obţin viză 
de flotant în zilele de dinaintea 
scrutinului şi apoi nu mai trec 
prin localităţile respective.

El a dat ca și exemplu 
situația din județul Olt, unde 
primarii au fost aleși de 
oameni care nu locuiesc în 
localitatea respectivă. de 
asemenea, el a mai amintit că 
există persoane care își fac 
viza fotant chiar și cu trei zile 
îna in te  de organ izarea 
alegerilor, apoi nu mai apar în 
localitate.

 „Primul proiect legislativ pe 
care l-aş propune, la care şi 

lucrez în acest moment, este 
pentru stoparea traseismului 
electoral. În judeţul Olt sunt 
localităţi unde primarii au fost 
aleşi de cetăţeni care nu 
locuiesc în acea localitate. 
Sunt oameni care îşi fac viză 
de flotant cu 3,4,5 zile înainte, 
o săptămână, o lună înainte de 
ziua alegerilor, se duc şi 
votează acolo iar patru ani de 
zile nu mai calcă prin acea 
localitate.

Voi  in i ţ ia  un pro iect  
legislativ prin care acei oameni 
care vor să îşi facă viză de 
flotant înainte de a vota să-şi 
facă viză cu un an înainte şi să 
locuiască acolo”, a declarat 
deputatul Gigel Ştirbu.

O guvernare ca mersul pe sârmă

Ştefan-Andrei Cazacu a fost numit în 
funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de 
stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu 
printr-o decizie a premierului interimar, Nicolae 
Ciucă, publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Anterior, Cazacu a deţinut funcţia de 
secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi 
Pădurilor.

Totodată, printr-o altă decizie a prim-
ministrului interimar, Dan-Cătălin Vatamanu a 
fost revocat din funcţia de preşedinte, cu rang 
de secretar de stat, al Administraţiei Fondului 
pentru Mediu.

Tot printr-o decizie a premierului interimar, 
Vetuţa Stănescu a fost eliberată, la cerere, din 

funcţia de secretar de stat la Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Ştefan-Andrei Cazacu, numit în funcţia de preşedinte
 al Administraţiei Fondului pentru Mediu

Românii ar putea să nu mai aibă nevoie de viza 
de flotant pentru a vota

Actualitatea clasicilor
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”Articol unic. – Alineatul (2) 

al articolului 16 din Legea 
zootehniei  nr.  32/2019, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 53 din 
21 ianuarie 2019, se modifică 
și va avea următorul cuprins: 
„(2) Prin derogare de la 
prevederile art. 315 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ unităţile 
admin is t ra t iv - te r i to r ia le ,  
respectiv comunele şi oraşele, 
care deţin în proprietate 
publică / privată sau în 
administrare terenuri cu 
destinaţie agricolă, libere de , 
contract, pot încheia contracte 
de concesiune / închiriere / 

arendare, după caz, prin 
atribuire directă, cu crescătorii 
de animale. 

Crescătorii de animale 
eligibili sunt descriși la art. 16, 
alin 1 din Legea 32/2019: ”Prin 
derogare de la prevederile art. 
211 –216 din Legea nr. 
268/2001 privind privatizarea 
societăț i lor ce deț in în 
a d m i n i s t r a r e  t e r e n u r i  
proprietate publică și privată a 
statului cu destinație agricolă 
ș i  î n f i i n ț a r e a  A g e n ț i e i  
Domeni i lor  Statu lu i ,  cu 
modificările și completările 
ulterioare, Agenția Domeniilor 
Statului încheie contracte de 
concesiune/închiriere/arendar
e, după caz, a terenurilor cu 
destinație agricolă, libere de 

contract, prin atribuire directă, 
în condițiile legii, cu crescătorii 
de animale, persoane fizice 
sau persoane juridice, care nu 
d i spun  de  te renu r i  cu  
d e s t i n a ț i e  a g r i c o l ă  
concesionate/arendate/închiri
ate, din următoarele specii: 
taurine, bubaline, ovine, 
caprine, suine, precum și cu 
crescătorii de păsări”. 

Așadar, primăriile sunt 
obligate, prin lege, să atribuie 
direct crescătorilor de animale  
suprafețele de pășune libere 
de contract, indiferent că 
aces te  pășun i  sun t  în  
proprietatea publică sau în 
p r o p r i e t a t e a  p r i v a t ă  a  
primăriilor. 

George ZAVERA 

4 SOCIAL - ECONOMIC

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea 
privind prorogarea, până la data de 1 ianuarie 2022, a 
termenului pentru obţinerea certificatelor de calificare 
profesională pentru persoanele fizice care sunt 
administratori de condominii.

Legea vizează aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
21/2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la articolul 
106 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea 
condominiilor.

"Termenul prevăzut la articolul 106 din Legea nr. 196/2018 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor se prorogă până la 
data de 1 ianuarie 2022", prevede actul normativ.

E lege! Primăriile vor da pajiștile 
crescătorilor de animale prin atribuire directă 

Guvernul a aprobat suma de 
114,2 milioane euro, sprijin financiar pentru 

crescătorii de bovine
(urmare  din  pagina  1)
Valoarea totală a fondurilor aprobate de 

Guvern este de 114.156.810 euro, echivalentul 
a 556.229.056,7 lei. Din suma totală, 1.680.000 
euro, respectiv 8.185.800 lei, sunt pentru 
specia bovine, categoria bivoliţe de lapte; 
13.125.000 euro, respectiv 63.951.562,5 lei, 
pentru specia bovine, categoria taurine din rase 
de carne şi metişii acestora; iar 99.324.810 
euro, respectiv 483.960.136,7 lei, pentru 
specia bovine, categoria vaci de lapte. Suma 
de 27.000 euro, respectiv 131.557,5 lei, va fi 
acordată solicitanților pentru specia viermi de 
mătase. 

