
Cabinetul Cîțu a 
aprobat în ședința 
d e  m i e r c u r i  
modificarea OUG 
57/2019 pr iv ind 
Codul Administrativ, 
referitor la statutul 
p r e f e c ț i l o r  ș i  
subprefecților. Prin 
această modificare, 
cele două funcții 
devin unele de 
demnitate publică.

La 30 de zile de la publicarea acestei ordonanțe în Monitorul Oficial al 
României, ea intră în vigoare, așa că din luna februarie lucrurile vor intra în 
„normalitate”. 

(Continuare  în  pagina  3)

Accident rutier la ieșire din Alexandria spre București, la sensul giratoriu. 3 
autoturisme s-au cionit. 2 persoane au rămas încarcerate.

(Continuare  în  pagina  2)

Pensionarii, grefierii și cadrele militare în rezervă au 
ieșit în stradă! Prefectul județului Teleorman i-a asigurat 
că solicitările lor vor ajunge pe masa premierului.

Polițiștii, grefierii și pensionarii au ieșit în stradă. 
Oamenii și-au striga nemulțumirile legate de creșterea 
salariului net doar cu 41 de lei, dar și plafonarea pensiilor. 

Pe de altă parte, pensionarii cer ca legea pensiilor să fie 
una echitabilă, în funcție de gradul de cotizare.

Prefectul județului Teleorman, Liviu Dumitrașcu le-a 

ascultat acestora doleanțele și i-a asigurat că cererile lor 
vor ajunge pe masa Guvernului.

(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

Anul XX, serie nouă, nr. 3613, Vineri 29 Ianuarie 2021, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarul-mara.ro

(€) 1 EUR 
4.8742 lei

($) 1 USD
4.0233 lei

1 XAU 
238.2841 lei

(£) 1 GBP 
5.4989 lei

(Gramul
de aur)

7

2

Ministrul Educaţiei: 

Elevii și profesorii cu 
boli cronice vor putea 

să facă orele online
 și după redeschiderea

 școlilor

Protest în fața Prefecturii Teleorman! 
Prefectul i-a asigurat pe protestatari că solicitările

 lor vor ajunge pe masa premierului

Prefecții vor face politica partidelor,
 ca prim-secretarii

Accident rutier la ieșire din Alexandria! 
3 autoturisme implicate!

DSP Teleorman:

Campania 
„Sănătatea reproducerii- 

tu decizi ce este mai 
bine pentru tine!”



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Accident la ieșire din 

municipiul Alexandria. Din 
c a u z a  n e a t e n ț i e i ,  3  
autoturisme s-au ciocnit. În 
u r m a  i m p a c t u l u i ,  t r e i  
persoane au fost rănite, toate 
dintr-o singură mașină. Este 
vorba despre două femei și un 

bărbat. Toate victimele sunt 
conștiente și cooperante, dar 
din păcate prezintă multiple 
traumatisme.

Cele două femei au fost 
b l o c a t e  î n  c a r o s e r i a  
deformată  fiind nevoie de 
intervenția pompierilor cu 
accesoriile de descarcerare.

Cele trei persoane rănite 
au primit primul ajutor calificat 
la fața locului, după care au 
fost transportate la UPU 
Alexandria cu ajutorul a 2 
ambulanțe SAJ și un SMURD, 
pentru investigații și îngrijiri 
medicale de specialitate.

C.D.

În luna februarie, Ministerul Sănătății, prin Programul 
Național de Evaluare și Promovare a Sănătății finanțează și 
organizează campania „Sănătatea reproducerii- tu decizi ce 
este mai bine pentru tine!”.

Campania aduce în atenția publică problematica sănătății 
reproducerii pentru adolescenți și femeile gravide și are ca 
obiectiv creșterea nivelului de informare al acestora despre 
contracepție, importanța planificării familiale, sănătatea în 
perioada sarcinii, avorturile și complicațiile acestora, bolile cu 
transmitere sexuală şi mortalitatea maternă.

Sănătatea reproducerii este definită ca fiind o bună stare 
fizică, mentală și socială, nu doar absența bolii sau a 
infirmității, în toate aspectele referitoare la sistemul 
reproducător.

Pe măsura trecerii de la copilărie la vârsta adultă, 
adolescenții și adolescentele suferă o serie de schimbări 
fizice, emoționale și sociale, de cele mai multe ori fiind 
nepregătiți pentru aceste schimbări. Sarcinile timpurii în 
rândul adolescentelor au consecințe majore asupra sănătății 
pentru aceste mame și copiii lor.

Sarcina și complicațiile la naștere la mamele adolescente, 
cu vârsta cuprinsă între 10 și 19 ani, conduc la riscuri mai mari 
de eclampsie, endometrită puerperală, infecții sistemice și la 
principala cauză de deces în rândul fetelor adolescente, cât și 
prematuritate și chiar mortalitate infantilă.

În perioada 2009-2018, România s-a situat pe primul loc în 
Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul nașterilor 
înregistrate la adolescente.

În România, în 2018, 42% din nașterile înregistrate la 
fetele de 10-14 ani în EU, erau în România, 1 din 2 născuți vii 
la adolescentele de 10-14 ani din Europa, se regăsește în 
România și 1 din 5 născuți vii la adolescentele de 15-19 ani 
din Europa, se regăsește în România.

Femeile gravide care sunt mai în vârstă, supraponderalele 
și cele cu afecțiuni medicale preexistente (cum ar fi 
hipertensiunea arterială și diabetul zaharat), par să aibă un 
risc mai crescut de a dezvolta o formă severă de COVID-19. 
Prin urmare, este important să se ia măsuri de precauție 
pentru a se proteja împotriva COVID-19 și să raporteze 
posibilele simptome (inclusiv febră, tuse sau dificultăți de 
respirație) furnizorului lor de asistență medicală.

Campania este implementată la nivel județean de către 
Direcția de Sănătate Publică Teleorman, prin Compartimentul 
Evaluarea si Promovarea Sanatatii, suportul metodologic al 
campaniei fiind asigurat de către Institutul Național de 
Sănătate Publică.

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

Accident rutier la ieșire din Alexandria! 
3 autoturisme implicate!

Guvernul a modificat miercuri Normele 
metodologice de aplicare a legii 62/2018 
privind combaterea ambroziei, simplificând 
procedura de verificare a terenurilor, 
controalele vor fi realizate și de comisari ai 
Gărzii de Mediu sau de poliția locală, nu doar 
de personalul împuternicit de primar, iar 
valoarea amenzilor a 
crescut.

Potrivit unui comunicat 
de presă al Ministerului 
Agr icul tur i i ,  au fost  
adoptate următoarele 
modificări:

-  s i m p l i f i c a r e a  
procedurii de verificare a 
terenurilor infestate cu 
bu ru iana  ambroz ia ,  
controalele fiind realizate 
de către autorităţile administraţiei publice 
locale, prin personal împuternicit de primar, de 
poliţia locală sau de către comisari ai Gărzii 
Naţionale de Mediu.

- eficientizarea procesului de informare şi 

conştientizare prin mass-media, online şi în 
format letric, pentru limitarea ariei de extindere 
a acestei specii invazive şi eradicarea 
acesteia;

- prelungirea perioadei privind al doilea 
control asupra terenurilor infestate, în 
intervalul 6 iulie-31 octombrie, al fiecărui an;

-  v e r i f i c a r e a  
autorităţilor administraţiei 
publice locale care nu 
aplică măsurile de control 
prevăzute de lege, de 
către o comisie stabilită 
prin Ordin al Prefectului, 
care are competenţa de a 
sancţiona nerespectarea 
dispoziţiilor legale;

- creşterea nivelului de 
sancţionare cu amenzi de 

la 1000 lei la 5000 lei pentru persoanele fizice 
şi de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru 
persoanele juridice care nu respectă 
prevederile legale privind distrugerea 
buruienii ambrozia.

