
Un incendiu a izbucnit 
la o locuință din localitatea 
Poiana. Pompierii militari 
turneni cu ajutorul a două 
autospeciale de lucru cu 
apă și spumă au reușit să 
stingă flăcările.

Echipajul SMURD a 
preluat și a transportat la 
spital o victimă, un bărbat 
de 48 de ani, cu arsuri de 
gradu l  I I  la  n ive lu l  
membrelor superioare, 
rezultate din încercarea sa de a stinge focul până la sosirea pompierilor. Cauza 
probabilă a incendiului a fost o lumânare uitată aprinsă în bucătărie, aceasta 
aprinzând bunurile materiale ușor combustibile amplasate în apropiere. 

(Continuare  în  pagina  2)

George Butunoiu, un 
expert care lucrează de 30 
de  an i  î n  domen iu l  
recrutării forței de muncă, a 
ajuns la concluzia că una 
d i n t r e  p e r c e p ț i i l e  
subiective care conduce la 
discriminare în această 
activitate este județul de 
proveniență al candidaților. 
Și chiar dacă observațiile 
sale se referă în special la 
Capitală, expertul nu 

exclude ca și angajatori din alte zone ale țării să utilizeze acest criteriu, aplicat în 
mod intuitiv, instinctiv, fără vreo verificare sau validare științifică.

(Continuare  în  pagina  4)

Peste 1.400 de persoane legitimate, 300 de obiective 
și peste 500 de autovehicule au fost verificate de polițiști 
în cadrul activităților desfășurate la nivelul județului 
Teleorman. Scopul acțiunilor fiind prevenirea și 
combaterea infectării, precum și limitarea răspândirii 
virusului SARS-CoV-2.

Peste 300 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 39 acțiuni punctuale organizate polițiștii 
teleormăneni au verificat modul de respectare a 

prevederilor Legii nr. 55/2020. Astfel, au fost verificate 
320de obiective, au fost legitimate nu mai puțin de 1.400 
de persoane și verificate 590 de autovehicule, totodată 
fiind verificate documentele justificative necesare 
deplasării persoanelor de la domiciliu sau locuință.

(Continuare  în  pagina  2)

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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CAS Teleorman:

Eliberarea cardurilor 
și alte activități

Creșterea 
prețului energiei

 electrice între 13-26%,
 în funcție de furnizor

Teleormănenii, discriminați 
la angajare pe motiv de “origine”

Zeci de amenzi aplicate teleormănenilor care
 nu respectă măsurile anti COVID

Incendiu într-o gospodărie! Proprietarul 
a ajuns la spital cu arsuri de gradul 2



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Ca urmare a neregulilor constatate, în 

cadrul acțiunilor puctuale au fost aplicate 180 
de sancțiuni contravenționale în valoare de 
aproximativ 30.000 de lei,  pol i ț ișt i i  
reamintindu-le cetățenilor principalele măsuri 
dispuse de autorități în acest context.

”Vă recomandăm să păstrați distanțarea 
fizică, să purtați masca de protecție și să nu vă 
expuneți la riscuri!

Vă informăm că a fost instituită obligația 
purtării măștii de protecție, pentru toate 
persoanele care au împlinit vârsta de cinci ani, 
în toate spațiile publice deschise și închise.

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 îndemnul 
polițiștilor din Teleorman.

Scopul forțelor de ordine nu este aplicarea 
de sancțiuni, ci de a determina cetățenii să 
conștientizeze necesitatea respectării 
măsurilor de protecție sanitară.

Astfel de acțiuni vor continua.
C. DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
Și nu sunt singurele intervenții ale pompierilor. În ultimele 24 

de ore, pompierii din Teleorman au intervenit pentru protejarea 
v i e ț i i ,  bunu r i l o r  
m a t e r i a l e  ș i  a  
m e d i u l u i  
înconjurător la 35 de 
e v e n i m e n t e .  1 8  
c a z u r i  S M U R D ,  
pentru acordarea 
primului ajutor și 
t ranspor tarea la  
spital a persoanelor 
r ă n i t e  o r i  c u  
probleme medicale 
grave. 2 accidente 
rutiere, produse pe 
DN 52 și DN 51, în 
a p r o p i e r e a  
localităților Furculești și Ciuperceni, pentru asigurarea 
măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor. O misiune în 
sprijinul echipajului medical SAJ Teleorman, pentru preluarea 
unei persoane supraponderale, cu probleme de sănătate, în 
vederea transportării la spital. O intervenție pentru îndepărtarea 
unui autoturism de pe calea ferată, pe raza localității Buzescu, 
posibil blocat din cauza unor defecțiuni tehnice. 6 transporturi 
de persoane confirmate ori suspecte COVID 19 către unitățile 
spitalicești. 2 misiuni de transport și prelevare probe COVID-19 
împreună cu personalul SAJ Teleorman. 4 decontaminări ale 
autospecialelor de intervenție folosite la transportul persoanelor 
confirmate cu noul coronavirus.

Tot în cursul zilei de ieri, inspectorii de prevenire din cadrul 
ISU Teleorman au verificat din punct de vedere al respectării 
normelor de prevenire și stingere a incendiilor un operator 
economic din domeniul comerțului, aplicând pentru neregulile 
constatate 2 sancțiuni contravenționale. Pe timpul acestui 
control, pompierii au efectuat și o activitate de informare și 
instruire a personalului angajat cu privire la modul de 
comportare și asigurare a primei intervenții în cazul izbucnirii 
unui incendiu.

Pe linia prevenirii și combaterii răspândirii infecției cu noul 
coronavirus, pompierii militari teleormăneni și reprezentanții 
instituțiilor cu atribuții de control au efectuat 12 verificări cu 
privire la modul de respectare a măsurilor de prevenire a 
răspândirii SARS-CoV 2 în locurile cu aglomerări de persoane, 
aplicând pentru nerespectarea măsurilor de protecție 
individuală 5 sancțiuni contravenționale.

De asemenea, voluntarii Inspectoratului pentru Situații de 
Urgență Teleorman și personalul structurilor de intervenție au 
efectuat 12 acțiuni de informare a cetățenilor, cu precădere în 
zonele cu aflux de persoane (piețe, târguri, zone comerciale, 
stații ale mijloacelor de transport în comun), pentru diseminarea 
materialelor de informare preventivă și transmiterea mesajelor 
audio.

C. DUMITRACHE

Zeci de amenzi aplicate teleormănenilor care
 nu respectă măsurile anti COVID

Incendiu într-o gospodărie! 
Proprietarul a ajuns la spital 

cu arsuri de gradul 2

Administrația Națională de 
M e t e o r o l o g i e  a  e m i s  
prognoza meteo pe o lună, 
până pe 25 ianuarie 2021.

Săptămâna 28.12.2020 – 
04.01.2021. Valorile termice 
vor fi mai ridicate decât cele 
specifice pentru această 
perioadă, în toate regiunile, 
cu o abatere termică pozitivă 
mai accentuată în regiunile 
sud-estice.

Regimul pluviometric va fi 
e x c e d e n t a r  î n  z o n e l e  

montane din jumătatea 
sudică a țării, dar și în 
regiunile vestice și nord-
vestice, iar în rest va fi 

apropiat de cel normal pentru 
acest interval, cu un deficit 
local în extremitatea de sud și 
de sud-est.

Săptămâna 04.01.2021 – 
11.01.2021. Temperaturile 
medii ale aerului se vor situa 
peste cele normale pentru 
această săptămână, pe întreg 
teritoriul României, dar mai 

ales în regiunile sud-estice.
Cantitățile de precipitații 

vor fi excedentare în toată 
țara, dar mai ales în zona 
Carpaților Meridionali și de 
Curbură.

Săptămâna 11.01.2021 – 
18.01.2021. Temperatura 
medie a aerului va avea valori 
apropiate de cele normale 
pentru această perioadă, în 
toate regiunile.

Regimul pluviometr ic 
estimat pentru acest interval 
va fi în general apropiat de cel 
normal  pentru această 
perioadă, la nivelul întregii 
țări.

Săptămâna 18.01.2021 – 
25.01.2021. Valorile termice 
se vor situa ușor peste cele 
specifice acestei săptămâni, 
în toate regiunile.

Cantitățile de precipitații 
vor fi în general excedentare 
în regiunile montane din 
jumătatea nordică a țării, iar în 
rest vor fi apropiate decele 
normale pentru această 
perioadă.