Banii provin de la bugetul de stat, în limita 
sumelor aprobate cu această destinaţie 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
pentru anii 2020 şi 2021. 

Conform noului act normativ, numărul 
estimat de beneficiari este de 18.845, sprijinul 
financiar urmând a fi acordat pentru un efectiv 
de circa 343.122 capete bovine, din care: 
261.702 vaci de lapte, 70.942 taurine din rase 
de carne şi 10.478 bivoliţe. Cuantumul 
sprijinului per unitate pentru schemele de 
sprijin cuplat în sectorul zootehnic se 
calculează de către Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură.

Plăţile pentru schemele de sprijin cuplat în 
sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul de 
schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de 
Banca Centrală Europeană la data de 30 
septembrie 2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene din 1 octombrie 2020. 

George ZAVERA

Contribuabilii români încep 
să acceseze serviciile online ale 
p r imăr i i l o r,  i a r  în  topu l  
preferinţelor de utilizare a 
acestora se regăsesc plata 
impozitelor sau a taxelor şi 
efectuarea programărilor în 
cadrul instituţiilor de stat, 
conform unui studiu realizat de 
un furnizor de aplicaţii software.

În topul domeniilor de interes 
pentru accesarea serviciilor 
publice online, în afară de plata 
taxelor şi a impozitelor locale, 
se află activităţile legate de 
d i v e r s e  u t i l i t ă ţ i  d i n  
administraţiile publice (35%) 
sau alte sesizări (19% dintre 
respondenţi). Cu procente mai 
mici, urmează interacţiunile 
online legate de evenimente 
locale, situaţi i legate de 
urbanism şi diverse alte 
domenii.

Potrivit studiului, marea 
majoritate a respondenţilor 
(42%) interacţionează în 
general cu o singură primărie şi 
doar 14% soluţionează diverse 
probleme accesând servicii 
online de la mai mult de 3 
instituţii locale. Acest lucru 
denotă că persoanele care au 
cele mai multe interacţiuni cu 
instituţiile publice încă nu 

folosesc sau nu ştiu de 
existenţa acestor servicii.

"Odată cu implementarea 
modulelor software în instituţiile 
publice, noi oferim consultanţă 
şi pachete de promovare a 
a c e s t o r  m o d u l e  c ă t r e  
comunitatea locală, pentru a ne 
asigura că despre facilităţi află 
cât mai multe persoane. Nu 
toate instituţiile statului au un 

departament specializat în 
comunicare şi relaţii publice şi 
ne-am dat seama că uneori 
eforturile primăriei pot rămâne 
fără rezultate vizibile, dacă 
softurile achiziţionate nu sunt şi 
folosite de cetăţeni, din cauza 
faptului că aceştia nu află 
despre existenţa acestora", a 
declarat Florian Simionescu, 
CEO Integrisoft Solutions, 

furnizor de aplicaţii software cu 
experienţă de peste 15 ani în 
administraţia publică locală.

În ceea ce priveşte modul în 
care sunt accesate serviciile 
online ale instituţiilor publice, 
studiul a confirmat faptul că 
te le foane le  mob i le  sun t  
preferate de români pentru 
realizarea plăţi lor (47%), 
efectuarea programărilor online 

pentru servicii publice (45%) 
sau interogarea stadiului 
documentelor în relaţia cu 
instituţia (28%).

Studiul s-a derulat în luna 
noiembrie a acestui an şi are la 
bază un eşantion de 1.015 
persoane, femei şi bărbaţi cu 
vârsta de peste 18 ani, selectaţi 
atât din mediul urban, cât şi 
rural, de pe teritoriul României.

Contribuabilii români încep să acceseze serviciile 
online ale primăriilor; 65% folosesc telefonul mobil 

Vânzările retailerilor de produse nealimentare au revenit 
la nivelul de dinainte de criza provocată de Covid-19, chiar 
dacă magazinele au fost închise în perioada stării de urgenţă, 
arată un raport de profil.

"2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul românesc de la 
recesiunea din 2009-2010 încoace, cu centre comerciale 
complet închise în primăvară timp de două luni, dar impactul 
general rămâne inegal. Retailerii care aveau deja magazine 
online au fost câştigători, având în vedere că vânzările online 
au crescut cu aproximativ 30% în primele 9 luni ale acestui 
an, ceea ce a contribuit la revenirea vânzărilor globale la 
nivelurile anterioare Covid-19. În acelaşi timp, sectorul non-
alimentar a înregistrat creşteri de 4%", potrivit raportului 
"ExCEEding Borders. Retailul în pandemie în ţările din 
regiunea CEE-17", publicat de Colliers International.

Cu o piaţă a muncii într-o formă destul de bună - creştere 
modestă a şomajului, creşterea salariilor rămâne pozitivă, 
deşi mai lentă decât înainte de criză - industria retailului din 
România a început să-şi revină şi a înregistrat chiar o 
tendinţă pozitivă.

Potrivit sursei citate, în prezent, consumul este deja peste 
nivelul maxim înregistrat înaintea crizei, deşi într-o structură 
diferită. Cheltuielile au migrat de la unele categorii, cum ar fi 
îmbrăcămintea, la altele, precum articolele de uz casnic şi 
articole sportive. Alte cinci ţări din regiune - Estonia, Lituania, 
Polonia, Serbia şi Slovacia - au reuşit aceeaşi performanţă, 
adică depăşirea nivelurilor lor de vânzări ante-Covid.

