
Viner i ,  29  
ianuarie 2021, 
A s o c i a ț i a  
G e n e r a l ă  a  
A c ț i o n a r i l o r ,  
compusă din 
primarii tuturor 
localităților din 
Teleorman, a 
ales, prin vot, 
noul președinte 
al Asociației de 
D e z v o l t a r e  
Intercomunitară “Managementul Deșeurilor Teleorman”, în persoana primarului 
liberal al comunei Drăgănești Vlașca, Ciprian Ciuperceanu. 

(Continuare  în  pagina  3)

P e s t e  3 0 0  d e  
persoane legitimate, 
71 de obiective și peste 
200 de autovehicule au 
fost  ver i f icate de 
po l i ț iș t i  în  cadru l  
a c t i v i t ă ț i l o r  
desfășurate în ultimele 
24 de ore la nivelul 
județului Teleorman, 
acțiuni de informare și 
verificare a respectării 
măsurilor de protecție, 
scopul  v izat  f i ind 

prevenirea și combaterea infectării, precum și limitarea răspândirii virusului 
SARS-CoV-2.

(Continuare  în  pagina  2)

Situație tensionată la Combinatul Chimic din Turnu 
Măgurele. Angajații miliardarului Ioan Niculae au intrat în 
grevă. Aceștia spun că muncesc în condiții improprii și nu 
și-au primit drepturile salariale din luna noiembrie.

Combinatul Donau Chem din Turnu Măgurele 
produce bani, dar muncitorii nu și-au mai primit salariile 
de la 1 noiembrie. Oamenii amenință că vor recurge chiar 
la gesturi extreme, greva foamei, dacă solicitările lor nu 
vor fi auzite.

Aceștia se plâng și de condițiile de muncă. Angajații 
spun că nu au apă caldă, căldură și că grupurile sanitare 
sunt adevarate focare de infecție.

Între timp, miliardarul se află în Italia. Procurorul 
Direcției Naționale Anticorupție a cerut în urmîă cu o 
săptămână o pedeapsă orientată spre maximul prevăzut 
de lege pentru acuzațiile de instigare la evaziune fiscală 
și la spălarea banilor. Asta înseamnă o pedeapsă ce 
poate ajunge până la 12 ani, raportată la Codul Penal 
anterior.

Omul de afaceri a absentat de la ultimul termen din 
proces, fiind internat într-o clinică din Milano (Italia), unde 
s-ar reface după infectarea cu COVID- 19, astfel cum a 
precizat avocatul său în sala de judecată.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Primăriile, obligate 
să transmită la APIA 
adeverințele pentru
 subvențiile agricole 

În Teleorman, tarifele pentru colectarea
 deșeurilor NU vor fi mărite

Neplătiți de 3 luni, angajații miliardarului 
Ioan Niculae fac grevă

51 de teleormăneni, amendați pentru 
că nu au respectat măsurile anti COVID

Muzeul Județean Teleorman: 

Exponatul 
Lunii Februarie
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P a t r o n u l  g r u p u l u i  

Interagro, Ioan Niculae, a fost 
condamnat în 2018 în acest 
dosar de Tribunalul Bucureşti, 
la 3 ani şi 6 luni închisoare cu 
executare. În acelaşi dosar, 
Gheorghe Bunea Stancu, fost 
preşedinte al CJ Brăila şi fost 
preşedinte al PSD Brăila, a 
fost achitat pentru trafic de 
influenţă.

Procurorii au susținut, în 
rechizitoriul întocmit, că în 
perioada august 2008 – 
martie 2009, între S.C. 
Interagro S.A. și SC Libarom 
A g r i  S R L ,  s o c i e t a t e  
specializată în producție 
agricolă și tranzacții cu 
produse agricole, s-a încheiat 
și derulat un contract fictiv 
având ca obiect prestarea 
unor servicii de publicitate.

În baza acestui contract, ar 
f i  f os t  î n reg i s t ra te  î n  
contabilitatea firmei Interagro 
SA, operațiuni nereale în 

baza cărora s-au eludat plățile 
taxelor și impozitelor către 
bugetul de stat.

Obiectul contractului a 
constat în realizarea de 
mater ia le  promoț iona le  
(brelocuri, post-i t-uri și 
s t a n d u r i )  p e n t r u  S . C .  
Interagro S.A.

„ C o n c r e t ,  î n  u r m a  
î n c h e i e r i i  ș i  d e r u l ă r i i  
contractului respectiv, ca 

urmare a deciziei inculpatului 
I oan  N icu lae ,  au  fos t  
înregistrate în evidența 
c o n t a b i l ă  c h e l t u i e l i  
deductibile în sumă totală de 
36.245.000 lei. În aceeași 
perioadă, tot inculpatul Ioan 
Niculae a fost cel care a decis 
și coordonat realizarea unui 
circuit de spălare a banilor, 
p r i n  i n t e r m e d i u l  u n o r  
operațiuni fictive, prin firmele 
față de care s-a dispus 
trimiterea în judecată ca 
persoane juridice”, au mai 
susținut procurorii.

Circuitul financiar de 
spălare a banilor proveniți din 
săvârșirea infracțiunii de 
evaziune fiscală, inițiat și 
coordonat de Ioan Niculae ar 
f i  a v u t  c a  u r m a r e  
prejudicierea bugetului de 
stat cu suma totală de 
11.438.169 lei, reprezentând 
TVA în sumă de 6.886.550 lei 
și impozit pe profit în sumă de 
4.551.619 lei.

De asemenea, în perioada 
ianuarie – martie 2009, 
pat ronu l  grupu lu i  S .C.  
Interagro S.A., Ioan Niculae, 
ar fi inițiat și desfășurat 
activități de corupere, prin 
intermediul  inculpatulu i  
Gheorghe Bunea Stancu, a 
suspectului Said Baaklini și a 
unei alte persoane, a unor 
funcționari publici și înalți 
demnitari ai statului, cu scopul 
de a-i convinge să promoveze 
o Hotărâre de Guvern, prin 
care să fie acordate facilități 
fiscale privind subvenționarea 
achiziției de îngrășăminte 
chimice.