Vreme caldă și la începutul anului

Românii care nu au obţinut statutul de 
rezident în Regatul Unit şi doresc să meargă 
în vizită la familie sau prieteni ori în scop 
turistic vor putea folosi cartea de identitate ca 
document de călătorie 
până la 30 septembrie 
2021, dată de la care 
călătoriile în această 
ţară vor fi posibile doar 
c u  p a ş a p o r t u l ,  
relatează Agerpres.

La modul general, 
cetăţenii români vor 
putea călători în scop 
turistic, de vizită sau 
pentru studii de scurtă 
durată pe o perioadă 
de până la 6 luni dintr-
un an în Regatul Unit al Marii Britanii şi 
Irlandei de Nord fără a avea nevoie de viză, 
în baza paşaportului sau a cărţii de identitate 
aflate în curs de valabilitate.

Ambasada României în Regatul Unit le 
recomandă tuturor românilor care plănuiesc 
să călătorească în această ţară în 2021 să 
aplice pentru paşaportul electronic la 
serviciile publice comunitare de paşapoarte 
din România.

Românii cu statutul de rezident obţinut în 
cadrul procedurii EU Settlement Scheme vor 
putea folosi până la 31 decembrie 2025 
cartea de identitate ca document de călătorie 

în Regatul Unit. 
U n  a l t  a s p e c t  

important este cel al 
asigurărilor medicale. 
Turiştii români, la fel 
ca toţi cei care provin 
din statele membre 
U E ,  n u  v o r  m a i  
beneficia pe perioada 
vizitei în Regatul Unit 
de servicii de sănătate 
gratuite din partea 
sistemului medical 
britanic. De aceea, 

tuturor celor care doresc să vină în vizită în 
Regatul Unit li se recomandă să îşi procure în 
prealabil o asigurare medicală/de călătorie 
personală corespunzătoare.

Cetăţenii români care doresc să vină în 
Marea Britanie după 1 ianuarie 2021 (la 
muncă, la studii sau în vizită) trebuie să se 
informeze în prealabil din surse oficiale, 
precizează Ambasada, adăugând că le stă la 
dispoziţie cu informaţii sau răspunsuri.

Românii nerezidenţi vor putea 
călători în Regatul Unit cu cartea de identitate

 în primele 9 luni din 2021
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Guvernul a aprobat, luni, 
Ordonanţa de Urgenţă privind 
stabilirea unor măsuri la 
nivelul administraţiei publice 
centrale, care reglementează 
noua structură a Executivului 
şi a ministerelor.

Ordonanţa de Urgenţă 
este promovată ca urmare a 
Hotărâr i i  Par lamentu lu i  
României nr. 31/2020 pentru 
a c o r d a r e a  î n c r e d e r i i  
Guvernului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1285 din 23 
decembrie 2020, precizează 
un comunicat al Guvernului.

A t r i b u ţ i i l e  v i c e p r i m -
miniştrilor vor fi stabilite prin 
decizie a prim-ministrului, iar 
c h e l t u i e l i l e  n e c e s a r e  
desfăşurării activităţii se 
asigură de la bugetul de stat 
prin bugetul Secretariatului 
General  a l  Guvernului ,  
prevede actul normativ, 
conform sursei citate.

D e  a s e m e n e a ,  s e  
î n f i i n ţ e a z ă  M i n i s t e r u l  
Economiei, Antreprenoriatului 
ş i  T u r i s m u l u i  -  p r i n  
reorganizarea Ministerului 
Economiei ,  Energie i  ş i  
Mediului de Afaceri; Ministerul 
Energiei - prin preluarea 
activităţilor şi a structurilor 
specializate din domeniul 
energiei de la Ministerului 
Economiei ,  Energie i  ş i  
Mediului de Afaceri; Ministerul 
T r a n s p o r t u r i l o r  ş i  
I n f r a s t r u c t u r i i  -  p r i n  
reorganizarea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor; Ministerul 
Investiţiilor şi Proiectelor 
E u r o p e n e  -  p r i n  
reorganizarea Ministerului 
F o n d u r i l o r  E u r o p e n e ;  
Ministerul Educaţiei - prin 
reorganizarea Ministerului 
Educaţiei  şi  Cercetări i ;  
Ministerul Cercetării, Inovării 

şi Digitalizării - prin preluarea 
activităţ i i  şi  structuri lor 
specializate din domeniul 
cercetării şi inovării de la 
Min is teru l  Educaţ ie i  ş i  
Cercetării, respectiv din 
domeniul comunicaţiilor de la 
Ministerului Transporturilor, 
I n f r a s t r u c t u r i i  ş i  
Comunicaţiilor.

OUG mai stabileşte că 
Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării şi Administraţiei îşi 
sch imbă denumi rea  în  
M i n i s t e r u l  D e z v o l t ă r i i ,  
L u c r ă r i l o r  P u b l i c e  ş i  
Administraţiei, iar Ministerul 
Finanţelor Publice îşi schimbă 
denumirea în Ministerul 
Finanţelor.

Totodată, actul normativ 
p revede  ş i  î n f i i n ţ a rea  
Centrului Euro-Atlantic pentru 
R e z i l i e n ţ ă ,  o r g a n  d e  
specialitate al administraţiei 
p u b l i c e  c e n t r a l e ,  c u  
personalitate juridică, în 
subordinea Ministerulu i  
A f a c e r i l o r  E x t e r n e .  
Organizarea şi funcţionarea 
Centrului Euro-Atlantic pentru 
Rezilienţă se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului.

A u t o r i t a t e a  p e n t r u  
Digitalizarea României va 
trece în subordinea Ministerul 
C e r c e t ă r i i ,  I n o v ă r i i  ş i  
Digitalizării, mai prevede 
ordonanţa de urgenţă.

În termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a 
ordonanţei  de urgenţă, 
miniştrii propun Guvernului 
măsuri de reorganizare a 
autorităţilor şi instituţiilor 
publ ice din subordinea 
Guvernului sau ministerelor, 
după caz, inclusiv proiectele 
d e  a c t e  n o r m a t i v e  

corespunzătoare acestora.
Potr ivi t  aceluiaşi act 

n o r m a t i v ,  M i n i s t e r u l  
Finanţelor este autorizat să 
introducă modificările în 
structura bugetului de stat pe 
anul 2020, corespunzător 
p r e v e d e r i l o r  a c e s t e i  
ordonanţe de urgenţă, la 
propunerea ordonatorilor 
principali de credite, pe baza 
protocoalelor de predare-
primire, protocoale care de 
încheie în termen de 30 de 
zile lucrătoare de la data 
intrării în vigoare a ordonanţei 
de urgenţă.

Până la introducerea 
modificărilor prevăzute la alin. 
(1) în bugetul de stat şi în 
b u g e t u l  o r d o n a t o r i l o r  
p r i n c i p a l i  d e  c r e d i t e ,  
finanţarea acestora se va 
a s i g u r a  d i n  b u g e t e l e  
ordonatorilor principali de 
credite existenţi înainte de 
modificarea structurii şi 
componenţei Guvernului, mai 
precizează sursa citată.

Printre țintele campaniei electorale a partidelor din 

coaliția actuală de guvernare a fost diaspora 

românească, care le-a votat în toate scrutinurile. 

Iar una dintre cele mai des folosite sintagme 

adresate românilor din afara țării se referea la 

întoarcerea lor în țară ca să pună umărul la propășirea ei.

Experiența creșterii salariilor medicilor și cadrelor 

medicale, care a diminuat drastic exodul acestora spre 

Occident, ar putea fi aplicată în sens invers, și pentru 

românii din diaspora. Adică salarii atractive în România, 

care să-i determine să se întoarcă în țară. Iar pentru 

asta ar trebui să fie mărit salariul minim pe economie, la 

care se raportează o serie de alte venituri. Mai ales că 

majoritatea beneficiarilor care muncesc în diaspora se 

bucură în țările gazdă de aceeași retribuție minimă.

Luni, 28 decembrie, premierul Florin Cîți a anunțat că 

salariul minim va crește cu 70 lei, de la 2230 lei la 2400 

lei brut, cel puțin pentru primele luni ale anului 2021, 

deși sindicatele ceruseră o creștere de 100 lei. 

Transformat în euro, noul salariu minim înseamnă circa 

494 euro.

Incomparabil mai mic decât salariul minim din țările în 

care muncesc cei mai mulți dintre români. Astfel, în 

Spania salariul minim este de 1050 de euro, În Anglia 

circa 1350 euro, În Franța 1539 euro, în Germania 1594 

euro, în Irlanda 1650 euro, în Danemarca 1650 euro și în 

Suedia 1550 euro.