Consultanţii Colliers observă o creştere bruscă a activităţii 
consumatorilor în segmentul comerţului electronic, care a 
devenit un element fundamental al transformării continue a 
retailului, alături de dezvoltarea tehnologiei şi schimbările în 
comportamentul consumatorilor. De asemenea, s-a 
înregistrat o creştere semnificativă a numărului de persoane 
cu vârsta de peste 55 de ani care trec acum de la cumpărături 
în magazinele fizice la magazinele online.

Termenul de obţinere a 
certificatelor de calificare pentru

 administratorii de condominii, 
prorogat până la 1 

ianuarie 2022

Vânzările retailerilor de
 produse nealimentare au

 revenit la nivelul de 
dinainte de criză 
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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



(urmare  din  pagina  1)
Candidaţ i i  t rebuie să îndepl inească 

următoarele criterii: să aibă cetăţenie română sau 
să fi primit azil politic în România; să fie liceeni în 
clasele X-XI; să aplice la programe de licenţă în 
cadrul unor colegii sau universităţi acreditate din 
Statele Unite care oferă ajutor financiar integral; 
să poată demonstra o nevoie financiară reală; să 
aibă rezultate academice deosebite şi să 
dovedească potenţial de leadership.

Programul are două faze și finanțează:
Faza I: Pregătirea aplicaţiei constă în: sesiuni 

de consiliere educaţională susţinute de Fulbright-
EducationUSA şi costul testelor standardizate 
(SAT, TOEFL); costul traducerii şi expedierii 
documentelor; taxele de aplicare la universităţi.

Rezultatele obţinute la testul TOEFL din Faza I 
vor fi decisive în trecerea la faza aplicării la 
universităţi, în funcţie de baremul minim stabilit.

Faza II: Odată ce candidatul a fost acceptat de 
o universitate din Statele Unite după ce a trecut 
prin Faza I a programului Opportunity 
Funds–Romania: taxele asociate vizei de studiu; 
costul biletului de avion; alocaţie pentru prima 
lună de trai ca student în Statele Unite (settling-in 
allowance).

Elevii admişi în programul Opportunity Funds 
vor participa în mod obligatoriu la un program de 
sesiuni lunare de consiliere educaţională gratuite 
susţinute de echipa Fulbright-EducationUSA 
online şi/sau la sediul Centrului de Consiliere 
Educaţională Fulbright-EducationUSA.

Candidaţii vor completa un profil personal 
utilizând un link care se găsește pe site-ul 
Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman 
până la data de 25 ianuarie 2021.

De asemenea, candidaţii sunt rugaţi să trimită 
următoarele documente scanate pe adresa 
feac@fulbright.ro până la aceeași dată: foile 
matricole din liceu din clasele IX-XI; declaraţie pe 
propria răspundere privind veniturile familiei.

Finaliştii vor fi anunţaţi în cursul lunii martie 
2021.

EducationUSA este o reţea de centre de 
consil iere pentru studii universitare şi 
postuniversitare în Statele Unite finanţată de 
Departamentul de Stat american pentru a oferi 
informaţii imparţiale şi detaliate candidaţilor 
internaţionali interesaţi să studieze la nivel de 
licenţă, masterat şi doctorat în SUA.

Cornelia RĂDULESCU
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 BILETE DIFERITE
Poate că ai încetat să trăiești
pentru mine
s-au rărit chiar și sms-urile.
Să mai aud fluierul poștașului
îmi întețește sângele.
Crusta iernii se închide –
cum era de așteptat
prevestește o explozie uriașă.
Era probabil că vom respira
împreună primăvara
(și multe alte primăveri)
se confirmă.
Spre fericirea nu știu cui
acolo sus, la loterie
au fost trase numerele pe care
noi nu le avem.

 POEM DESPRE MINE… 
N-am vorbit nimănui
despre povara mea… 
Îţi vorbesc ţie,
despre mine, despre
ninsoarea iernii crudă… 

Aici locuiesc
într-un vis improvizat
într-un scaun cu rotile… 
Cuvintele acestea pe
care le scriu chiar acum 
tocmai le închid în
inima ta,
în aşteptări flămânde…
Tu eşti viaţa mea,
dulce ca mierea amară…

Promit 
cândva mă voi naşte în
dorul tău,
voi sta lângă tine 
să plâng de fericire…

 POVESTE
Eu nu eram personaj
în acea poveste...

Indiferenţa,
nepăsarea,
uitarea –
erau personajele
principale.

Eu doar iscăleam
numele tău
pe coperţile şoaptei...

Mihail TĂNASE

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Susţinere financiară pentru a aplica la 
studii în Statele Unite

Nive lu r i  d ramat i ce  de  
„anticorpi neprietenoși” în 
sistemul imunitar ar declanșa 
cazuri severe de COVID-19, 
astfel că pacienții ar suferi de 
„COVID lung”, atunci când 
problemele medicale persistă 
pentru o perioadă semnificativă 
de timp după ce virusul SARS-
CoV-2 a fost învins, au spus 
oamenii de știință.

C e r c e t ă t o r i i  d e  l a  
Universitatea Yale au descoperit 
că pacienții cu COVID-19 au 
cantități mari de anticorpi 
„rătăciți” în sângele lor care au 
ca țintă organele, țesuturile și 
sistemul imunitar, în loc să se 
lupte cu virusul invadator.