Acest lucru ar fi adus un 
benef ic iu  d i rec t  f i rme i  
I n t e r a g r o  d e  c i r c a  
6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  e u r o ,  
reprezentat de vânzarea 
îngrășămintelor chimice din 
stocurile existente sau ce 
urmau a fi produse.

C. DUMITRACHE

Pentru perioada 1–28 februarie 2021, Muzeul Judeţean 
Teleorman propune publicului vizitator un obiect care face parte 
din patrimoniul instituției. Este vorba de un „Vas de pământ 
pentru fiert țuică”, piesă donată anul trecut și care provine din 
comuna Calomfirești.

Vasul de pământ pentru fiert țuică este o piesă care face 
parte din categoria obiectelor confecționate din ceramică a 
Colecției de Etnografie a muzeului și datează din a doua 
jumătate a secolului al XX-lea.

Fiecare gospodărie țărănească teleormăneană conținea în 
trecut un bogat inventar de vase din lut. Acest gen al creației 
populare apare fără excepție în toate interioarele țărănești. 
Vasele din lut sau din pământ se aflau în trecut și printre darurile 
obișnuite la nunți, dar și la pomenile pentru morți.

În zona noastră aceste vase erau foarte importante pentru 
sărbătoarea Rusaliilor pentru că la această mare sărbătoare se 
împărțeau căni de pământ cu cireșe și poame, ulcioare pentru 
apă sau străchini.

Vasul de pământ care face obiectul exponatului acestei luni 
este confecționat din lut, modelat la roată de către olar, este ars 
în cuptor și angobat și este ornamentat prin pictare cu cornul.

Are formă ovoidală, gura îngustă, prezintă o toartă de la 
umărul vasului până la partea inferioară, iar pe umăr are fixat un 
cioc– orificiul de scurgere a lichidului.

Decorul este geometric, sub forma a trei grupaje de linii 
amplasate pe corpul și la gura vasului și prezintă un registru de 
linii ondulate pe corpul vasului.

Culoarea este brună, decorul este galben, iar pe corpul 
vasului se observă urma de foc.

Este un vas cu o întrebuințare doar pe timp de iarnă, pentru 
că se folosea la fiertul țuicii, în perioada sărbătorilor de iarnă, la 
pomana porcului, la masa de Crăciun, de Anul Nou, de 
Bobotează și Sfântul Ioan sau în zilele foarte reci de iarnă.

Deși ceramica este un domeniu foarte important și foarte des 
întâlnit al creației populare românești, în zona județului nostru 
au existat puține ateliere de olărie. Statisticile din epoca 
regulamentară menționează existența unui atelier de olărie la 
Mavrodin, iar spre sfârșitul secolului trecut olăritul mai era 
semnalat ca meșteșug în comuna Măgura. Lipsa materiei prime 
de bună calitate și concurența puternicelor centre de ceramică 
din zonele vecine au dus la dispariția acestui meșteșug.

Teleormănenii își procurau vasele de pământ de la târgurile 
anuale de la Mavrodin, Smârdioasa, Alexandria, Roșiorii de 
Vede, Zimnicea, Piatra.

Transformările care au avut loc în interiorul locuinței 
țărănești, dispariția vetrei și folosirea unor instalații moderne 
pentru prepararea alimentelor au scos din uzul gospodăresc 
vasele de lut. Astăzi vasele de lut se folosesc mai mult în scop 
decorativ decât gospodăresc.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
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

Anunţuri

Neplătiți de 3 luni, angajații miliardarului 
Ioan Niculae fac grevă

51 de teleormăneni, amendați pentru că nu 
au respectat măsurile anti COVID

(urmare  din  pagina  1)
Peste 80 de efective din cadrul I.P.J. 

Teleorman, polițiști locali, jandarmi, precum și 
reprezentanți ai Inspectoratului Teritorial de 
Muncă, Direcț iei  Sanitar-Veterinare, 
I.S.C.T.R, Direcției de Sănătate Publică și de 
la Protecția Consumatorului au acționat, în 
principal, în zonele aglomerate din județ – 
piețe, târguri, centre comerciale, zone 
pietonale, unități de învățământ, dar și în trafic 
– pentru verificarea legalității efectuării 
transportului de persoane și mărfuri, precum și 
respectării măsurilor sanitare.

Astfel, au fost verificate 71 de obiective, au 
fost legitimate nu mai puțin de 300 de 
persoane și verificate 205 autovehicule, 
totodată fiind verificate documentele 
justificative necesare deplasării persoanelor 
de la domiciliu sau locuință.

Ca urmare a neregulilor constatate, în 
cadrul acțiunilor puctuale au fost aplicate 51 
de sancțiuni contravenționale în valoare de 
aproximativ 5.500 de lei, polițiștii reamintindu-
le cetățenilor principalele măsuri dispuse de 
autorități în acest context.

”Vă recomandăm să păstrați distanțarea 
fizică, să purtați masca de protecție și să nu vă 
expuneți la riscuri! Vă reamintim că a fost 
instituită obligația purtării măștii de protecție, 
pentru toate persoanele care au împlinit vârsta 
de cinci ani, în toate spațiile publice deschise 
și închise.

De asemenea, reamintim faptul că, în 
această perioadă, este interzisă organizarea 
de evenimente private (nunți, botezuri, 
aniversări, mese festive etc), atât în spații 
închise (restaurante, baruri, saloane de 
evenimente etc.), cât și în spații deschise, 
motiv pentru care vă rugăm să respectați 
prevederile legii; în situația în care se va 
constata că această interdicție este încălcată, 
vor fi aplicate sancțiuni contravenționale”, 
spun polițiștii din Teleorman.

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

Menționăm că sancțiunile se aplică de 
către polițiști doar ca urmare a încălcării 
normelor legale, iar cuantumul acestora se 
stabilește prin evaluarea obiectivă a fiecărei 
situații constatate.

