
Având în vedere faptul 
că un mare număr de 
uni tă ț i  admin is t ra t iv  
teritoriale nu au reușit să 
î n t o c m e a s c ă  
a m e n a j a m e n t e l e  
pastorale prevăzute de 
lege, și, prin urmare, 
crescătorii de animale din 
respectivele localități 
r i s c a u  s ă  n u  m a i  
primească în acest an 
subvenții agricole pentru 
pajiștile luate în concesiune, Parlamentul a adoptat anul trecut Legea care 
prelungea termenul de realizare a amenajamentelor pastorale până la data de 
31 decembrie 2022. 

(Continuare  în  pagina  4)

Un teleormănean a fost 
șantajat în mod repetat de un 
tânăr. Pentru că nu mai suporta 
să muncească pentru a plăti 
t a x a  d e  ” t ă c e r e ” ,  
teleormăneanul a solicitat 
intervenția poliției.

Polițiștii, sub supravegherea 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 5, au 

demarat cercetări într-un dosar în care un bărbat din județul Teleorman reclama 
faptul că un tânăr care îl ajuta cu transportul i-a pretins și obținut, în mod repetat, 
sume de bani pentru a nu face public imagini cu caracter compromițător.

(Continuare  în  pagina  2)

Conform datelor oficiale publicate de Agenţia 
Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, din totalul 
de 3.181 de unităţi administrativ teritoriale (UAT-uri) din 

România, până la data de 31 decembrie 2020 au fost 
finalizate lucrările de cadastrare a terenurilor și de 
înregistrare sistematică prin Programul Naţional de 
Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF) în 98 de UAT-uri în 
integralitate, precum şi în sectoare cadastrale, pentru o 

suprafaţă totală de 2.512.609,5 ha.
În anul 2020 au fost finalizate lucrări de înregistrare 

sistematică în 19 UAT-uri în integralitate, precum și în 

sectoare cadastrale, cu o suprafață totală aferentă de 
734.068,26 ha. La finalul anului 2020, erau în derulare 
lucrări de înregistrare sistematică în 1.763 UAT-uri, cu o 
suprafață estimată de 3.686.053,02 ha.

(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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Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția permanentă 
de etnografie

Guvernul a prelungit termenul de realizare
 a amenajamentelor pastorale

Opt comune din Teleorman 
au finalizat lucrările de cadastrare și

 înscriere a terenurilor în cartea funciară

Intervenție ca-n filmele americane! 
Un teleormănean șantajat a cerut

 ajutorul mascaților

Acțiuni 
de verificare a 

respectării măsurilor
 de protecție
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(urmare  din  pagina  1)
În  urma cercetăr i lor  

e f e c t u a t e  a  r e z u l t a t  
presupunerea rezonabilă că 
în cauză sunt implicați mai 
mulți bărbați, care în perioada 
septembrie- decembrie 2020, 
au pretins și obținut de la 
persoana vătămată sume de 
bani pentru a nu posta în 
spațiul virtual și a nu transmite 
fotografii și videoclipuri cu 
caracter compromițător. 

Astfel, în baza activităților 
operative, polițisti din cadrul 
Secției 24 Poliție, impreuna 
cu procuror din cadrul 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 5, cu 
sprijinul luptătorilor din cadrul 
Serviciului Acțiuni Speciale au 
prins în flagrant delict doi 
dintre bărbați, imediat după 
ce au primit de la  persoana 
vătămată suma de 5000 lei, 

bani puși la dispoziț ia 
acesteia de organele de 
urmărire penală și  marcați în 
prealabil de special ișt i i  
criminalisti.

În continuarea activităților 
procesuale au fost puse în 
executare 5 mandate de 
percheziție domiciliară , două 
în București și trei în județul 
Călărași, fiind depistate și   
conduse la audieri alte 5 

persoane. 
C e r c e t a r i l e  s u n t  

continuate de Secția 24 
Poliție, sub supravegherea 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 5,  sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii  
de șantaj. 

Prejudiciul reclamat este 
de  aproximativ  300.000 lei.

C. DUMITRACHE

În perioada 2 
decembrie 2020-8 
ianuarie 2021, în 
cadrul Acțiunii de 
c o n t r o l  p e n t r u  
verificarea modului 
în care se respectă 
prevederile legale la 
c o m e r c i a l i z a r e a  
a r t i c o l e l o r  
pirotehnice, I.T.M. 
T e l e o r m a n  a  
desfășurat acțiuni de 
verificare a legalităţii 
privind deținerea, 
p r e p a r a r e a ,  
expe r imen ta rea ,  
d i s t r u g e r e a ,  
t r a n s p o r t u l ,  
d e p o z i t a r e a ,  
mânuirea și folosirea 
a r t i c o l e l o r  
pirotehnice utilizate în activitățile deținătorilor.

Această acţiune a fost motivată de unele evenimente grave 
petrecute anii anteriori în țară şi străinătate, care s-au soldat cu 
explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole 
pirotehnice, care au fost distruse în totalitate. Aceste 
evenimente au provocat mari pagube materiale şi chiar umane, 
repercusiunile făcându-se resimţite pe o suprafaţă 
considerabilă în jurul acestor depozite.

Un alt motiv care a determint desfășurării acestei acţiuni 
este faptul că în perioada de sărbători se înregistrează cazuri 
frecvente de vătămări corporale produse prin utilizarea 
articolelor pirotehnice de către copii sub vârsta de 18 ani.

Obiectivul Acțiunii de control a fost identificarea şi verificarea 
agenţilor economici care desfăşoară activităţi de deţinere, 
transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor 
pirotehnice privind respectarea prevederilor legale în vigoare.

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Teleorman a efectuat 
controale la toţi deţinătorii de astfel de articole, pentru a se 
verifica dacă: aceştia erau autorizaţi conform legii; mişcarea 
articolelor pirotehnice, respectiv intrarea şi ieşirea acestora s-a 
făcut în baza documentelor prevăzute de lege; transportul 
articolelor respective s-a făcut conform prevederilor legale; 
depozitarea acestora era conformă; dacă au fost depăşite 
cantităţile aprobate pentru a fi depozitate; articolele erau 
etichetate conform legii şi aveau aplicate instrucţiuni de utilizare 
în limba română.

Cornelia RĂDULESCU

SC RECOND COM IMPEX SRL angajează inginer agronom. Se oferă salariu 
motivant. Relații la telefon 0766.279.773 sau 0247.314.575.

***
SC Mara Prod Com SRL angajează personal supermarket. Relații la sediul 

societății din Alexandria, Str. Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575
***

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și buldoescavatoriști. Relații la 
telefon 0766.279.773.

***
SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de pază. Telefon: 

0247/312.854.
***

Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 

experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 
***

Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru restaurantul RIVIERA și 
personal de serviciu pentru motel și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct 
la sediul complexului.

Anunţuri

Intervenție ca-n 
filmele americane! Un teleormănean șantajat 

a cerut ajutorul mascaților

Pentru prevenirea și combaterea infectării 
cu noul tip de coronavirus, sub autoritatea 
Instituţiei Prefectului, poliţiştii din cadrul 
Inspectoratului de Poliț ie Județean 
Teleorman, împreună cu polițiști locali și 
celelalte structuri cu care se acționează în 
sistem integrat, au intensificat activitățile de 
verificare a modului în care se respectă 
prevederile Legii nr. 55 din 2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19.

Activităţile cu privire la respectarea 
măsurilor impuse în contextul stării de alertă 
vizează, în special, zonele aglomerate, 
agenții economici dar şi mijloacele de 
transport în comun, scopul fiind prevenirea 
răspândirii virusului Covid-19. 

În cadrul acţiunilor, s-au verificat cu 
precădere respectarea măsurilor de 
izolare/carantinare de către persoanele faţă 
de care au fost dispuse aceste măsuri, 
documentele justificative necesare deplasării 

persoanelor de la domiciliu sau locuinţă, în 
intervalul orar 23.00-05.00, precum şi portul 
măștii de protecţie astfel încât să acopere 
nasul şi gura de către toate persoanele care 
au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile 
publice închise/deschise.