Oameni i  de șt i ință au 

c o m p a r a t  r ă s p u n s u r i l e  
sistemului imunitar din cazul 
pacienților și a persoanelor 
neinfectate și au descoperit 
grupuri vaste de anticorpi 
anormali la cei dintâi. Aceste 
defensive antivirale blocate au 
eliminat celulele imunitare 
ajutătoare și au atacat corpul în 
mai multe regiuni, de la creier, 
vase sangvin și ficat până la 
țesutul conjunctiv și tractul 
gastrointestinal.

Te s t e l e  u l t e r i o a r e  a u  
dezvăluit că pacienții care aveau 
mai mulți „auto-anticorpi” în 
sânge dezvoltau cazuri mai 
severe de boală. Pacienții cu 
COVID-19 aveau mai mulți 
„auto-anticorpi” față de oamenii 

diagnosticați cu lupus, o boală 
autoimună cauzată de anticorpi 
anormali similari.

„Pacienții cu COVID-19 
dezvoltă auto-anticorpi care, de 
fapt, perturbă răspunsul imunitar 
împotriva virusului”, a explicat 
Aaron Ring, imunobiolog la Yale 
și autor senior al noului studiu.

„Credem cu siguranță că 
acești auto-anticorpi sunt 
dăunători pentru pacienții cu 
COVID-19. Având în vedere că 
auto-anticorpii pot persista 
pentru o perioadă lungă de timp, 
este posibil ca aceștia să 
contr ibuie la dezvol tarea 
formelor lungi de COVID-19”, a 
mai spus Ring, potrivit The 
Guardian.

Șapte copii cu vârste 
cuprinse între 4 și 14 ani s-au 
decis să strângă bani pentru a 
prima ambulanţă aeriană din 
R o m â n i a .  C o p i i i  v â n d  
limonadă sau își vând desele 
sau jucăriile și vor astel să 
ajute la proiectul Asociației 
„Blondie” de a cumpăra 
oambulanţă aeriană al cărei 
cost şi operarea în primul an se 
ridică la două milioane de 
euro. Este vorba de Amalia (8 
ani), Edward (4 ani), Natalia (9 
ani), Ilinca (10 ani), Sabina (8 
ani), Maia (12 ani) şi Matei (14 
ani).

„Ne-am propus să luăm un 
avion medical într-o ţară în 
care nu există ambulanţă 
aeriană. Noi ne-am pus visul 
pe hold, fiind ocupaţi cu 
zborurile pentru copii în stare 
terminală, dar cei mici au 
crezut în acest vis şi într-o zi 
ne-am trezit cu ei la poartă şi 
cu donaţii de câteva sute de 

lei, pe care îi strânseseră 
vânzând limonadă, din alocaţii 
şi prin alte metode originale. 
«Noi vrem să luăm un avion şi 
vrem mai mulţi copii şi adulţi 
alături de noi», ne-au spus cei 
mici. Începând de azi, vor 
prezenta în cadrul unui 
program de ştiri pe care l-au 
conceput ce au făcut în fiecare 
săptămână pentru a cumpăra 
un avion”, a povestit Adelina 
To n c e a n ,  f o n d a t o a r e a  
Asociației Blondie.

Amalia a strâns bani din 
limonada vândută la piață. „M-
am gândit să facem un stand 
de limonadă în piaţă şi am 
strâns bani aşa. La început nu 
a fost multă lume, apoi s-a 
făcut o coadă maaare (…) Eu 
cred în  un icorn i ,  Zâna 
Măseluţă şi Moş Crăciun. Am 
donat  pen t ru  Asoc ia ț ia  
„Blondie” şi banii de la Zâna 
Măseluţă, am renunţat la 
bicicleta pe care voiam să mi-o 

iau din ei. Vom continua să 
strângem bani  vânzând 
limonadă, doar că acum la 
sticlă în loc de limonadă la 
pahar”, spune Amalia.

Sabina va strânge bani 
vânzând bijuteriile create de 
ea, iar Matei, gătind una din 
reţetele lui speciale de paste. 
Natalia şi-a donat alocaţia 
Asociației „Blondie” şi face 
salam de biscuiţi în formă de 
mici avioane, pe care îl va 
vinde pentru a strânge mai 
multe fonduri. Sabina îşi 
doreşte ca şi alţi copii să se 
alăture iniţiativei lor. Şi deja are 
noi colegi – o altă fetiţă, 
Smaranda, s-a oferit să-şi 
vândă desenele pentru a 
colecta donaţii.

În plus, cei mici au lansat un 
Ghidul Ideilor, disponibil pe 
pagina lor de Facebook, în 
care au adunat iniţiativele lor 
de până acum pentru a 
s t rânge  fondur i  pen t ru  

Asociația „Blondie”: pahare 
pictate manual,  l ic i taţ ia 
jucări i lor şi  crearea de 
decoraţiuni de Crăciun, printre 
multe altele.

După izbucnirea pandemiei 
de coronavirus, Asociația 
„Blondie”  a început  să 
t ranspor te ,  cu  av ioane 
închiriate, copiii rămași blocați 
în spitale din Europa din cauza 
suspendării curselor aeriene 
de linie.

Asociația „Blondie” s-a 
înființat în iunie 2019 pentru a 
oferi o șansă la viață copiilor 
bolnavi și singuri.

Totul a pornit de la Cristi, un 
băiețel blond, abandonat în 
spitalul din Constanța. Alintat 
Blondie, Cristi era grav bolnav, 
având o malformație cardiacă 
în care două artere mari erau 
inversate. Șansa lui la viață a 
fost un articol în ziarul “Ziua”, 
cu titlul “Micuțul Cristi are 
nevoie de o operație la Cluj”. 