În contextul actual, polițiștii teleormăneni 
recomandă să conștientizați importanţa, 
pentru întreaga comunitate, a măsurilor 
necesare, precum şi efortul comun pentru 
limitarea riscului de răspândire a infecţiei cu 
SARS-CoV-2. Abordarea constantă a unei 
conduite preventive, responsabile, de către 
fiecare persoană, este esenţială pentru 
limitarea riscului de infectare şi transmitere.

Astfel de acțiuni vor continua.

C. DUMITRACHE

Începând de 
joi, 4 februarie, 
în centrele de 
vaccinare din 
România va fi 
administrat în 
a c e a s t ă  
săptămână şi 
serul produs de 
c o m p a n i a  
Moderna, pe 
lângă cel de la 
Pfizer/BioNTec
h, eficacitatea 
c e l o r  d o u ă  
vaccinuri fiind 
aproximativ aceeaşi, conform Digi24.Până în prezent, în 
România au ajuns două tranşe din vaccinul Moderna, fiind 
disponibile astfel peste 35.600 de doze. Cu toate acestea, 
compania americană a anunţat că va diminua cantităţile de 
vaccin pe care le va livra României, ceea ce a pus autorităţile în 
situaţia de a regândi planul de imunizare.

Astfel, din lipsă de vaccinuri, toate persoanele sub 65 de ani, 
atât persoane cu boli cronice, cât şi persoane care fac parte din 
categoriile esenţiale, programate pentru prima doză de vaccin 
între 30 ianuarie şi 11 februarie, vor fi amânate pentru după 16 
februarie. Excepţie fac persoanele care au primit deja prima 
doză de vaccin.

România începe în 
această săptămână şi vaccinarea

 cu serul Moderna

Muzeul Județean Teleorman:

 Exponatul Lunii Februarie
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Totodată, noul Consiliu Director are în 

componență următorii membri: Ilie Calotă, 
primar Balaci; Cristian Chisac, primar 
Bragadiru;  Mihail Cojocaru, primar Botoroaga; 
Vică Tăbărana, primar Moșteni; Valentin 
Trăistaru, primar Buzescu; Tiberiu Neamu 
primar Viișoara.

Cu această ocazie, după mai multe 

dezbateri aprinse privind creșterea prețului 
pentru colectarea deșeurilor, conform deciziei 
fostei conduceri, s-a hotărât înghețarea 
tarifelor, aplicate pentru anul 2021, cetățenilor 
din Teleorman, privind colectarea deșeurilor 
menajere, având în vedere că traversăm o 
perioadă dificilă, din toate punctele de vedere, 
iar oamenii nu pot suporta o majorare de tarif.

B.P.

În cadrul negocierilor pentru formarea coaliției de 

guvernare, USR-PLUS a pus o serie de condiții, multe 

dintre acestea în domeniul Educației, și anume: 

”Desființarea inspectoratelor școlare și transformarea 

directorilor de școli în manageri performanți, aleși prin 

concurs”. Se mai solicită o descentralizare a sistemului, 

care presupune ca deciziile în școli să nu fie luate de 

minister și de primărie, ci de consiliile de administrație ale 

școlilor, precum și organizarea și dezvoltarea a opt centre 

regionale pentru suport în educație on line, de la 

conectarea la internet de mare viteză și echipamente, 

până la formarea de competențe digitale pentru cadrele 

didactice. Acestea sunt principalele condiții din domeniul 

educației puse de USR-PLUS pe masa negocierilor pentru 

funcționarea coaliției de guvernare.

Alte condiții sunt: program școlar de la 8.00 la 17.00, 

masă caldă și în 4 ani, în cel puțin 80% din școli să fie 

introdus programul școală după școală.

Se propune astfel modificarea Legii Educației, pentru 

transferul atribuțiilor de ordin administrativ către 

consiliile de administrație, emiterea unui Ordin de 

ministru pentru clarificarea responsabilităților ce țin de 

inspecția școlară și stabilirea procesului de recrutare și 

selecție a managementului școlar și Hotărâri ale Consiliilor 

Locale pentru trecerea în folosință gratuită a clădirilor și 

terenurilor unităților de învățământ.

Despre redeschiderea școlilor cu prezență fizică a 

elevilor din 8 februarie 2021, deputul liberal de 

Teleorman, Barbu Costel susține că aceasta este o 

necesitate prioritară a Guvernului liberal. Deputatul 

Costel Barbu, parafrazându-l pe Marin Preda, afirmă că 

dacă școală nu e, nimic nu e. Costel Barbu mai afirmă că 

țara are nevoie de oameni bine pregătiți în școli, nu de 

niște analfabeți. Costel Barbu mai afirmă că școala în 

sistem deschis este un câștig pentru copii, spre deosebire 

de școala online. Nenorocirea pandemiei de coronavirus nu 

trebuie să demoralizeze o națiune. Este nevoie de școală, 

este nevoie de școală în sistem deschis, bineînțeles cu 

respectarea măsurilor de precauție, susține deputatul 

liberal Costel Barbu.

Ioan DUMITRESCU

În Teleorman, tarifele pentru colectarea
 deșeurilor NU vor fi mărite

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș a 
anunțat luni că va merge la Parlament pentru a 
participa la deschiderea noii sesiuni legislative, 
precizând că printre prioritățile partidului pe 

care îl conduce se numără eliminarea pensiilor 
speciale, repararea legilor justiției sau 
revenirea la alegerea primarilor în două tururi 
de scrutin.

Postarea integrală a lui Dacian Cioloș pe 

Facebook: 
Merg astăzi în Parlament la deschiderea 

sesiunii din acest an pentru a stabili cu colegii 
din USR PLUS prioritățile de reformă așteptate 
de cei care ne-au votat.

- Un calendar clar cu urgentarea eliminării 
pensiilor speciale pentru demnitari și pentru 
categoriile la care nu se justifică această 
excepție de la contributivitate

- Repararea legilor justiției măcelărite de 
PSD

- Înființarea unei comisii de cod electoral 
pentru a unifica legislația într-un singur act care 
să prevadă alegerea primarilor în două tururi, 
scăderea numărului de parlamentari, 
evaluarea mărimii și distribuției subvenției 
pentru partide, vot prin corespondență 
simplificat

- Găsirea rapidă în parteneriat cu Ministerul 
Sănătății a soluțiilor legislative pentru o reformă 
reală și finanțare suficientă.

