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Măsurile pentru pevenirea
COVID 19 se păstrează pentru încă 14 zile
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al
municipiului Alexandria a hotărât, în ședință
extraordinară, să prelungească pentru încă 14 zile
măsurile restrictive.

Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARSCoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea de
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte
tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor
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Un liberal curajos
ia Big-Tech-ul
de coarne

7
CAS Teleorman:

Măsurile instituite în
contextul pandemiei au
fost prelungite până la
data de 31 martie
Astfel, începand cu data de 12.01.2021 pentru o
perioadă de 14 zile, respectiv 25.01.2021 inclusiv,
purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, este obligatorie pentru toate persoanele
începând cu vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice
deschise.

de natura activităților culturale, științifice, artistice,
sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția
celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-18 din H.G.
967/2020.

Mai multe gospodării au fost
inundate
Mai multe gospodării ale unor
cetățeni din localitățile Zimnicea,
Prundu și Videle au fost inundate.
În ultimele 24 de ore, pompierii
militari din cadrul Inspectoratului
pentru Situații de Urgență „A.D.
Ghica” al județului Teleorman au
intervenit pentru protejarea vieții,
bunurilor materiale și a mediului
înconjurător la 23 de evenimente.
17 cazuri SMURD, pentru
acordarea primului ajutor și
transportarea la spital a
persoanelor rănite ori cu
probleme medicale grave.
(Continuare în pagina 2)

(€) 1 EUR
4.8715 lei

($) 1 USD
4.0088 lei

(Continuare în pagina 2)

DSP Teleorman:

Proiectul „Crearea și implementarea
serviciilor comunitare integrate pentru
combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”
Dosarele de înscriere în
vederea recrutării și selecției
specialiștilor- asistent medical
comunitar și mediator sanitar –
grup țintă, care vor face parte din
echipa comunitară integrată, în
cadrul Proiectului „Crearea și
implementarea serviciilor
comunitare integrate pentru
combaterea sărăciei și a
excluziunii sociale,
POCU/375/4/22/122607 se depun la coordonatorul județean al activității de
asistență medicală comunitară de la sediul DSP Judeţeană.
(Continuare în pagina 4)

(£) 1 GBP
5.4451 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
239.7645 lei
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EVENIMENT - ACTUALITATE

Mai multe gospodării au fost inundate
(urmare din pagina 1)
Un incendiu, izbucnit la o
locuință din localitatea
Spătărei, care a distrus
astereala acoperișului pe
circa 15 metri pătrați, o
centrală electrică de
încălzire și mai multe
electrocasnice. Focul a fost
stins în limitele găsite,cu
ajutorul unei autospeciale
de lucru cu apă și spumă,
pompierii reușind să
salveze restul casei de
locuit și anexele
gospodărești din imediata
a p r o p i e r e . Va l o a r e a
pagubelor a fost estimată la
suma de 30000 de lei, iar
cea a bunurilor salvate la
peste 150000 de lei. Din
primele cercetări efectuate
pentru stabilirea cauzei
probabile de incendiu a
reieșit faptul că evenimentul
s-a produs de la un
scurtcircuit la instalația
electrică a centralei.
Pentru prevenirea unor
situații asemănătoare, vă
reamintim următoarele

măsuri de prevenire a
incendiilor: nu utilizați
aparatele electrice, cablurile
electrice, prizele,

întrerupătoarele, dispozitivele
de protecție cu defecțiuni sau
cu improvizații; nu folosiți
siguranțe fuzibile

supradimensionate prin
înlocuirea cu liță a fuzibilului
calibrat; nu suprasolicitați
instalația electrică folosind
mai multe aparate simultan;
nu lăsați nesupravegheate
aparatele electrice sub
tensiune, cum ar fi: fierul de
călcat, reșourile,
radiatoarele și altele
asemenea;
instalați și
utilizați aparatura
electrocasnică respectând
cu strictețe indicațiile
producătorului ce sunt
menționate în prospectul
produsului; verificați
periodic cordoanele de
legătură ale aparatelor
electrice și luați măsuri
pentru înlocuirea acestora
atunci când sunt uzate; 4
misiuni de evacuare a apei
din curțile/gospodăriile unor
cetățeni din localitățile
Zimnicea, Prundu și Videle;
o misiune de transport și
prelevare probe COVID-19
împreună cu personalul SAJ
Teleorman.
C. DUMITRACHE

În acest an se vor purta consultări pentru o
posibilă nouă taxă auto pentru poluare
Ministrul Mediului a vorbit despre o posibilă
nouă taxă auto pentru poluare. El a explicat că
în acest an se vor purta consultări pentru a
putea alege o nouă variantă de taxare.

Tanczos Barna a vorbit pentru prima oară
despre taxa auto care ar putea fi introdusă cu
scopul de a reduce poluarea.
„Dacă astăzi eu v-aş spune că introduc o
anumită taxă, aş face greşeala pe care au
făcut-o ceilalţi miniştri, care au introdus o taxă,
s-a pierdut la Curtea Europeană de Justiţie şi

s-au dat banii înapoi. Dacă va exista o taxă pe
mediu, naţională sau locală, trebuie să fie
sigură din punct de vedere juridic şi să aibă
efecte suficiente”, a spus Tanczos Barna.
„Dacă va exista o nouă taxă, va fi
implementată în felul următor: va fi discutată
cu Comisia Europeană şi vom strânge toate
know-how-urile (informaţiile) şi toate
exemplele pozitive din Uniunea Europeană,
astfel încât să nu mai ajungem în situaţia de a
avea o taxă ilegală”, a declarat Tanczos Barna.
”În Europa există trei ţări care nu au nicio
intervenţie pe această problemă, restul de 24
au fel de fel de sisteme în implementare.
România trebuie să decidă dacă vrea să facă
parte din grupul ţărilor care nu au nicio taxă,
sau din grupul de 24 unde se încearcă prin
diverse să taxeze poluarea”, a adăugat
Tanczos Barna.
„În acest an vom avea consultare publică,
discuţii cu Comisia Europeană pentru
legislaţie şi prezentarea unor variante
Guvernului”, a mai transmis Tanczos Barna.

Anunţuri
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.

Măsurile pentru pevenirea
COVID 19 se păstrează
pentru încă 14 zile
(urmare din pagina 1)
Începând cu data de 12.01.2021, se interzice, pentru o
perioadă de 14 zile, respectiv 25.01.2021 inclusiv, organizarea
oricărui tip de eveniment/petrecere (nunți, botezuri, mese festive,
aniversări și alte asemenea), în spații închise si spatii deschise ,
după cum urmează: saloane, cămine culturale, restaurante,
baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, fără a se limita la
acestea.
Începând cu data de 12.01.2021 pe raza municipiului
Alexandria se interzice, pentru o perioadă de 14 zile, respectiv
25.01.2021 inclusiv,organizarea și desfășurarea activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
concerte.
Începând cu data de 12.01.2021, pentru o perioadă de 14 zile,
respectiv 25.01.2021 inclusiv,căsătoriile se pot celebra în fața
ofițerului de stare civilă, numai la sediul primăriei, cu participarea a
maxim 16 persoane, cu respectarea măsurilor de distanțare fizică.
Începând cu data de 12.01.2021, pentru o perioadă de 14 zile,
respectiv 25.01.2021 inclusiv, cununiile religioase și botezurile se
pot oficia în biserică, cu participarea a maxim 15 persoane, cu
respectarea măsurilor de distanțare socială.
Începând cu data de 12.01.2021,pentru o perioadă de 14 zile,
respectiv 25.01.2021 inclusiv, înmormântările se vor organiza în
spații închise cu participarea a maxim 10 persoane și în spații
deschise cu participarea a maxim 20 persoane, cu respectarea
măsurilor de distanțare fizică.
Începând cu data de 12.01.2021, se suspendă, pentru o
perioadă de 14 zile, respectiv 25.01.2021 inclusiv: activitatea cu
publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare
și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor,cafenelelor, barurilor, cluburilor, discotecilor, în
interiorul clădirilor; activitatea restaurantelor și a cafenelelor din
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este
permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;
activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară
activități de preparare, comercializare și consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor/fast-food, cafenelelor și asimilate acestora, se
permite prepararea hranei și comercializarea produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se
consumă în spațiile respective; activitatea operatorilor în
domeniul jocurilor de noroc, inclusiv cazinouri; pe raza
municipiului Alexandria se aprobăfuncționarea operatorilor
economici din domeniul jocurilor de noroc care comercializează
bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri să fie permisă doar pentru
activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de
protecție sanitare.
Toate instituțiile publice și private, precum și operatorii
economici vor analiza posibilitatea organizării programului de
lucru în regim de muncă la domiciliu/telemuncă, iar acolo unde
acest lucru nu este posibil, se recomandă decalarea programului
de lucru.
Măsurile stabilite anterior prin hotărârile Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Teleorman, altele decât cele modificate
prin Hotărârea nr. 2 din 11.01.2021, rămân în vigoare.
Institutiile publice, operatorii economici si populatia de pe raza
municipiului Alexandria au obligația de a urmări punerea în
aplicare/respectarea măsurilor stabilite prin hotărârea mai susmenţionată.
C. DUMITRACHE