Astfel, în ultimele 48 de ore, în urma 
activităţilor desfăşurate pe raza întregului 
județ, au fost verificate 204  societăți 
comerciale,  424 de mijloace de transport 
persoane, fiind totodată legitimate peste 
1.257 de persoane.

Pentru abaterile constatate, au fost 
aplicate 175 de sancţiuni contravenţionale, în 
valoare de 28.500 de lei.

Astfel de acţiuni vor fi desfăşurate zilnic şi 
în perioada următoare, pe raza întregului  
judeţ.

Recomandăm tuturor cetăţenilor să 
păstreze distanțarea fizică, să poarte masca 
de protecție şi să nu se expună la riscuri!

C. DUMITRACHE

Acțiuni de verificare a respectării măsurilor 
de protecție

ITM Teleorman:

Acțiune de control pentru 
verificarea modului în care se
 respectă  prevederile legale 

la comercializarea articolelor
 pirotehnice
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Unul dintre obiectivele Guvernului, asumat în 
programul comun de guvernare, este 
reformarea feudalismului cl ientelar al 
i nspec to ra te lo r  şco la re ,  a  dec la ra t  
vicepremierul Dan Barna, care a arătat că primul 
pas anul acesta îl va constitui organizarea 
examenelor naţionale ''pe bune'', atât pentru 
inspectori, cât şi pentru directorii de şcoli.

''Unul dintre obiectivele acestui Guvern, 
asumat în programul comun de guvernare, este 
reformarea feudalismului cl ientelar al 
inspectoratelor şcolare. De prea mulţi ani 
ridicăm din umeri nepăsători la această realitate 
jenantă pe care o retrăim azi. Am discutat azi cu 
premierul şi ministrul Educaţiei. Primul pas anul 
acesta va fi să organizăm examene naţionale pe 
bune, atât pentru inspectori, cât şi pentru 
directorii de şcoli. Cei care se bucură azi de o 
necuvenită numire conjuncturală se vor bucura 
pentru scurtă durată. Ceilalţi vor avea ocazia să 
confirme'', a scris Barna pe Facebook.

El a făcut referire la ceea ce se întâmplă în 
aceste zile cu numirile de directori de şcoli.

''Pe bune, despre directorii de şcoli. Primesc 
de două zile sute de mesaje cu proteste, 
reproşuri, nemulţumiri sau întrebări despre 
înlocuiri şi numiri de noi directori de şcoli prin 
aproape toate judeţele ţării. Da, în aceste zile 
expiră mandatele a peste 8.000 de directori de 
şcoli. Da, cele mai multe mandate sunt 

prelungite, cum e şi firesc în mijloc de an şcolar, 
dar se pare că spre 1.000 de directori sunt 
înlocuiţi din cele mai variate motive sau 
pretexte. Pentru unele şcoli aceste înlocuiri erau 
inerente şi posibil să fie benefice, pentru foarte 
multe altele însă aceste înlocuiri intempestive 
au creat un sentiment justificat de nedreptate, 
abuz şi politizare în rândul dascălilor şi al 
părinţilor. Acest demers ruşinos, de mimetism 
de tip psd-it, nu este o iniţiativă a Guvernului 
proaspăt instalat, dar este cel mai edificator 
exemplu că lucrurile nu mai pot continua aşa în 
Educaţie'', a subliniat Barna, copreşedinte USR 
PLUS.

Potrivit acestuia, Legea Educaţiei Naţionale, 
art. 258 (7), lasă acest atribut de numire a 
directorilor de şcoli ''la bunul plac al inspectorilor 
şcolari generali'', care fac, ''cu marginale 
excepţii, ce-au văzut şi au învăţat de 30 de ani: 
se schimbă Guvernul, vine oportunitatea, 
reglăm conturile sau respectăm ordinele şi 
schimbăm buni, răi, cu de-ai noştri, oricare ar fi 
ei''.

''Abuzul de tribalism politic este o apucătură 
reflexă care trebuie înlocuită cu măsuri 
sistemice reale, nu doar cu demiterile eventuale 
ale unor inspectori generali despre care vom 
constata probabil în zilele următoare că au făcut 
exces de zel sau de obedienţă'', a menţionat 
vicepremierul.

Partidele au tras linia și cer Autorității Electorale 

Permanente să le aprobe decontarea cheltuielilor 

făcute în campania electorală. Conform legislației în 

vigoare, vor fi decontate doar sumele cheltuite pentru 

producția și difuzarea materialelor de propagandă 

electorală la radio, televiziune și în presa scrisă; pentru 

cheltuielile de producție și difuzare a materialelor de 

propagandă on-line; cheltuielile pentru cercetări 

sociologice; cheltuielile pentru afișe electorale; 

cheltuielile pentru broșuri, pliante și alte materiale 

tipărite.

Valoarea totală a sumelor ce urmează a fi decontate 

este de circa 148 milioane de lei, ceea ce înseamnă 

aproximativ 30,5 milioane de euro.

Cei mai mulți bani ar urma să primească PSD, 

43.359.958 lei. Urmează PNL cu 36.149.973 lei și USR-

PLUS cu 15.240.362 lei. UDMR a cheltuit, conform 

propriilor calcule, 3.415.481 lei.

Dintre partidele parlamentare, cei mai puțini bani i-a 

cheltuit în campania electorală AUR, 1.527.205 lei.

De remarcat faptul că PRO România și PMP n-au 

intrat în Parlament, deși au cheltuit sume de 10-20 de 

ori mai mari decât AUR. Partidul lui Ponta a făcut praf 

28.018.828 lei, iar cel al lui Traian Băsescu 19.674.029 

lei.

HotNews a calculat eficiența investițiilor electorale 

raportând sumele cheltuite la numărul de votanți ai 

partidelor respective și a stabilit că cele mai scumpe 

voturi le-a obținut PRO România, 114 lei/vot. Cele mai 

ieftine au fost voturile obținute de AUR, doar 2,8 

lei/vot. Și cu toate astea, partidul lui George Simion a 

fost cel care a intrat în Parlament.

Șt. B.

Fostul director general al Direcției pentru Protecția 
Copilului Teleorman, Floarea Alesu, condamnată la 3 ani, 7 
luni și 20 de zile de închisoare în dosarul angajărilor fictive, 
a fost eliberată condiționat în baza unei decizii pronunțată 
de Judecătoria Ploiești, în data de 14 decembrie 2020, în 
care se spune: “…admite cererea de eliberare condiționată 
a condamnatei Floarea Alesu, din executarea pedepsei de 
3 ani, 7 luni și 20 de zile închisoare, aplicată prin sentința 
penală nr. 377/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, 
dacă nu este reținută sau arestată în altă cauză. În baza 
art. 100 alin. 6 Cod penal, intervalul cuprins între data 
eliberării condiționate și data împlinirii duratei pedepsei, 
23.09.2022, constituie termen de supraveghere pentru 
condamnată.”

Întrucât decizia nu a fost contestată în termen de 
procurori, ea a rămas definitivă și executorie, așa că 
Floarea Alesu este acum liberă.

În urma acestui “eveniment”, mulți își pun întrebarea: 
Care sunt șansele lui Liviu Dragnea să fie eliberat 
condiționat în perioada imediat următoare? Din punct de 
vedere legal, niciuna. Și vom explica în continuare de ce.

Floarea Alesu a beneficiat de o prevedere a Codului 
Penal, care stipulează că femeile care au împlinit 55 de ani 
pot fie liberate condiționat chiar dacă au executat doar o 
treime din pedeapsă, dar au avut un comportament 
adecvat prevederilor legale.

Pentru bărbați, eliberarea condiționată după ce au 
executat o treime din pedeapsă se aplică doar celor care 
au împlinit 60 de ani. Iar Liviu Dragnea, născut la 28 
octombrie 1962, nu îndeplinește această condiție, așa că 
nu va putea cere eliberarea condiționată decât după 
executarea a două treimi din pedeapsă. Cam la vremea 
când va împlini 59 de ani. Până atunci nu-i rămâne altceva 
de făcut decât să muncească la garajul din Rahiva pentru 
a-și mai scurta din perioada petrecută la închisoare.