Atunci, Adelina Toncean, care 
mai târziu avea să fondeze 
asociația, a știut că va fi copilul 
ei. La vârsta de doi ani, Cristi a 
fost luat în plasament și timp 
de 11 ani el nu a trăit ca un 
copil bolnav. În 25 octombrie 
2014, Blondie a murit la 13 ani 
și jumătate pentru că operația 
care trebuia sa ii salveze viața 
nu s-a făcut la timp.  Pentru 
copiii ca el, asociația a creat un 
cadru etapizat, care să rezolve 
cele mai importante probleme 
ale copiilor cu afecțiuni grave 
abandonați în spitale.

Pent ru  a-ș i  cont inua 
misiunea, Asociația “Blondie” 
face apel la solidaritate și 
generozitate, donațiile fiind 
esențiale pentru a transporta 
în străinătate cât mai mulți 
copii ca să le salveze viața. 
RO37 INGB 0000 9999 0909 
6711 – LEI. RO34 INGB 0000 
9999 0909 6765 – EURO

Un studiu arată care ar putea fi cauza 
formelor lungi de boală în cazul pacienților cu COVID-19

Constelaţia Lirei

Șapte copii își vând jucăriile 
pentru a cumpăra prima ambulanţă aeriană din România
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Primii porci supuși ingineriei de editare genetică tocmai au 
fost aprobați în SUA, urmând să fie folosiți pentru consumul 
uman și pentru utilizări terapeutice, precum medicamente. În 
viitor ar putea fi folosiți și pentru transplanturi la oameni.

Animalele, cunoscute sub numele de porci GalSafe, au fost 
modificate genetic pentru a nu avea zahăr alpha-gal pe 
suprafața celulelor. Această modificare are scopul de a ajuta 
persoanele cu sindrom Alfa-gal (AGS) care au reacții alergice 
severe la zahărul alfa-gal care se găsește în carnea roșie.

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din 
SUA a anunțat că a aprobat porcii modificați genetic, atât pentru 
consumul alimentar de către oameni, cât și ca sursă pentru 
potențiale utilizări terapeutice, precum medicamentele.

„Prima aprobare de astăzi a unui produs biotehnologic 
animal, atât pentru alimente, cât și ca o potențială sursă de 
utilizare biomedicală reprezintă o etapă extraordinară pentru 
inovarea științifică”, a declarat Stephen Hahn, comisar FDA.

Autoritatea americană încă nu a testat în mod explicit dacă 
persoanele cu AGS pot mânca carne de porc, însă analiza sa a 
stabilit că această carne provenită de la porcii GalSafe este 
sigură pentru a fi consumată de către populația generală. De 
asemenea, nu a evaluat dacă porcii pot fi o sursă sigură de 
transplant la oameni. Pentru aceasta și orice altă utilizare în 
produsele medicale noi destinate oamenilor, dezvoltatorii 
trebuie să solicite aprobare suplimentară de la FDA, notează 
IFL Science.

Porcii GalSafe au fost dezvoltați de compania 
biotehnologică Revivicor Inc., derivată din compania britanică 
PPL Therapeutics care a ajutat la producerea primului animal 
clonat, oaia Dolly, în 1996.

Revivicor a transmis FDA că speră să înceapă să vândă 
carnea mai întâi prin comenzi directe, mai degrabă decât prin 
supermarketuri.

Cu toate acestea, un purtător de cuvânt al companiei-mamă, 
United Therapeutics, a declarat pentru Associated Press că nu 
știe când ar putea să obțină un acord cu un producător pentru a-
și vinde carnea de porc modificată genetic.

Examen de admitere într-un institut:

– Tinere, de ce ai hotărât să dai la facultatea noastră?

– Nu pune întrebări idioate, tată!

***

Directorul il cheama pe Gigel la el in birou si ii spune:

– Gigele, am o veste proasta si una buna: Cea proasta e ca 

ai picat BAC-ul…

– Si cea buna?

– Cea buna este ca ai iesit sef de promotie!

Pastila de râs

Primul pui de zimbru 
născut în libertate, în Munții 
Făgăraș, a fost surprins în 
imagini. Puiul a fost observat 
de rangeri: „turma de zimbri 
eliberată primăvara trecută 
păzea cu mare iscusință un 
ghem drăgălaș de blană”, 
informează Mediafax.

 „Dar ce avem noi aici? Vă 
spunem noi: cel mai frumos 
c a d o u  p e  c a r e  l u n a  
cadourilor îl putea oferi 
Munților Făgăraș, primul pui 
de zimbru, vițel, născut în 
libertate!”, scriu pe Facebook 
c e i  d i n  o r g a n i z a ț i a  
Conservation Carpathia.

Zilele trecute, rangerii au 
v ă z u t  î n  t u r e l e  d e  
monitorizare că turma de 
zimbri eliberată primăvara 
trecută păzește „cu mare 
iscusință un ghem drăgălaș 

de blană”, de numai câteva 
săptămâni.

„Suntem foarte bucuroși 
să vedem că se confirmă 

faptul că Munții Făgăraș sunt 
un loc bun pentru zimbri, că 
aceștia s-au acomodat foarte 
bine zonei. Reproducerea în 
natură este unul dintre cele 

mai importante semne care 
arată viabilitatea populației 
unei specii. Continuăm să îl 
monitorizăm pe cel mic 

împreună cu întreaga turmă 
de zimbri care se simte tot 
m a i  a c a s ă  î n  M u n ț i i  
F ă g ă r a ș ” ,  a n u n ț ă  
organizația.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 

Telefon: 0762/660.254.
***

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 0762/660.254

***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ
Administratorul  firmei SC ALSAD CONSERV SRL, 

J34/240/1995, CUI 7491657, Sandu Alexandru, declară 
pierdute anexele de autorizare conform Legii 359/2003 pentru 
sediu și punct de lucru. Le declar nule.