POLITIC - ADMINISTRATIV

Un liberal curajos ia Big-Tech-ul de coarne
Liberalismul se definește ca principalul
promotor și apărător al drepturilor
fundamentale ale omului, între care libertatea
de exprimare constituie unul dintre piloni. De
aceea tânărul deputat liberal, Daniel Gheorghe
se alătură celor care critică dur închiderea
conturilor președintelui în exercițiu al SUA,
Donald Trump.
El, ca și Angela Merkel sau dizidentul rus
Alexei Navalnîi, ia Big-Tech-ul de coarne și dă
cu el de pământ: „Nu putem permite ca
Facebook, Twitter ori alții din acest segment
extrem de influent astăzi să ne bage pumnul în
gură cu “standardele comunității” și tot felul de
reglementări scoase din burtă care calcă în
picioare demnitatea umană, legi naționale,
tratate internaționale și Constituții
democratice.
Omenirea nu poate permite dictatura BigTech, fiecare națiune trebuie să vegheze la
apărarea libertății de expresie și să nu permită
eludarea legilor de către giganții erei digitale,
atât în ceea ce privește drepturile
fundamentale ale omului, cât și sub aspectul
financiar fiscal care nici el nu este deloc
limpede în ceea ce vizează capacitatea
națiunilor de a încasa taxele legitime din
activitățile derulate de sectorul Big-Tech pe
teritoriul lor.”
Cancelarul german, Angela Merkel, care a
avut meciuri grele cu Trump privind relațiile
economice din UE și SUA, consideră că
închiderea, fie ea și temporară, de către
rețelele Facebook, Twitter și alte rețele de
socializare a conturilor președintelui Donald
Trump este „problematică”. „Se poate interfera
în libertatea de exprimare, dar în limitele
definite de legislator, nu prin decizia conducerii
unei companii.”

Dizidentul rus Alexei Navalnâi, abia scăpat
din ghearele morții după o tentativă de otrăvire
cu noviciok, declara: „Acest precedent va fi
exploatat de dușmanii libertății de exprimare
din întreaga lume. Și în Rusia. De fiecare dată
când trebuie să facă să tacă pe cineva, ei vor
spune: aceasta e doar o practică obișnuită,
chiar Trump a fost blocat pe Twitter.”
Navalnîi e convins că decizia blocării lui
Trump a fost luată pe baza emoțiilor și a
preferințelor politice. „Nu-mi spuneți că a fost
blocat pentru că a încălcat regulile Twitter. Eu
primesc zilnic amenințări cu moartea și Twitter
nu a blocat pe nimeni pentru asta.”
În concluzie, putem spune că interzicerea
accesului lui Trump pe rețelele de socializare
este mai periculoasă pentru imaginea SUA
decât așa-zisul atac la Capitoliu. Pentru că
așează patria democrației în rând cu Rusia,
Turcia, China, Belarus și alte țări în care
democrația este într-o serioasă derivă.
În urmă cu 3 ani, Washington Post publica
un articol intitulat „De ce dictatorii iubesc
Facebook”, care puncta faptul că, de dragul
profitabilității, marile rețele de socializare le
permit lui Putin, Erdogan sau Lucașenko să
cenzureze postările care nu le convin. Numai
într-un singur an, Facebook a eliminat 1823 de
postări care nu-i conveneau lui Erdogan.
Iar azi am ajuns în cea mai ciudată dintre
situațiile posibile. Khomeini, Putin, Erdogan,
Lucașenko, Jinping au acces la Facebook și
Twitter. Liderul celei mai puternice democrații
NU.
Se teme cineva că ar putea „da peste cap
basmul cu insurecția” de la Capitoliu? S-ar
putea să aflăm cândva de pe rețeaua proprie a
lui Trump.
C.R.

Cum se împart în coaliție funcțiile de
prefecți și subprefecți
Ludovic Orban anunta cum
se impart in coalitie functiile
de prefecti si subprefecti. PNL
va propune prefecti in 23 de
judete, USR-PLUS va face
propuneri pentru 14 prefecti,
in timp ce UDMR va avea 5.
Presedintele PNL, Ludovic
Orban, anunta ca PNL va
propune prefecti in 23 de
judete, USR-PLUS va face
propuneri pentru 14 prefecti,
in timp ce UDMR va avea 5

avut-o cu presedintii din
cadrul coalitiei, punctul de
vedere aproape comun, care
deja e in curs de
implementare printr-o
reglementare, este acela ca
prefectii sunt reprezentantii
Guvernului. Daca sunt
reprezentantii Guvernului, nu
trebuie sa fie inalti functionari
publici, pentru ca atata timp
cat sunt reprezentantii
Guvernului, Guvernul ii

reprezentanti ai Guvernului in
teritoriu. Functiile de
subprefect vor fi impartite, la
fel ca si cele de prefect, in
functie de voturile primite de
fiecare dintre fortele politice
din coalitia de guvernare,
respectiv: PNL va avea 47 de
subprefecti, USR-PLUS va
numi 28 de subprefecti, iar
UDMR - 10.
"In discutia pe care am

numeste fara sa aiba niste
constrangeri", a afirmat
presedintele PNL, luni seara,
la un post TV.
El a precizat ca, la
inceputul negocierilor, PNL,
USR-PLUS si UDMR au
stabilit un principiu, "care este
un principiu corect care este
aplicat in toate guvernarile de
coalitie", si anume cel al
reprezentarii fiecarui partid in

functiile publice in functie de
voturile primite de la cetateni.
"Ponderea PNL este in
cadrul coalitiei de 54,8 %,
ceva de gestul asta, ponderea
USR-PLUS e in jur de 33 si
ponderea UDMR in jur de 12
virgula ceva la suta. Asta e o
pondere care este conforma
cu voturile exprimate de
cetateni si practic girarea
functiilor publice de
reprezentantii fortelor politice
din coalitie se face pe baza
votului dat de cetateni. Nu au
existat dispute. Sigur, au fost
discutii pe ce pozitii. (...) Este
prima discutie care am avut-o,
legata de prefecti, astazi. In
principiu, e o repartizare
conform ponderii, Partidul
National Liberal are 23 de
prefecti, nominalizeaza
pentru 23 de prefecti, USRPLUS pentru 14 prefecti,
UDMR pentru 5 prefecti. In
privinta subprefectilor, noi
nominalizam pentru 47, USRPLUS - 28, UDMR - 10. S-a
discutat o aplicare a
ponderilor si au inceput
discutiile legate de stabilirea
unor criterii astfel incat sa fie o
distribuie cat mai justa a
prefectilor", a adaugat
Ludovic Orban.
El a spus ca, indiferent de
partidul din care fac parte,
prefectii si subprefectii nu pot
i e s i " d i n c a d r u l
guvernamental".
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Pamfletul din nou