C.R.

AUR-ul, cel mai ieftin, 
dar cel mai eficient

Floarea Alesu, eliberată 
condiționat. Liviu Dragnea 

mai are de așteptat

Preşedintele Klaus Iohannis 
a sesizat, vineri, la Curtea 
Constituţională a României 
(CCR) legea care vizează unele 
măsuri privind republicarea 
actelor normative în Monitorul 
Oficial.

"Considerăm că, prin modul 
în care a fost adoptată, precum 
şi prin conţinutul său normativ, 
legea dedusă controlului de 
constituţionalitate contravine 
uno r  no rme  ş i  p r i nc i p i i  
constituţionale", se arată în 
sesizarea la CCR.

L e g e a  p r e v e d e  c ă  
r e p u b l i c a r e a  l e g i l o r ,  
ordonanţelor şi a hotărârilor de 
Guvern cu caracter normativ se 
va face la aceeaşi dată cu 
publicarea actului normativ de 
modificare şi/sau de completare. 
În acest sens, în sesizare se 
arată că legea reglementează 
reguli distincte pentru fiecare 
d i n t r e  a c t e l e  n o r m a t i v e  
menţionate, precum şi o serie de 
norme comune acestora, care 
se vor aplica începând cu 1 
ianuarie 2022, dată până la care 
actul normativ instituie o serie de 
dispoziţii cu caracter tranzitoriu. 
De asemenea, atât pentru 
perioada tranzitorie, cât şi după 
momentul intrării în vigoare, 
legea menţionată cuprinde şi 
dispoziţii referitoare la atribuţiile 
tuturor autorităţilor publice 
i m p l i c a t e  î n  p r o c e d u r a  
republicării.

Şeful statului precizează că 
legea  c r i t i ca tă  cupr inde  
reglementări ce vizează atât 
organizarea, cât şi funcţionarea 
Consiliului Legislativ, care însă 
au fost adoptate cu încălcarea 
p r e v e d e r i l o r  d i n  L e g e a  
fundamentală.

P reşed in te le  Iohann is  
subliniază că legea instituie 
reguli derogatorii speciale în 
materie de republicarea actelor 
normative inclusiv pentru 
perioada tranzitorie, aplicabilă 

până la data de 1 ianuarie 2022. 
De asemenea, el menţionează 
că alături de normele derogatorii 
ce  p r i vesc  f unc ţ i ona rea  
Consiliului Legislativ, legea 
criticată instituie, la rândul său, 
norme derogatorii în privinţa 
organizării Consiliului Legislativ.

El arată că prevederea care 
instituie obligaţia Consiliului 
Legislativ de a-şi înfiinţa o 
structură proprie de specialitate 
pentru republicarea actelor 
normative reprezintă în fapt o 
in tervenţ ie  leg is la t ivă în  
organizarea acestei autorităţi 
constituţionale, care tehnic-
legislativ se putea realiza fie 
printr-o modificare expresă a 
Legii nr. 73/1993, lege cu 
caracter organic, fie ar fi trebuit 
ca legea criticată - întrucât se 
circumscrie sferei organizării 
Consiliului Legislativ - să fie 
adoptată cu majoritatea cerută 
de Legea fundamentală pentru 
legile organice.

Şeful statului mai arată că 
legea trebuia să fie adoptată de 
Senat în cal i tate de for 
decizional, deoarece cuprinde 
aspecte ce vizează funcţionarea 
Consiliului Legislativ.

El menţionează că legea 
conţine dispoziţii care stabilesc 
aceleaşi reguli pentru toate 
categoriile de legi adoptate de 
Parlament, fără a face vreo 
distincţie între acestea şi fără a 
stabili norme diferite în funcţie 
de tipul acestora.

Şeful statului susţine că 
prevederile modifică implicit 
d i s p o z i ţ i i l e  d i n  L e g e a  
fundamentală şi consideră că 
legea crit icată încalcă şi 
procedura revizuirii Constituţiei, 
a s p e c t  c e  a t r a g e  
n e c o n s t i t u ţ i o n a l i t a t e  î n  
ansamblu a legii.

Preşedintele Iohannis arată 
că prin legea dedusă controlului 
de constituţionalitate, avizul 
negativ al Consiliului Legislativ 

emis în materia republicării 
actelor normative capătă un 
caracter de aviz conform şi 
apreciază că se încalcă legea 
fundamentală prin "alterarea 
r o l u l u i  c o n s t i t u ţ i o n a l  a l  
Consiliului Legislativ care, prin 
această lege,  d in organ 
consultativ de specialitate al 
P a r l a m e n t u l u i  d e v i n e  o  
autori tate cu competenţe 
d e c i z i o n a l e  î n  p r i v i n ţ a  
republicării actelor normative".

El precizează că din analiza 
legi i  cr i t icată, rezultă că 
singurele entităţi să se pronunţe 
cu privire la forma republicabilă 
a actelor de bază respective 
sunt comisiile permanente ale 
Camerei Deputaţilor sau ale 
Senatului, acestea trebuind să 
aibă în vedere atât avizul negativ 
al Consiliului Legislativ asupra 
formei republicabile a actului, 
cât şi măsurile legislative 
necesare pentru republicarea 
legii, transmise cu acest scop de 
către Departamentul Legislativ 
al Camerei Deputaţilor sau al 
Senatului.

"Având în vedere toate 
aceste aspecte, rezultă că 
legiuitorul a conferit comisiilor 
permanente ale celor două 
Camere un ro l  esenţ ia l ,  
decizional, cu privire la forma 
republicabilă a legilor de bază, 
ceea ce contravine rolului 
constituţional al Parlamentului şi 
al comisiilor permanente", 
subliniază Iohannis.

El solicită CCR să admită 
s e s i z a r e a  d e  
neconstituţionalitate şi să 
constate că Legea pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative şi 
pentru modificarea Legii nr. 
202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial al României 
este neconst i tuţ ională în 
ansamblul său.

Barna: Unul dintre obiectivele Guvernului: 
reformarea feudalismului clientelar 

al inspectoratelor şcolare

Preşedintele Iohannis a sesizat la CCR legea privind
 republicarea actelor normative în Monitorul Oficial
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Numărul proprietăţi lor 

înscrise în sistemul integrat de 
cadastru şi carte funciară la 
data de 31 decembrie 2020 
era 16.665.986.

Potrivit datelor ANCPI, în 
cele 98 de comune au fost 
deschise  944.802 cărți 
func ia re ,  i a r  supra fa ța  
aferentă cărților funciare 
deschise este de 623.316,75 
hectare. 

În clasamentul național 

privind finalizarea lucrărilor de 
cadastrare a imobilelor și 
înscrierea acestora în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară Teleormanul ocupă 
locul 2, acțiunea fiind încheiată 
în opt local i tăț i  rurale,  
respectiv la Ciuperceni, 
Frăsinet, Lița, Mârzănești, 
Orbeasca, Saelele, Stejaru și 
Traian. Pe locul 1 pe țară se 
situează județul Olt, cu 9 UAT-
uri care au finalizat lucrările de 
cadastrare a proprietăților și 

înscrierea acestora în sistemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară. 

Datele ANCPI arată că din 
totalul de 9,54 milioane ha de 
terenuri agricole pentru care 
APIA le plăteşte subvenţii 
fermierilor, până la finalul lunii 
decembrie 2020 au fost 
înregistrate în s istemul 
integrat de cadastru şi carte 
funciară 5,41 milioane ha 
(56,65%).

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Românii vor fi precauţi cu bugetele lor anul acesta, dar 
îşi vor îngădui bucuriile negate anul trecut, precum 
călătoriile, se arată într-o cercetare de piaţă derulată de 
Wisemetry Research, potrivit Agerpres.