Premierul Florin Cîţu afirmă că, anul acesta, Guvernul va 
repara ''ce au distrus socialiştii'' şi va pune economia 
României pe o direcţie de creştere "sustenabilă".

"Am luat măsurile economice cele mai bune, deşi 
România pornea cu un handicap enorm: 8 ani de guvernare 
socialistă. Totuşi, am reuşit să stabilizăm economia şi să 
reducem la maxim impactul crizei asupra economiei noastre. 
Anul trecut am stabilizat economia. Anul acesta reparăm ce 
au distrus socialiştii. Punem economia României pe o direcţie 
de creştere economică sustenabilă şi nimeni, niciodată, nu va 
mai putea să schimbe acest lucru", a scris Cîţu, luni, pe 
Facebook.

Şeful Executivului a ataşat mesajului un comunicat de 
presă al Institutului Naţional de Statistică potrivit căruia, în 
luna decembrie 2020, rata şomajului în formă ajustată 
sezonier a fost de 4,9%, cu 0,2 puncte procentuale sub cea 
înregistrată în luna precedentă (5,1%).

Cîţu: Anul acesta reparăm 
ce au distrus socialiştii, punem

 economia pe o direcţie de 
creştere sustenabilă

Școala, o necesitate

Premierul Florin Cîțu a 
anunțat luni că proiectul de 
buget nu este gata, mai 
întârzie „un pic”, pentru că nu a 
primit de la miniștri proiectele 
de refome, în funcție de care 
vor fi alocați banii în 2021.

„Am spus foarte clar, nu se 
duce niciun ban către niciun 
sector dacă nu văd aceste 
reforme. Aștept că văd 
reformele care vin, vom forța 
aceste reforme, dacă nu vin, 
prin limitele din buget”, a spus 
Florin Cîțu.

Premierul  a spus că 
proiectul de buget nu va intra 
pe ordinea de zi a ședinței de 
guvern de marți, ci că ar putea 

avea loc o altă ședință în a 
această săptămână sau 
săptămâna viitoare.

Florin Cîțu a spus că 
așteaptă încă planurile de 
reducere a cheltuielilor din 

partea miniștrilor, pe care le-a 
cerut de aproximativ trei 
săptămâni, și că înțelege că și 

miniștrii întâmpină greutăți la 
început de madat, pentru că 
există „rezistență în a face 
r e f o r m e ”  l a  n i v e l u l  
ministerelor.

„Dacă nu facem acest 
lucru, vom continua să 
aruncăm bani buni în companii 
de stat care doar fac pierderi și 
vor câștiga doar șmecherii. 
Acest lucru se oprește, 
ajunge, nu se va mai întâmpla 
în perioada următoare, banii 
se vor duce doar în companii 
care vor arăta programe de 
reforme și vor arăta că vor veni 
pe profit. Dacă nu avem așa 
ceva, acele companii nu vor 
mai exista”, a spus Cîțu.

Florin Cîțu anunță că bugetul întârzie „un pic” 

Am cerut un lucru și nu dau înapoi: Cheltuielile din 
sectorul public trebuie legate de reforme

Pagina de Facebook a 
Senatului a fost redeschisa, 
dupa ce a fost "abandonata" in 
anul 2017, postarile de pe 
reteaua de socializare urmand 
s a  f i e  d e d i c a t e  
transparentizarii activitatii 
institutiei si a procesului 
legislativ.

"Stimata audienta, Pagina 
oficiala a Senatului Romaniei 
se redeschide dupa 3 ani de 
inactivitate. Este o realitate 
faptul ca procesul birocratic al 
institutiei nu s-a aliniat noilor 
regul i  implementate de 
Facebook. Pagina institutiei a 
fost lansata in 2013 si 

abandonata in 2017, astfel 
incat normele de siguranta 
privind proprietatea paginii nu 
a u  f o s t  a c t u a l i z a t e .  
D e b l o c a r e a  e i  a  f o s t  
conditionata fie de un act de 

identitate al unei persoane, fie 
de un certificat de inregistrare 
care sa ateste existenta unei 
companii.

Dupa cum stim, Senatul 

Romaniei nu se incadreaza la 
niciun criteriu mentionat 
anterior. Cu toate acestea, 
demersul nostru inaintat catre 
Facebook incepand cu 23 
decembrie 2020 a avut 
s u c c e s ,  p a g i n a  f i i n d  
redeschisa. Postarile vor fi 
dedicate transparentizarii 
activitatii institutiei si a 
procesului legislativ", au 
transmis reprezentantii forului 
legislativ intr-o prima postare.

Ei ii indeamna pe cetateni 
sa trimita sugestii in ceea ce 
priveste informatiile despre 
institutie pe care le considera 
utile si pe care ar dori sa le afle.

Dacian Cioloș anunță ”prioritățile de reformă” ale 
USR PLUS în noua sesiune parlamentară

Senatul si-a redeschis pagina de Facebook, 
dupa trei ani de inactivitate



Începând cu data de 31 ianuarie a.c., a intrat 
în funcțiune sistemul informatizat integrat de 
urmărire a circuitului materialui lemnos, 
denumit  SUMAL 2.0. Toate informațiile legate 
d e  a c e s t  s i s t e m  s e  r e g ă s e s c  p e  
www.mmediu.ro/categorie/sumal-2-0/321. 
Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor Ministerul 
Mediului, Apelor şi Pădurilor a pus la dispoziţie 
și un Callcenter, la numărul de telefon 
0314337799. Implementarea noului SUMAL 
trebuie să descuraje tăierile ilegale de lemn şi 
să aducă beneficii  pentru întreg sectorul silvic.