Istoria se repetă
dacă se repetă greșelile
Toți românii, de la cei neatinși de virus dintr-un cătun
montan până la conducătorii țării au căzut de acord că anul
trecut a fost unul de tot rahatul. Și pentru că la noi istoria se
repetă mai des decât la alte popoare, nici anul care abia a
început nu se anunță mai breaz.
Dacă cu Covidul, moștenit de anul trecut, ne-am
obișnuit să murim și sperăm să trăim, după vaccinarea a
70% dintre cei care mai rămânem, mai greu va fi să ne
obișnuim cu scumpirile care vin în avalanșă. Energia
electrică, combustibilii, pâinea, alimentele de bază,
transportul și alte bunuri esențiale vor scoate din buzunare
bruma de pensii și salarii care nu țin deloc pasul cu
realitatea.
Am făcut ce-am făcut și ne-am întors în timp în celebra
Epocă de Aur. Va fi iar frig în apartamente, vom căuta
disperați tacâmuri de 2 lei kilu și vom refolosi uleiul până va
deveni otravă curată, ne vom uita la televizor doar în
weekend și vom aprinde lumina doar cât se ne îmbrăcăm în
pijamale și să mai căutăm o pătură prin lăzi. Pentru că doar
așa ne vor rămâne bani și de medicamente.
În vremea asta, noul Executiv nu mai prididește să
împartă funcții, sinecuri, bani și ghionturi. Cei de la USR
acuză greaua moștenire pe care miniștrii lor trebuie s-o
administreze. Liberalii nu pot face același lucru pentru că ar
însemna să-și dea cu tesla-n coaste. Iar în vremea asta,
UDMR se face că lucrează, ca Mircea Dinescu la
Revoluție, așteptând să-i mai pice ceva, din cearta
colegilor de coaliție.
Din turnul de fildeș de la Cotroceni, președinte Iohannis
veghează și-i cheamă pe rând la masa negocierilor, dar se
pare că setea de putere și de bani e mai puternică decât
respectul pentru promisiunile electorale și pentru cel fără
de care nici unii, nici alții n-ar fi ajuns la Palatul Victoria.
În 1996, în locul PSD a venit o coaliție formată din CDR
(PNL+PNȚCD), PD și UDMR, a cărei guvernare a fost
catastrofală, pentru că PD a jucat perfect rolul de acum al
USR. Când s-a tras linia, PNȚCD a intrat/ieșit din istorie.
După alegerile din 6 decembrie, PSD a fost înlocuit de o
altă coaliție foarmată din PNL, USR-PLUS și UDMR, unde
rolul de Gică contra este jucat magistral de coaliția lui
Barna și Cioloș. Cine va deveni istorie rămâne de văzut. În
nici un caz UDMR.
Șt. B.

Problema redeschiderii
școlilor
USR-PLUS pune condiții Guvernului PNL, ministrului
Educației: ”Desființarea inspectoratelor școlare,
transformarea directorilor de școli în manageri performanți,
aleși prin concurs”, o descentralizare a sistemului, care
presupune ca deciiziile în școlile publice să nu fie luate de
către ministru și primărie, ci de consiliul de administrație al
școlii, și formarea a opt Centre Regionale pentru suport în
educație online care să ofere școlilor sprijin în desfășurarea
orelor online, de la corectarea la internet de mare viteză și
achiziționarea de echipamente, până la formarea de
competențe digitale pentru cadrele didactice. Acestea sunt
principalele condiții din domeniul educației pe care USRPLUS le pune pe masa pentru formarea unei coaliții de
guvernare.
”Este probabil ca anul școlar și universitar 2020-2021 să
se desfășoare integral în regim hibrid și online”, scrie PNL în
programul de guvernare pe Educație. Există ”nevoia
planificării revenirii la școală post-pandemie”. Partidul care a
decis ca școlile să se mute cu totul on line, într-un moment în
care majoritatea țărilor europene păstrează predarea în
clase, parțial sau total, notează în acest context neajunsurile
școlii online.
Ce se va întâmpla cu copiii care sunt în școli în anul 2021,
dacă aceștia vor fi și ei o nouă generație de sacrificiu, dacă
vor pierde efectiv un an din viață, rămâne de văzut. Cert este
că pandemia cu coronavirus a pus la grea încercare Guvernul
liberal, și deocamdată cei din Executiv sunt mai mult
preocupați de vaccinarea împotriva virusului ucigaș, și mai
puțin de soarta elevilor și studenților, în ce fel vor studia. Dar
pandemia va trece, mai devreme sau mai târziu, și este
posibil ca țara să se trezească cu o generație care a pierdut
un an din viața sa, fără să vrea.
Ioan DUMITRESCU
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SOCIAL - ECONOMIC

Ambalajele de
plastic, sticlă și aluminiu,
taxate cu 50 de bani
Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca, in cateva
saptamani, va fi realizat proiectul Hotararii de Guvern care va
introduce o taxa pe ambalaje, al carei scop este cresterea
gradului de reciclare a acestora.

Potrivit proiectului, consumatorul final va plati 50 de bani
pentru fiecare ambalaj din plastic, aluminiu sau sticla cu
capacitatea de pana la 3 litri, exceptie facand ambalajele
lactatelor. Banii urmeaza sa fie recuperati in urma reciclarii
deseurilor la automate amplasate special.
"Este un proiect de Hotarare de Guvern care a fost in
consultare publica, astazi (luni - n.r.) am avut trei sau patru
ore de discutii cu principalii factori care sunt implicati si vor fi
implicati in procedura de colectare si de garantare, de
functionare a sistemului, care este unul destul de complex.
Am vazut o vointa de implicare din partea producatorilor de
bauturi alcoolice, bere si alte bauturi si din partea
producatorilor de sucuri. Maine o sa am o intalnire cu mari
retaileri, pentru ca sistemul va functiona doar in cazul in care
toata lumea vine si sustine sistemul. Producatorul trebuie sa
plateasca garantia catre cel care administreaza sistemul,
retailerul trebuie sa fie de acord, sa lase organismul acela
intermediar sa faca investitii pentru a asigura colectarea. Pe
de alta parte, trebuie sa asiguram colectarea si in sate. In cel
mai scurt timp posibil, probabil in cateva saptamani, vom
avea Hotararea de Guvern gandita. Asa cum este acum
gandit sistemul, in pretul fiecarui produs va fi inclusa garantia
de 50 de bani care va fi platita de consumator", a afirmat
ministrul Mediului, luni seara, la un post TV.
Ministrul a explicat ca garantia platita va fi recuperata de
clientul final prin introducerea recipientului de plastic, sticla si
aluminiu in automatele speciale.
In afara de produsele lactate, vor putea fi recuperate prin
acest sistem toate produsele care sunt imbuteliate in
ambalaje din plastic, aluminiu sau sticla, cu capacitatea de
pana la 3 litri.
"A trecut de consultarea publica, in momentul de fata
incorporam observatiile in proiectul de HG, pana in primavara
va fi lansat proiectul astfel incat sa se faca investitiile pana in
2022, investitiile in aceste automate, in logistica care
colecteaza apoi din fiecare catun, din fiecare sat, din fiecare
comuna ambalajele returnate si ajung practic la reciclat", a
mai explicat ministrul.

Ajutoarele de minimis pe care le
primesc fermierii în 2021
O parte dintre ajutoarele de minimis pe care fermierii
români le-au primit în 2020 vor continua și anul acesta. În
prima ediție din noul an a emisiunii ”Agricultura la Raport”,
ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a
clarificat acest aspect și a trecut în revistă măsurile de care
vor beneficia fermierii români în 2021.
”La finele anului trecut,
fermierii știu, am prelungit acea
măsură de sprijin pentru acciza
la motorină. Ea trebuia să se
finalizeze anul acesta, dar am
prelungit-o până în 2023. De
asemenea vom continua
programul Usturoiul, programul
pentru cele două rase – bazna
și mangalița; va continua și
programul de minimis pentru
apicultură”, a precizat Adrian Oros pentru AGRO TV.
Întrebat de realizatorul Ovidiu Ghinea despre programul
Tomata, șeful MADR a precizat că acesta nu va mai continua,
însă legumicultorii vor fi în continuare sprijiniți printr-un al
program dedicat legumelor în spații protejate.