Din studiul desfăşurat în perioada 30 octombrie - 4 
noiembrie 2020, a rezultat astfel că 2021 va fi anul în care 
oamenii vor echilibra nevoia de securitate materială, 
declinată prin intenţia de economisire, creşterea veniturilor 
prin obţinerea unei poziţii mai bine plătite la locul de muncă 
sau căutarea unui job secundar, cu dorinţa de a spori 
confortul şi relaxarea prin îmbunătăţiri în locuinţă şi 
concedii binemeritate.

Întrebaţi ce anume plănuiesc să facă în anul 2021, cei 
mai mulţi respondenţi, 42%, au spus că au de gând să pună 
de-o parte mai mulţi bani în următoarele 12 luni. O treime 
dintre cei intervievaţi îşi doresc să aducă îmbunătăţiri în 
casă, iar 28% spun că vor să meargă într-o vacanţă sau 
excursie deosebită, semn că oamenii au simţit lipsa 
călătoriilor în anul ce tocmai s-a încheiat. În plus, unul din 
patru respondenţi are de gând să-şi suplimenteze 
veniturile prin găsirea unui job secundar sau activarea altor 
surse de venit.

Dorinţa de siguranţă materială şi un comportament 
orientat spre economisire sunt atitudini fireşti atunci când 
oamenii se confruntă cu ameninţări externe, fie că este 
vorba de o criză financiară, fie de una de sănătate.

Printre planurile pentru noul an se numără şi lichidarea 
unui credit - 21% dintre respondenţi, participarea la cursuri 
de dezvoltare personală sau profesională - 20%, 
schimbarea locului de muncă - 18% şi o schimbare majoră 
în carieră - 17%.

În următoarele 12 luni, cei mai mulţi respondenţi vor 
investi în concedii deosebite, echipament electronic şi 
produse pentru locuinţă.

Când vine vorba de investiţii pe care oamenii au de 
gând să le facă în 2021, 32% dintre respondenţi sunt 
convinşi că în următoarele 12 luni urmează să meargă într-
o vacanţă sau un sejur. Cum anul 2020 a stat sub semnul 
restricţiilor de mobilitate, este de aşteptat ca în viitorul 
apropiat, odată ce călătoriile vor redeveni sigure, oamenii 
să-şi dorească să exploreze noi destinaţii, poate chiar ţări 
deosebite, şi să se aventureze dincolo de clasicele 
obiective turistice.

Un sfert dintre respondenţi sunt siguri că în următorul an 
vor investi în echipament electronic/ IT&C. Dispozitivele 
electronice au devenit bunuri esenţiale în anul 2020, atât în 
derularea activităţilor profesionale/ ce ţin de locul de 
muncă, şcoala/ învăţământul de la distanţă, precum şi 
pentru divertisment şi a comunica/ păstra legătura cu 
persoanele dragi.

Nu este neglijabilă nici proporţia celor care urmează să 
investească în renovarea locuinţei (23%) şi în mobilier nou 
(22%). În anul 2020 oamenii s-au aflat în situaţia de a 
redefini noţiunea de locuinţă - aceasta a căpătat noi 
înţelesuri şi a preluat funcţii noi - loc de muncă, şcoală, 
spaţiu de socializare. În acest context a apărut inevitabil şi 
necesitatea armonizării spaţiului locuibil la noile nevoi. 
Fără îndoială, şi aşteptările oamenilor cu privire la locuinţa 
ideală au suferit schimbări.

Există de asemenea interes şi pentru cumpărarea de 
bunuri imobiliare - a unei locuinţe sau a unui teren.

Guvernul a prelungit termenul de realizare
 a amenajamentelor pastorale

Opt comune din Teleorman 
au finalizat lucrările de cadastrare și

 înscriere a terenurilor în cartea funciară

(urmare  din  pagina  1)
Legea a fost contestată, în noiembrie 2020, 

la Curtea Constituțională, de către Guvern, iar 
contestația a fost admisă în decembrie 2020. 
Concret, fostul Guvern Orban a contestat un 
articol din lege care se referea la piețele agro-
alimentare, iar din pricina acestei contestații, 
legea nu a fost promulgată de președintele 
României. La finele lunii decembrie, Executivul 
condus de premierul Florin Câțu, pentru a salva 
subvenția pentru pășune a fermierilor, a 
prelungit termenul de realizare de către 
un i tă ț i l e  admin is t ra t i v  te r i t o r ia le  a  
amenajamentelor pastorale până la data de 1 
ianuarie 2022.

“Termenul prevăzut la alineatul (1) al 
articolului 10 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, 
cu modificările și completările ulterioare, se 
prorogă până la data de 1 ianuarie 2022”, 
precizează Ordonanța de Urgență  nr. 225 din 
30 decembrie 2020 privind modificarea unor 
acte normative și stabilirea unor măsuri în 
domeniul agriculturii, publicată, în ultima zi din 
anul 2020, în Monitorul Oficial.  Prin urmare, 
fermierii crescători de animale sau, după caz, 
primăriile vor putea încasa și în acest an 
subvenția pe suprafețele  de pășune de la 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA). De la 1 ianuarie 2022, devine condiție 
obligatorie pentru încasarea subvenției APIA. 

George ZAVERA

Alocarea financiară pentru 
oraşe din Planul Naţional de 
Redresare şi Rezi l ienţă 
(PNRR) va merge cu prioritate 
pentru proiecte pe "digital şi 
verde", a transmis sâmbătă 
minis t ru l  Invest i ţ i i lor  ş i  
Proiectelor Europene, Cristian 
Ghinea.

"În alte domenii din PNRR 
precum intervenţii la oraşe 
trebuie să fie mai multă 
tranziţie verde. Aici 
va fi ghidul pe care 
vreau să îl propun 
primarilor şi sper să 
mă văd cu Asociaţia 
municipiilor să le 
spun: prior i tatea 
pen t ru  a locarea  
financiară pentru 
oraşe trebuie să fie 
verde şi digital. Spun 
acum mesajul meu 
public către primari: 
daţi drumul, lucrul la 
proiecte pe digital şi 
verde. Ele pot să 
însemne foarte multe, pot să 
însemne piste de biciclete, pot 
să însemne trenuri, metrou, 
pot să însemne semaforizare 
in te l i gen tă ,  i a r  a i c i  l a  
semaforizare inteligentă bifez 
şi verde şi digital. Aceştia nu 
sunt bani pe care îi gestionez 
eu sau ministerul, sunt banii 
României pe care trebuie să-i 

folosim deştept (...) Avem 
acum bani europeni, pe lângă 
aceste 30 de miliarde de euro, 
mai sunt şi cele 55 de miliarde 
de euro care veneau oricum în 
România, deci să-i folosim 
pentru ceea ce s-ar numi 
business us usual. Să folosim 
PNRR-ul pentru tranziţia 
verde, verde şi reformă", a 
declarat Cristian Ghinea, la 
Digi 24.

El a precizat că PNRR nu 
respectă în prezent cele două 
praguri pe care Uniunea 
Europeană vrea să le impună, 
respectiv minimum 37% din 
bani să meargă pe tranziţia 
verde şi minimum 20% pe 
digitalizare. "Din păcate, şi nu 
spun ca să critic, o spun 
factual, planul existent (PNRR 

n.r.) acum nu respectă aceste 
două praguri, iar acestea 
trebuie respectate", a transmis 
el.

Întrebat ce înseamnă 
" v e r d e "  î n  s e c t o r u l  
transporturilor, Ghinea a 
răspuns că autostrăzile nu 
intră, dar "CFR este verde". 
"Sunt 4,5 miliarde de euro, din 
care 3,5 miliarde sunt propuşi 
pentru autostrăzi şi încă un 

mi l ia rd  de euro 
p e n t r u  c e n t u r i  
ocolitoare şi alte 
drumuri. Ce vă pot 
spune este că mă voi 
bate pentru ca aceşti 
3,5 miliarde de euro 
să rămână (în PNRR 
n.r.). Problema este 
însă că nu poţi să te 
baţi pentru toate, 
trebuie să îţi alegi 
bătăliile. Eu propun 
să-i păstrăm acei 4,5 
miliarde de euro 
pentru autostrăzi şi 

rutier, să-i apăram, dar în 
condiţiile în care nu putem să 
raportăm verde acolo, nu 
putem şi pe alte domenii să fie 
tot  fără verde, precum 
intervenţii la oraşe. Aici trebuie 
să fie mai multă tranziţie 
verde", a mai spus ministrul 
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene.