Oricât ar fi de mare dorul de țară, de rude, de 

prieteni și chiar de copii, e greu să renunți la o retribuție 

de 2-3 ori mai mare numai din patriotism. Ți-ai face rău 

și ție și celor dragi. Așa că mai e de așteptat până când 

românașii noștri vor rezolva forței de muncă din 

România. Prin urmare o să apelăm în continuare la 

vietnamezi și pakistanezi.

Șt. B.

Premierul Florin Cîțu a anunțat că salariile bugetarilor 
nu vor crește în anul 2021, dar va fi majorat salariul minim 
pe economie; de asemenea, ratele la bănci vor putea fi 
amânate  pentru o perioadă de 9 luni.

Premierul Cîțu a spus că bugetul va fi construit pe un 
deficit de 7 % din Produsul Intern Brut pentru 2021. Printre 
principalele declarații ale premierului Cîțu: deficitul bugetar 
de 7 % din PIB; politica fiscală rămâne stimulativă în prima 
parte a anului 2021; au fost discuții despre  amânarea 
ratelor la bănci; există o decizie a autorității europene 
bancare, că se pot amâna 9 luni, dar s-a găsit o soluție prin 
care se va putea prelungi  pentru anumite categorii; 
detaliile vor fi prezentate în zilele următoare; se prelungesc 
măsurile active până la 31 iunie 2021: decontarea unor 
părți din salariul celor reveniți din șomaj tehnic, IMM invest, 
Agro IMM invest- o măsură așteptată de sectorul agricol, 
cu garanții de 1 milion de lei; se va aproba o schemă  
pentru Horeca; vor continua voucherele de vacanță pe 
2021; cei din sectorul Horeca vor fi scutiți de impozitul 
specific până în martie 2021; pentru angajații bugetari: nu 
vor fi tăiate salariile. Guvernul analizează dacă legea 
salarizării este eficientă, fiindcă au apărut tot felul de 
anomalii și excepții. Se va face o analiză amplă. Până 
atunci veniturile salariaților din sectorul public central și 
local se mențin la nivelul din decembrie 2020, până când se 
va face o analiză a excepțiilor de la lege. Premierul spune 
că a avut o discuție cu patronatele și sindicatele despre 
salariul minim.  Salariul minim va crește  peste rata inflației, 
cu 3,1 % anul viitor.

Cât de bune sau de rele sunt veștile respective pentru 
bugetari, rămâne să aproximeze fiecare, când își numără 
banii din leafă.

Ioan DUMITRESCU

Vești pentru bugetari

Diaspora 

mai are de așteptat

Autori tatea Electorală 
Permanentă reamintește 
partidelor că termenul-limită 

pentru depunerea cererilor de 
rambursare a cheltuielilor din 
campania electorală este 6 
ianuarie. Potrivit AEP, este 
vorba de circa 35 de milioane 
de euro.

 Se estimează că suma 
solicitată la rambursarea 

cheltuielilor electorale va fi de 
166.850.315,50 lei, a anunțat, 
miercuri, AEP.

Cele mai mari sume, 
aproximativ 10 milioane de 
euro, le vor primi PNL 
(48.812.108,00 de lei) și PSD 
(47.993.815,47 de lei).

USR ar urma să primească 
circa 5,5 milioane de euro 
(11.152.573 de lei), în timp ce 

partnerii de la Plus ar primi 
circa jumătate din sumă 
(6.011.686 lei)

Pot depune cerere de 
rambursare toți competitorii 
electoral i  part icipanți la 
alegerile pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 
2020 ,  ca re  au  ob ț i nu t  
minimum 3% din voturile 
valabil exprimate la nivel 
național, pentru fiecare dintre 
ce le  două Camere a le  
Parlamentului, respectiv care 
au obținut minimum 3% din 
voturile valabil exprimate la 
nivelul circumscripției

Cererile de rambursare 
depuse după data de 6 
ianuarie 2021 nu vor mai fi 
luate în considerare. În cazul 
alegerilor pentru Senat și 
Camera Deputaților din anul 
2016, suma rambursată a fost 
de 42.700.000,00 lei.

OUG privind noua structură a Executivului,
 adoptată

Zeci de milioane de euro pentru cheltuielile 
electorale ale partidelor



(urmare  din  pagina  1)
Pe baza propriilor observații, dar și a 

discuțiilor purtate cu colegi de breaslă din toate 
zonele țării, el a întocmit o ierarhie a județelor 
care oferă reprezentanților lor o șansă în plus, 
la angajare, chiar dacă e vorba de CV-uri 
absolut identice din toate punctele de vedere.

Județele sunt împărțite în cinci grupe 
valorice, de cea mai mare încredere 
bucurându-se cei din grupa 1, care cuprinde, în 
ordine alfabetică: Arad, Alba, Bihor, Cluj, 
Mureș, Sibiu, Timiș.

Așa cum ne-am obișnuit, Teleormanul face 
parte din grupa 5, a candidaților care inspiră 
cea mai redusă încredere, care mai cuprinde 
județele Olt, Călărași, Giurgiu, Gorj, Dolj, 
Ialomița.

George Butunoiu mai precizează că 
această ierarhie nu s-a schimbat de când 
lucrează el în recrutare, în schimb, diferențele 
dintre grupe tind să se accentueze. Deși ar fi de 
dorit ca ele să se reducă atât din punct de 
vedere profesional, cât și politico-social.

Șt. B.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Multe dintre culturile 
însămânţate în toamna lui 
2019 şi în primăvara acestui 
an au fost distruse de 
sece tă .  Ap roape  2 ,4  
milioane de hectare dintr-un 
total de aproape 6 milioane 
de hectare însămânţate!

După doi ani în care 
România a reuşit să se 
claseze pe primul loc în 
Uniunea Europeană la 
producţi i le de f loarea 
soarelui şi porumb, anul 
acesta recoltele s-au redus, 
unele chiar la jumătate, pe 
fondul secetei prelungite şi 
al lipsei infrastructurii de 
irigaţii.

D a c ă  a n u l  t r e c u t  
producţia totală de cereale 
a României a fost de 30,4 
milioane de tone, recoltată 
de pe o suprafaţă de 5,56 
milioane hectare, anul 
acesta a ajuns la doar 17,03 
mil ioane de tone, de 
aproape două ori mai mică, 
la o suprafaţă uşor redusă 
faţă de 2019, de circa 5,34 

m i l i o a n e  h e c t a r e .  
Randamentul a înregistrat, 
de asemenea, un recul, de 
la 5.461 kg/ha în 2019, la 
3.188 kg/ha.

P o t r i v i t  d a t e l o r  
Ministerului Agriculturii şi 
D e z v o l t ă r i i  R u r a l e ,  
p roduc ţ ia  de  g râu  a  
României a înregistrat un 
minus de aproape 41% faţă 
de 2019, ajungând la 6,091 
milioane de tone, de pe o 
suprafaţă de 2,088 milioane 
hectare şi o medie de 2.917 
kg/ha, faţă de 4.749 kg/ha 
anul trecut. Producţii reduse 
s-au mai înregistrat în acest 
an şi la orz - 727.377 tone, 
faţă de 1,34 milioane tone 
anul trecut, orzoaică - 
279.039 tone (539.558 tone 
în 2019) şi ovăz - 187.522 
tone (361.573 tone anul 
trecut).

Nici în ceea ce priveşte 
p l an te le  o l eag inoase  
situaţia nu a stat mai bine. 
Dacă în 2019, cu o recoltă 
de 3,56 milioane de tone, 

România "a bifat" cea mai 
mare producţie de floarea 
soare lu i  d in  Uniunea 
Europeană, în 2020 a atins 
doar 1,84 milioane de tone 
d e  p e  o  s u p r a f a ţ ă  
însămânţată uşor mai mică 
faţă de 2019, respectiv 1,21 
milioane hectare (1,28 
milioane ha anul trecut), şi 
un randament de 1.510 
kg/ha, comparativ cu 2.783 
kg/ha anul trecut. La rapiţă, 
reducerea nu a fost atât de 
drastică, conform statisticii 
MADR, în condiţiile în care 
în 2019 s-au obţ inut  
798.215 tone, iar anul 
acesta 663.710 tone.