DSP Teleorman:

Proiectul „Crearea și implementarea serviciilor
comunitare integrate pentru combaterea
sărăciei și a excluziunii sociale”
(urmare din pagina 1)
Asistentul medical comunitar va acorda
servicii de asistenţă medicală comunitară ȋn
scopul îmbunătăţirii accesului populaţiei
apartinând grupurilor vulnerabile, din
localitățile selectate pentru derularea
proiectului, la servicii medico-sociale de
calitate, integrate la nivelul comunităţilor cu
servicii ale medicului de familie, al altor furnizori
de servicii medicale, cu serviciile sociale și
serviciile educaționale în perioada derulării
proiectului, iar locul de desfășurare a activității
va fi UAT/Centrul Comunitar Integrat + teren.
Mediatorul sanitar va facilita accesul
persoanelor de etnie rromă, din localitățile
selectate pentru derularea proiectului, la
servicii medico-sociale pe perioada derulării
proiectului, locul de desfășurare a activității
fiind același.
Pentru înscriere, persoanele interesate
pentru ocuparea poziției de asistent medical
comunitar și de mediator sanitar trebuie să
îndeplinească următoarele condiții generale:
să aibe cetăţenia română, cetăţenie a altor

state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic
European şi domiciliul în România;
cunoașterea limbii române, scris şi vorbit;
vârsta minimă reglementată de prevederile
legale; capacitate deplină de exerciţiu; o stare
de sănătate corespunzătoare poziţiei pentru
care candidează, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de
unităţile sanitare abilitate; îndeplineşte
condiţiile de studii; nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni
contra umanităţii, contra statului ori contra
autorităţii, a unei infracțiuni de serviciu sau în
legătură cu serviciul, a unei infracțiuni care
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor
fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite
cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea.
Informații suplimentare se pot găsi pe site-ul
DSP Teleorman.
Cornelia RĂDULESCU

INS: Venitul mediu al unei familii a fost de peste
5.300 de lei în trimestrul III anul trecut
Veniturile totale medii
lunare ale unei familii au fost
de 5.302 lei în trimestrul III al
anului trecut, potrivit datelor
Institutului Național de
Statistică, scrie Mediafax. O
treime din bani s-au dus pe
produse alimentare şi băuturi
nealcoolice.
Veniturile băneşti au fost,
în medie, de 4.961 lei lunar pe
gospodărie (1.934 lei pe
persoană), iar veniturile în
natură de 341 lei lunar pe
gospodărie (133 lei pe
persoană).
Veniturile totale medii
lunare au reprezentat în
trimestrul III 2020, în termeni

nominali, 2.068 lei pe
persoană, anunţă INS.
Cheltuielile totale ale
populaţiei au fost în trimestrul
III 2020, în medie, de 4.444 lei
lunar pe gospodărie (1.733 lei

pe persoană) şi au reprezentat
83,8% din nivelul veniturilor
totale.
Salariile şi celelalte venituri
asociate lor au format cea mai

importantă sursă de venituri
(68,9% din veniturile totale ale
gospodăriilor).
La formarea veniturilor
totale ale gospodăriilor au
contribuit, de asemenea,
veniturile din prestaţii sociale
(18,9%), veniturile din
activităţi neagricole
independente (2,1%),
veniturile din agricultură
(1,9%), cele din proprietate şi
vânzarea de active din
patrimoniul gospodăriei
(1,1%), precum şi veniturile în
natură (6,4%), în principal,
contravaloarea consumului de
produse agroalimentare din
resurse proprii (5,3%).

Năsui: Mai mulţi oameni vor lucra la procesarea
dosarelor de rambursare la schemele
de ajutor de stat COVID
Platforma IT în care sunt depuse dosarele
pentru schemele de ajutor de stat COVID-19 a
fost îmbunătăţită în aşa fel încât acestea să fie
procesate mai rapid, iar numărul celor care se
vor ocupa de procesarea dosarelor de
rambursare a fost suplimentat, a scris ministrul
Economiei, Claudiu Năsui, pe propria pagină
de Facebook.
"Am terminat ieri a 10-a zi de minister. 10 zile
în care principala prioritate a fost organizarea şi
deblocarea schemelor de ajutor de stat. Aşa
cum am spus, mi se pare important ca statul săşi respecte angajamentele. A promis oamenilor
nişte bani, este normal să îi dea. Statul a fost
acolo să ia o parte din bani atunci când
economia creştea, acum că economia este
închisă, e normal să fie acolo să o ajute. Poate
n-aş fi făcut lucrurile la fel, de fapt, cu siguranţă
nu le-aş fi făcut la fel, dar acum trebuie să
deblocăm ce avem şi apoi construim mai bine
pe viitor", a menţionat oficialul.
Ministrul de resort a subliniat faptul că,
împreună cu echipa din Ministerul Economiei,
s-a lucrat intensiv în aceste zile pentru a
debloca schemele de ajutor de stat COVID.

"Am adăugat mai mulţi oameni din minister
să lucreze pe procesarea dosarelor de
rambursare. Am cerut oameni la ANPC,
instituţie aflată în subordinea ministerului, să
vină în agenţiile regionale unde sunt procesate
dosare. Am ameliorat platforma IT pentru a
facilita procesarea mai rapidă a dosarelor. Am
cerut Ministerului Justiţiei să ne ajute să putem
implica experţi externi în evaluarea dosarelor.
Este o problemă legată de funcţia publică care
poate da bani publici, iar cei care nu sunt în
funcţia publică nu pot face asta. Căutăm soluţii
ca măcar unele profesii reglementate de stat,
care sunt legate de domeniul financiar, să
poată fi incluse în procesul de procesare a
dosarelor", a susţinut Claudiu Năsui.
Acesta a adăugat că scopul final al acestor
acţiuni este să nu mai fie lucrurile blocate în
faza de procesare. "Pe lângă asta mai avem şi
problema finanţării. Împreună cu ministrul
fondurilor europene, Cristian Ghinea, căutăm
soluţii ca să intre banii rapid la oameni (...) De
asemenea, la alcătuirea bugetului pe anul 2021
vom include toate sumele promise de statul
român", a mai scris ministrul Economiei.
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Măsurile instituite în contextul pandemiei au fost
prelungite până la data de 31 martie
Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență
prin care măsurile instituite în contextul pandemiei
prin OUG 70/2020 au fost prelungite până la data
de 31 martie 2021.
Astfel, se menține excepția de utilizare a
cardului pentru validarea serviciilor medicale
acordate la distanță, până la data de 31 martie
2021. Toate celelalte servicii medicale vor fi
validate cu cardul de sănătate.
De asemenea, consultațiile medicale acordate
în asistența medicală primară și în ambulatoriul de
specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe
actului medical furnizate de psiholog și logoped,
pot fi acordate și la distanță, utilizând orice
mijloace de comunicare.
Consultațiile la medicul specialist din
ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de
trimitere.
În urma consultațiilor acordate la distanță
medicul de familie/ medicul specialist va emite
toate documentele necesare pacientului ca
urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile
medicale, iar documentele sunt transmise
pacientului prin mijloace de comunicare
electronică.
Medicii din spital pot elibera, dacă situația o
impune, la externarea asiguratului, prescripție
medicală pentru medicamente cu și fără
contribuție personală în ambulatoriu pentru
maximum 90 de zile.
Pentru situațiile care necesită prezentarea de
documente casei de asigurări de sănătate de
către asigurat, cât și pentru transmiterea

documentelor necesare asiguraților de la casele
de asigurări de sănătate, se pot utiliza mijloace
electronice de comunicare.
Își mențin valabilitatea până la data de 31
martie 2021 următoarele documente, a căror
valabilitate expiră până la această dată: biletele
de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv
pentru specialitatea medicină fizică și de
reabilitare; biletele de trimitere pentru specialități
paraclinice; recomandările medicale pentru
dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive
asistive- care se depun/se transmit la casa de
asigurări de sănătate; deciziile de aprobare
pentru procurarea dispozitivului medical,
tehnologiilor și dispozitivelor asistive; deciziile de
aprobare emise de către comisia de specialitate
de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate pentru efectuarea investigației PET-CT.
Medicii de familie pot prescrie în continuare
pentru pacienții cronici inclusiv medicamentele
restricționate din Lista de medicamente
compensate și gratuite care se acordă în cadrul
programelor naționale de sănătate, cu mențiunea
că pentru medicamentele care se eliberează în
baza unor protocoale terapeutice și a unor
formulare specifice (medicamente notate cu (**)1,
(**)1Ω și (**)β în Lista de medicamente
compensate și gratuite) este necesară evaluarea
periodică a medicului de specialitate pentru a
confirma sau modifica schema de tratament, la
termenele prevăzute în protocoalele terapeutice
sau în scrisorile medicale.
Cornelia RĂDULESCU