Oamenii vor fi precauţi 
cu banii anul acesta, dar nu

 vor renunţa la călătorii

Cristian Ghinea, mesaj către primari: 
Daţi drumul la proiecte pe digital şi verde
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
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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



Deschisă acum mai bine de 20 de ani, pe 18 
decembrie 2000, expoziția permanentă de 
etnografie a Muzeului Județean Teleorman își 
așteaptă vizitatorii într-un spațiu recent 
modernizat: pereți zugrăviți, sistem de iluminat 
schimbat, draperii înlocuite, dotări cu sisteme de 
dezumidificare/ umidificare și înregistrare a 
parametrilor microclimatici.

E x p o z i ţ i a  „ A s p e c t e  e t n o g r a f i c e  
teleormănene” valorifică colecţia de etnografie a 
Muzeului Judeţean Teleorman şi constituie 
singura expoziţie de acest gen din judeţ.

Realizată în colaborare cu Muzeul Naţional al 
Satului „Dimitrie Gusti” din Bucureşti şi finanţată 
de Consiliul Judeţean Teleorman, expoziţia 
p rez in tă  e lemente  spec i f i ce  sa tu lu i  
teleormănean de la sfârşitul secolului al XIX-lea 
şi până la mijlocul secolului XX și se desfăşoară 
pe spaţiul a cinci săli, la etajul al doilea al clădirii.

În primele două săli este reconstituită o casă 
ţărănească alcătuită din prispă, tindă şi cameră 
de locuit, având ca model casele din comuna 
teleormăneană Siliştea-Gumeşti. Sunt expuse 
piese etnografice de uz casnic şi gospodăresc, 
mobilier ţărănesc, textile de interior. Este 
prezentată şi o colecţie de obiecte din aramă de 
uz gospodăresc realizate de romii căldărari, 

locuitori ai judeţului nostru.
Sala a treia este dedicată costumul popular 

teleormănean, cel de muncă, dar şi cel de 
sărbătoare, care poate fi urmărit în evoluţia lui 
de-a lungul timpului.

Următoarele două săli prezintă ocupaţiile 
ţăranului din zona de câmpie, urmărind atât 
munca femeii, cât şi cea a bărbatului: torsul şi 
ţesutul, respectiv agricultura, pescuitul, 
viticultura. Sunt expuse piese etnografice din 
lemn, care ilustrează o adevărată industrie 
casnică textilă, cum ar fi războiul de ţesut, 
vârtelniţa, ceacârul, răşchitorul, maşina de 
egrenat bumbac, maşina de tors, precum şi 
piese etnografice textile. Se mai găsesc expuse 
carul pentru boi, hambarul pentru făină, 
zdrobitorul pentru struguri, dubla şi vase din 
doage.

Exponatele exprimă cu fidelitate arta 
populară din zona etnografică a Teleormanului.

Întotdeauna am spus că munca depusă de 
muzeografii teleormăneni este remarcabilă, 
lucru pe care îl subliniem și de această dată, 
recomandând vizitarea acestei expoziții.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cei mai mulți dintre părinți (78,4%) și profesori  
(73,1%) consideră că elevii trebuie să revină cât mai 
curând în băncile școlii, unde e nevoie de o regândire a 
programei școlare (80,9%) și de măsuri de educație 
remedială (43,7%). În ceea ce-i privește pe copii, 56,8% 
dintre ei se declară în favoarea redeschiderii școlilor, 
potrivit unui sondaj de opinie derulat de Organizația 
Salvați Copiii pe parcursul lunii decembrie.

În privința revenirii la școală, datele complete ale 
anchetei online relevă că:

- 56,8% dintre elevi se pronunță în favoarea 
redeschiderii școlilor, în vreme ce  23,5% preferă 
menținerea formatului online.

- 78,4% dintre părinți consideră necesară 
redeschiderea școlilor, în vreme ce doar 12,7% spun că 
preferă ca școala să fie menținută online.

- doar 14,2% dintre profesori consideră că școala 
trebuie să rămână online, în vreme ce 73,1% dintre 
cadrele didactice consideră necesară revenirea în bănci. 
Restul se declară nehotărâți.

Cu privire la condițiile pe care școlile trebuie să le 
îndeplinească, pentru ca redeschiderea să fie făcută în 
condiții de siguranță, cei mai mulți pun accentul pe 
existența materialelor igienico-sanitare, dar o condiție 
importantă este și evitarea aglomerației în spațiile 
limitrofe școlilor, după cum urmează:

- 83,5% dintre respondenți consideră că asigurarea 
condițiilor igienico-sanitare este o condiție necesară 
pentru deschiderea școlilor.

- 69,8% spun că e nevoie de asistență medicală în 
toate școlile. 

- 59,3%  dintre cei intervievați vor să fie luate măsuri 
pentru evitarea aglomerației în jurul școlilor.

- 45,3% consideră că e necesară reducerea numărului 
de elevi din clase.

-  44,8% consideră că e nevoie de transport sigur către 
și dinspre școală.

Odată reluată activitatea didactică în școli, devine 
imperioasă recuperarea materiei și acoperirea 
decalajului educațional pentru copiii vulnerabili, care nu 
au avut o participare reală la educația online.

- 80.9% consideră utilă revizuirea programei școlare, 
cu accent pe materia esențială.

- 43,7% spun că sunt necesare intervenții de sprijin 
pentru cei care nu au reușit să participe real la educația 
online.

- Un procent mic - 10,2% - se pronunță pentru 
prelungirea duratei cursurilor în acest an școlar.

Sondajul a fost realizat în perioada 7 – 30 decembrie, 
pe un eșantion neprobabilistic format din 8.193 de 
respondenți, dintre care 5811 elevi, 1734 părinți și 648 
cadre didactice.

Ministrul educației, Sorin 
Cîmpeanu, aștepta ieri „o 
raportare” a numărului de elevi 
care riscă să rămână cu 
med i i l e  ne înche ia te  pe  
s e m e s t r u l  I  d i n  c a u z a  
„dificultăților înregistrate în 
procesul de predare online”.  În 

f u n c ț i e  d e  a m p l o a r e a  
rezultatului, va trebui să 
stabilim măsuri remediale, a 
spus ministrul, duminică seara, 
la Digi24, referindu-se inclusiv 
la ore de recuperare a materiei 
pierdute, care vor trebui să se 
desfășoare fizic, cu prezență 
față în față elev-profesor.

„Va trebui să modificăm, 
spre exemplu, regulamentul de 
organizare și funcționare, care 
dă dreptul profesorului să 
încheie media pe semestrul I 
cel mai târziu la 4 săptămâni de 
la începerea semestrului II - 8 
februarie până pe 7 martie sunt 
cele patru săptămâni. Și pentru 
a avea timp ca acele acțiuni 
remediale să se poată face o 
lună, două luni, va trebui să 

decalăm acest termen legal pe 
care profesorii îl au la dispoziție 
pentru a încheia mediile, în așa 
fel încât să le închei mediile 
după ce ai reușit să repari ceea 
ce ai pierdut și să ai un rezultat 
în favoarea elevului”, a spus 
Sorin Cîmpeanu.

Întrebat dacă orele de 
recuperare a materiei se pot 
face tot online, ministrul a spus 
că nu, ci vor trebui să se facă cu 
prezența fizică a elevului și 
profesorului. „Va trebui să fie o 
recapitulare sintetică, cât se 
poate de eficientă și oricum 
particularizată la ceea ce a 
pierdut elevul. Profesorul 
poate că a predat, dar 
indicatorul relevant este ceea 
ce a reușit elevul să asimileze. 
Deci, diagnostic, obținut prin 
evaluări, prin simulări, după 
care, văzând pierderile și locul 
acestor pierderi, se intervine cu 
a c ț i u n i  r e m e d i a l e  
personalizate. E nevoie de 
fiecare cadru didactic”, a 
punctat ministrul.