DSP Teleorman:

Campania „Sănătatea 
reproducerii- tu decizi ce este

 mai bine pentru tine!”

România s-a plasat marți 
pe primul loc în Uniunea 
Europeană în ceea ce 
privește numărul de doze de 
vaccin administrate în raport 
cu populația, potrivit datelor 
colectate de Our World in 
Data.

România figurează în 
statistici cu peste 0,18 
vaccinuri la 100 de locuitori, 
urmată de Franța, Grecia, 

Austria și Germania, care se 
situează între 0,14 și 0,12. Pe 
ultimul loc în UE se situează 
Bulgar ia ,  cu sub 0,02 
vaccinuri la suta de locuitori.

Statisticile iau în calcul 
n u m ă r u l  d e  d o z e  
administrate, indiferent dacă 
este vorba despre prima doză 
sau de rapel, nu numărul 
persoanelor vaccinate.

Potrivit datelor furnizate de 

autoritățile române, ieri a fost 
administrat cel mai mare 
număr de doze de vaccin de la 
debu tu l  campan ie i  de  
imunizare împotriva COVID-
19. Este vorba despre 43.747 
de persoane vaccinate, dintre 
care 28.144 de persoane au 
fost vaccinate cu prima doză, 
iar 15.603 au făcut doza de 
rapel.

Amenzi majorate pentru persoanele care nu
 distrug ambrozia de pe terenurile pe care le dețin 

România, pe primul loc în UE la dozele de vaccin 
făcute în ultimele 7 zile, raportat la populație
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Pentru că și până acum, indeferent de 

guvernare, în funcțiile de prefect și subprefect 
a u  f o s t  n u m i ț i  o a m e n i  p o l i t i c i  
„porecliți”funcționari publici, care reprezentau 
la nivel local Guvernul, care guvern e, de când 
lumea, politic.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, Cseke Atilla, a declarat că prin 
adoptarea ordonanței „se termină cu ipocrizia”. 
El a mai subliniat că nu există nici o persoană în 
ultimii 30 de ani care să fi deținut două mandate 
întregi sub guvernări diferite, „ceea ce indică 
faptul că fiecare guvern și-a dorit să aibă 
reprezentanții proprii la nivel local.”

Ordonanța aduce și o noutate absolută: se 
înființează funcția de Secretar General al 
Prefecturii, o funcție de înalt funcționar public, 
care va asigura partea de specialitate pentru 
care se cer studii juridice administrative. 
Secretarul General va asigura continuitatea 
conducerii și realizarea legăturii funcționale 
dintre structurile Prefecturii.

Chiar dacă „biblia” de funcționare a 
prefecturilor e gata, împărțeala prefecturilor nu 
s-a terminat. Așa cum declara Ludovic Orban 

după participarea la ședința Biroului 
Permanent al Consil iului Național al 
Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, nu 
există un blocaj în coaliția guvernamentală în 
ceea ce privește negocierile privind funcțiile de 
prefecți și subprefecți. „Nu e blocaj. Trebuie 
adoptat statutul prefectului...”

Deocamdată a fost bătut în cuie doar 
numărul de prefecți și subprefecți ce revin 
fiecărui partid, în funcție de ponderea în 
coaliție. Astfel, PNL va avea 23 de prefecți și 47 
de subprefecți, USR-PLUS 14 prefecți și 28 
subprefecți, iar UDMR 5 prefecți și 10 
subprefecți. Urmează acum alte negocieri 
privind județele care revin fiecărui partid, care 
se anunță foarte aprinse, fiecare partid țintind 
județele cele mai dezvoltate economic. De 
exemplu, județul lui Bolojan, Bihorul, este dorit 
de toate partidele din coaliție.

Și, apropo de prefecți și partide! Nu există 
cumva pericolul ca prefecții numiți politic să 
facă mai degrabă politica partidului care i-a 
desemnat, decât polit ica generală a 
Executivului? Să sperăm că nu.

Șt. B.

Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, 
afirmă că premierul Florin Cîțu propune un buget de 
austeritate și de aceea prezintă un buget alternativ. Liderul 
social-democrat s-a întâlnit cu liderii principalelor sindicate cu 
care a discutat  despre bugetul pe anul 2021. Ciolacu a 
explicat că partidul său va prezenta bugetul alternativ și va 
depune mai multe amendamente.

”Aș dori să mulțumesc liderilor celor mai importante 
sindicate din România, că au participat fizic și online la 
discuțiile cu PSD. Marți vom prezenta propunerile la bugetul 
alternativ pentru anul 2021. Din discuțiile cu liderii 
sindicatelor, am tras concluzia evidentă că toată lumea este 
îngrijorată de de proiectul bugetului de austeritate. Florin 
Cîțu, fostul ministru al Finanțelor, ne propune un buget de 
austeritate.”, a spus Marcel Ciolacu.

Acesta a mai spus că social-democrații vor încerca în 
Parlament să facă modificări la bugetul de stat prin 
amendamentele depuse, rămânând să găsească sprijin chiar 
la partidul de guvernământ.

”Pur și simplu, în acest moment nu avem consum, avem 
doar austeritate de pensii, de salarii și concedieri”, a mai spus 
Marcel Ciolacu. Întrebat de unde va găsi PSD bani pentru 
buget, în contextul în care Guvernul încearcă să strângă 
cureaua, Marcel Ciolacu afirmă că în bugetul alternativ al 
PSD-ului va lămuri toate aspectele.

Despre afirmațiile lui Marcel Ciolacu, senatorul social-
democrat de Teleorman, Dănuț Cristescu, precum și 
deputatul PSD din județul nostru, Florin Piper, susțin amândoi 
la unison că PSD va veni cu amendamente la bugetul de stat, 
care vor fi discutate în Parlament.

În ce privește redeschiderea școlilor pe data de 8 
februarie, o dată cu semestrul al doilea, părerile celor doi 
parlamentari PSD par a fi diferite. Dănuț Cristescu militează 
pentru deschiderea școlilor, iar Florin Piper este mai sceptic, 
ținând cont de evoluția pandemiei cu coronavirusul, de 
vaccinarea profesorilor, de sănătatea copiilor.

Ioan DUMITRESCU

Prefecții vor face politica partidelor,
 ca prim-secretarii

Presedintele PNL, Ludovic 
Orban, a fost intrebat daca va 
mai candida pentru functia de 
presedinte al PNL, insa acesta 
a raspuns cu privire la 
convocarea Congresului  
partidului care probabil va 
avea loc in septembrie sau 
octombrie.

"Cand vom lua decizia sa 
convoc. Sunt unii care nu au 
vazut declarat i i le mele. 
Congresul PNL, conform 
statutului, se convoaca, e un 
Congres obisnuit, un Congres 
ordinar, se convoaca dupa 
anul de dupa aleger i le 
parlamentare si presupune 
alegeri care pleaca de jos in 
sus. Intai se organizeaza 
adunari generale in fiecare 
organizatie locala, dupa aia se 
organizeaza conferintele 
judetene la care se aleg 
conduceri judetene si dupa 
conferintele judetene se 
organizeaza Congresul la care 
s e  a l e g e  c o n d u c e r e a  
nationala.