Înscrierile în clasa pregătitoare 2021,
în jurul lunii martie
Înscrierile în clasa
pregătitoare 2021 vor începe în
aceeași perioadă ca anul trecut,
în jurul lunii martie, după ce
regulile și metodologia de
înscriere la școală vor fi făcute
publice în cursul lunii februarie,
a declarat pentru Edupedu.ro
secretarul de stat responsabil
cu învățământul preuniversitar,
Sorin Ion. Acesta a precizat că
are în vedere menținerea
repartizării elevilor în clasele
pregătitoare în ordinea
alfabetică a numelor celor mici,
introdusă anul trecut în
premieră ca regulă la nivel
național de ministrul Monica
Anisie.
Regula face imposibil ca un

părinte să-și aleagă o anumită
învățătoare, în contextul în care
anii trecuți existau liste de zeci
de persoane care voiau un
anumit cadru didactic.
“Eu aș menține-o, chiar dacă
există destulă lume supărată pe
tema asta (din cauza repartizării
aleatorii a elevilor în clasele
pregătitoare – N.Red.). Dar
principalul obiectiv este oferirea
de șanse egale tuturor copiilor.
Și mai e ceva: din experiența
proprie, sunt clase la care
solicitarea depășește mult mult
mult numărul de locuri. Și atunci
ești în imposibilitate de-a face
niște criterii pentru formarea
claselor și este mai corect așa.
Plus că nu am observat anul

trecut mari probleme pe zona
asta. Au fost mai mari probleme
în ceea ce înseamnă percepția
publică atunci când a apărut
metodologia, decât când ea s-a
aplicat”, a declarat pentru
Edupedu.ro secretarul de stat
din Ministerul Educației
responsabil cu învățământul
preuniversitar.
Contactat de Edupedu.ro în
legătură cu regulile de înscriere
la clasa pregătitoare pentru
anul școlar 2021-2022,
secretarul de stat Sorin Ion a
declarat că procedura de
tragere la sorți a învățătoarelor,
pe fiecare clasă în parte, va
putea fi decisă de fiecare școală
în parte.

Primele rezultate sugerează că vaccinul de la Pfizer
va funcționa împotriva mutațiilor coronavirusului
Vaccinul împotriva COVID-19 de la
companiile farmaceutice Pfizer și BioNTech pare
să fie eficient împotriva a 16 mutații diferite ale
coronavirusului SARS-CoV-2, potrivit unui studiu
care încă nu a fost evaluat de experți.
Studiul desfășurat de cercetătorii Pfizer și
Universitatea din Texas sugerează că vaccinul nu
va trebui modificat pentru a funcționa împotriva
unei variante aparent mai contagioasă a
coronavirusului care a apărut în Marea Britanie.
Varianta britanică, cunoscută drept B117, a
fost descoperită recent în Statele Unite ale
Americii printre oameni care nu au călătorit în
Regatul Unit, ceea ce indică transmiterea
comunitară. De asemenea, varianta britanică a
fost confirmată și în România, la o tânără din
Giurgiu, în vârstă de 27 de ani.
Mutațiile virale sunt tipice și nu există indicații
până acum că acestea au făcut COVID-19 mai
periculos decât este deja. Deși vaccinurile pot fi

modificate pentru a ataca și noile variante, nu
există semne că ar fi necesară această măsură
deocamdată.
Deși toate virusurile suferă în mod constant
mutații, oamenii de știință sunt îngrijorați privind
mutațiile descoperite în Marea Britanie și Africa
de Sud, pentru că acestea ar fi capabile să
modifice funcții cheie ale virusului.
„Am testat 16 mutații diferite, iar niciuna dintre
acestea nu au avut un impact semnificativ.
Acestea sunt vești bune. Totuși, asta nu
înseamnă că varianta cu numărul 17 nu avea un
impact”, a explicat Phil Dormitzer, om de știință
de la Pfizer.
Studiul a fost desfășurat pe mostre de sânge
colectate de la oameni care au primit vaccinul.
Rezultatele cercetărilor sunt limitate pentru că nu
au analizat întregul set de mutații descoperite în
variantele noi ale virusului SARS-CoV-2,
subliniază Reuters și Science Alert.
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Examenele naţionale
ale elevilor să vor derula
cu prezenţă fizică
Ministrul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu a declarat, luni
seara, la un post TV, că s-a stabilit ca examenele
naţionale ale elevilor să se deruleze cu prezenţă fizică,
pentru a se asigura relevanţa lor. Ministrul a declarat că
nu exclude niciun scenariu privind reluarea cursurilor în
format fizic, iar la finalul lunii ianuarie se va anunţa dacă
din data de 8 februarie elevii se vor întoarce în şcoli.

„Am agreat că vom face tot posibilul ca examenele
naţionale să se deruleze predictibil, la datele la care sunt
planificate. Am stabilit ca examenele naţionale să se
deruleze cu prezenţă fizică, pentru a asigura relevanţa
acestor examene naţionale. Având deja două puncte fixe,
este foarte posibil să fim nevoiţi să cedăm într-o altă parte,
pentru că, dacă n-am ceda în nicio parte, ar fi ca şi cum
am avea un an normal, în care nimic nu s-a întâmplat.
Lucru în mod evident fals”, a declarat Sorin Cîmpeanu.
Referitor la deschiderea școlilor, ministrul Educației a
specificat: „Nu excludem niciun scenariu, nici scenariul
deschiderii în zonele în care rata de infectare este mai
scăzută, nici acela al prioritizării celor mici, grădiniţă şi
învăţământ primar, nici scenariul în care acordăm
prioritate celor care susţin examene naţionale, clasele a
VIII-a şi XII-a, nici alt scenariu sau o combinaţie între
aceste scenarii. Anunţul se va face la finalul lunii
ianuarie”.
Sorin Cîmpeanu a spus că, în mod sigur, până pe 8
februarie se va învăţa online, iar elevii vor putea merge în
şcoli în funcţie de rata de infectare de după vacanţa de
iarnă.