Sorin Câmpeanu spune că 
„acțiunile remediale” ar trebui 
organizate de îndată ce începe 
semestrul al doilea și de îndată 
ce va fi posibilă prezența fizică 
în școli.

„Dacă nu vom avea o 
prezență fizică posibilă, va fi o 
mare, mare problemă”, a 
subliniat ministrul. El a spus 
însă că, optimist din fire, „nu 
vrea să ia în calcul scenariul” 
unei școli exclusiv online. 
„Tocmai de aceea, mi-am 
autol imitat dreptul de a 
introduce în online școala 
românească dincolo de 8 
februarie”, a spus Sorin 
Cîmpeanu, dar a recunoscut 
că nu exclude cu totul acest 
scenariu.

„După orele normale, vor 
trebui organizate acțiuni de 
recuperare, aceste acțiuni 
remediale, deci după ore. Va fi 
un volum de ore mai mare, 
evident. Pentru elevi e un efort 
mai mare, pentru profesori un 
efort mai mare, care va trebui 
să fie plătit. Dacă este nevoie 
de organizare la nivelul zilei de 
sâmbătă va decide fiecare 
cadru didactic, în funcție de 
volumul pierderilor pe care îl va 
identifica. Poate este suficient 
să vii cu două-trei ore în fiecare 
z i ” ,  a detal iat  minist ru l  
educației.

Sorin Cîmpeanu a precizat 
că au fost identificate și 
fondurile de finanțare necesare 
pentru acest efort. Este vorba 
despre 30 de milioane de euro, 
bani europeni, în cadrul 
proiectului ROSE (Romania 
Secondary Education), care 
are ca obiectiv reducerea 
abandonului școlar și acțiuni 
remediale.

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția permanentă de etnografie

Ministrul Educației: 

În școli se vor ține ore de recuperare a materiei 
pierdute în timpul cursurilor online

Trei sferturi dintre 
profesori și părinți și peste

 jumătate dintre copii 
consideră necesară 

redeschiderea școlilor
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Am văzut persoane cu dizabilități locomotorii ca mine pe 
care stresul zilnic îi pune la pământ. Și aceste personae 
îndreptățite prin lege să fie sprijinite nu primesc „bani pentru 
stres” din cauză că indemnizațiile aprobate de Guvern pentru 
persoanele cu handicap locomotor sunt puțin spus de mizerie, 
departe de a fi sesizate de Curtea Constituțională că nu sunt 
aliniate la stardandele U.E. Persoanele cu probleme 
locomotorii nu primesc bani pentru „stres” că sunt luate în „râs” 
de „categoria validă”, că bordurile la trecerile de pietoni nu sunt 
amenajate cu rampă de acces pentru scaunul cu rotile, în 
aceeași situație fiind multe magazine, farmacii, frizerii, 
restaurante și chiar „Primării”, deși legea ce privește protecția 
persoanelor cu handicap locomotor obligă toate aceste 
magazine și instituții să amenajeze accesul și pentru această 
categorie de persoane.

O statistică ne arată cât de mare este diferența între 
indemnizațiile pentru persoanele cu handicap locomotor grav 
și accentuat din România care primesc doar 500 lei pe lună (0 
lei „STRES”), pe când aceeași categorie de persoane din 
statele membre din U.E. primesc peste 1000 de euro lunar.

Mihail TĂNASE

Avocatul catre client:

– Am o veste proasta si una buna!

– Zi-o intai pe cea proasta!

– Testul ADN a dovedit ca era sangele tau la locul crimei.

– Si vestea ce buna?

– Colesterolul e bun.

***

Iubito, tu ai parolat calculatorul?

– Da, draga.

– Si care e parola?

– Data nuntii noastre.

– La naiba!

Pastila de râs

Atunci  când oameni i  
v o r b e s c  d e s p r e  u n  
metabolism lent sau rapid, 
ceea ce vor să explice cu 
adevărat este numărul de 
calorii consumat de corp în 
fiecare zi.

Ideea este că cineva cu un 
metabolism lent pur și simplu 
nu va arde la fel de multe 
calorii pentru aceleași activități 
precum o persoană cu un 
metabolism rapid.

M e t a b o l i s m u l  e s t e  
termenul biologic care face 
referire la toate reacțiile 
chimice necesare pentru 
susț inerea vieț i i  într-un 
organism. Metabolismul tău 
desfășoară trei activități 
principale: transformarea 
m â n c ă r i i  î n  e n e r g i e ,  
descompunerea alimentelor în 
„cărămizi” pentru proteine, 
lipide, acid nucleic și unii 
carbohidrați, dar și eliminarea 
reziduurilor.

Dacă ești nemulțumit de 
viteza metabolismului tău, 
probabil că te concentrezi pe 
cât de multă energie obții de 
pe urma alimentelor pe care le 
consumi și cât de multă 
energie folosește corpul tău. 
Va loa rea  ene rge t i că  a  
mâncării este măsurată în 
calorii.

Necesarul caloric zilnic 
estimat pentru o femeie cu o 
greutate de 57 de kilograme 
poate varia între 1.600 și 2.400 
de calorii pe zi. Pentru un 
bărbat de 70 de kilograme, 
necesarul caloric se poate 
încadra între 2.000 și 3.000 de 
calorii pe zi. Asta înseamnă în 
jur de 13 calorii per 500 de 
grame de greutate corporală.

Așadar, dacă două femei 
cu aceeași greutate pot avea 
nevoi calorice diferite care 
v a r i a z ă  p â n ă  l a  3 0 % ,  
înseamnă acest lucru că 
femeia cu un organism ce 
folosește mai multe calorii are 
un metabolism mai rapid față 
de femeia care are un corp ce 
folosește mai puține calorii? 
Nu neapărat. O femeie ar 
putea petrece mai mult timp 
din zi fiind activă din punct de 
vedere fizic, astfel că mai 
multă energie este necesară.

De asemenea, corpul tău 
depinde de oxigen pentru a 
desfășura toate activitățile 
metabolismului. Pentru fiecare 
litru de oxigen folosit, trebuie 
să folosești în jur de 4,82 de 
calorii de energie derivată din 
glicogen sau grăsime.

R a t a  m e t a b o l i c ă  ș i  
necesarul caloric variază în 
funcție de persoană și diferiți 
factori precum genetica, sexul, 
vârsta, compoziția corporală și 
activitatea fizică.

Starea de sănătate și 
anumite afecțiuni medicale ar 
putea influența metabolismul. 
Spre exemplu, un regulator al 
metabolismului este glanda 
tiroidă.

Alte afecțiuni medicale 
c a r e  p o t  i n f l u e n ț a  
metabolismul sunt atrofierea 
musculară,  în fometarea 
îndelungată, niveluri scăzute 
de oxigen (hipoxie), tulburări 
musculare, depresie și diabet.

Un alt factor important este 
compoziția corporală. Spre 
e x e m p l u ,  o  f e m e i e  
s u p r a p o n d e r a l ă  c u  o  
compoziție corporală de 40% 
grăsime corporală și 34 de 
kilograme de masă musculară 
va arde mai puține calorii în 
perioada de repaus față de o 
femeie cu 30% grăsime 
corporală și 50 de kilograme 
de masă musculară. Țesutul 
muscular este mai activ din 
punct de vedere metabolic față 
de țesutul adipos din corp.

Dacă vrei cu adevărat să îți 
îmbunătățești metabolismul, 
cea mai ușoară metodă este 
creșterea masei musculare și 
a nivelului de activitate. Prin 
creșterea masei musculare, 
vei crește numărul de calorii 
necesar pentru menținerea 
acelor mușchi. Așadar, în loc 
să te p lângi  că a i  un 
metabolism lent, mai bine 
încearcă să îl ajuți să devină 
mai rapid.