Conform Ministerului Mediului, Apelor și 
Pădurilor, pe lângă îmbunătățirile semnificative 
în ceea ce privește urmărirea trasabilității 
lemnului, noul sistem informatic include un 
amplu proces de debirocratizare a sectorului, 
prin eliminarea mai multor registre și 
documente, precum și prin automatizarea 
fluxurilor de date care, până acum, se realizau 
manual. 

Astfel, pentru administratorii de păduri - 
ocoalele silvice de stat și private (de regim) au 
fost înlocuite registrul ”Marcări” și cel al 
”dispozitivelor de marcat”. Începând din 31 
ianuarie, administratorii vor utiliza varianta lor 
electronică din noul SUMAL. 

De asemenea, au fost înlocuite fișele de 
marcare de mână, precum și centralizările 
aferente. Odată cu implementarea SUMAL 2.0, 
toate marcările se vor realiza electronic în 
teren, iar volumele se calculează și se transmit 
automat. De menţionat este faptul că noul 
SUMAL are capacitatea de a descoperi 
automat eventuale erori din culegerea datelor 

dendrometice, astfel încât acestea să poată fi 
corectate în timp util. Pentru operatorii 
economici - transportatori și procesatori:  se 
elimină toate documentele de transport pe 
hârtie între persoanele juridice. Toate avizele și 
documentele conexe se vor realiza automat, 
exclusiv în format digital. 

Va fi eliminată procedura de depunere a 
avizelor la Garda Forestieră. Până acum, 
transportatorii erau obligați, lunar, să se 
prezinte la sediile județene ale gărzilor 
forestiere pentru a depune avizele de transport 
în format tipărit. Prin SUMAL 2.0 acest proces 
se va realiza automat, fără să fie necesară 
deplasarea. Au fost eliminate registrele la 
depozite. Prin noul SUMAL, se realizează 
transferul automat al cantităților de la 
transportator. Toți utilizatorii sistemului silvic au 
obligația de a respecta pașii de utilizare ai 
sistemului care descurajează tăierile ilegale de 
lemn. 

 G.Z.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Din acest an, primăriile sunt obligate să transmită 
adeverințele cu suprafețele agricole și efectivele de animale 
deținute de către fermieri la Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA), astfel că fermierii nu mai trebuie să 
ducă ei această adeverință la APIA. Actul normativ promulgat 
de președintele  României în luna decembrie a anului trecut 
se referă la modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 3/2015 referitoare la plata subveniilor agricole. Actul 
normativ reglementează plata  subvențiilor APIA și condițiile 
de acordare a acestor subvenții pentru anii 2021-2022. De 
asemenea, se precizează faptul că primăriile nu au voie să 
condiționeze eliberarea adeverinței pentru APIA de plata 
impozitelor sau taxelor locale de către fermier.

Concret, primăriile pe raza cărora se află terenurile 
agricole și efectivele de animale ale fermierilor  sunt  
obligate: 

- să elibereze adeverințe conform înscrisurilor din registrul 
agricol fără condiționarea de plata impozitelor sau taxelor 
locale de către fermier;

- să transmită adeverințele completate cu datele din 
registrul agricol către centrele județene sau centrele locale 
ale APIA, la solicitarea acestora.

În prealabil, primăriile vor  prelua  consimțământul scris al 
fermierului pentru eliberarea adeverinței. 

Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea 
documentelor aparține autorității locale care a emis / atestat 
aceste documente. 

Noua lege aduce șio noutate pentru fermierii persoane 
fizice. Ca să beneficieze de subvenții, fermierii persoane 
fizice trebuie să depună o declaație pe propria răspundere că 
își lucrează terenul agricol și că dețin documentele 
doveditoare pentru suprafețele deținute. Prevederea se 
aplică la Campania de depunere a cererilor pentru plățile 
directe din acest an, care se va desfășura în perioada 1 
martie – 15 iunie 2021.

George ZAVERA

Această fotografie datează de la începutul anilor '40 și 
este realizată în Alexandria. 

În fotografie este un băiat îmbrăcat într-un costum popular 
de sărbătoare, compus din căciulă de blană, cămașă scurtă, 
bete și pantaloni. Costumul de copil, de băiat, are aceeași 
structură cu a costumului popular bărbătesc de sărbătoare 
purtat în zona Teleormanului.

Căciula este confecționată din blană de miel și este de 
tipul „înaltă cu moț”, cel mai vechi tip purtat în zona 
Teleormanului.

Cămașa este de tipul 
cămășii scurte, cu guler 
răsfrânt și mâneca largă, de 
veche tradiție. Se remarcă 
decorul, care este dispus pe 
piept, de o parte și de alta a 
gurii cămășii, pe guler, la 
umeri, la marginea mânecilor și 
la poale. După cum se poate 
observa, compoziția decorului 
este geometrică și constă într-
un registru destul de lat de 
motive geometrice. Pentru a 
î m b o g ă ț i  o r n a m e n t a ț i a  
costumului, au fost executați 
cu croșeta colțișori croșetați la 
guler, la marginea mânecilor și 
la poale.

Pantalonii sunt simpli, fără 
decor.

Pieptarul este „despicat” în față, fiind ornamentat cu 
motive florale pe margini, iar la buzunare se pot observa 
motive geometrice și florale stilizate specifice pieptarelor de 
Teleorman.

Betele sunt confecționate din lână si prezintă decor 
geometric pe toată suprafața.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Primăriile, obligate să
 transmită la APIA adeverințele

 pentru subvențiile agricole 

Repere teleormănene:

Frumusețea costumului 
bărbătesc de sărbătoare din

 zona Teleormanului

Rata șomajului a scăzut 
sub 5% în România, la 4,9% în 
luna decembrie 2020, potrivit 
datelor furnizate de Institutul 
Național de Statistică (INS).

Conform INS, numărul 

estimat al șomerilor pentru 
luna decembrie 2020 a fost de 
450 de mii de persoane, în 
s c ă d e r e  f a ț ă  d e  l u n a  
precedentă, când a fost de 462 
de mii de persoane, dar în 

creștere față de aceeași lună a 
anului anterior (366 de mii de 
persoane).