Facem niste estimari legate 
de situatia epidemiologica 
pentru ca e foarte greu sa faci 
online. Adunari generale si 
conferinte judetene sunt 
complicat sa le faci online 
pentru ca votul pe persoane e 
un vot secret. E foarte 
complicat sa asiguri secretul 

votului. Pe online nu e acelasi 
magnetism, aceeasi stare 
care exista atunci cand au loc 
adunari Deci vom lua decizia 
cand avem datele si putem 
face o anticipare a situatiei 
epidemiologice.

Cel mai probabil o sa 
inceapa adunarile generale 

dupa luna martie, probabil 
conferintele judetene pe 
perioada verii si cel mai 
probabil alegerile efective, 
Congresul in luna septembrie, 
octombrie", a declarat Ludovic 
Orban, marti dupa ce a 
participat la o sedinta cu 
reprezentantii IMM.

Chestionat daca va mai 
candida la sefia formatiunii, 
Orban a raspuns: "Am preluat 
PNL intr-un moment greu, 
dupa o infrangere in alegeri 
c a n d  a v e a  1 7 - 1 8 %  i n  
sondajele de opinie".

"Am castigat alegerile pe 
Parlamentul European, am 
castigat referendumul pe 
Justitie initiat de presedinte 
Iohannis si aduceti-va aminte 
ca PNL s-a implicat cu toata 
forta in sustinerea acestui 
r e f e r e n d u m  i n i t i a t  d e  
presedinte, care a fost adoptat 
cu 66% dintre cetatenii care au 
venit la vot. Am castigat 
alegerile prezidentiale, cel mai 
mare scor pe care l-a obtinut 

un candidat de dreapta.
Am castigat alegeri le 

locale, in conditiile in care ne-
am luptat cu 21 de baroni rosii 
si aproximativ 1.700 de primari 
P S D .  L a  a l e g e r i l e  
parlamentare, chiar daca nu 
le-am castigat, dupa alegeri 
am negociat formarea unor 
ma jo r i ta t i  s i  PNL es te  
p r i n c i p a l u l  p a r t i d  d e  
guvernamant, care detine 
pozitia de premier, are practic 
jumatate dintre ministri care 
compun Guvernul. La nivelul 
celor patru functii esentiale in 
s t a t u l  r o m a n  s u n t e m  
presedintele, premierul si 
p r e s e d i n t e l e  C a m e r e i  
D e p u t a t i l o r ,  s u n t  
rep rezen tan t i i  PNL" ,  a  
completat el.

Referitor la faptul ca unii 
colegi ii cer demisia din functia 
de presedinte al PNL, acesta a 
explicat ca nu comenteaza 
public astfel de lucruri, ci 
discuta in forurile staturare ale 
partidului.

" N u  a m  o b i c e i u l  s a  
comentez  pub l i c  s i  sa  
polemizez cu colegii mei. In 
forurile staturare oricand 
discut. Pe de alta parte, va 
spun ca eu cunosc foarte bine 
PNL, cunosc atmosfera din 
PNL si niciunui membru nu ii 
plac aceste iesiri publice.

Principala misiune a PNL e 
aceea de a  as igura o  
guvernare care sa permita 
practic infrangerea acestei 
pandemii si o relansare 
economica cat mai rapida si 
cat mai sustinuta. Cred ca 
Congresul e o chestiune care 
priveste PNL. El se va 
d e s f a s u r a  c o n f o r m  
p r e v e d e r i l o r  s t a t u t a r e .  
Membr i i  PNL vor  avea 
discernamantul sa aleaga cea 
mai buna conducere", a 
conchis Orban.

Ţinta de deficit pentru bugetul de stat pe 2021 rămâne la 
7%, a declarat, miercuri, premierul Florin Cîţu, care a precizat, 
totodată, că se va introduce, în premieră, bugetarea 
multianuală.

"Ţintele rămân aceleaşi, mergem pe un deficit de 7%, 
sperăm să ajungem la 7%, 7% - 7,1%, dar în jurul acestei cifre 
mergem. Şi aş vrea să spun de ce trebuie să facem această 
muncă şi durează mai mult (...) sau pare că durează mai mult, 
deşi obiectivul este acela de a veni în Parlament săptămâna 
viitoare, pentru că reversăm sau întoarcem sau introducem 
reforme care au fost amânate 30 de ani sau măsuri care au 
avut un efect devastator, distrugător pentru finanţele publice în 
ultimii ani trebuie modificate pentru a crea o sustenabilitate a 
finanţelor publice în anii următori. Este important, prin acest 
buget, să menţinem încrederea pe care am creat-o anul trecut, 
încredere faţă de Comisia Europeană, faţă de investitorii 
străini, faţă de agenţiile de rating. De aceea, este un buget 
foarte important", a afirmat Cîţu, la Palatul Victoria, după 
şedinţa de Guvern.

El a subliniat că bugetul pe 2021 va trebui să susţină 
relansarea economiei.

"Este un buget care pune bazele unei economii puternice 
pentru perioada următoare, 2021 - 2024. Mai mult, analiza pe 
acest buget este puţin diferită, pentru că începem cu acest 
buget prima parte a unei bugetări multianuale. De aceea, vom 
introduce în România, cred că din 2023, bugetarea 
multianuală, dar începem cu acest buget şi mă uit şi la bugetul 
din 2021 şi la bugetul din 2022 şi vă spun că aceasta este 
discuţia din Comisia Europeană. Vorbim de cele două bugete, 
pentru că o parte din reformele pe care le implementăm în 
2021 vor avea impact real în economie în 2022. Deci, este 
puţin mai laborioasă această muncă, dar, în premieră, 
introducem această bugetare multianuală care va fi în efect 
din 2024", a explicat Florin Cîţu.

Premierul a menţionat că, în şedinţa de Guvern, le-a cerut 
miniştrilor să prezinte mai multe detalii pe marginea măsurilor 
de reformă propuse.

"Am avut o discuţie cu toţi miniştrii, pentru că, ştiţi foarte 
bine, am cerut un set de măsuri de reformă de la fiecare 
minister şi doresc puţin mai mult detaliu acolo, dar sunt măsuri 
pe care le aşteptăm şi le veţi vedea în perioada următoare. 
Multe dintre ele le-am anunţat deja în spaţiul public, deja ştiţi la 
ce ne referim - la companiile de stat (...) sau Legea salarizării, 
Legea pensiilor, care vor fi în perioada următoare, dar şi 
eliminarea unor cheltuieli ineficiente din buget în această 
perioadă", a precizat Cîţu.

PSD și bugetul Cîțu

Ludovic Orban evită să răspundă dacă
 va candida la șefia PNL

Cîţu: Ţintele pentru bugetul 
pe 2021 rămân aceleaşi



(urmare  din  pagina  1)
 „Reprezentanții organizațiilor teritoriale ale 

pensionarilor, membre ale federațiilor naționale 
reprezentative: Federația Națională a 
Pensionarilor din România, Uniunea Generală 
a Pensionarilor din România și Federația 
Națională „Unirea” a Pensionarilor din România 
au desfășurat o acțiune de protest în fața 
Instituției Prefectului județul Teleorman. 

Prefectul Liviu Dumitrașcu a invitat o 
delegație a protestatarilor la dialog, pentru a 
vedea care sunt principalele nemulțumiri ale 
acestora. 