Anunţ

AND BURCOM SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, CUI 
9916070, J34/413/1997, pierdut Certificat constatator pentru 
punct de lucru nr. 32629/15.10.2008. Îl declar nul.

Anunţ

Porcii modificați genetic, 
aprobați pentru consumul

 uman în SUA

O navă spațială chineză 
fără echipaj, care transporta 
sol și roci lunare, a aterizat în 
siguranță pe Pământ în 
dimineața zilei de joi, 17 
decembrie, aceasta fiind 
prima misiune în ultimele 
decenii care colectează 

mostre de pe Lună, a 
transmis agenția de știri 
Xinhua.

Modulul sondei spațiale 
Chang'e-5 a aterizat în 
Mongolia Interioară, nordul 
Chinei, a mai relatat Xinhua, 
c i t â n d  A d m i n i s t r a ț i a  
Națională Spațială a Chinei.

Nava spațială, numită 
după zeița Lunii în mitologia 

chineză, a aterizat pe 
suprafața lunară la data de 1 
decembrie, iar două zile mai 

târziu și-a început călătoria 
spre casă. În timp ce s-a aflat 
pe Lună, sonda a instalat și 
steagul țării, a adăugat 
agenția chineză.

Oamenii de știință speră 
ca mostrele să-i ajute să afle 
mai multe despre regiunile 
Lunii, despre evoluția și 
activitatea vulcanică de la 
suprafața satelitului nostru 
natural.

O d a t ă  c u  a c e a s t ă  
misiune, China a devenit 
abia a treia țară care 
colectează mostre de pe 
Lună, în urmă Statelor Unite 
și a Uniunii Sovietice în anii 
1960 și 1970. Aceasta a fost 
prima astfel de încercare de 
la misiunea Luna 24 a Uniunii 
Sovietice, în 1976.

Misiunea navei spațiale a 
fost de a colecta 2 kilograme 
de material dintr-o regiune 
cunoscută drept Oceanus 
P roce l l a rum (Oceanu l  
Fu r tun i l o r ) ,  o  câmp ie  
vulcanică ce nu a mai fost 
explorată până acum, potrivit 
Science Alert.

Primul pui de zimbru născut în libertate,
 în Munții Făgăraș

O sondă chineză a adus 
pe Pământ primele mostre lunare colectate 

în ultimele decenii



1848 - A încetat din 
viaţă romanciera Emily 
B r o n t ë ,  a u t o a r e a  
celebrului roman "La 
răscruce de vânturi" (n. 
30 iulie 1818)
1860 - S-a născut Ion 

(Giovanni) Dimitrescu, 
tenor de talie mondială 
(m. 1913)
1901 - S-a născut 

Rudolf Hell, considerat 
inventatorul faxului (m. 
14 martie 2002)
1910 - S-a născut 

scriitorul şi dramaturgul 
Jean Genet (m. 15 aprilie 
1986)
1915 - S-a născut Edith Piaf (pseudonim pentru Edith 

Gassion), celebra interpretă de şansonete  (m. 11 
octombrie 1963)
1989 - La Timişoara s-a constituit Frontul Democratic 

Român
1996 - A încetat din viaţă, la reşedinţa sa din Paris, 

actorul italian Marcello Mastroiani. A fost unul dintre cei 
mai importanţi actori ai cinematografului italian (n. 28 
septembrie 1924)
2004 - A încetat din viaţă cântăreaţa de operă Renata 

Tebaldi, marea rivală a Mariei Callas. 
2013 - A încetat din via�ă Nae Lăzărescu, actor român 

(n. 1941).
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07:30 Romania 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 Ultimul cartuș 23:00 
1989 - Decembrie rosu 00:00 
Profesioniştii... 01:00 Lumea azi

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 19 Decembrie

Întâmpinați dificultăți 
în plan sentimental și să 
fiți nevoit să luați o 
d e c i z i e  d e l i c a t ă .  
Eforturile pe care le 
depuneți au șanse mari 
să dea rezultate în scurt 
t imp ș i  să  aducă 
beneficii importante. 

Este o zi importantă 
pentru a vă asuma noi 
responsabilități la locul 
de muncă. În a doua 
parte a zilei primiți o 
veste mai puțin plăcută 
de la o persoană 
apropiată, în legătură 
cu un proiect comun. 

E  u n  m o m e n t  
propice pentru a pune 
la cale o nouă afacere. 
Prietenii și partenerul 
de viață vă susțin moral 
și vă ajută. Ar fi bine să 
petreceți mai mult timp 
c u  f a m i l i a  ș i  s ă  
comunicați mai mult.  

Este pos ib i l  să  
s u r v i n ă  d i v e r s e  
evenimente, așa că nu 
vă faceți program foarte 
strict. După amiază 
aveți posibilitatea să 
rezolvați o problemă 
financiară. Puteți să vă 
bazați pe intuiție. 

Înainte de amiază 
se întrevăd câteva 
drumuri scurte pentru 
r e z o l v a r e a  u n o r  
chestiuni birocratice. E 
o zi favorabilă planurilor 
de viitor. Ceea ce 
puneți la cale are șanse 
să se realizeze repede. 

Este o zi bună 
pentru a face planuri în 
legătură cu o afacere 
nouă, care v-ar putea 
crește veniturile în 
scurt timp. Acordați 
mai multă atenție 
persoanelor mai în 
vârstă din familie.