Datele mai arată că rata 
șomajului la bărbaţi a depăşit-
o cu 0,5 puncte procentuale pe 
cea a femeilor, valorile fiind 
5,1% în cazul persoanelor de 
sex masculin şi 4,6% în cazul 
celor de sex feminin.

Pentru persoanele adulte, 
cu vârste cuprinse între 25 și 
74 de ani, rata șomajului a fost 
estimată la 4,0% pentru luna 
decembrie 2020, fiind de 4,1% 
în cazul bărbaților și de 3,8% 
în cel al femeilor.

Numărul șomeri lor în 
vârstă de 25-74 ani reprezintă 
75,1% din numărul total al 
șomerilor estimat pentru luna 
decembrie 2020, arată INS.

Cererea de aur pe plan global a scăzut cu 
14% anul trecut, la 3.759,60 tone, cel mai redus 
nivel din 2009, din cauza impactului pandemiei 
de coronavirus, arată datele publicate de 
Consiliul Mondial al Aurului (WGC), preluate de 
Reuters şi Xinhua, potrivit Agerpres. În schimb, 
investițiile în metalul prețios, privit ca monedă 
de stabilitate, au crescut cu 40%.

Cererea pentru bijuterii din aur a înregistrat 
anul trecut un declin de 34%, la 1.411,60 tone, 
un minimum record.

Conform datelor WGC, și oferta de aur pe 
plan global a scăzut anul trecut, cu 4%, la 4.633 
de tone.

În schimb, incertitudinile economice 
provocate de pandemie au dus la o creştere de 
40% a investiţiilor în aur în 2020, la 1.773,20 
tone. Metalul galben este considerat valoare de 

refugiu, iar cererea pentru lingouri şi monede 
de aur a crescut cu 3% în 2020, la 896,10 tone.

Noul program pentru stoparea tăierilor ilegale
 de pădure, pus în funcțiune! 

Rata șomajului a scăzut sub 5% în România

Investițiile în metale prețioase au crescut 
pe fondul pandemiei
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



Elevii din Romania se numara printre 
campionii Europei atunci cand vine vorba despre 
consumul de alcool. Tara noastra inregistreaza 
scoruri peste media europeana la debutul 
precoce de consum de alcool, potrivit celor mai 
recente statistici europene in domeniu.

Concret, tinerii din Romania ajung sa bea in 
jurul varstei de 13 ani sau chiar mai devreme.

Totodata, Romania depaseste de doua ori 
media europeana la consumul zilnic de tutun. Mai 
exact, 5% din elevii romani fumeaza, fata de 
media europeana de 2,9%. Ceea ce ii ingrijoreaza 
cel mai tare pe specialisti e faptul ca depasim 
media la consumul general de alcool.

Potrivit studiului ESPAD, 82% din elevii romani 
consuma alcool. Dintre acestia, 7% au recunoscut 
ca s-au intoxicat cu alcool.

"Haideti sa nu privim adolescentul ca pe un 
adult in miniatura, pregatit sa fie cu totul 
independent. Adevarul este ca adolescentul nu a 

definitivat procesul de crestere si de maturizare, 
deci nu este inca un adult", a declarat doctorul 
Aiten Simon-Abzait, specialist in psihiatrie 
pediatrica la Clinica Aliat Teen din Bucuresti.

Daca Romania si alte tari est-europene 
inregistreaza un consum ridicat de alcool, nu 
acelasi lucru se poate spune despre tarile nordice. 
Spre exemplu, cea mai mica prevalenta a 
consumului de alcool in randul adolescentelor 
este intalnita in tari precum Finlanda, Islanda si 
Suedia.

Tot in Suedia si Islanda cifrele cu privire la 
consumul de alcool in randul baietilor sunt la polul 
opus de cele inregistrate in Romania.

"In acest context, provocarile sunt mari, atat 
pentru copii, cat si pentru parinti, si de aceea multi 
au nevoie si solicita sprijin specializat, astfel incat 
comportamentele si actiunile adolescentilor de la 
aceasta varsta sa nu ii afecteze ca adulti", arata si 
medicul psihiatru Eugen Hriscu, director medical 
la Clinica Aliat Bucuresti.

Tinerii romani nu se confrunta insa doar cu 
problema consumului de alcool sau cu cea a 
fumatului. Comportamente periculoase precum 
jocurile de noroc, jocurile online si consumul 
excesiv de retele sociale sunt, de asemenea, in 
vizorul specialistilor.

"20% dintrele elevii romani de 16 ani au pariat 
excesiv in ultimul an. Aproape jumatate stau 
online, pe retelele sociale, peste 4-5 ore intr-o zi 
de scoala, in conditiile in care se discuta despre 
efecte negative ale acestui fenomen asupra 
sanatatii adolescentilor", conchid specialistii.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) le 
cere autoritatilor responsabile sa ia masuri astfel incat 
scolile sa fie redeschise din 8 februarie in siguranta.

Autoritatile intentioneaza redeschiderea scolilor din 8 
februarie, insa o noua evaluare a situatiei va fi facuta in 2 
februarie. Ministrul Edcuatiei Sorin Cimpeanu a 
prezentat duminica seara care sunt cele patru situatii in 
care poate functiona in continuare scoala online: elevii 
au contraindicatii medicale pentru prezenta fizica, au 
vulnerabilitati, elevii au apartinatori in familie care au 
vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, elevii 
prezinta simptome, profesorii prezinta vulnerabilitati sau 
simptome, situatie in care vor sta acasa si se va face 
predare-invatare online.

Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant anunta 
pe aceasta cale ca va acorda intreg sprijinul membrilor 
sai si nu numai, prin sustinerea unui plan coerent realizat 
de Ministerul Educatiei in colaborare cu Ministerul 
Sanatatii", afirma reprezentantii FSLI intr-un comunicat 
al carui principal mesaj este:

"Atentie mare la redeschiderea scolilor! Nu ne 
permitem nicio greseala; costul platit ar putea fi 
sanatatea copiilor si a colegilor nostri!".