În schimb, producţia de 
porumb boabe a României 
a înregistrat un recul cu 
circa 45% din cauza secetei 
în 2020, totalizând 9,63 
m i l i o a n e  d e  t o n e ,  
comparativ cu recolta de 
peste 17,43 milioane de 
tone a anului trecut, dar 
totuşi o cantitate suficientă 
cât să acopere necesarul 

intern de porumb boabe 
estimat la 4,5 milioane de 
t o n e .  S u p r a f a ţ a  
însămânţată a fost de 2,61 
milioane hectare, cu doar 
63.000 de hectare sub cea 
din 2019, însă randamentul 
a coborât la 3.695 kg/ha, 
faţă de 6.508 kg/ha.

"Anul agricol 2019-2020 
a  f o s t  m a r c a t  d e  
manifestarea fenomenului 
de secetă pedologică la 
nivelul tuturor regiunilor 
agricole, situaţie care a 
determinat o scădere a 
producţiilor medii la hectar 
faţă de anul 2019 cu circa 
40% la cereale, circa 60% la 
plantele uleioase şi 45% la 
legume. În ceea ce priveşte 
sectorul pomicol, producţiile 
medii sunt în scădere cu 
circa 31% faţă de anul 
anterior, iar randamentele la 
hectar pentru struguri sunt 
în scădere cu circa 6% faţă 
de anul 2019", au transmis 
reprezentanţii MADR, la 
solicitarea Agerpres.

Teleormănenii, discriminați la angajare 
pe motiv de “origine”

L e g e a  1 2 3 / 2 0 1 2  c u  
modificările și completările 
ulterioare, stabilește că 
furnizorii de ultimă instanță 
(cei care furnizează energie 
electrică direct consumatorilor 
casnici) sunt obligați să 
furnizeze energie electrică la 
prețuri rezonabile.

De respectarea acestei legi 
ca și a altor acte normative 
care reglementează domeniul 
r ă s p u n d e  A u t o r i t a t e a  
N a ț i o n a l ă  p e n t r u  
Reglementarea în Energie 
(ANRE), care în anul 2020 ar fi 
t r ebu i t  să  rea l i zeze  o  
campanie de informare a 
c o n s u m a t o r i l o r  a s u p r a  
liberalizării pieței de energie 
electrică și activități specifice 
de diseminare în rândul 
populației, a tehnicilor care să 
le permită consumatorilor să-
și aleagă furnizorul cel mai 

convenabil.
Tot ANRE trebuia să emită 

legislația secundară necesară 
pregătirii liberalizării pieței de 
energie electrică, dar acest 
lucru a fost întârziat, normele 
devenind publice cu doar 3 luni 
înainte de data liberalizării, de 
atunci fiind modificate de 
câteva ori, ultima modificare 
având loc cu doar 7 zile înainte 
de 1 ianuarie 2021, data 
liberalizării pieței.

Î n  a c e s t e  c o n d i ț i i ,  
consumatorii casnici vor trebui 
să înghită pe nemestecate 
noile prețuri, care nu sunt 
deloc mici. Asociația Energia 
In te l igentă,  care apără 
drepturile consumatorilor de 
energie electrică, estimează 
că, începând de la 1 ianuarie 
2021, prețurile vor crește în 
funcție de furnizor după cum 
u r m e a z ă :  E l e c t r i c a  

Transilvania Nord – 14%, E-
ON Dis t r ibu ț ie  –  13%,  
Electrica Transilvania Sud – 
17%, Enel Distribuție Banat – 
26%, CEZ Distribuție – 17%, 
Electrica Muntenia Nord – 
1 5 % ,  E n e l  D i s t r i b u ț i e  
Muntenia – 23% și Enel 
Distribuție Dobrogea – 18%.

Într-o scrisoare deschisă 
a d r e s a t ă  G u v e r n u l u i ,  
asociația atrage atenția că 
prețurile după 1 ianuarie 2021 
vor fi nerezonabile, fiind mai 
mari decât prețurile din piață și 
cer demiterea Comitetului de 
Reglementare și a celor 
vinovați de crearea acestei 
situații. De asemenea, ei mai 
solicită reevaluarea prețurilor 
și amânarea cu 6 luni a OUG 
1/2020 privind liberalizarea 
pieței de energie electrică.

Șt. B.

Producția de cereale a 
României, în cădere liberă

 în anul 2020

Direcția de Sănătate Publică Teleorman a 
repartizat în luna noiembrie 2020 dozele de 
vaccin către medicii de familie (Hexavalent- 590 
doze; ROR- 290 doze; Tetravalent- 191 doze; 
dTPa- 168 doze, Anti hepatita B- 450 doze; 
BCG– 600 doze; Prevenar 13- 469 doze; 
antigripal– 30.463 doze; vaccin HPV- 3 doze), iar 
campaniile de vaccinare sunt în curs de derulare.

DSP Teleorman a efectuat monitorizarea și 
derularea corectă a activităților și acțiunilor la 
programe și subprograme de către medicii 
nominalizați coordonatori și echipa de la 
compartimentul de supraveghere și control boli 
transmibile-epidemiologie: teste pentru HIV- 
328– gravide– număr pozitivi depistați- 0; 4 
focare TBC sunt în supraveghere epidemiologică 
continuă. În spitale nu au fost raportate focare de 
infecții asociate activității medicale.

S-a realizat supravegherea epidemiologică 
pentru pandemie COVID 19 și s-au completat 
zilnic decizii de carantinare și de scoatere din 
izolare și carantinare a persoanelor în vederea 
eliberării de concedii medicale de către medicii 
de familie, iar prin Laboratorul de diagnostic și 
investigare s-au recoltat 204 probe.

Totodată, DSP Teleorman a realizat și alte 
acțiuni: supravegherea și monitorizarea calității 
apei potabile distribuite populației-recoltare de 
probe apă (rețea)- 4 probe; colectat și înregistrat 
datele privind modul de gestionare a deșeurilor 
provenite din activități medicale din teritoriu- 10 
unități sanitare; colectat și înregistrat datele 
privind numărul de cazuri de intoxicații- 5 unități 
sanitare; control și îndrumare în vederea obținerii 
notificării de certificare a conformității– 8 acțiuni; 
autorizații în baza declarației pe proria 
răspundere– 2.

Direcția de Sănătate Publică a primit, a 
verificat și a înregistrat cererile și documentațiile 
pentru toate procedurile de reglementare în ceea 
ce privește proiectele de amplasare, construcție 
și amenajare a obiectivelor și activităților, precum 
și documentații pentru obținere fonduri 
nerambursabile+verificări în teren (25) și a 
as igurat  e l iberarea documente lor  de 
reglementare în termenele stabilite de legislația 
în vigoare– 15.

S-a efectuat control în sănătatea publică, 
verificându-se a 114 unități și 2 sesizări, în urma 
controalelor efectuate fiind aplicate 2 amenzi în 
valoare de 1.000 lei.

DSP Teleorman a derulat campanii și acțiuni 
de promovare a sănătății și educație pentru 
sănătate: „Luna națională a informării despre 
efectele fumatului asupra sănătății în contextul 
pandemic Covid-19”- 11 acțiuni; „Prevenirea 
răspândirii virusului SRS-Cov2”- 12 activități; 
„Noțiuni și reguli fundamentale de igienă”- 9 
acțiuni; „Stil de viață sănătos”– 8 activități; 
„Diseminarea chestionarului aferent campaniei 
lunii noiembrie”– 2 acțiuni și s-au multiplicat și 
răspândit materialele promovaționale (1030 
postere și afișe).

Cornelia RĂDULESCU

Creșterea prețului energiei electrice între 
13-26%, în funcție de furnizor

DSP Teleorman:
 Activitatea desfășurată în luna noiembrie
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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.
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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



7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman a înregistrat 
în luna noiembrie 213 cereri pentru carduri pierdute sau 
furate și a eliberat 77 adeverințe pentru persoanele care 
au împlinit vârsta de 18 ani pentru a putea beneficia de 
servicii medicale.

Au fost evaluați 8 furnizori, dintre care un furnizor de 
medicină de familie, 4 furnizori de servicii de specialitate, 
2 farmacii, un furnizor de dispozitive medicale.

Pentru materiale și prestări servicii cu caracter 
medical au fost efectuate plăți în valoare de 21.664,99 mii 
lei.

În aceeași lună, CAS Teleorman a înregistrat 42 cereri 
pentru eliberarea Cardului European de Asigurări de 
Sănătate (CIP-uri) și 6 cereri de eliberare a formularelor 
europene. 

Casa de Asigurări de Sănătate a emis 707 decizii 
pentru aprobarea unor dispozitive medicale pentru un 
număr de 270 asigurați, în valoare de 399.288 lei.