P a r c u r g e ț i  o  
perioadă favorabilă în 
plan profesional sau 
în afaceri. S-ar putea 
să fiți nevoit să faceți 
mai multe drumuri 
scurte, cu o persoană 
apropiată. Vă sfătuim 
să nu neglijați odihna.  

Chiar dacă aveți 
multe probleme de 
rezolvat, ar fi bine să 
vă menajați și să vă 
odihniți mai mult. Aveți 
posibilitatea să faceți 
schimbări importante 
în cămin, care se pot 
dovedi benefice.  

Este posibil să 
întâmpinați dificultăți 
financiare, dar este o 
situație de scurtă 
durată. Nu este exclus 
ca partenerul de viață 
să vă reproșeze că nu 
acordați suficientă 
atenție familiei.

BERBEC

Aveți șanse reale de 
s u c c e s  î n  p l a n  
sentimental și în viața 
socială. Este o zi bună 
pentru a face planuri de 
vi i tor,  mai ales în 
activitatea profesională 
și în plan financiar. 
Puteți să vă bazați pe 
intuiție.

Relațiile cu prietenii 
au de suferit din cauză 
că vă susțineți punctul 
d e  v e d e r e  c u  
încăpățânare. Pentru a 
depăși mai ușor o 
dezamăgire în plan 
sentimental, vă puteți 
b a z a  p e  s p r i j i n u l  
prietenilor.

P a r c u r g e ț i  o  
perioadă favorabilă în 
plan social. Este de 
așteptat ca relațiile cu 
cei din jur să decurgă 
fără probleme. Dacă 
aveți de luat decizii 
importante, cereți sfatul 
une i  pe r soane  cu  
experiență.

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 
Kung Fu Panda 3 13:00 
Collateral Beauty: A doua șansă 
15:00 Colț Alb 2: Mitul lupului alb 
17:15 Călătoriile lui Gulliver 
19:00 Ştirile Pro Tv - Sport ● 
Vremea 20:00 Singur acasă 3 
22:00 Dumnezeu pentru o zi 
00:00 Bridget Jones însărcinată 
02:30 Colț Alb 2: Mitul lupului alb

07:00 Observator 09:30 
Chefi la cuțite 13:00 Observator 
1 3 : 4 5  M i r e a s a  1 6 : 0 0  
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 
iUmor 02:30 Mireasa 04:30 
Acces direct 06:00 Observator - 
Sport/Meteo

07:30 Pastila de râs 08:45 
Dragoste infinită  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! 
00:00 Moldovenii 01:30 40 de 
intrebari cu Denise Rifai 03:30 
Puterea dragostei

07:30 Paradisul femeilor 
10:00 Sănătate cu stil 10:30 
Camera de râs 14:00 În fiecare 
zi mi-e dor de tine 16:00 Schimb 
de mame  18:00 Focus 18 - 
Darul cărții – pastila de carte 
19:30 Flash monden 20:00 Selly 
show 21:00 Povești din L.A. 
23:30 Piedone in Egipt 02:00 
Povești din L.A. 04:00 Camera 
de râs 04:30 Piedone in Egipt

08:30 Devoratoarea de 
bărbați 10:15 La bloc 12:30 
Doamna şi banditul 14:15 
Brooklyn 16:30 O reţetă letală: 
misterul tartei cu piersici 18:15 
La bloc 20:30 Triunghiul 
dragostei și al morții 22:30 
Fereastra secretă 00:30 
Triunghiul dragostei și al morții 
02:30 Fereastra secretă 04:30 
La bloc 06:30 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Strop şi balonaş 09:00 MotorVlog 
09:30 Generaţia Fit 10:00 Mic dejun cu 
un campion 11:00 D'ale lu' Mitică 12:00 
Descălecaţi în Carpaţi 12:30 Cap 
compas 13:00 Femei de 10, bărbați de 
10 13:57 Reteaua de idoli 14:20 CE de 
Gimnastica Artistica Mersin 2020 
16:30 Femei de 10, bărbați de 10 17:30 
MotorVlog 18:00 Zile cu stil 19:00 
Telejurnal 20:05 Louis van Beethoven 
22:05 Viaţa visată 23:00 Distractiile lui 
Cazacu 23:35 Zile cu stil

08:05 Deasupra tuturor 
09:40 Dreptate la înălțime 11:25 
De neînlocuit 13:15 Destinația 
14:00 Destinația 14:45 Hellboy 
și Armata de Aur 16:45 Fraierul 
18:15 Hanna 20:00 Mireasa e 
iubita mea! 21:40 Harry Potter 
și Prizonierul din Azkaban 
23:55 Gangsteri cu stil 01:45 
Diamantul sângeriu 04:00 
Hanna 05:45 Battleship

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 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
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următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament
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CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
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Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 
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România s-a calificat de pe primul loc în 
finala pe echipe a Campionatelor Europene 
feminine de gimnastică artistică de la Mersin 
(Turcia), joi, iar echipa noastră va avea câte 
două reprezentante în fiecare finală pe aparate, 
cu o singură excepţie - paralelele.

România, în componenţa Larisa Iordache, 
Ioana Stănciulescu, Silvia Sfiringu, Antonia 
Duţa, Daniela Trică, a terminat concursul de 
calificare pe primul, cu un total de 159,496 

puncte.
Ucraina a ocupat locul al doilea, cu 154,896 

puncte, iar Ungaria a ocupat locul al treilea, cu 
154,129 puncte.

Larisa Iordache s-a calificat în patru finale, la 
sărituri cu a treia medie (13,716, după note de 
13,933 şi 13,500), la paralele cu a doua notă 
(13,566), la bârnă cu prima notă (13,633), iar la 
sol tot cu prima notă (13,433).