Solicitarile sindicalistilor din Educatie pentru protectia 
directa a angajatilor din invatamant si a elevilor si 
indirecta a familiilor acestora:

Asigurarea echipamentelor si a produselor de 
dezinfectie in toate unitatile de invatamant din intreaga 
tara;

Instruirea corecta a personalului care se ocupa de 
curatenia unitatilor de invatamant;

Vaccinarea personalului din educatie cu prioritate, 
imediat ce va fi asigurat necesarul de doze de vaccin;

Gandirea unui plan coerent, bine pus la punct cu 
ajutorul cadrelor didactice, privind predarea materiei la 
zi, dar si introducerea orelor remediale, astfel incat sa nu 
asistam la epuizarea elevilor, dar si a personalului 
didactic;

Stabilirea unei linii suport in cadrul unitatilor de 
invatamant pentru elevii care intampina probleme in 
asimilarea cunostintelor la clasa;

Regandirea sistemului de teme pentru acasa, astfel 
incat elevii sa beneficieze de timp suficient de relaxare;

Acordarea unei atentii deosebite in clasele cu 
invatamant simultan, in ceea ce priveste recuperarea 
materiei din perioada scolii online;

Sustinerea consilierilor scolari in acordarea sprijinului 
necesar elevilor si cadrelor didactice pentru 
reacomodarea in scoli, dar si in procesul de 
predare/invatare care va aduce o perioada cu mult stres;

Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru 
cadrele didactice si elevii care vor continua scoala 
online;

Pregatirea din timp a simularilor si examenelor 
nationale;

Asigurarea unui plan de rezerva dezbatut si aprobat 
de partenerii sociali in cazul in care, din cauza 
pandemiei, s-ar putea reveni la scoala online.

Ministrul Educatiei Nationale Sorin Cimpeanu anunta 
ca 113.000 de lucratori din sistemul de invatamant sunt 
programati in platforma de vaccinare pentru a fi 
imunizati, domeniul educatiei fiind detasat pe prima 
pozitie privind numarul de programari dintre domeniile 
considerate esentiale, care au fost cuprinse in a doua 
etapa de vaccinare. Potrivit lui Cimpeanu, 20.000 de 
angajati din sistem, s-au imunizat deja.

Solicitările profesorilor în 
perspectiva reluării 

cursurilor

DepreHUB, cu sprij inul 
Asociatiei Zi de Bine, aduce in 
Romania noi instrumente in 
zona sanatatii emotionale prin 
i n t e r m e d i u l  p l a t f o r m e i  
adolescenti.deprehub.ro si al 
Teen Line-ului 0374.461.461, cu 
s c o p u l  d e  a  p r e v e n i  
dezechilibrele emotionale la 
adolescenti si degenerarea 
acestora in probleme de 
anxietate ori depresie.

Proiectul se adreseaza 
ado lescent i lo r  cu  vars te  
cuprinse intre 13 si 21 de ani si 
urmareste sa puna laolalta 
lumea in continua schimbare a 
tinerilor, cu specialisti si 
instrumente menite sa ofere o 
perspectiva multidisciplinara 
despre: sentimentele confuze si 
greu de gestionat din perioada 
adolescentei, problemele legate 
de stilul de viata specific varstei, 
provocarile scolare sau relatia 
tanarului cu sine si cei din jur.

 Initiativa proiectului vine in 
contextul identificarii unei 
vunlnerabilitati emotionale 
crescute in randul generatiilor 
de tineri nascuti dupa anul 1995.

 In urma prelucrarii datelor 
din evaluarile psihologice 
gratuite, solicitate de utilizatorii 
platformei depreHUB in anul 
2020, pe un lot de 5000 de 
persoane, cu varste peste 18 
ani, s-a constatat ca perioada 
critica de dezechilibru emotional 
a avut loc in randul generatiei Z, 
a nativilor digital, care au crescut 
cu calculatorul, internetul si 
telefonul mobil: 40% dintre 
persoanele evaluate cu tulburari 
emotionale au fost tineri cu 
varste cuprinse intre 19 si 25 de 
ani, femeile fiind, in medie, cu 

56% mai afectate decat barbatii.
 Expunerea crescuta la social 

media cumulata cu schimbarile 
si vulnerabilitatile specifice 
adolescentei fac ca tinerii din 
generatia Z sa devina extrem de 
f r a g i l i  e m o t i o n a l i ,  c u  
repercursiuni in viata adulta:

 “De cele mai multe ori, in 
spatele acestor diagnostice se 
afla povesti de viata ale unor 
a d o l e s c e n t i  m a r c a t i  d e  
experiente traumatizante. 
Adolescenti carora suferinta, 
t e a m a ,  i n s e c u r i t a t e a ,  
abandonul, abuzul, presiunea 
mediului scolar si familial le-au 
lasat urme adanci, fie ca vorbim 
de urmele fizice ale automutilarii 
sau de cele emotionale. Acestia 
sunt adolescentii care, avand 
d e j a  c o m p o r t a m e n t e l e  
disfunctionale inradacinate in 
personalitate, in viata adulta vor 
deven i  usor  v ic t ime a le  
depresiei ori anxietatii, preventia 
nemaifiind suficienta in aceasta 
etapa. Preventia este eficienta 
daca o facem in adolescenta, 
atunci cand se contureaza 
t i p a r e l e  e m o t i o n a l e  s i  
comportamentale care, in mare 
parte, vor ramane constante la 
maturitate. Asadar, daca ne 
dorim in viitor masuri care sa 
creasca nivelul de sanatate 
emotionala in Romania, avem 
nevoie de generatii de tineri 
sanatosi emotional. Riscul la 
adaptare, vulnerabilitatea la 
stres pot fi factori favorizanti 
pentru viitorul esec profesional, 
ceea ce poate sa afecteze pe 
termen lung intreaga structura 
sociala din Romania” – afirma 
psiholog Yolanda Cretescu, 
i n i t i a t o a r e a  p r o i e c t u l u i  