Cornelia RĂDULESCU

Cunoscut ca 
ingredient  în  
b u c ă t ă r i e ,  
oregano poate fi 
fo los i t  ş i  ca  
remediu natural 
pentru diverse 
a f e c ţ i u n i .  
Adjuvant în lupta 
î m p o t r i v a  
bacter i i lo r  ş i  
r e d u c e r e a  
inflamaţiei, studiile au descoperit că oregano are 
proprietăţi impresionante. Uite câteva dintre beneficiile 
acestei plante!

Răceală. Datorită proprietăţilor antioxidante şi 
antiseptice, oregano poate fi un tratament eficient pentru 
răceala obişnuită. Dacă simţi că ai răcit sau te doare gâtul, 
este suficient să adaugi 3 picături de ulei de oregano într-
un pahar de suc proaspăt de portocale. Bea acest suc o 
dată pe zi, până când simptomele dispar. De asemenea, 
mai poţi încerca ceaiul de oregano, care se găseşte la 
magazinele cu produse naturiste şi care este indicat în 
tratamentul răcelii şi al infecţiilor sinusurilor. Ceaiul se 
prepară dintr-o lingură de frunze uscate la 2 căni de apă 
fiartă şi se beau 2-3 căni pe zi. Pentru a trata gripa, se 
recomandă să amesteci câteva picături de ulei de 
oregano într-un pahar cu apă, amestec pe care îl bei o 
dată pe zi, până când starea de sănătate se 
îmbunătăţeşte. 

Nas. Oregano este un tratament bun pentru congestia 
nazală, deoarece funcţionează ca un antihistaminic. 
Pentru a-ţi uşura respiraţia, adaugă 3 picături de ulei de 
oregano la o jumătate de cană cu apă clocotită. Acoperă-ţi 
capul cu un prosop din bumbac şi inhalează vaporii care 
ies din amestec. Poţi repeta procedeul de 2 ori pe zi. 

Paraziţi intestinali. Dacă nu sunt depistaţi la timp, 
viermii intestinali pot cauza afecţiuni grave. Pentru a-i 
înlătura, foloseşte oregano uscat, cu rol antiparazitar. De 
asemenea, uleiul de oregano conţine agenţi microbieni, 
substanţe care s-au dovedit eficiente în tratarea 
paraziţilor dăunători. Adaugă 2 sau 3 picături de ulei de 
oregano într-un pahar cu apă şi stoarce zeama de la o 
jumătate de lămâie. Bea acest amestec dimineaţa, pe 
stomacul gol. 

Inimă. Această plantă aromatică este o sursă 
importantă de potasiu, care ajută la buna funcţionare a 
inimii şi la reglarea tensiunii arteriale cauzate de aportul 
ridicat de sodiu. Antioxidanţii prezenţi în oregano ajută la 
prevenirea stresului şi a bolilor cardiace. Bea zilnic 1 cană 
cu ceai de oregano, infuzie pe care o prepari dintr-o 
lingură de plantă la o cană de apă fiartă. 

Astm. Bogat în carvacrol şi flavonoide, compuşi care 
ajută la curăţarea plămânilor, oregano poate fi folosit şi în 
tratarea astmului. Pentru suferinzii de astm, se 
recomandă un ceai de oregano îndulcit sau nu, de câteva 
ori pe zi. O altă opţiune constă în a extrage sucul din 
frunzele proaspete de oregano şi de a bea câte 1 lingură 
pentru a ameliora tusea cronică.

CAS Teleorman:

Eliberarea cardurilor și 
alte activități

Ce afecţiuni poţi trata 
cu oregano

Carol Eduard Novak, noul 
ministru al Tineretului și 
S p o r t u l u i ,  a r e  p l a n u r i  
îndrăznețe. „Fiecare copil 
trebuie să știe să înoate și să 
patineze”, spune singurul 
c a m p i o n  p a r a l i m p i c  a l  
României. El a vorbit la Digi24 
despre modalitatea de a găsi o 
altă formulă pentru educația 
fizică din școli și 
spune că, de pildă, 
c o p i i i  a r  t r e b u i  
înceapă fiecare zi de 
școală cu 45 de 
minute de mișcare și 
nutriție. Își propune 
să obțină acest lucru 
în decurs de un an.

„Îmi doresc ca 
fiecare copil să știe 
s ă  î n o a t e ,  s ă  
patineze. Minim. Și 
t r e b u i e  i m p l i c a t  
sistemul educațional 
în sport. Haide să 
găsim altă formulă de 
educație fizică, 45 de 
minute de stretching plus 
nutriție. Eu aș pune prima oră să 
începem de aici, prima oră în 
fiecare zi 45 de minute de 
gimnastică și nutriție, dupa 
aceea suntem fresh, putem să 
începem să învățăm”, a spus 
ministrul Sportului.

El a dat exemplul fostului 
primar din Miercurea Ciuc, care 
a cerut școlilor ca fiecare clasă 
să meargă săptămânal cu copiii 

la înot și o dată la patinaj.
Ministrului i se pare nepotrivit 

modul în care unii profesori de 
sport au ales să-și desfășoare și 
să le pună note elevilor în 
pandemie - le cer să facă în casă 
sărituri și exerciții specifice unei 
să l i  de  spo r t  ș i  să  se  
înregistreze. Eduard Novak 
spune că a văzut asta inclusiv la 

copiii săi, pe care îi aude sărind 
în camera lor. Și în acest caz, 
ministrul spune că ar fi fost mai 
eficiente niște exerciții simple de 
gimnastică.

„Nu are sens. Sărituri? 
Pentru ce? Poți să faci altceva. 
Soțiile noastre se uită la 
gimnastică pe YouTube, poate 
să facă abdomene sau orice, 
simplu, simplu, numai ca să 
învățăm să ne mișcăm, aceasta 
este prima fază. După aceea, 

putem să trecem la altă fază. Să 
învățăm să ne mișcăm periodic. 
Acu, lumea virtuală ne fură”, a 
punctat Eduard Novak.

Pe de altă parte, Eduard 
Novak a confirmat că nu renunță 
la activitatea sportivă pe durata 
mandatului. Unicul campion 
paralimpic al României a 
declarat la „Jurnalul de seară” că 

vrea să participe, ca 
sportiv, la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo 
de anul viitor și crede 
că are puterea de 
muncă necesară 
pentru a se antrena și 
a fi și ministru.

El a recunoscut că 
ar fi o premieră: „Aș fi 
primul ministru care 
participă efectiv ca 
s p o r t i v  d e  
performanță la o 
c o m p e t i ț i e  d e  
această anvergură”, 
a spus Novak.

„ S i n c e r ,  s u n t  
obișnuit. Am trei copii, am o 
academie de copii, am o echipă 
profesionistă plus Federația și în 
tot acest timp am fost și sportiv 
de performanță, așa că știu să-
mi prioritizez foarte bine timpul și 
cred că, la urma urmei, nimeni 
nu are timp de pierdut, așa că 
dacă mă concentrez bine pe 
care sunt prioritățile, atunci cred 
că pot să le fac pe amândouă”, a 
declarat Eduard Novak.

Cei mai mulţi români consumă în perioada 
Sărbătorilor mese bogate în alimente grele, care 
sunt dificil de digerat, ceea ce poate provoca 
manifestări neplăcute asupra stării generale de 
sănătate. Uite cum poţi evita problemele digestive 
în cea mai frumoasă perioadă a anului, astfel încât 
să te poţi bucura de clipe minunate alături de cei 
dragi.

Problemele digestive apar atunci când 
o r g a n i s m u l  î n t â m p i n ă  d i f i c u l t ă ţ i  î n  
descompunerea şi eliminarea anumitor alimente.

Aceste semne nu ar trebui ignorate, întrucât 
corpul poate simţi când ceva nu este în neregulă şi 
reacţionează corespunzător. Aceste „reacţii” se 
caracterizează, în acest caz, prin balonare şi alte 
simptome neplăcute.

„O parte dintre aceste resturi sunt gaze inodore 
în condiţii normale, ele sunt purtate uşor de 
intestin, acestea sunt metanul, oxigenul, azotul. 
Trecerea acestor gaze fără durere este cunoscută 
sub numele de flatulenţă şi cu toţii trăim această 
parte normală a digestiei. Însă, când se produc 
alte gaze, la temperaturi şi presiuni mai mari, 
rezultatul poate fi foarte neplăcut. Gazele formate 

în acest caz sunt nişte compuşi care conţin sulf şi 
produc acea stare de disconfort, chiar dureroasă, 
când abdomenul se balonează şi devine dificil 
chiar să ne îmbrăcăm. Persoanele care au în mod 
curent această problemă suferă probabil de o 
intoleranţă alimentară, iar balonarea este un 
semnal al organismului care nu trebuie ignorat”, 
spune nutriţionistul Lygia Alexandrescu.