Revendicările sunt legate de majorarea și 
indexarea pensiilor conform legilor în vigoare, 
înainte de apariția OUG nr. 226/2020, aplicarea 
Legii nr. 223/2015, așa cum a fost promulgată, 
alinierea veniturilor și pensiilor cu inflația reală 
și nu doar cu rata inflației. 

În urma dialogului de astăzi, prefectul Liviu 
Dumitrașcu  va transmite către autoritățile 

centrale competente toate revendicările 
prezentate”, spun reprezentnații Prefecturii 
Teleorman.

Protestatarii au militat și pentru impozitarea 
pensiilor care depăşesc salariul minim brut și 
creşterea numărului  medicamentelor 
compensate şi gratuite.

C.D.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială 
Teleorman a plătit prestații în valoare de 26.366.855 lei, 
pentru un număr de 97.290 beneficiari, sumă care include 
și taxele poștale aferente.

În aplicarea prevederilor DL 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 
de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum și a celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonierat, în luna decembrie 2020 au fost depuse un 
număr de 5 dosare, având ca obiect acordarea 
indemnizației de urmaș.

În domeniul formării profesionale a adulților în 
conformitate cu prevederile O.U.G. nr.129/2000 și a 
Normelor Metodologice aprobate prin H.G. nr.522/2003 au 
fost înregistrate 275 contracte de formare profesională 
încheiate între cursanți și furnizorii de formare profesională.

AJPIS Teleorman a organizat sesiuni periodice de 
instruire a personalului care lucrează la serviciile de 
asistență socială ale primăriilor din județ și a primit 14 
formulare din Marea Britanie, Elveția, Danemarca, 
Germania, Belgia și Luxemburg pentru întocmirea 
documentațiilor necesare pentru salariații și lucrătorii 
independenți care au reședința într-un stat membru al 
Uniunii Europene și desfășoară o activitate într-un stat 
membru.

Pentru deschiderea drepturilor la alocație de stat pentru 
copiii născuți în alte state membre ale UE s-au depus un 
număr de 100 dosare și au fost completate 66 formulare E 
411, prin care s-au cerut date referitoare la prestațiile 
familiale acordate de statele în care s-au născut copiii, 
precum și date referitoare la activitatea desfășurată de 
părinții copiilor în acele state membre ale UE.

AJPIS Teleorman a efectuat evaluarea Asociației pentru 
Educație și Dezvoltare Comunitară, Serviciul Asistență 
Comunitară Bunicii Comunității Turnu Măgurele, cu 
propunere de acordare, a Asociației pentru Educație și 
Dezvoltare Comunitară, Serviciul Asistență Comunitară 
Bunicii Comunității Gratia, cu propunere de acordare, 
precum și a Direcției Publice de Asistență Socială a 
Orașului Zimnicea, Centru de zi pentru minori-Modulul I și 
Centrul de zi pentru minori –Modulul II, ambele cu 
propunere de acordare.

Au fost efectuate 4 anchete sociale, în vederea acordării 
de ajutoare de urgență, în localitățile Ștorobăneasa, 
Alexandria, Crângeni și Roșiori de Vede.

În perioada 1-10 decembrie 2020 au fost primite și 
procesate cererile pentru acordarea indemnizației COVID 
19, conform art.XV din OUG nr.30/2020 pentru toți 
profesioniștii, așa cum sunt reglementări de Codul Civil 
(PFA, II, IF, AF) drepturile de autor și persoanele care au 
încheiate convenții individuale de muncă, conform 
preverilor Legii nr.1/2005, a căror activitate a fost 
restricționată.

De asemenea, în luna decembrie 2020 au fost primite 
on-line pe platforma aici.gov.ro și procesate cererile pentru 
acordarea indemnizației COVID 19, conform OUG 
nr.123/2020-art.3, în cazul reducerii temporare a activității 
pentru toți profesioniștii, astfel cum sunt reglementați de 
art.3 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și pentru persoanele care au încheiate convenții 
individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare.

Cornelia RĂDULESCU

Protest în fața Prefecturii Teleorman! 
Prefectul i-a asigurat pe protestatari că solicitările

 lor vor ajunge pe masa premierului

Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala (ANAF) 
va derula un proiect pilot prin 
c a r e  i i  v a  i n v a t a  p e  
contribuabili sa isi completeze 
i n  m o d  c o r e s p u n z a t o r  
declaratiile de plata si cele de 
venit.

"Agentia Nationala de 
Administrare Fiscala va 

intensifica, si in anul 2021, 
activitatile de indrumare si 
asistenta in domeniul fiscal, 
manifestandu-si in acest sens 
rolul activ pentru sprijinirea 
contribuabililor in vederea 
indeplinirii obligatiilor fiscale 
ce le revin", arata ANAF.

Astfel, ANAF precizeaza ca 
deruleaza proiectul pilot 

privind stimularea conformarii 
voluntare dedicat persoanelor 
fizice.

"Proiectul pilot presupune, 
la acest moment, transmiterea 
u n o r  i n f o r m a r i  c a t r e  
contribuabili persoane fizice, 
prin care li se ofera indrumare 
si asistenta in vederea 
i n d e p l i n i r i i ,  i n  m o d  
corespunzator, a obligatiilor 
declarative si de plata", spun 
reprezentantii ANAF.

Pentru a beneficia de 
asistenta in domeniul fiscal si 
pentru a-si indeplini obligatiile 
fiscale in mod voluntar, 
contribuabilii pot contacta 
Ca l l -Cen te r -u l  Agen t ie i  
Nationale de Administrare 
Fiscala, la nr. 031.403.91.60.

Pentru a solicita informatii 
personalizate privind situatia 
fiscala, contribuabilii pot utiliza 
serviciul Spatiul Privat Virtual.

AJPIS Teleorman: 
Sesiuni de instruire a 

personalului

Companiile care produc vaccinurile 
impotriva COVID-19, beneficiare ale unor 
investitii masive din partea Uniunii Europene, 
"trebuie acum sa isi respecte promisiunile si sa 
i s i  o n o r e z e  
o b l i g a t i i l e " ,  a  
a v e r t i z a t  m a r t i  
presedinta Comisiei 
Europene, Ursula 
von der Leyen, dupa 
anunturile privind 
i n t a r z i e r i l e  c u  
l i v ra r i l e  i n  UE,  
relateaza AFP si 
EFE.

U n i u n e a  
E u r o p e a n a  " a  
invest i t  mi l iarde 
pentru a dezvolta 
primele vaccinuri si 
pentru a crea un adevarat bun comun mondial. 
Acum, companiile trebuie sa isi respecte 
promisiunile", a afirmat ea intr-o interventie prin 
videoconferinta la Forumul Economic Mondial 

de la Davos, care in acest an se desfasoara in 
format virtual din cauza pandemiei.

Afirmatiile sale survin in contextul in care UE 
critica tot mai dur intarzierile la livrari anuntate 

mai intai de grupul 
Pf izer-BioNTech, 
a p o i  d e  
AstraZeneca.

Ursula von der 
Leyen a reamintit de 
asemenea marti ca 
Bruxellesul va crea 
un mecanism de 
transparenta privind 
e x p o r t u r i l e  d e  
vaccinuri.

Acest mecanism 
v a  i n s e m n a  c a  
p roduca to r i i  de  
vaccinuri din UE vor 

trebui sa notifice in avans atunci cand vor sa 
exporte vaccinuri catre tari terte, cu exceptia 
livrarilor din motive umanitare, conform unui 
anunt de luni al CE.