PAPY IONUȚ SRL, cu sediul în Vitănești, jud. Teleorman, J34/328/2012, CUI 30423134, 
pierdut Certificate constatatoare nr. 18126/28.09.2016 și nr. 17318/13.10.2015. Le declar nule.

Anunţ

SC DOCTOR RADU DANIEL SRL, cu sediul în Troianu, jud. Teleorman, CUI  42088416, 
J34/6/2020, pierdut Certificat constatator nr. 899/20.01.2020. Îl declar nul.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea  administrativ- tertoriala VIISOARA din judetul TELEORMAN anunta publicarea 

documentelor tehnice  ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 9 si 19, incepand cu 
data de 18 ianuarie 2021, pe o perioada de 60 de zile, la sediul UAT VIISOARA, judetul 
TELEORMAN, conform art.14 alin (1) si (2) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7 
/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Cererile  de rectificare a documentelor tehnice vor fi depuse la sediul primariei si pe site-ul 
Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara .

Anunţ prealabil

În conformitate cu prevderile HG 1076/2004, CHIVA NICOLAE și CHIVA VIOLETA anunță 
publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare pentru Planul Urbanistic Zonal în 
scopul realizării proiectului “Construire locuință parter” în mun. Turnu Măgurele, str. Vasile 
Alecsandri nr. 50, jud. Teleorman, decizie stabilită pe baza consultărilor realizate în cadrul 
Comitetului Special Constituit on line din data de 23.12.2020 

planul nu necesită evaluare de mediu, 
urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la 
sediul Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, în 
zilele de luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între 8:00-14:00 și la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman în termen de 10 calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunţ public

România reală

Facebook deț ine 
platforma de mesagerie 
WhatsApp încă din anul 
2014, dar nu a impus 
utilizatorilor asemenea 
condiții de utilizare, până 
acum.

Chiar cu riscul de a 
intra și mai mult în 
atenția autorităților antitrust, compania lui Mark Zuckerberg a 
decis să exploateze succesul WhatsApp în vremuri de 
pandemie obligând utilizatorii să consimtă pentru cedarea 
datelor colectate în urma folosirii aplicației de mobil direct către 
Facebook. Cei nu-și dau acordul pentru aceste practici nu vor 
mai putea folosi WhatsApp, începând cu data de 8 februarie 
2021.

Deși este de facto sub controlul Facebook, WhatsApp a 
funcționat până acum aproape ca o platformă de mesagerie 
independentă, păstrând o identitate proprie și aplicând reguli 
diferite pe partea de securitate și colectarea de informații 
despre utilizatori. Impresia generală era că platforma respectă 
mai bine confidențialitatea utilizatorilor săi, reputația avută 
contribuind decisiv la succesul acesteia. Această imagine se 
schimbă acum, WhatsApp devenind o rotiță mai importantă în 
angrenajul Facebook creat pentru monetizarea utilizatorilor.

În mod cert, interconectarea cu Facebook Messenger 
anunțată încă de la începutul lui 2019 a adus WhatsApp pe un 
drum fără întoarcere, platforma de socializare deservind tot 
mai mult interesele companiei-mamă. Cu un simplu mesaj de 
notificare trimis utilizatorilor, Facebook anunță schimbarea 
politicii de a lăsa opțională integrarea Facebook.

Utilizatorilor li se solicită să fie de acord cu o nouă politică de 
confidențialitate care, practic, va preda unele dintre datele lor 
către Facebook. Singura opțiune lăsată celora care nu sunt de 
acord cu practicile Facebook este să nu mai folosească 
serviciile WhatsApp.

Banii, 
rețeta minune pentru stres

WhatsApp nu va mai
 funcționa dacă nu accepți 

această condiție

Factorii care influențează câte
 calorii consumă zilnic organismul tău



1665: A murit Pierre 
d e  F e r m a t ,  
m a t e m a t i c i a n  ş i  
avocat francez (n. 
1601).
1840: Eforia Şcoalelor 

dă actul prin care se 
decide că ţiganii au 
dreptul de a învăţa 
alături de toţi ceilalţi 
cetăţeni.
1848: Revoluţia de la 

1848 izbucneşte în 
Italia, la Palermo.
1866: A murit Aron 

P u m n u l ,  c ă r t u r a r  
român, lingvist, filolog, 
participant la evenimentele Revoluţiei de la 1848 din 
Transilvania (n. 1818).
1878: Războiul de Independenţă: trupele române, 

ocupa Smârdanul, punct important în sistemul de 
apărare al Cetăţii Vidin.
1909: A murit Hermann Minkowski, matematician 

german (n. 1864).
1925: S-a născut Laurenţiu Profeta, compozitor român 

(d. 2006).
1926: S-a născut Alexandru Andriescu, filolog şi istoric 

literar român (d. 2014).
1939: S-a născut Rodica Tapalagă, actriţă română (d. 

2010).
1976: A murit Agatha Christie, scriitoare engleză de 

romane poliţiste (n. 1890).

9

Marţi 12 Ianuarie 2021

07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună 
la palat 12:30 Doar să gustaţi 
13:00 Ediţie specială 13:30 
Guşti! Şi apoi mănanci 14:00 
Telejurnal 15:10 Maghiara de pe 
unu 17:10 Furtună la palat 18:30 
Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 
21 :00  Român ia  9  22 :10  
Răzbunătorul Sartana 00:00 
Telejurnal 00:45 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Ianuarie

Este posibil sa 
aveti probleme de 
sanatate din cauza 
oboselii acumulate. 
Ar fi bine sa reduceti 
ritmul de munca si sa 
va dozati efortul. 
E v i t a t i  l u a r e a  
deciziilor importante.

Deveniti irascibil din 
cauza surmenajului. 
Va sfatuim sa evitati 
a c t i v i t a t i l e  c a r e  
necesita efort si putere 
de concentrare. Nu 
r a s p u n d e t i  l a  
p r o v o c a r i l e  u n u i  
barbat mai in varsta!

Sunteti putin cam 
agitat si nu resusiti sa 
v a  c o n t r o l a t i  
impulsivitatea. Riscati 
sa provocati discutii 
aprinse. Circulati cu 
prudenta, pentru ca 
sunteti predispus la 
accidente de circulatie.

S-ar putea sa aveti 
o discutie aprinsa cu 
o persoana tanara. 
Exista pericolul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie. 
V a  s f a t u i m  s a  
amanati calatoriile cu 
autoturismul. 

Desi treceti printr-
o perioada dificila pe 
plan financiar, reusiti 
sa ramaneti optimist. 
Sunteti predispus la 
accidente. Va sfatuim 
sa dati dovada de 
prudenta in tot ce 
faceti.

Sunteti nemultumit 
de tot ce se petrece si 
aveti tendinta de a 
contrazice pe toata 
lumea. Va recomandam 
sa acordati mai multa 
atentie familiei si, mai 
ales, partenerului de 
viata. 

V-ati propus sa 
faceti ceva folositor 
pentru casa. S-ar 
putea sa aveti mici 
p r o b l e m e  d e  
sanatate, trecatoare. 
Acordati mai mult timp 
odihnei si relatiilor 
sentimentale.

Deveniti irascibil 
d i n  c a u z a  
s c h i m b a r i l o r  d e  
program. Concentrati 
asupra activitatilor ce 
nu suporta amanare! 
Va recomandam sa 
evitati speculatiile de 
orice fel.

Sunteti tentat sa va 
angajati in mai multe 
activitati in acelasi 
timp. Nerabdarea si 
nervozitatea va pot 
reduce randamentul. 
Va sfatuim sa fiti foarte 
atent in activitatea 
profesionala.

BERBEC

Se anunta o z i  
tensionata, din cauza 
c o l a b o r a r i i  c u  u n  
partener de afaceri. 
Aveti opinii diferite in 
ceea ce priveste o 
investitie importanta. Va 
recomandam sa va 
t e m p e r a t i  
impulsivitatea. 