Directorii de școli vor fi
aleși prin vot de profesorii
titulari din școli
Directorii de școli vor fi
aleși prin vot de profesorii
titulari din școlile
respective, a declarat
Sorin Cîmpeanu, ministrul
Educației. La începutul lui
ianuarie 2021 expiră o
parte din mandatele de 4
ani obținute de directori în urmă cu patru ani. Precizăm că
metodologia pentru organizarea concursurilor de directori
și inspectori a fost adoptată în vara lui 2020, dar concursul
nu a fost organizat pentru că sunt interzise concursurile în
stare de alertă.
„Vă anunț că voi lupta cât pot de eficient ca alegerea
unui director de școală să se facă pe baza deciziei votului
profesorilor titulari din școala respectivă, care au normă
întreagă. Cei care au normă fragmentată nu știu în care
școală să voteze, e mai complicat. Dar cu siguranță cei
care au normă în școală au o un ascendent și au o
influență unii asupra altora și cu siguranță vor știi cum să
aleagă un manager. Ăsta este sistemul cel mai corect prin
care un profesor într-o școală își alege liderul. Cred că
numărul greșelilor va fi mult mai mic dacă vom reuși să
impunem, politic desigur, acest sistem”, a spus Sorin
Cîmpeanu.
Ministrul a precizat că prin această modalitate va
depolitiza sistemul de educație, inclusiv pentru inspectorii
școlari.
„Abia aștept să organizez într-adevăr profesionist și
apolitic aceste concursuri pentru inspectorii generali,
pentru a ajunge mai apoi la numirea directorilor care nu
trebuie să se facă așa cum se face acum, de azi pe mâine,
din pixul unui inspector general”, a mai spus Cîmpeanu.
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România reală

Naufragiați
pe insula iubirii sau viața privită
din scaunul cu rotile...
Motto: “...el nu putea să zboare şi totuşi se afla atât de
aproape cerul încât din umeri îi creşteau aripi...”
Eram ca doi naufragiaţi pe o insulă pe care credeam că va fi
doar a noastră. Doar ea avea un fel de a mă privi şi a mă face
nemuritor. Eu visam, deschideam ochii în realitate şi credeam
că tot în vis sunt. Adormeam iar, sperând să visez realitatea.
Era un vis continuu. Noi doi, făceam mici bărcuţe pe care le
trimiteam în lume şi care se întorceau singure cu hrană pentru
noi. Noi, construiam iar visul nostru pe această insulă.
Deschideam ochii şi o vedeam pe ea. Eram în rai şi nu
ştiam. De ce oare în clipa aceea aş fi vrut să fiu mort şi să nu îmi
mai pot aminti? Mereu îmi spunea: „nu te da bătut, iubitul meu!
Sunt alături de tine”… Şi simţeam că viaţa merita trăită. Atunci
mutam munţi cu puterea iubirii, eram pe valul care mă făcea să
fiu ce am dorit întotdeauna să fiu: “eu”. Da, eram plin, complet,
renăscut.
Ne jucam cu puterea iubirii. Ea ne ajuta, ne ghida, ne făcea
să visăm. Eu, mai mult decât ea... ea, mai mult decât mine.
Fiecare venea cu visele lui şi le punea pe masă, le discutam, le
suceam, le împachetam şi ne dădeam seama că sunt aceleaşi.
Visele ei erau lumi cu stele şi culori roz. Ale mele erau lumi cu
sori şi culori grele. Erau cerul nostru. Îl priveam împreună şi
nimic nu putea să-l distrugă. El avea un singur secret pe care
amândoi îl ştiam: era invincibil atâta timp cât eram amândoi în
lumea asta uniţi prin iubire.
Eu încă mai trăiesc visul asta, dar de ceva timp am clipe în
care o caut. Era în fiecare secundă cu mine şi îmi spunea asta.
Acum dispare şi apare în lumea mea. Este palidă de tristeţe,
dar nici o lacrimă nu îi mai curge din ochi. Plângea cu lacrimi de
pură tristeţe şi eu nu le-am văzut. Eram orb de iubire. Şi acum
mai sunt, încă. Trec din lume în lume, din imaginaţie în
imaginaţie, din vis în vis. O am cu mine în orice lume, bună sau
rea. Eu trec cu ele, cărând-o cu mine, aşa cum era atunci, pe
insula noastră, strângându-mă, cu ochii ei superbi înfipţi în
mine, spunându-mi : „priveşte amurgul iubitul meu!”
Mihail TĂNASE

Estimare pesimistă a OMS:

Este puțin probabil ca așa-numita
imunitate de turmă a populației să
se dezvolte anul acesta
Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că, în ciuda
programelor de vaccinare împotriva noului coronavirus care se
desfășoară la nivel mondial, este puțin probabil ca așa-numita
imunitate de turmă a populației să se dezvolte anul acesta.
”Chiar dacă vaccinurile încep să-i protejeze pe cei mai
vulnerabili, nu vom atinge niciun nivel de imunitate a populației
sau imunitate de turmă în 2021”, a declarat Soumya
Swaminathan, om de știință în cadrul OMS.
Sursa citată a precizat că este posibil ca în unele țări să se
dezvolte această imunitate de turmă, dacă se va vaccina mare
parte a populației, acest lucru nu va fi suficient pentru a proteja
oamenii din întreaga lume.
Imunitatea de turmă presupune vaccinarea a până la 80%
din populație.
Deși în unele țări se desfășoară campanii masive de
vaccinare, în țările mai sărace vaccinul împotriva noului
coronavirus nu a ajuns deocamdată. Agenția pentru sănătate a
ONU a anunțat că vaccinările în cele mai sărace țări ale lumii ar
putea începe luna aceasta sau în februarie, a declarat Dr. Bruce
Aylward, consilier al directorului general al OMS.
Reprezentantul Organizației a reiterat apelul la un ajutor
internațional pentru aceste state.
În Europa și SUA, campaniile de imunizare cu vaccinurile
aprobate de la Moderna și Pfizer/BioNTech au început lent din
cauza restricțiilor de aprovizionare și producție, dar și a
dificultăților logistice pe care vaccinarea în masă le presupune,
notează Europa Liberă.
Bilanțul pademiei la nivel mondial depășește 91,3 milioane
de cazuri de Covid-19 și 1,9 milioane de decese. Cele mai
afectate țări sunt SUA, India, Brazilia, Rusia și Marea Britanie.

Pastila de râs
Soacra, pe patul de moarte, către ginere:
- Să repari pendula aia de pe perete...
- O repar, mamă soacră, o repar. Dumneata
concentrează-te acolo!

Cum a ajuns Elon Musk cel mai bogat om din lume
Recent numit cel mai bogat om al planetei,
cu o avere de 190 de MILIARDE de dolari, Elon
Musk are o poveste demnă de Oscar în spate.
A fost aproape de faliment în 2008, dar
numeroasele sale companii au biruit în cele din
urmă.
De menționat este faptul că Musk nu este
un investitor la bursă. El nu deține alte acțiuni în
afară de cele de la Tesla. Ceva neobișnuit din
start, din moment ce un studiu a aflat că 3
sferturi din toți oamenii din lume care au averea
de cel puțin 1 milion de dolari au investit cel
puțin 1 dolar în bursă. Elon Musk nu. Elon Musk
a băgat toți banii în propriile afaceri. Investise
toți banii în SpaceX, Tesla și SolarCity, și s-a
împrumutat să plătească chiria.
Poate tocmai datorită pasiunii și
devotamentului său este atât de iubit peste tot
pe glob. Din nou o contradicție cu fostul lider,
Jeff Bezos, căruia chiar unii din angajații
Amazon îi purtau gând rău.
Elon Musk, deși încă tânăr, a devenit o
legendă. O poveste de succes cum nu se putea
mai frumoasă și mai motivațională. Ne amintim
de un interviu din 2018 în care Musk mărturisea
că doarme în fabricile Tesla. Ca CEO.
Cum ne-a obișnuit, cu umor și multă muncă,
dar și cu un respect aparte pentru toată planeta
chiar și după ce a reușit să ajungă sus, Elon
Musk a răspuns în stilul propriu la vestea că
este cel mai bogat om al lumii.

El a spus „Ce bizar”, urmat de o replică ce a
devenit celebră și a stârnit meme-uri: „Înapoi la
muncă”. Asta arată în primul rând cât de
dedicat este muncii sale, cât îl pasionează și
cât îl inspiră de a face asta încontinuu, nu că nu
am ști asta deja. Elon Musk este unul dintre
oamenii care vor să schimbe lumea în bine, și
vedem asta în tot ce face. Poate chiar din
această cauză, numele „Tesla” îi prinde bine.
Întrebat mereu cum a reușit să ajungă unde
este acum, Elon Musk a întocmit un ghid, sau o
mână de reguli, despre ce ar trebui să faci
pentru a avea succes în viață. Om de afaceri,
patron, angajat, cu toții avem ceva de învățat.
Regulile lui Musk sunt următoarele: Nu e
despre bani; Urmează-ți pasiunile; Crede că
poți realiza orice; Asumă-ți riscuri; Ignoră
criticile; Fii mândru de tine.