ANAF te învață cum să îți completezi 
declarațiile de venit pe 2021

Sefa Comisiei Europene, reactie dura la adresa producatorilor de vaccinuri:

„UE a investit miliarde de euro, companiile 
trebuie sa-si respecte promisiunile"



5

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

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:



6

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



Ministrul Educaţiei, Sorin 
Cîmpeanu, a declarat miercuri, 
la Parlament, că profesorii cu 
„vulnerabi l i tă ţ i  cer t i f icate 
medical” vor putea preda online, 
transmite Agerpres.

„Cu toţii ne dorim revenirea la 
no rma l i t a te .  Norma l i t a te  
înseamnă şcoală cu prezenţă 
fizică, chiar dacă vom adăuga 
componente de online în 
perioada ce va urma. Cei care 
au vulnerabilităţi, elevii care au 

vulnerabilităţi certificate medical 
cu siguranţă vor avea acces la 
învăţare online. Aparţinătorii: 
părinţi, bunici ai acestor copii 
care au vulnerabilităţi generate 
de boli cronice certificate 
medical şi ei vor avea acces la 
învăţământ online. Cadrele 
didactice care la rândul lor pot 
avea vulnerabilităţi certificate 
medical vor putea să predea 
online sau asta în cazul în care 
nu vor exista şi în cea mai mare 

parte a situaţiilor nu există cadre 
didactice care să înlocuiască 
a c e ş t i  c o l e g i  c a r e  a u  
vulnerabilităţi medicale. În acest 
fel vom asigura accesul la 
învăţământ online oricui are o 
motivaţie solidă, o certificare 
medicală”, a spus ministrul.

Reamintim că pe 2 februarie 
va fi luată o decizie oficială 
privind redeschiderea școlilor în 
format fizic, în funcție de rata de 
infectare din fiecare localitate.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

În eventualitatea în care cursurile vor fi reluate în 
format fizic în școli, începând cu 8 februarie, elevii cu 
simptome care vin la școală vor fi testați, a explicat 
secretarul de stat Andreea Moldovan, în cadrul conferinței 
de presă care a avut loc astăzi la Guvern. De asemenea, 
și profesorii care prezintă simptome vor fi testați, a 
adăugat Moldovan.

Declarațiile principale legate de sistemul de 
Învățământ făcute de secretarul de stat Andreea 
Moldovan, miercuri, la Guvern:

„Ne dorim cu toții să reînceapă școlile pentru că 
suntem cu toții conștienți că sistemul actual online nu este 
cel mai bun din punct de vedere al calității învățământului 
care li se oferă copiilor. Suntem mulți dintre noi părinți și 
suntem conștienți că Educația este clar unul dintre 
punctele de bază pe care trebuie să le atingem, dar acest 
lucru trebuie să fie făcut în condiții de siguranță pentru 
copii, pentru cadrele didactice și implicit pentru familie, 
părinții sau bunicii care ajută copiii atunci când aceștia 
ajung acasă.

Astfel, un capitol important al dezbaterilor pe care le 
avem acum și al discuțiilor se referă la testarea în școli 
utilizând acele teste antigen rapide, pe care să le facem 
conform indicațiilor celor simptomatici și contacților celor 
pozitivi. Așa vom ști ce se întâmplă în școli și vom putea 
gestiona mult mai bine situația din aceste colectivități 
relativ închis. De asemenea, aceste măsuri de testare 
suplimentară se vor adresa și cadrelor didactice.

Triajul epidemiologic la intrarea din școală se face de 
către asistenul medical. De altfel, triajul epidemiologic a 
fost recomandat în școli și dinaintea pandemiei de 
corornavirus, dar pe ce ne bazăm cel mai mult este în 
primul rând sprijinul părinților care nu trebuie să trimită un 
copil cu simptomatologie respiratorie sau digestivă la 
școală. De asemenea, va fi și un triaj suplimentar al 
cadrelor didactice care trebuie să semnaleze orice stare 
de boală a copilului.

Ghidul este foarte avansat, ca elaborare, pornim de la 
un ghid european. Testarea va cuprinde elevii care 
prezintă simptome, în ideea în care aceștia vor ajunge 
totuși la școală. Profit de această ocazie pentru a face un 
apel părinților – atunci când va începe școala să le facă în 
primul rând copiiilor un triaj epidemiologic acasă, să nu 
lase copilul cu simptomatologie respiratorie să meargă la 
școală.

Dacă, totuși, un astfel de copil ajunge la școală, trece 
de triajul epidemiologic care se face la intrare și dezvoltă 
simptome pe parcursul zilei, atunci copilul respectiv va fi 
testat. Se va anunța părintele, se va anunța medicul de 
familie, se va anunța după aceea DSP-ul dacă testul este 
pozitiv. Vor fi testați toți copiii care au simptome”.

De altfel, pe 21 ianuarie, Vlad Voiculescu declara la 
Europa FM că vor fi protocoale de testare pentru elevi, iar 
în cazul în care un elev va fi confirmat, toată clasa va fi 
testată. De asigurarea acestor lucruri se va ocupa fie 
conducerea școlii, fie structurile din subordinea 
Ministerului Sănătății, a mai spus Vlad Voiculescu.

37 de milioane de masti se afla in depozitele 
inspectoratelor scolare din Romania. Acestea au 

fost achizitionate in ultima perioada de institutii 
care se pregatesc de revenirea elevilor in banci pe 
8 februarie.

Informatia a fost furnizata in cadrul unei intalniri 
intre reprezentantii societatii civile si oficialii din 
Educatie.

De asemenea, inspectoratele scolare au 
achizitionat si dezinfectanti si alte instrumente 
necesare, au aratat surse din Educatie pentru 
Ziare.com.

Decizia finala privind revenirea la scoala a 
elevilor va fi luata de Comitetul pentru Situatii de 
Urgenta, Ordinul comun al Ministerului Educatiei 
si Ministerului Sanatatii cu privire la normele care 
trebuie respectate urmand a fi dat, cel mai 
probabil, pe 2 februarie.

Ministrul Educaţiei: 

Elevii și profesorii cu boli cronice vor putea 
să facă orele online și după redeschiderea școlilor

Elevii cu simptome 
care vin în unitățile de 

învățământ vor fi
 testați

Organizatia Mondiala a 
Sanatati i  i i  sfatuieste pe 
pacientii cu COVID-19 si pe cei 
care au trecut prin boala sa 
foloseasca doze reduse de 
a n t i c o a g u l a n t e  p e n t r u  
prevenirea formarii cheagurilor 
de sange.

"Celelalte lucruri incluse in 
aceste recomandari noi sunt ca 
pacientii bolnavi de Covid-19 
care stau acasa ar trebui sa 
foloseasca un oximetru pentru 
masurarea saturatiei de oxigen 
in sange, pentru a sti daca 
starea lor de sanatate se 
inrautateste si daca ar trebui sa 
fie tratati la spital", a declarat o 
purtatoare de cuvant a OMS, 
Margaret Harris, intr-un briefing 
sustinut la Geneva.

O M S  m a i  r e c o m a n d a  
medic i lor  sa pozi t ioneze 

pacientii pe burta, pentru a 
imbunatati fluxul de oxigen, a 
mai spus Harris.

"Mai recomandam, sugeram 
folosirea unei doze reduse de 
anticoagulant pentru a preveni 

formarea de cheaguri in vasele 
de sange. Sugeram utilizarea 
unor doze scazute, nu mari, 

pentru ca cele mari pot provoca 
alte probleme", a explicat 
aceasta.