Alimentaţia excesivă este o cauză principală. 
Balonarea este manifestată atunci când o 
persoană consumă cantităţi excesive de 
alimente, care sunt de asemenea combinate în 
mod necorespunzător. Dacă macronutrienţii 
(proteine, lipide, glucide) nu se consumă după 
anumite standarde pot duce la balonare.

De asemenea, anumite alimente specifice sunt 
recunoscute drept cauze ale balonării: fasolea, 
conopida, varza, ceapa, usturoiul. În această 
perioadă, se recomandă consumul moderat sau, 
dacă este posibil, eliminarea completă din 
alimentaţie.

„Există medicamente care conţin nişte 
substanţe specifice şi care descompun repede 
gazele formate în exces. Ceaiul de mentă sau de 
fenel ajută la eliminarea gazelor. Fibrele 
alimentare – trebuie consumate în cantităţi mai 
mari în cazul în care balonarea este cauzată de 
spasm intestinal. Eliminarea stimulenţilor – ceai 
negru, cafea, ciocolata, grăsimile, care pot 
favoriza spasmele tractului digestiv. Atenţie la 
lactate – acestea pot fi înlocuite în dietă cu 
produse similare care nu conţin lactoză. Evitarea 
temperaturii prea reci sau prea calde a alimentelor 
– pentru a scădea incidenţa aerofagiei. 
Observarea şi notarea alimentelor care produc 
balonare şi, implicit, eliminarea lor din dietă”, a 
a f i rmat  Lyg ia  A lexandrescu ,  con form 
doctorulzilei.ro.

Cum poţi evita problemele digestive după 
consumul preparatelor de sărbători

Noul ministru al Sporturilor vrea 
ca orele la școală să înceapă în fiecare zi cu 45 

de minute de mișcare și nutriție
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Uneori trecem prin viaţă cu mâinile-n sân, fără să ne dăm 
seama că pământul geme de greutatea noastră iar urma 
plânge de atâta nepăsare şi ne trezim la capătul drumului biete 
statui mişcătoare, încovoiate şi roase de rugina neâncrederii în 
oameni. Încape în interiorul nostru atâta lume încât s-ar face o 
altă lume, după chipul şi asemănarea noastră, pe care o vedem 
doar atunci când închidem ochii. Nu stă nimeni la poartă, nu are 
cine s-o păzească şi totuşi rămâne curată la răutăţile din jur, 
este, dacă vreţi, un sat în care doar noi avem paşaport de 
intrare. Fără să luăm în derâdere numele Domnului, ne simţim 
mici dumnezei în interiorul nostru şi ne mirăm de ce nu ne 
înţelege nimeni. Poate aşa este lăsat, să fim atât de diferiţi, cu 
toate că ne asemănăm! Particularizând, am luat drumul în 
picioare, aer în piept şi răbdare, atâta cât am mai avut puterea 
să duc pe umeri, şi am plecat să-mi completez ceea ce-mi 
lipsea la domino-ul imaginii despre... mine. Nu am găsit prea 
multe, deşi îmi trebuiau atâtea frânturi, în schimb, am învăţat să 
fac altceva, să oftez într-un colţ pentru ca atunci când nu am 
aer, să-l pot lua înapoi! Foamea de acest gen de aer este 
universală, ne simţim strâmtoraţi în propriile noastre idei, 
strada şi lumea ne strânge ca un autobuz, iar zăpuşeala 
răutăţilor ni se lipeşte pe frunte. Ne ştergem trecutul cu palma 
în ordinea lumii de-a valma, scoatem răul printre dinţi, oprim 
timpul din părinţi, apoi ne mulţumim cu bruma de umbră de 
deasupra capului.

Mihail TĂNASE

Aseară, în timp ce dezlegam integrame, o întreb pe 

nevastă-mea:

– Partenerul de viaţă al femeii…

– Amant, răspunse ea.

– Nu… Din trei litere!

– Bou?

***

Sotul o intreaba pe sotie: Draga mea, ia spune-mi tu mie, 

cum ai reactiona daca m-ai vedea ca ma sarut cu o tipa buna?

Sotia: Cum sa iti zic,… ca o sotie grijulie ce sunt, te voi 

vizita in fiecare zi la spital…

Pastila de râs

Pandemia de coronavirus 
nu va fi ultima pandemie, iar 
încercările de îmbunătăţire a 
sănătăţii umane sunt „sortite 
eşecului” fără a aborda 
schimbări le cl imatice şi 
bunăs ta rea  an ima le lo r,  
a v e r t i z e a z ă  ş e f u l  
Organizaţiei Mondiale a 
S ă n ă t ă ţ i i ,  Te d r o s  
A d h a n o m  
Ghebreyesus.

Tedros Adhanom 
G h e b r e y e s u s  
condamnă „miopia” 
care persistă în a cheltui 
bani fără a ţine seama 
de izbucnirea unei 
epidemii şi a nu face 
nimic pentru a ne 
p r e g ă t i  p e n t r u  
următorea. El spune că 
este timpul să învăţăm lecţiile 
din pandemia COVID-19.

„De prea mult timp, lumea 
a operat un ciclu de panică şi 
neglijenţă. Aruncăm bani într-

un focar şi, când se termină, 
uităm de asta şi nu facem 
nimic pentru a-l împiedica pe 
următorul. Acest lucru este 
periculos de miop şi dificil de 
înţeles”, a spus șeful OMS.

Primul raport anual al 

G l o b a l  P r e p a r e d n e s s  
M o n i t o r i n g  B o a r d  d i n  
septembrie 2019 privind 
disponibilitatea mondială 
pentru urgenţe sanitare, 
publicat cu câteva luni înainte 

de izbucnirea pandemiei, 
sublinia că planeta nu era 
pregătită pentru potenţiale 
pandemii devastatoare.

„Istoria ne spune că 
aceasta nu va fi ultima 
pandemie, iar epidemiile sunt 

o realitate a vieţii”, a mai 
spus Tedros, potrivit Le 
Figaro,  preluat  de 
Mediafax.

„Pandemia a scos în 
ev idenţă legătur i le  
d i n t r e  s ă n ă t a t e a  
oamenilor, animale şi 
planetă”, a adăugat el.

„O r i ce  e fo r t  de  
îmbunătăţire a sănătăţii 
umane este condamnat 
dacă nu abordează 
interfaţa critică dintre 
oameni şi animale şi 

ameninţarea existenţială a 
schimbărilor climatice, care 
face ca pământul nostru să fie 
mai puţin locuibil”, a spus el.

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

Vând mașină Hyundai I20 din 2012, recent adusă din Germania. ITP valabil până în iulie 
2022. Accept și schimb cu Golf Seat. Preț 3.100 euro, negociabil. Tel. 0756.715.171.

Anunţ

SER AGROS SRL, cu sediul în Roșiorii de Vede, J34/173/2006, CUI RO18494616, pierdut 
Certificat constatator de autorizare nr. 6064/17.03.2006 pentru sediu. Îl declar nul.

Anunţ

România reală

Un nou studiu coordonat de Oliver Baumann, asistent 
universitar la Universitatea Bond, dezvăluie noi detalii despre 
modul în care cel mai complex organ al corpului surprinde 
amintiri.

Cercetătorii s-au uitat mai ales la modul în care creierul 
reacționează atunci când oamenii întâlnesc o persoană sau un 
obiect „scos din context” pentru prima oară. Dr. Baumann a 
explicat că, având în vedere că am fi văzut colegul doar la birou, 
sistemul de memorie pare să genereze un „instantaneu” care 
reunește persoana și biroul.

 „Creierul nostru crede că acea persoană aparține acelei 
camere. Dacă o întâlnești în alt loc, asta creează o problemă 
prin faptul că ai putea să nu o mai recunoști”, a spus dr. 
Baumann. „Asta nu se întâmplă odată ce creierul tău află că 
persoana există independent de acea cameră. La a doua și a 
treia întâlnire, creierul nu va mai face aceeași greșeală, ci va 
codifica persoana și camera în mod separat”, a adăugat 
expertul.

Dr. Baumann a mai precizat că fenomenul indică faptul că, 
de fapt, creierul nostru este „în esență eficient sau aproape 
leneș”.