Ioana Stănciulescu va evolua şi ea în finala 
de la sărituri, unde a avut a şasea medie 
(13,383, după note de 13,700 şi 13,066), 
Silviana Sfiringu s-a calificat în finală la bârnă 
cu a doua notă (13,100), Irina Antonia Duţă va 
evolua în finala de la sol în care a reuşit să 
acceadă cu a doua notă (13,200).

În clasamentul general neoficial la individual 
primele trei locuri au fost ocupate de românce, 
Larisa Iordache, cu 54,565 puncte, Silviana 
Sfiringu, cu 52,665 puncte, şi Ioana 
Stănciulescu, cu 51,766 puncte.

Sâmbătă este programată finala pe echipe, 
iar duminică vor avea loc finalele pe aparate.

SPORT

C o m i t e t u l  
Executiv al FRF a 
decis modificarea 
c a l e n d a r u l u i  
competiţional

C o m i t e t u l  
Executiv al FRF a 
d e c i s ,  î n  
unanimitate, că este 
b e n e f i c ă  o  
m o d i f i c a r e  a  
calendarului competiţional pentru a le oferi mai mult timp 
selecţionerilor Adrian Mutu şi Mirel Rădoi în vederea 
pregătirii meciurilor de la Euro U21, respectiv din debutul 
preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2022.

Comitetul Executiv al FRF a decis modificarea 
calendarului competiţional, iar cu sprijinul Ligii Profesioniste 
de Fotbal şi al deţinătorilor de drepturi de la Liga I, etapa de 
campionat din perioada 19-22 martie urmează să fie mutată 
la o dată anterioară. Toţi membrii Comitetului Executiv au fost 
de acord că este important pentru selecţionerii Mirel Rădoi şi 
Adrian Mutu să aibă o perioadă de pregătire cu jucătorii din 
campionatul intern înaintea partidelor importante din luna 
martie. Fără această modificare, cei doi selecţioneri ar fi avut 
jucătorii la dispoziţie cu doar două zile înainte de meciuri, se 
arată pe site-ul FRF.

În luna martie a anului viitor, echipa naţională de fotbal a 
României va debuta în preliminariile pentru Campionatul 
Mondial din 2022, iar tricolorii Under 21 vor bifa a doua 
prezenţă consecutivă la Euro U21.

PARTIDELE CELOR DOUĂ REPREZENTATIVE ÎN 
MARTIE 2021

ECHIPA NAŢIONALĂ – Preliminarii CM 2022
25 martie 2021  România – Macedonia de Nord
28 martie 2021 România – Germania
31 martie 2021 Armenia – România
SELECŢIONATA UNDER 21 – EURO U21 2021
24 martie 2021 România U21 – Ţările de Jos U21
27 martie 2021 Ungaria U21 – România U21
30 martie 2021 Germania U21 – România U21
Tot în şedinţa de joi, Comitetul Executiv al FRF a aprobat 

cu unanimitate de voturi Regulamentele de licenţiere şi fair-
play financiar (inclusiv regulamentele de procedură ale 
comisiilor jurisdicţionale din cadrul sistemului de 
licenţiere/monitorizare financiară). Cu menţiunea că s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi propunerea FC Viitorul de 
amânare cu un an a obligativităţii cluburilor din Liga 1 de a 
înscrie o echipă de fotbal feminin senioare, respectiv în 
sezonul 2021/2022.

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.

Comitetul Executiv al FRF 
a decis modificarea calendarului 
competiţional. Care sunt motivele 

din spatele deciziei

Robert Lewandowski (32 
de ani) a primit premiul de cel 
mai bun fotbalist al anului în 
cadrul galei FIFA The Best, 
o r g a n i z a t ă  j o i .  
Polonezul a obținut 
52 de puncte, 14 
p e s t e  C r i s t i a n o  
Ronaldo (35 de ani) și 
17 peste Lionel Messi 
(33 de ani). 

I m e d i a t  d u p ă  
d e s e m n a r e a  
c â ș t i g ă t o r u l u i ,  
R o n a l d o  a  f o s t  
surprins cu o figură 
c e  p ă r e a  m a i  
d e g r a b ă  
nemulțumită, motiv 
pentru care a fost criticat și 
acuzat de lipsă de fair-play.

Totuși, la scurt timp după, 
voturile căpitanilor echipelor 

naționale au fost dezvăluite, 
iar alegerea lui Cristiano 
(căpitanul Portugaliei) a 
surprins complet. Portughezul 

l - a  v o t a t  p e  R o b e r t  
Lewandowski drept cel mai 
bun fotbalist al anului, în timp 
ce podiumul său a fost 
completat de Lionel Messi și 

Kylian Mbappe!
Celalălt colos al fotbalului 

m o n d i a l ,  L i o n e l  M e s s i  
(căpitanul Argentinei) nu l-a 

avut pe Cristiano 
între primii 3 fotbaliști 
ai anului. Pe primul 
l o c  l - a  p u s  p e  
Neymar, pe 2 pe 
M b a p p e ,  i a r  
podiumul său a fost 
î n c h e i a t  c u  
Lewandowski.

L e w a n d o w s k i ,  
căpitanul Poloniei, i-a 
ales, în această 
ordine, pe Thiago 
Alcantara, Neymar și 
Kevin De Bruyne, iar 

căpitanul României, Răzvan 
Marin, pe Lewandowski, 
Cristiano Ronaldo și Lionel 
Messi.

România impresionează la Europenele de 
gimnastică! Larisa Iordache, de neoprit

Cristiano Ronaldo, voturi total surprinzătoare
 la gala „The Best” 
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