Pelicanii nu mai pleacă în țările calde 
deoarece iernile din România sunt din ce în ce 
mai blânde. Specialiștii au urmărit păsările și au 
constatat că numeroși pelicani preferă să 
rămână peste iarnă în Delta Dunării.

Deoarece iernile din România sunt din ce în 
ce mai blânde, numeroși pelicani nu mai 
migrează în Africa. Păsările rămân în Delta 
Dunării și se hrănesc cu peștii din canalele 
fluviului.

 „Rezervația Biosferei Delta Dunării (RBDD) – 
casa pelicanilor și în anotimpul rece. Iernile 

blânde din ultimii ani au determinat mai multe 
exemplare de pelicani creți să rămână în RBDD. 
Zilele trecute, pelicanii au fost observați la 
hrănire alături de „partenerii” lor, cormoranii, în 
zona Crișan, la confluența canalului Căzănele cu 
Dunărea Veche”, scrie pe pagina de Facebook a 
Ministerul Mediului, potrivit Mediafax.

Pelicanii sunt păsări migratoare care stau în 
România între martie și mai. În mod normal, în 
lunile septembrie și octombrie ei pleacă spre 
Delta Nilului, regiunea Golfului Persic sau 
coastele Asiei.

37 de milioane de măști sanitare pentru elevi 
și profesori, în depozitele inspectoratelor

 școlare din țară

Noile recomandări ale OMS pentru tratarea 
pacienților cu COVID-19

Iernile tot mai blânde din România îi fac pe pelicani 
să rămână în Delta Dunării
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Somnul s-a pitit adânc în mine. Am adormit strâns ca un 
copil, ținându-mă în brațe... Sub pleoape striveam către colțuri 
lacrimi din vis, neștiute și neatinse vreodată de nimeni. O 
geană curbată de dulcele somnului unea o zare de alta, cu 
sfințenia visului, și-ntre ele mi se închidea pleoapa peste un 
zâmbet. Zâmbeam în somn... Și m-am bucurat pentru că 
măcar în somn puteam să zâmbesc…

Mihail TĂNASE

- Domnule profesor, fac orice dacă mă treceţi examenul!

- Orice, orice?!, o întreabă profesorul zâmbind cu 

subînţeles.

- Da, absolut orice!, îi răspunde studenta, surâzând 

ştrengăreşte.

- Atunci du-te şi învaţă, îi spune profesorul!

***

- De ce canibalii preferă albii?

- Pentru că albul conţine fluor şi combate cariile.

Pastila de râs

Meditatia se practica in 
India de mii de ani, deoarece 
oamenii au stiut mereu care 
sunt beneficiile meditatiei. 
Meditatia reduce stresul, 
calmeaza mintea si creste 
pacea interioara.

In anii 1970, cercetatorii 
medicali de la Universitatea 
Harvard au inceput sa 
studieze o forma de meditatie 
din India, numita Meditatia 
t ranscendenta la.  E i  au 
descoperit ca in timpul 
practicii meditatiei corpul are 
ceea ce ei numesc raspunsul 
de relaxare, care ofera 
corpului o odihna profunda, 
care este mai profunda decat 
somn.

Prin meditatia regulata, 
o d i h n a  p r o f u n d a  s e  
acumuleaza in corp in timp si 
acel rezervor de odihna 
reduce stresul si are ca 
rezultat numeroasele beneficii 
ale meditatiei.

Meditatia poate reduce 
t e n s i u n e a  a r t e r i a l a ,  
colesterolul, riscul de boli de 
inima si accident vascular 
cerebral. Beneficiile meditatiei 
nu se opresc aici. Ea poate 

ajuta la ameliorarea stresului, 
depresiei, insomniei, anxietatii 
s i  p o a t e  c r e s t e  
productivitatea, invatarea, 
fericirea, bunastare si pace 
interioara.

Pentru a medita, stai 
confortabil si linistit, cu ochii 
inchisi si fara efort si tacere 
inauntru, repeti un cuvant sau 
o scurta fraza numita mantra. 
Mantra poate fi orice cuvant, 
sunet, rugaciune sau fraza 
scurta care iti place, care este 
in limba ta materna.

Ai  inte les care sunt  
beneficiile meditatie pentru 
trup si minte, iar acum iti vom 

explica si cand sa faci aceasta 
med i ta t ie  pen t ru  a  da  
rezultate. Mediteaza in fiecare 
dimineata si in fiecare seara 
timp de 15-30 de minute.

Cel mai bine este sa 
meditezi inainte de a manca. 
Cand ai terminat de meditat, 
intinde-te si odihneste-te timp 
de 4-5 minute. Este bine daca 
adormi in timpul meditatiei, 
d a r  c a n d  t e  t r e z e s t i ,  
mediteaza inca cateva minute 
si apoi te intinzi si te odihnesti 
inca vreo cateva minute.

Daca ai probleme cu 
somnul noaptea, incearca sa 
meditezi inainte de a te culca.

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

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

Telefon: 0762/660.254.
***

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

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

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

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

Anunţ

Un nou studiu sugerează că apa era prezentă pe Planeta 
Roșie în urmă cu 4,4 miliarde de ani, mult mai devreme decât 
au crezut oamenii de știință inițial.

Concluzia se bazează pe o analiza meteoritului numit NWA 
7533, descoperit în deșertul Sahara și despre care se crede că 
a provenit de pe Marte în urmă cu miliarde de ani.

Oxidarea anumitor minerale din interiorul meteoritului indică 
prezența apei.

Descoperirile ar putea schimba estimările privind formarea 
apei pe Marte cu încă 700 milioane de ani, de la cronologia de 
3,7 miliarde de ani, acesta fiind consensul general până acum. 
De asemenea, cercetările ar putea oferi noi detalii despre 
modul în care planetele se formează.

„Aceasta este prima oară când am investigat acest meteorit, 
poreclit Frumoasa Întunecată datorită culorii sale întunecate. 
Mostrele colectate de NWA 7533 au fost supuse unor patru 
tipuri diferite de analiză spectroscopică, o modalitate de a 
detecta amprente chimice. Rezultatele au oferit câteva 
concluzii palpitante”, a explicat Takashi Mikouchi, om de știință 
la Universitatea din Tokyo.

Cercetătorii planetari sunt foarte interesați de povestea apei 
pe planete și pe luni. Una dintre marile necunoscute este dacă 
apa este adăugată la corpul planetar după ce se formează, prin 
impactul asteroizilor și cometelor, sau dacă apare în mod 
natural în timpul procesului de formare a planetei.

În acest caz, oxidarea este indicatorul apei. Cu anumite 
fragmente din interiorul NWA 7533 care datează din urmă cu 
4,4 miliarde de ani, aceasta este cea mai veche dovadă pe care 
o avem de pe Marte. 

Totodată, cercetările echipei mai sugerează că atmosfera 
marțiană și compoziția sa chimică ar fi făcut planeta îndeajuns 
de caldă pentru ca apa să se topească și viața să existe, deși 
Soarele ar fi fost mai tânăr și mult mai slab în această perioadă.

România reală
Visul sau 

gânduri din scaunul cu rotile

Un meteorit antic sugerează
 că apa ar fi existat pe Marte

 înainte ca viața să apară
 pe Pământ

Cercetătorii de la Washington State 
University au descoperit mai multe recipiente 
antice pentru tutun, vechi de peste 2.000 de 
ani. După ce le-au studiat, au aflat o informație 
surprinzătoare: mayașii fumau gălbenele, 
a m e s t e c a t e  c u  
t u tunu l .  Aceas tă  
plantă ar fi fost folosită 
datorită proprietăților 
medicale. 