„Dacă vedem un copac și este asociat cu o pădure atunci ar 
putea fi eficient de presupus că nu toți copacii și pietrele sunt 
entități separate, ci sunt codificate ca o unitate. Asta garantează 
că nu ne supraîncărcăm creierul și nu irosim spațiu și energie. 
Doar atunci când pare benefic de presupus că un obiect sau o 
persoană există în afara fundalului, creierul nostru face efortul 
de a codifica obiectul sau persoana ca o unitate independentă”, 
a continuat dr. Baumann.

Dr. Baumann a explicat că descoperirile oferă noi detalii 
despre modul în care sistemul de memorie se străduiește să fie 
eficient și codifică doar ce este absolut necesar.

Cercetătorul a mai explicat că astfel de studii ar putea 
deschide calea spre implanturile cerebrale care restaurează 
memoria.

Călător sau 
gânduri din scaunul cu rotile

Uitarea ar putea fi, de fapt,
 un semn al eficienței creierului Peste 1,5 miliarde de măști de unică 

folosință vor ajunge în oceanele lumii, este 
semnalul de alarmă tras de un grup de 
ecologiști din Hong Kong. Mii de tone de plastic 
vor polua apa din cauza măștilor și vor pune în 
pericol viața marină.

Un raport al OceansAsia, un grup de 
ecologişti cu sediul în Hong Kong, estimează 
că anul acesta au fost realizate peste 52 de 
miliarde de măşti de protecţie de unică 
folosinţă, pentru a face faţă cererii în 
pandemie. O estimare realizată de specialiştii 
care au întocmit raportul arată că cel puţin 3% 
dintre acestea vor fi ajunge în mare.

"Măştile faciale de unică folosinţă sunt 
fabricate dintr-o varietate de materiale plastice 
suflate în topitură şi sunt dificil de reciclat atât 
din cauza compoziţiei, cât şi a riscului de 
contaminare şi infecţie", se arată în raport.

"Aceste măşti ajung în oceanele noastre 
atunci  când sunt  aruncate în mod 
necorespunzător, atunci când sistemele de 

gestionare a deşeurilor sunt inadecvate sau 
inexistente sau când aceste sisteme sunt 
copleşite din cauza volumului crescut de 
deşeuri”, se mai arată în documentul citat de 
New York Post.

Cum fiecare mască are o greutate de trei 
până la patru grame, s-ar putea ajunge ca 
peste 6.800 de tone de plastic să ajungă în 
apele oceanelor şi va fi nevoie de până la 450 
de ani pentru a se descompune.

În plus, pe lângă de efectele nocive ale 
particulelor de micro-plastic şi nanoplasic, şi 
firele elastice cu care se prind măştile după 
urechi, prezintă un posibil risc pentru viaţa 
acvatică.

În raport sunt prezentate câteva exemple 
de animale marine ucise de măşti, inclusiv un 
peşte balon găsit mort pe o plajă din Miami, 
după ce s-a prins în aţele unei măşti.

Autorii studiului recomandă utilizarea 
măştilor de pânză reutilizabile şi lavabile „ori de 
câte ori este posibil”.

Avertismentul șefului OMS: „Istoria ne spune că 
aceasta nu va fi ultima pandemie”

Peste 1,5 miliarde de măști sanitare vor 
ajunge în oceanele lumii



1691: A murit Robert 
Boyle, fizician, chimist 
şi inventator irlandez 
(n. 1627). Boyle a emis 
pentru prima dată o 
lege numită "Legea lui 
Boyle" conform căreia 
volumul  unui  gaz  
v a r i a z ă  i n v e r s  
p r o p o r ţ i o n a l  c u  
p r e s i u n e a ,  l a  o  
t e m p e r a t u r ă  
constantă.
1819:  S-a născut 

T h e o d o r  F o n t a n e ,  
scriitor german (d. 1898).
1865: S-a născut Rudyard Kipling, scriitor britanic, 

laureat al Premiului Nobel (d. 1936).
1902: S-a născut Vasile Mârza, medic, histolog şi biolog 

român, membru al Academiei Române şi fost Ministru al 
Sănătăţii (d. 1995).
1931: S-a născut Teofil Vâlcu, actor român de teatru şi 

film (d. 1993).
1944: A murit Romain Rolland, scriitor francez, laureat 

al Premiului Nobel pentru Literatură în 1915 (n. 1866).
1947: Regele Mihai I este forţat să abdice şi să renunţe la 

conducerea statului. Este proclamată Republica 
Populară Română (RPR).
2010: A murit Bobby Farrell, cântăreţ de muzică pop, 

dansator în trupa Boney M (n. 1949).
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07:55 Politică şi delicateţuri 08:55 
Exclusiv în România 10:00 Telejurnal 
regional 10:45 Furtună la palat 12:30 
Port valoare şi splendoare 13:00 
Ediţie specială 13:30 Guşti! Şi apoi 
mănânci 14:00 Telejurnal 15:10 
Convieţuiri 16:55 Furtună la palat 
18:30 Comisaru l  Rex 20:00 
Telejurnal 21:00 Gala premiilor 
Masca de Aur 21:55 Viaţa bate campii 
22:35 Cască ochii că o-ncurci 00:00 
Telejurnal 00:45 Comisarul Rex

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Decembrie

Aflati ca trebuie sa 
plecati urgent intr-o 
de legat ie .  Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
fiti indispus din cauza 
unui conflict cu o ruda 
mai in varsta. Va 
sfatuim sa va pastrati 
calmul.

Se pare ca aveti 
probleme financiare. 
Din cauza lor, nu va 
simtiti prea bine intr-
un grup de prieteni. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu! Va 
recomandam sa va 
ascultati intuitia.

Pentru ca refuzati 
sa mergeti intr-o vizita 
la rude, relatiile cu 
partenerul de viata 
devin incordate. Se 
pare ca nu aveti 
succes nici in afaceri. 
Limitati-va la activitati 
de rutina!

V a  i n d i s p u n  
schimbarile de la locul 
de munca. Nu ridicati 
tonul la o persoana 
mai tanara din familie! 
In general, astazi este 
recomandab i l  sa  
e v i t a t i  d i s c u t i i l e  
aprinse.

Aveti de luat o 
decizie dificila. Daca 
nu reusiti sa va faceti 
timp si pentru cei 
apropiati, riscati sa 
ajungeti la conflicte. 
Va sfatuim sa aveti 
mai multă grija de 
sanatate.

Sunteti inventiv si 
aveti o imaginatie 
debordanta. Tineti 
cont de sfaturile unui 
pr ie ten!  Rela t i i le  
sentimentale pot fi 
excelente. Daca nu-i 
faceti persoanei iubite 
reprosuri nemeritate.

Sunt sanse sa 
primiti o suma mare 
de bani sau sa vi 
propuna o colaborare. 
S-ar putea ca o vizita 
la prieteni sa nu 
decurga intocmai cum 
ati dori. Nu luati decizii 
in graba!

Aveti tendinta sa fiti 
excesiv de critic. 
D u p a - a m i a z a  v a  
regasiti calmul si buna 
dispozitie. Sunt sanse 
sa va simtiti foarte 
bine printre prieteni. 
Va sfatuim sa va 
ganditi si la relaxare.

Trebuie sa luati o 
decizie: acceptati sau 
nu un loc de munca 
mai bine platit, dar cu 
un program prelungit. 
Nu va grabiti sa dati 
un raspuns! Ascultati 
sfaturile unui prieten 
cu experienta!

BERBEC

Dimineata aveti de 
facut mai multe drumuri 
scurte. Este posibil sa 
aveti o discutie aprinsa 
cu partenerul de viata, 
pentru ca ati cheltuit 
prea mult. Faceti tot 
posibilul sa evitati o 
cearta! 

P r i m i t i  o  v e s t e  
p r o a s t a ,  c a r e  v a  
a f e c t e a z a  v i a t a  
s e n t i m e n t a l a .  Va  
sfatuim sa nu faceti 
promisiuni pe care nu 
puteti sa le respectati. 
Evitati cearta cu o 
persoana, din cauza 
banilor!

S-ar putea ca sefii sa 
va reproseze ca nu v-ati 
facut bine treaba. Va 
sfatuim sa nu inventati 
justificari. Seara, va 
regasiti calmul si buna 
dispozitie cu prilejul 
u n e i  i n t a l n i r i  c u  
prietenii.