Unul din 7 români nu a folosit niciodată
internetul în 2020
În anul 2020, 78,2% din
familiile din România au avut
acces la reţeaua de internet
de acasă în creṣtere faṭă de
anul 2019 cu 2,5 puncte
procentuale. 60,9% dintre
aceste familii locuiesc în
mediul urban, potrivit
Institutului Național de
Statistică (INS). În același
timp, unul dintre șapte români
nu a folosit niciodată internetul
anul trecut.
Unul din 7 români nu a
folosit niciodată internetul,
deși 78% au acces la internet
de acasă. 14,1% dintre români
spun că nu au folosit niciodată
internetul, arată o analiza INS.
Pe regiuni de dezvoltare,
ponderea persoanelor care au
utilizat vreodată internetul a
fost de 94,1% în regiunea
Bucureṣti - Ilfov care
constituie cel mai ridicat
procent din ţară, urmată de
regiunea Vest cu 93,0% ṣi
Nord – Vest (89,6%). La polul
opus se află regiunea SudMuntenia cu 80,5%.
Astfel că, anul trecut, peste

8 din 9 familii aveau acces la
internet de acasă în regiunea
Bucureşti-Ilfov), urmată de
regiunile Vest (84,9%) ṣi NordVest (81,9%). Cele mai mici
ponderi ale familiilor cu
internet acasă sunt
înregistrate de regiunile SudEst (72,4%), Nord-Est
(73,6%) ṣi Sud-Muntenia
(74,3%).
Ponderile persoanelor
care utilizează internetul
descresc odată cu înaintarea
în vârstă. Astfel, ponderea
persoanelor care utilizează
internetul din grupa de vârstă
16-34 ani a fost de 96,6% în
timp ce pentru grupa de vârstă
cuprinsă între 55 şi 74 ani a
ajuns la doar 65,4%.
Din totalul persoanelor cu
vârsta cuprinsă între 16 şi 74
ani, proporţia celor care au
folosit vreodată internetul a
fost de 85,9%, în creştere cu
3,6 puncte procentuale faţă de
anul anterior (85,9% faţă de
82,3%), din care 91,3% în
ultimele 3 luni), în creştere cu
1,9 puncte procentuale faţă de

anul 2019 (91,3%) precedente
lunii aprilie faţă de 89,4%).
Dintre utilizatorii curenţi,
79,1% folosesc internetul cu
frecvenţă zilnică sau aproape
zilnică, în creṣtere cu 2,1
puncte procentuale faţă de
anul anterior (79,1% faţă de
77,0%).
Proporţia bărbaţilor care
folosesc sau au folosit
vreodată internetul este puţin
mai mare decât cea a
femeilor: 87,0% faţă de 84,9%
, diferenţa fiind de 2,1 puncte
procentuale, în scădere faţă
de anul anterior când se
înregistra o diferenţă de 2,5
puncte procentuale, mai arată
analiza INS.
Ponderea cea mai mare în
utilizarea internetului zilnic
sau aproape zilnic, o au
bărbaṭii cu vârste cuprinse
atât între 16 – 34 ani, cât și
între 35 – 54 ani (43,2%), iar în
cazul femeilor, ponderea cea
mai mare se află la categoria
de vârstă cuprinsă între 35 –
54 ani, fiind tot de 43,2%.

Anunţ
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.

Anunţuri
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.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Incepeti ziua cu o
stare accentuata de
oboseala si de
confuzie. Va
recomandam sa nu
luati decizii
importante. Ar fi bine
sa evitati activitatile
care va solicita intens.

Dimineata s-ar
putea sa intrati in
posesia unei sume de
bani. Va recomandam
sa nu faceti planuri de
viitor si nici investitii.
Seara faceti un drum
impreuna cu
persoana iubita.

LEU

FECIOARĂ

I n t u i t i a s i
imaginatia va ajuta sa
va afirmati plan
profesional si in
s o c i e t a t e . Va
recomandam sa
profitati de ocazii! S-ar
putea sa plecati intr-o
calatorie neprevazuta.

Aveti prilejul sa
incepeti o activitate
pe plan artistic. Este
o zi buna pentru a da
viata sperantelor si
v i s e l o r . Va
recomandam sa nu
incepeti prea multe
treburi deodata.

CAPRICORN

Sefii si colegii va
reproseaza ca nu
reusiti sa va incadrati
in programul de lucru.
Unele persoane din
anturaj spera sa la
dati o mana de ajutor.
Fiti mai intelegator cu
cei apropiati.

Puteti avea succes
i n d o m e n i u l
artistic.Membrii mai
tineri ai familiei sunt
incantati de investitiile
pe care intentionati sa
le faceti pentru camin.
Va sfatuim sa nu luati
decizii in graba.

BALANŢA

Inclinatiile artistice
Aveti un bun
Parcurgeti o
randament pe plan perioada favorabila pe si preocuparile din
intelectual sau artistic. toate planurile. Aveti acest domeniu ar
Faceti cunostinta cu o ocazia sa va afirmati p u t e a s a v a
persoana interesata talentul artistic in i n d e p a r t e z e d e
s a v a s p r i j i n e societate. Aveti o prieteni. Daca aveti
creativitatea. Nu va imaginatie bogata, dar ocazia sa plecati intr-o
certati cu o femeie mai va poate juca feste calatorie cu persoana
in varsta!
daca nu sunteti atent. iubita, nu ezitati.
SĂGETĂTOR

RAC

SCORPION

Este o zi buna pentru
arte, comunicare si
calatorii in interes
sentimental.Intuitia si
optimismul va ajuta sa
treceti mai usor peste o
problema financiara.
Evitati orice fel de
speculatii!

VĂRSĂTOR

PEŞTI

Lipsa simtului
Dimineata s-ar
putea sa fiti confuz si practic va poate afecta
nerealist. Cei din jur a c t i v i t a t e a
p a r s a n u v a profesionala. Incercati
inteleaga. Nu este sa va indreptati atentia
indicat sa va ocupati s p r e p r o b l e m e l e
de afaceri. Evitati importante! Dupaspeculatiile, oricat de amiaza va pregatiti
mare ar fi tentatia!
pentru o calatorie.

Semnificaţii istorice pentru
13 Ianuarie
1610: Galileo Galilei descoperă cel de-al patrulea satelit
al planetei Jupiter, Callisto.
1625: A murit Jan
Brueghel cel Bătrân, pictor
flamand (n. 1568).
1854: A fost eliberat
primul patent pentru un
acordeon pe teritoriul
american.
1864: S-a născut Wilhelm
Wien, fizician german,
laureat al premiului Nobel
pentru Fizică în anul 1911 (d.
1928).
1879: S-a născut Ion Borcea, naturalist român (d. 1937).
1917: S-a născut George Petcu, poet român (d. 1939).
1927: A murit Sydney Brenner, laureat al Premiului
Nobel pentru Medicină pentru anul 2002.
1945: A murit Zavaidoc (Marin Teodorescu), renumit
cântăreţ din perioada interbelică (n. 1896).
1958: A murit Dan Botta, poet, eseist şi dramaturg
român (n. 1907).
1972: S-a născut Toni Tecuceanu, actor român (d. 2010).
2014: A murit Mihai Fotino, actor român (n. 1930).
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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
Convieţuiri 17:10 Furtună la palat
18:30 Handbal feminin, Liga
Florilor: Minaur Baia Mare - CSM
Bucuresti 20:00 Telejurnal 21:00
România 9 22:00 Moştenirea
clandestină 23:00 Fantomele
fiordului 00:00 Telejurnal

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 Iron
Man - Omul de oțel 23:00 Copiii
domnişoarei Peregrine: Între
două lumi 01:30 Ştirile Pro Tv
02:00 Lovitură de pistol 03:30 Ce
se întâmplă doctore?