Este pentru prima 
dată când oamenii de 
știință au indentificat o 
plantă inedită, folosită 
de fumători în acea 
perioadă. Conform 
concluziilor trase în 
urma acestui studiu, 
s e  p a r e  c ă  
gă lbene le le  erau 
folosite pentru că 
transformau gustul 
tutunului într-unul mai 
plăcut.

Aceste recipiente utilizate de mayași au fost 
descoperite în Peninsula Yucatán, din Mexic. 
Sunt 14 la număr, iar în ele erau depozitate 
rezervele pentru fumat. Mai conțineau și niște 
urme ale altor două substanțe: tabac uscat și 

tratat, provenit din plantele Nicotiana tabacum 
și N. rustica.

„S-a stabilit că tutunul era folosit în mod 
obișnuit prin America de Nord, Centrală și de 
Sud. Însă, studiul de a acum ne-a arătat că 

mayașii foloseau și 
alte plante. Erau 
ut i l i za te  în  scop 
medicinal sau în scop 
religios”, informează 
Zimmermann. Ținând 
cont că cele două 
t i p u r i  d e  t u t u n ,  
menționate anterior, 
erau fumate regulat în 
această  reg iune,  
oamenii de știință 
c red  că  mayaș i i  
a m e s t e c a u  
intenționat aceste 
i n g r e d i e n t e  
împreună.

Gălbenelele au un 
miros înțepător. Se 

credea pe atunci că au efecte benefice 
puternice asupra organismului. Tocmai de 
aceea, nu este de mirare ca locuitorii au 
combinat aceste substanțe, pentru o 
experiență mai plăcută.

Beneficiile meditației pentru trup și minte

Mayașii fumau 
gălbenele pentru a face tutunul mai plăcut



1810: S-a născut Ernst Kummer, matematician german 
(d. 1893).
1838: S-a născut 

E d w a r d  W i l l i a m s  
Morley, chimist şi 
fizician american (d. 
1923). A colaborat  în 
realizarea experienţei 
Miche lson-Mor ley ,  
experienţă care a 
i n f i r m a t  t e o r i a  
eterului universal şi a 
condus la elaborarea 
teoriei relativităţii de 
către Albert Einstein.
1860:  S-a născut 

Anton Cehov, medic, 
prozator şi dramaturg 
rus. (d. 1904).
1866: S-a născut Romain Rolland, scriitor francez, 

laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1915 
(d. 1944).
1886: Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929 a fost 

brevetat pentru fabricarea primului automobil 
funcţionabil din lume, alimentat cu benzină.
1896: Doctorul Emile Grubbe a utilizat pentru prima 

oară radiaţiile pentru a tratata cancerul de sân.
1893: S-a născut Marţian Negrea, compozitor şi 

muzicolog român (d. 1975).
1926: S-a născut Tudor Vornicu, jurnalist român (d. 

1989).

9

Vineri 29 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 Micile 
vedete n bucătăr ie  14:00 
Telejurnal 15:10 Opre Roma 16:00 
EURO polis 17:10 Furtună la palat 
18:30 Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 
21:10 In slujba vietii 23:30 Fan/ 
Fun urban 00:00 Telejurnal 00:45 
Bibliotecarii 01:35 Fan/ Fun urban

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 29 Ianuarie

Este o zi buna 
pentru a trece la 
schimbari in afaceri si 
pe plan sentimental. 
Relatiile cu cei din jur 
sunt foarte bune, dar 
fiti mai ingaduitor cu o 
p e r s o a n a  d i n  
anturajul dv.

Nu prea reusiti sa 
faceti ce v-ati propus. 
Va sfatuim sa nu va 
enervati si sa fiti 
perseverent. Dupa-
amiaza aveti faceti 
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va da 
cateva idei de afaceri. 

Este foarte posibil 
sa se petreaca ceva 
deosebit pe plan 
social sau in relatiile 
sent imenta le .  Va 
recomandam sa va 
ascultati intuitia. Spre 
seara, un prieten va 
da o veste buna.

S u n t e t i  b i n e  
dispus, iar relatiile cu 
cei din jur decurg fara 
probleme. Pe plan 
financiar nu stati 
grozav. Seara va 
simtiti foarte bine intr-
o vizita la prieteni. 
Evitati exagerarile!

Dimineata nu va 
vedet i  capu l  de  
treaba. Organizati-va 
cat mai eficient! 
Dupa-amiaza aveti 
ocazia sa puneti 
bazele unei afaceri. 
Pe plan sentimental 
puteti sa fiti optimist.

Situatia financiara 
nu va multumeste 
deloc. In schimb, 
sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
deosebita. Va sfatuim 
sa va analizati serios 
p e r s p e c t i v e l e  
profesionale.

Colaborati foarte 
bine cu un partener de 
afaceri si reusiti sa 
incheiati o tranzactie. 
Relatiile cu persoana 
iubita trec printr-un 
moment delicat. Va 
recomandam sa nu 
neglijati odihna.

S-ar  putea ca 
relatiile sentimentale 
sa fie mai incordate. 
Se pare ca sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
delegatie care se 
anunta destul de 
dificila. Ar fi bine sa va 
ascultati intuitia.

S u n t  s a n s e  s a  
incepeti o activitate 
comerciala din care veti 
castiga bine. Sunteti 
apreciat de sefi, ceea ce 
s t a r n e s t e  i n v i d i a  
c o l e g i l o r .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
acceptati munca in 
echipa. 

BERBEC

Aveti un farmec 
deosebit si atrageti 
admiratia celor din jur. 
Cu putina atentie, va 
p u t e t i  d e s c u r c a  
excelent in afaceri. 
Aveti ocazia sa faceti 
o investitie importanta 
pentru casa. 

Creativitatea va 
ajuta sa aveti succes 
la locul de munca sau 
in afaceri. Planurile 
r e f e r i t o a r e  l a  o  
investitie serioasa 
incep sa prinda contur. 
Va recomandam sa nu 
va neglijati familia. 

La serviciu reusiti sa 
va afirmati aproape 
fara nici un efort. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
aveti o discutie cu un 
p r ie ten  p r i v ind  o  
datorie mai veche, pe 
care nu a reusit sa vi-o 
inapoieze. 

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 Kong: Insula 
Craniilor 22:45 Legenda vie 
00:45 Iron Man - Omul de oțel 3 
03:30 Vorbeşte lumea 06:00 
Lecţii de viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Wolverine 
23:00 Rogue One: O poveste 
Star Wars 01:30 Observator 
02:30 Asia Express - Drumul 
comorilor - (re-run) 05:30 De 
Speak firu-n patru 

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 Survivor Romania 23:30 
La rascruce 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 06:00 
Pastila de râs 06:30 Știrile Kanal 
D

07:00 Starea naţiei 08:00 
Sacrificii în numele iubirii 09:00 
Mama mea gătește mai bine 
10:00 Ringo 12:00 Trăsniți 
14:30 Camera de râs 15:00 
Focus 16:00 Ringo 17:00 Mama 
mea gătește mai bine 18:00 
Focus 18 19:30 Flash monden 
20:00 Batman se întoarce 23:00 
Se rezolvă...amigo 01:00 
Batman se întoarce

08:45 La bloc 11:15 Orasul 
suspiciunilor 13:15 Cele două 
fețe ale dragostei 15:45 
P o v e s t e a  l u i  L a n c e  
Armstrong 18:15 La bloc 
1 8 : 1 5  L a  b l o c  2 0 : 3 0  
Dumnezeu pentru o zi 22:30 
Gothika 00:30 Războiul 
căsătoriilor 02:15 Peştera 
03:45 Gothika 05:15 La  bloc 
06:15 Ce spun românii

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

07:30 Lucy 08:55 Crăciunul 
în Conway 10:30 S-a furat un 
tren 123 12:10  Bibliotecarul: 
Comoara din spatele cărților 
13:40 Cartea Junglei 15:25 Fata 
care promitea 17:00 Surogate 
18:25 TAG: Dă-o mai departe 
20:00 Paradisul spulberat 21:50 
Unhinged 23:25 Jocul de-a 
detectivii 01:00 Prieten și 
dușman 02:50 Idilă prin efracție

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
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următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă
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Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
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CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
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Politehnica Iași a anunțat, joi, despărțirea de 
antrenorul Daniel Pancu, care fusese numit în 
funcție la începutul acestui sezon.