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 
Condamnat să ucidă 22:30 
Inamicul statului 01:15 Asta-i 
povestea! 03:15 Jiu Jitsu 05:00 
Ce spun românii 06:00 Ştirile Pro 
Tv

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la 
c i r c  -  sezon  nou  22 :45  
Transporter: Moștenirea 01:00 
Jack Reacher. Un glonț la țintă 
03:00 Observator 03:45 Poftiți 
pe la noi: Poftiți la circ

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 
22:30 Medici: Conducătorii 
orașului Florența 00:30 Știrile 
Kanal D 01:30 Puterea dragostei 
06:00 Pastila de râs

07:00 Starea naţiei 08:00 
Mama mea gătește mai bine 
11:30 Chef Dezbrăcatu' 14:00 
Flash monden 15:05 Focus 
16:00 Alege rețeta națională 
18:00 Focus 18 - Darul cărții – 
pastila de carte 19:30 Trăsniți 
20:00 Cronica cârcotaşilor 
22:00 Starea naţiei 23:00 
Focus 23:30 Trăsniți 00:00 
Cronica cârcotaşilor 

0 7 : 3 0  V â n ă t o r i i  d e  
fantome II 09:45 La bloc 
12:15 Singuri acasă 14:00 
Lacrima diavolului 16:00 
Eroii muntelui 18:15 La bloc 
20:30 Ucigașul de pe 
Craigslist 22:30 Jocuri 
riscante 00:30 X-Men 2 
02:45 Fără rușine 05:15 La 
Maruţă 

07:30 România…în bucate 08:00 
Glasul inimii 09:00 Festivalul de Circ de la 
Monte-Carlo 10:00 Documentar 360° 
Geo 11:00 Câştigă România! 12:00 
Telejurnal  13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 Sănătate cu de toate 14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 Festivalul 
Mondial al Circului de mâine 16:00 Glasul 
inimii 17:00 România…în bucate 17:30 
Fraţi de viţă 17:58 #NuExistaNuSePoate! 
19:00 Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
21:10 Partia de snowboard 22:50 
#NuExistaNuSePoate! 23:50 Câştigă 
România!

08:00 Mereu împreună 09:50 
Necunoscutul 11:40 Surogate 
13:05 Complet străini 14:35 
Dispari în 60 de secunde 16:25 
Personal si confidential 18:25 Și 
beț iv i  ș i  mincinoși  20:00 
Legenda lui Zorro 22:10 Scapă, 
dacă poţi! 23:45 Extrem de 
pervers, șocant de violent și 
diabolic 01:30 Mid90s 02:50 
Surogate 04:15 Livada 05:35 
Dispari în 60 de secunde

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
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Ianis Hagi (22 de ani) a trecut peste 
perioada dificilă în care Steven Gerrard l-a ținut 
mai mult bancă, fiind decisiv pentru Rangers în 
ultimele partide din campionat.

Ianis Hagi, lăudat în Scoția: "Are o viziune 
briliantă, gândește repede"

Danny Grant a vorbit despre schimbarea 
tactică făcută de Steven Gerrard și revenirea lui 
Ianis Hagi în prim-plan: "Când Ianis a semnat 
cu Rangers, am știut că am pus mâna pe un 
internațional român, fiul unei legende, iar 
primele sale jocuri pe Ibrox au fost de-a dreptul 
impresionante.

În acest sezon, el a fost pus în dificultate de 
ritmul de joc al campionatului scoțian, a arătat 
că trebuie să mai lucreze la condiția fizică. Are o 
viziune briliantă, gândește repede și se 
descurcă excelent pe spațiile restrânse. De 
asemenea, Ianis Hagi nu are o problemă să 
pună umărul în apărare, poate încasa lejer 
loviturile specifice campionatului, nu-l 
deranjează.

Steven Gerrard a schimbat puțin sistemul în 
ultimele meciuri și a ales să joace cu Kemar 

Roofe pe post de vârf, astfel că Hagi a primit 
mai multe șanse. Rezultatul s-a văzut pe teren, 
devine din ce în ce mai încrezător în forțele 
sale.

A părut neliniștit pentru o perioadă, însă cu 
siguranță există o tonă de potențial în dreptul lui 
Ianis Hagi", a spus Danny Grant.

Rangers este lider detașat în Scoția, cu 56 
de puncte, la 16 lungimi de rivala Celtic. 
Ocupanta locului 2 are însă și trei restanțe de 
disputat. În runda următoare, Rangers joacă pe 
terenul lui St. Mirren, miercuri, de la ora 17:00. 
Celtic va primi vizita celor de la Dundee Utd.

SPORT

CFR Cluj vrea să se întărească în această iarnă pentru a 
câștiga al patrulea titlu consecutiv, iar Edi Iordănescu le-a 
predat conducătorilor o listă scurtă.

Antrenorul campioanei en titre vrea să-i vadă la CFR Cluj 
pe Bryan Alceus, Dumitru Cardoso (ambii de la Gaz Metan) și 
Paul Anton (Dinamo). Marea dorință a lui Edi Iordănescu este 
să mai transfere un mijlocaș central de profil defensiv, un 
număr 6, iar Anton sau Alceus ar putea evolua acolo.

CFR Cluj vrea să transfere 3 jucători în această iarnă
Conform Spotmedia, Dumitru Cardoso intră în ultimele 6 

luni de contract și are avantajul că poate evolua oriunde în 
compartimentul ofensiv. Gaz Metan vrea să obțină un preț 
decent în schimbul său, ca să nu-l piardă gratis la vară, însă 
pentru golgheterul echipei ar exista și interes din străinătate.

La Paul Anton ar fi o problemă, salariul mare pe care îl are 
acum la Dinamo. Asta cel puțin pe hârtie, pentru că în 
realitatea Anton nu a încasat niciun ban de când a revenit în 
Liga 1. Mai mult decât atât, conducerea campioanei nu a uitat 
complet cum Paul Anton a refuzat CFR în toamnă, ca să 
meargă la Dinamo.

Billel Omrani e pe lista de transferuri la CFR Cluj. Dacă nu 
vine la startul pregătirilor va fi trimis la echipa a doua

Billel Omrani, 27 de ani, o va părăsi CFR Cluj în această 
iarnă sau va trece la echipa secundă a clubului. Jucătorul 
termină contractul în vară şi poate semna cu orice echipă 
încă din 1 ianuarie 2021. Decizia lui Iordănescu va fi pusă în 
aplicare dacă Omrani nu se va prezenta la startul pregătirilor, 
aşa cum i-a anunţat pe clujeni că are de gând să facă.

Fotbalistul francez va fi, cel mai probabil, protagonistul 
unei noi telenovele, aşa cum s-a întâmplat în 2018, atunci 
când a negociat în două rânduri cu Gigi Becali şi FCSB.

2 milioane de euro este cota actuală a lui Omrani. Sub 
400.000 de euro valora acum 4 ani, când a venit în România,

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.

Lista de achiziții a lui Edi 
Iordănescu. Cei 3 jucători doriți 

de CFR Cluj în această iarnă

FC Botoșani s-a reunit luni, 
în vederea pregătirii sezonului 
de primăvară.

La reunirea lotului, fotbaliștii 
și antrenorii clubului moldovean 
au efectuat vizita medicală și au 
fost testați pentru COVID-19, 

u r m â n d ,  d u p ă  p r i m i r e a  
rezultatelor, să demareze 
efectiv antrenamentele pentru 

partea a doua a stagiunii.
Reunire la FC Botoșani. 

Marius Croitoru a renunțat la 
doi jucători

Clubul patronat de Valeriu 
Iftime a anunțat, pe site-ul 
oficial, că în această pauză 
competițională doi jucători și-au 
reziliat contractele.

David Babunski, mijlocaș 
ofensiv de 26 de ani, a fost 
primul care a decis să plece de 
la Botoșani, urmat de stoperul 
Baba Toure, transferat în vară, 
care, însă, nici nu a debutat la 
echipa lui Marius Croitoru, din 
cauza unor probleme medicale.

La capitolul veniri, în lotul lui 
FC Botoșani există un singur 
caz, fundașul central ivorian de 
21 de ani Ulrich Meleke, ultima 
oară la PV Kokkolan, din 
Finlanda.

FC Botoșani va efectua 
cantonamentul de iarnă la 
Timișoara, începând cu 2 
ianuarie, urmând ca 12 zile mai 
târziu să dispute primul meci 
din 2021, contra lui FC Argeș.

Cum a revenit Ianis Hagi în grațiile lui 
Steven Gerrard

Mișcări de trupe la FC Botoșani
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