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 - sezon nou 23:00
Observator – Sport 23:30 Grand
Hotel 00:00 Mangalița 02:00
Observator 03:00 Băieţi de oraş

08:15 Pastila de râs 09:15
M e r y e m 11 : 0 0 P u t e r e a
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 Survivor Romania 01:00
Știrile Kanal D 02:00 Puterea
dragostei 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 Factor de risc 22:00
Starea naţiei 23:00 Focus
23:30 Trăsniți 00:00 Factor de
risc

08:30 La bloc 11:00 Cum
să nu devii american 13:00
Vânătorii de fantome 15:45
Krull 18:15 La bloc 20:30
Misterul lui Hailey Dean: o
crima din dragoste 22:15
Ironia sorții 01:00 Misiune
de salvare 03:00 Ironia sorții
05:15 La bloc 06:00 La
Maruţă

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 Sănătate cu
de toate 14:00 Documentar 360° Geo
15:00 Teleșcoala 16:00 Handbal
feminin, Liga Florilor: Gloria Buzău –
SCM Râmnicu Vălcea 17:30 Primăverii
17:58 #NuExistaNuSePoate! 19:00
Telejurnal 20:00 Câştigă România!
21:10 Spionaj in familie 23:00
#NuExistaNuSePoate! 00:00 Câştigă
România!

07:25 Cum să-ți dresezi
dragonul 3 09:00 O nouă
poveste de Crăciun 10:40 Cod
roșu la Londra 12:10
Înmormântare cu peripeții 13:40
Hoț de diamante 15:15 Permis
de căsătorie 16:40 Legenda vie
18:15 Șefa a intrat la apă 20:00
Albă ca Zăpada și Războinicul
Vânător 22:00 Foc viu 23:30
Aşteptându-i pe barbari 01:20
Zoe
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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.
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
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SPORT

11 dintr-un foc! Gică Hagi a promovat o echipă
întreagă de juniori la FC Viitorul
Unsprezece fotbalişti juniori de la Academia
Gheorghe Hagi au fost promovaţi în lotul de
seniori al echipei FC Viitorul, aceştia
participând la antrenamentele conduse de
Mircea Rednic în ultimele săptămâni.

"FC Viitorul Constanţa îşi continuă proiectul
de promovare continuă a celor mai talentaţi
jucători ai Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi.
Începând de la finele anului trecut, odată cu
revenirea echipei din mini-vacanţa de iarnă, la
toate antrenamentele formaţiei pregătite de

Mircea Rednic au participat numai puţin de 11
juniori din cadrul celei mai puternice Academii
de Fotbal din România, conform ierarhiei FRF",
anunţă, marţi, clubul FC Viitorul pe site-ul său
oficial.
Cei 11 jucători promovaţi la echipa de seniori
sunt: Alexi Pitu, Sabin Stănciulescu, Alexandru
Georgescu, Darius Grosu, Constantin
Grameni, Luca Andronache, Răzvan Tănasă,
Ştefan Bodişteanu, Gabriel Dănuleasa, Gabriel
Buta şi Alexandru Crivac.
Antrenorul Mircea Rednic a declarat că pe
unii dintre aceştia îi va folosi titulari în partidele
din acest retur de campionat.
"În această perioadă au venit la noi jucători
din cadrul Academiei şi sunt surprins că nu a
fost interes faţă de ei.
Sunt mulţumit de ei de modul în care se
pregătesc, chiar surpriză mare la testele fizice,
iar acest lucru arată că se lucrează bine la
Academie. Sunt jucători pe care o să îi vedeţi
cât de curând în primul 11", a declarat
antrenorul Mircea Rednic.

Steaua, amicale tari în Ghencea, înaintea duelului
cu FCSB 2. Programul echipei lui Oprița
Steaua București, liderul din
Liga 3, seria 4, se va reuni luni,
18 ianuarie, în complexul din
Ghencea, iar formația lui Daniel
Oprița și-a stabilit deja
programul înainte de reluarea
campionatului.
"Militarii" vor disputa patru
partide amicale, în intervalul 28
ianuarie - 6 martie. Steaua va
întâlni două formații din Liga 2
(Universitatea Cluj și Gloria
Buzău) și două echipe din Liga
3 (Sporting Roșiori și CSM
Alexandria).
Programul Stelei înainte de
reluarea campionatului din Liga
3
28 Ianuarie: Steaua
București - FC Universitatea
Cluj (loc 6; Liga 2-a)
06 Februarie: Steaua
București - Sporting Roșiori (loc
3; Seria 6, Liga 3-a)
12 Februarie: Steaua

București - Gloria Buzău (loc
10; Liga a 2-a)
6 Martie - Steaua București CSM Alexandria (loc 6; Seria 6,
Liga 3-a)
Toate partidele de pregătire
se vor disputa în complexul
Ghencea, a anunțat Steaua.
După 10 etape din Liga 3,

seria 4, Steaua ocupă prima
poziție, cu 26 de puncte, la două
lungimi în fața celor de la FCSB
2.
Campionatul se va relua pe
13 martie, când Steaua va primi
chiar vizita celor de la FCSB 2.
În tur, formația lui Daniel Oprița
s-a impus la limită, scor 2-1.

De ce depinde soarta
EURO 2021 şi ce scenarii ia
în calcul UEFA
Soarta EURO 2021, turneu amânat cu un an din cauza
pandemiei, nu va fi decisă până în martie, însă UEFA speră că
eforturile pentru vaccinarea populaţiei împotriva noului
coronavirus vor permite desfăşurarea acestuia conform planului,
în vara acestui an.
Competiţia la care urmează să ia parte 24 de selecţionate,
care va dura o lună (11 iunie - 11 iulie 2021), este una dintre cele
mai importante surse de venituri pentru forul fotbalistic
continental şi urmează să se desfăşoare în premieră în 12 oraşe
europene şi nu într-o ţară sau cel mult două, ca până acum,
pentru a marca şase decenii de la înfiinţarea sa, ideea
aparţinându-i fostului preşedinte al UEFA, Michel Platini.
Meciurile din cadrul acestui turneu, amânat cu 12 luni din
cauza crizei sanitare mondiale, urmează să aibă loc la Glasgow,
Dublin, Bilbao, Amsterdam, Copenhaga, Munchen, Roma,
Sankt Petersburg, Bucureşti, Budapesta şi Baku, în timp ce
semifinalele şi finala sunt programate pe stadionul Wembley din
Londra.
Aleksander Ceferin: "Cred că vom putea avea tribune pline în
vară"
Forul european a sperat că amânarea cu un an le va permite
suporterilor să asiste la meciuri, în condiţiile în care majoritatea
competiţiilor se desfăşoară şi acum cu porţile închise, iar
această perspectivă depinde în mod clar de o îmbunătăţire a
situaţiei sanitare.
Preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, speră ca
programele de vaccinare, care decurg cu viteze diferite în ţările
care urmează să găzduiască EURO 2020, vor fi cheia pentru
respectarea planului original.
"Vaccinarea a început şi cred că vom putea avea tribune pline
în vară", a spus Ceferin într-un interviu acordat recent ziarului
sârb Informer.
"Pentru moment, planul este de a juca în 12 ţări. Există,
desigur, soluţii de rezervă, în cazul în care o ţară are probleme", a
adăugat conducătorul fotbalului european.
Însă oficialul sloven admite că ar putea fi nevoit să facă unele
jonglerii cu planurile de găzduire şi poate cu diferite niveluri de
utilizare a capacităţii stadioanelor.
"Suntem pregătiţi să organizăm competiţia în 11, 10 sau 9
oraşe şi chiar într-o singură ţară, dacă va fi necesar. Însă, sunt
99,9 la sută sigur că vom avea Campionatul European în toate
cele 12 oraşe, aşa cum este planificat", a mai spus Ceferin.
Ce scenarii ia în calcul UEFA
UEFA a confirmat că are în vedere patru scenarii operaţionale
- pentru stadioane pline, cu un grad de ocupare de 50%-100%
sau 20%-30% din capacitate, precum şi meciuri cu porţile
închise.
Oraşele gazdă au fost invitate să vină cu două sau trei planuri
în afara acestor opţiuni şi este posibil să există abordări diferite în
fiecare loc.
''O decizie în privinţa scenariului care va fi aplicat individual în
fiecare oraş, în timpul turneului, va fi luată pe 5 martie 2021", a
precizat UEFA într-un comunicat.

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.