Se pare ca nu 
sunteti in apele dv. Va 
sfatuim sa nu va 
a s u m a t i  n o i  
r e s p o n s a b i l i t a t i .  
Sunteti predispus la 
stari depresive si 
accidente vasculare. 
Pastrati-va calmul! 

Va sfatuim sa fiti 
prudent in tot ce faceti. 
Dupa-amiaza primiti o 
suma importanta de 
bani. S-ar putea sa fie 
v o r b a  d e s p r e  o  
recompensa pentru 
rezultatele bune pe 
plan profesional.

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 
Misiune sângeroasă 22:30 
Eraser 00:45 Ştirile Pro Tv 01:15 
Femeia fantastică 03:30 Apropo 
Tv 04:15 Lecţii de viaţă 05:00 Ce 
spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la circ 
22:45 Observator – Sport 23:15 
Grand Hotel 00:15 Transformers: 
Exterminarea 02:30 Observator 
03:30 Băieţi de oraş 04:00 Poftiți 
pe la noi: Poftiți la circ

08:15 Pastila de râs 09:15 
Meryem 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 40 de 
intrebari cu Denise Rifai 00:30 
Știrile Kanal D 01:30 Puterea 
dragostei 04:00 În căutarea 
adevărului 06:00 Pastila de râs

07:00 Starea naţiei 08:00 
Sacrificii în numele iubirii 10:00 
Ringo 11:30 Chef Dezbrăcatu' 
14:00 Flash monden 15:05 
Focus 16:00 Sacrificii în 
numele iubirii 17:00 Ringo 
18:00 Focus 18 19:30 Trăsniți 
20:00 Fantoma lui Bruce Lee 
22:00 Starea naţiei 23:00 
Focus 23:30 Trăsniți 00:00 
Fantoma lui Bruce Lee 

07:30 Pe urmele lui 
Marylin Monroe 09:15 La 
bloc 11:45 Un cățel detectiv 
13:30 Legendele toamnei 
16:00 Gloria 18:15 La bloc 
20:30 Maestrul bețiv 22:45 
Gothika 00:45 Maestrul 
bețiv 03:00 Gothika 04:30 La 
bloc  06:45 O reţetă letală: 
misterul budincii de prune

07:30 România…în bucate 08:00 
Glasul inimii 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Cap 
compas 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Teleșcoala 16:00 Glasul inimii 
17:00 România…în bucate 17:30 
P r i m ă v e r i i  1 7 : 5 8  
#NuExistaNuSePoate! 20:00 Câştigă 
România! 21:00 Destine ca-n filme 
22:00 D'a le lu '  Mi t ică 23:00 
#NuExistaNuSePoate! 00:00 Câştigă 
România!

08:40 Personal si confidential 
10:40 Cei trei muschetari 12:25 
Crăciunul în Conway 14:00 Cod 
roșu la Londra 15:30 Hologramă 
pentru rege 17:05 Mr. Right. Un 
iubit... mortal 18:35 Fiecare vede 
altceva 20:00 O nouă poveste de 
Crăciun 21:40 Justițiarul 23:35 
The Purge. Notea judecății 
00:55 Piaza rea 02:25 Ultima 
secventa 03:55 Justițiarul

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. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
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 

12 Ianuarie
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Telefon: 0347.804.447    Fax: 0347.804.448

E-mail: ziarulmara@email.com
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Valentin Mihăilă (20 de 
ani) a bifat al treilea meci în 

tricoul Parmei, duminică, 
după ce a fost introdus pe 
finalul meciului cu Lazio, 
pierdut de formația sa, scor 0-
2, în runda a 17-a din Serie A.

Valentin Mihăilă, jucătorul 

Parmei / Foto: Profimedia 
F o s t u l  j u c ă t o r  a l  

Universității Craiova a fost 
trimis în teren la scorul de 2-
0, în minutul 75, și nu a reușit 
să schimbe în vreun fel jocul 
Parmei, care continuă seria 
nefastă și sub comanda 

noului antrenor Roberto 
D'Aversa.

Mihăilă a fost notat cu 5,5 
în Gazzetta Dello Sport, atât 
cât a fost și media echipei, 
jurnaliștii italieni remarcând 
din nou energia românului. În 
schimb, este evidențiată și 
l ipsa de exper iență a 
fotbalistului cumpărat pentru 
8,5 milioane de euro.

"Mihăilă a intrat și a 
încercat să accelereze jocul, 
dar este încă necopt", a scris 
sursa citată.

Parma a ajuns la cinci 
înfrângeri consecutive în 
Serie A și se află pe locul 19, 
penultimul, cu doar 12 puncte 
acumulate. În următoarea 
etapă, formația lui Valentin 
Mihăilă va evolua pe terenul 
lui Sassuolo.

SPORT

Mihaela Buzărnescu, locul 137 WTA, a ajuns în turul al 
doilea al calificărilor pe tabloul principal al Australian Open.

"Miki" a învins-o, în prima manşă, cu scorul de 6-4, 6-3, 
pe Lara Arruabarrena, locul 165 mondial, după un meci de 
o oră şi 19 minute, informează news.ro.

În turul al doilea, Buzărnescu va întâlni învingătoarea 
dintre Claire Liu din SUA, locul 218 WTA, şi olandeza Indy 
de Vroome, locul 195 WTA.

Accederea în manşa secundă a calificărilor este 
recompensată cu un premiu de 35.000 de dolari australieni 
(22.200 de euro) şi cu 20 de puncte WTA.

Australian Open 2021 | Mai avem o singură jucătoare în 
calificări, la feminin

La feminin, doar Jaqueline Cristian, numărul 168 
mondial, mai este pe tabloul preliminar. Ea o va întâlni, luni, 
pe jucătoarea canadiană Rebecca Marino, locul 312 WTA.

Anterior, cele patru românce care au intrat în concurs, 
Laura Ioana Paar, Monica Niculescu, Irina Bara şi Gabriela 
Talabă, au fost eliminate.

La masculin, Marius Copil, numărul 216 mondial, va 
juca, tot luni, împotriva australianului Dane Sweeny, locul 
794 ATP, în primul tur preliminar al Australian Open.

Calificările pentru primul Grand Slam al anului se 
desfăşoară în perioada 10-13 ianuarie, la Doha (masculin) 
şi Dubai (feminin). AusOpen va avea loc între 8 şi 21 
februarie, la Melbourne.

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 2021 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.

Australian Open 2021

"Miki" Buzărnescu, 
în turul doi al calificărilor. 
Alte 4 românce, eliminate

Stadionul Steaua se află deja în custodia 
celor de la Armată, dar deocamdată pe arena 
de cinci stele nu s-a 
disputat niciun meci.

H e l m u t  
Duckadam susține 
că va mai trece ceva 
t imp până când 
s t a d i o n u l  d i n  
Ghencea, construit 
pentru Euro 2020, va 
fi inaugurat oficial. 

D u c k a d a m  a  
anunțat când se va 
i naugura  o f i c i a l  
Stadionul Steaua

”Am înţeles că inaugurarea vor să o facă în 
luna mai, măcar într-un cerc restrâns să se facă 
pentru că ar fi frumos.

Se celebrează şi 35 de ani de la Sevilla”, a 
declarat Helmut Duckadam.

Fostul președinte 
de imagine de la 
FCSB nu le poartă 
pică celor de la 
Armată, pentru că nu 
l - a u  i n v i t a t  l a  
momentul în care 
Stadionul Steaua a 
fost declarat oficial 
terminat.

”Nu am fost încă 
invitat, dar sper. A 
fost doar recepţia. 
Nu sunt supărat.

Ştiu că a fost invitat Gică Popescu, dar el 
este consilierul primului ministru”, a mai spus 
Duckadam, la emisiunea AS.ro Live.

Concluzia trasă de Gazzetta Dello Sport, 
după ce l-a văzut pe Valentin Mihăilă 

în 3 meciuri la Parma

Când se va inaugura Stadionul Steaua!
 Anunțul lui Helmut Duckadam
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