Decizia moldovenilor vine la mai puțin de 24 
de ore după eșecul suferit de Poli Iași contra 
celor de la UTA Arad, pe teren propriu, scor 1-2. 
Clubul susține că rezilierea s-a produs pe cale 
amiabilă.

Pancu o lasă pe Poli Iași pe ultimul loc în 
Liga 1, cu 15 puncte strânse în primele 19 
etape.

"Am venit la Poli cu inima deschisă, cu toată 
dorința de a construi o echipă frumoasă. Nu mai 
are sens acum să înșir motivele și cauzele 
pentru care s-a ajuns în acest punct, însă vreau 
să știți că am făcut tot ce a depins de mine să 
reușim împreună. Sunt convins că nu acesta e 

locul pe care îl merită Poli și sunt sigur că va 
răsări soarele în Copou.

Mai regret și faptul că nu am prins măcar o 
partidă cu suporterii ieșeni în tribunele 
Stadionuluui Emil Alexandrescu. Indiferent ce-
mi va oferi viitorul, voi fi mereu alături de acest 
club și de oamenii deosebiți cu care am 
colaborat. Mult noroc, Poli Iași!", a spus Daniel 
Pancu, pentru site-ul oficial al ieșenilor.

Pentru Daniel Pancu a fost a doua 
experiență ca antrenor principal, după cea de la 
Rapid.

Flavius Stoican a negat, miercuri seară că ar 
intenționa să îi ia locul lui Pancu la Poli Iași

Ciprian Paraschiv, președintele grupării din 
Copou, regretă plecarea lui Pancu și spune că 
tehnicianul a avut parte de mult ghinion.

"Regret enorm că am ajuns în acest 
moment. Nu mi-am dorit să se întâmple, mai 
ales că aveam planuri frumoase alături de 
Daniel, dar aste e viața antrenorilor.

A demonstrat, prin tot ce a făcut în cele șase 
luni că are nenumărate calități care să-l 
recomande pentru a deveni unul dintre cei mai 
buni tehnicieni ai României. A avut și foarte mult 
ghinion. Îi doresc mult succes în carieră și sper 
să revină cândva în Copou și să realizeze 
lucruri mărețe în orașul în care s-a format ca 
fotbalist", a spus și Paraschiv.

SPORT

Radu Drăgușin (18 ani) a bifat, miercuri seara, al cincilea 
meci la echipa de seniori a lui Juventus, fiind integralist în 
victoria cu Spal (4-0), din sferturile de finală ale Cupei Italiei.

În ziua meciului, Gazzetta Dello Sport a anunțat că Drăgușin, 
al cărui contract expiră în această vară, este foarte aproape de 
a-și prelungi înțelegerea până în 2025.

"Directorul sportiv Fabio Paratici caută o variantă 
contractuală care să mulțumească toate părțile implicate. Așa 
cum obișnuiește Juventus, anunțul oficial va fi făcut la momentul 
potrivit, însă, la momentul actual, semnătura lui Drăgușin pare 
doar o formalitate.

Nu e o coincidență că la meciul cu Spal, Pirlo a ales o 
defensivă tânără, formată din De Ligt, Demiral și Drăgușin", a 
scris publicația italiană.

În perioada recentă, presa internațională a scris despre 
interesul altor cluburi importante pentru Drăgușin, precum RB 
Leipzig sau Sassuolo, care speră în continuare ca fundașul să 
se răzgândească în ultima clipă și să nu semneze prelungirea cu 
campioana Italiei.

Andrea Pirlo: "Frabotta și Drăgușin au jucat des. Dacă va fi 
loc, vor juca"

După meciul cu Spal, Andrea Pirlo, antrenorul lui Juventus, s-
a arătat mulțumit de prestația tinerilor jucători și a anunțat în ce 
context vor mai putea prinde aceștia, inclusiv Drăgușin, minute.

"Suntem fericiți atât pentru rezultat, cât și pentru faptul că am 
putut folosi atât de mulți jucători tineri. Nu e ușor să joci la nivelul 
acesta cu Juventus.

Tinerii se descurcă bine, dar, din fericire, i-am recuperat pe 
cei care au fost infectați cu COVID-19 și sperăm să nu mai avem 
probleme. Depinde de ce se va întâmpla în viitor, nu e ușor să 
treci de la un meci de Cupă la altul. Frabotta a jucat des, la fel și 
Drăgușin. Dacă va fi loc, vor juca", a spus Pirlo, potrivit 
tuttomercatoweb.com.

Pentru Juventus urmează meciul cu Sampdoria, din Serie A, 
programat sâmbătă, de la ora 19:00, ÎN DIRECT la Digi Sport 2. 
Torinezii ocupă locul 4, cu 36 de puncte, la șapte lungimi în 
spatele liderului AC Milan, care are un meci în plus.

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.

Viitorul lui Drăgușin e clar! 
Anunțul făcut de Gazzetta Dello 

Sport și reacția lui Pirlo

Atacantul francez 
Billel Omrani (27 ani) 
şi-a prelungit, miercuri, 
contractul cu echipa de 
fotbal CFR Cluj până în 
2 0 2 2 ,  a  a n u n ţ a t  
campioana României 
pe pagina sa de 
Facebook.

''Clubul CFR 1907 
Cluj şi jucătorul Billel 
Omrani au ajuns la o 
în ţe legere pr iv ind 
prelungirea contractului până 
în 2022!'', a precizat clubul din 
Gruia.

S o s i t  î n  G r u i a  î n  

septembrie 2016, atacantul 
francez a cucerit trei titluri de 
campion (2017-18, 2018-19, 
2019-20) şi o Supercupă a 
României (2018) cu CFR.

În 156 de meciuri 
jucate pentru echipa 
c lu jeană în  toate 
competiţiile, Omrani a 
reuşit să marcheze 37 
de goluri. În acest 
sezon, Omrani nu a 
juca t  decâ t  c inc i  
partide, fiind în cea mai 
mare parte a stagiunii 
accidentat.

Tot miercuri, CFR a 
a n u n ţ a t  c ă  l e - a  

p r e l u n g i t  c o n t r a c t e l e  
fundaşului Mario Camora şi 
mijlocaşului Ciprian Deac 
până în 2024.

Daniel Pancu, OUT de la Poli Iași! 
Prima reacție a antrenorului

Încă un jucător important și-a prelungit contractul 
cu CFR Cluj, după Deac și Camora
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