depreHUB.
 De asemnea, Organizatia 

Mondiala a Sanatatii atrage 
atentia ca aproape jumatate 
dintre cazurile de tulburari 
emotionale apar in jurul varstei 
de 14 ani, dar in mare parte 
r a m a n  n e i d e n t i f i c a t e  s i  
n e t r a t a t e .  C o n s e c i n t e l e  
neadresari i  condit i i lor de 
sanatate mintala se extind insa 
la varsta adulta, afectand atat 
sanatatea fizica, cat si cea 
mentala si limitand oportunitatile 
copiilor de a duce o viata 
impl in i ta  ca adul t i .  Pr in  
intermediul proiectului si al 
p l a t f o r m e i  
adolescenti.deprehub.ro, tinerii 
vor avea acces gratuit la: · 
Suport psiho-emotional prin 
#teenline-ul 0374.461.461 - o 
linie telefonica cu apel gratuit si 
cu acoperire in toata tara. 
Numarul poate fi apelat 24/7 de 
catre adolescentii care se afla in 
suferinta ori experimenteaza 
s i t u a t i i  d e  d e z e c h i l i b r u  
emotional.

Peste 60 de psihologi 
voluntari au fost pregatiti pentru 
a oferi suport prin teen line, 
conform unor protocoale 
specifice pentru depresie, 
anxietate, suicid, tulburari 
s e x u a l e ,  t u l b u r a r i  d e  
comportament, bipolaritate, 
borderline.

Psihoterapie gratuita pentru 
adolescentii defavorizati - 
pentru primul trimestru al anului 
2021, depreHUB va aloca 190 
de sesiuni de terapie gratuita. 
Selectia cazurilor se va face in 
f u n c t i e  d e  g r a v i t a t e a  
diagnosticului si de situatia 
financiara a familiei.

Adevarul statistic, extrem de grav, 
din România: 82% dintre elevi consumă alcool

Linie gratuită 
de suport emoţional pentru adolescenţi
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Uneori ne întrebăm prea mult... Uneori credem că știm și 
ceea ce nu știm... Uneori credem că iubim fără să iubim. 
Uneori, toate cărările duc oriunde, de aceea este important să 
alegi cărarea care are inimă. Uneori mi-aș dori să simt adierea 
sentimentelor... Să nu-mi pese de gânduri, să uit de oamenii 
care nu știu să iubească dar au învățat să mimeze iubirea, să 
uit de sinceritate, de soare, de umbră.

Uneori aș vrea să nu mai fiu singurul visător, iar dacă totuși 
voi rămâne, mi-aș dori să pot surprinde din când în când câteva 
zâmbete, fie ele și false, să știu că totuși nu sunt singur în lume 
și să le transpun în vers...

Mihail TĂNASE

- Visez să fiu miliardar ca tatăl meu, zice Bulişor.

- Tatăl tău este miliardar?

- Nu! Şi el visează!

***

Doi copii stau de vorbă . Primul spune cu mândrie:

 - Tatăl meu e inginer. El face nave spaţiale! Al tău ce 

face?

 - Ce zice mama!

***

– Ospătar, acesta este cotlet de miel sau de porc?

– Nu va puteti da seama dupa gust?

– Nu.

– Si atunci, mai conteaza?

Pastila de râs

China a devenit ,  în 
p r e z e n t ,  o  r e p u b l i c ă  
totalitară, care își folosește 
superioritatea tehnologică 
pentru controlul populației. 
Partidul Comunist se teme de 
o revoltă a cetățenilor, așa că 
a introdus un sistem social 
c o m p l e x  c a r e  p o a t e  
r e s t r â n g e  d r e p t u r i l e  
oamenilor folosind un sistem 
care acordă un punctaj în 
funcție de niște criterii alese 
de conducerea țării.

La cea mai mică greșeală, 
ți se reduc punctele acordate 
și, în consecință, și lucrurile 
de care poți beneficia. Însă, 
autoritățile chineze nu s-au 
oprit aici și au început să 
interzică și niște acțiuni, 
obiecte sau activități care par 
bizare, dar sunt considerate 
periculoase pentru sistem. 
Acest top include doar o parte 
dintre acestea.

Fantomele și călătoriile în 
timp 

Cetățenii chinezi nu au 
voie să urmărească filme cu 
fantome sau fenomene 
pa rano rma le .  Pe l i cu le  
precum Pirații din Caraibe 
sau Vânătorii de Fantome au 
intrat în această categorie. 
Alte filme au avut titlul 
schimbat, special pentru 
piața chineză, informează 
ListVerse.

N u m e l e  c i u d a t e  d e  
companii

În anul 2017, Compania 
de Stat pentru Administrarea 
Industriei și Comerțului a 
anunțat că nu va mai permite 
ca firmele să își aleagă nume 
considerate bizare, jignitoare 
sau formate din fraze prea 
lungi. Cei care doresc să își 
pornească o afacere trebuie 
să aleagă cu grijă denumiri 
care să nu se refere la 
subiecte sensibile pentru 
conducerea țării. Printre 
acestea se numără și nume 
care ar putea include ceva 
legat de Falun Gong, un grup 
religios ai căror membri sunt 
persecutați  de part idul 
chinez.

Harrison Ford
Marele actor american 

este interzis în China din 
cauza opiniilor pe care le-a 
exprimat public, despre 
independența Tibetului. În 
anul 1951, chinezii au invadat 
această zonă, forțându-l pe 

Dalai Lama să cedeze 
drepturile de lider. Acest 
eveniment istoric este criticat 
și în ziua de astăzi. 

Tax iur i le  cu geamul  
deschis, porumbeii și mingile 
de ping pong

In anul 2012, au apărut 
imagini în care mașinile 
taximetriștilor chinezi aveau 
scoase mânerele folosite 
pentru deschiderea manuală 
a geamurilor. Mai mult decât 
atât, clienții erau obligați să 
semneze niște hârtii, prin 
care își luau obligația de a 
ține le ține închise. De 
asemenea, statul le-a cerut 
șoferilor să aibă grijă și la 
baloane sau mingi de ping 
pong, care ar putea include 
mesaje secrete, împotriva 
Partidului Comunist.

Însă lucrurile nu s-au oprit 
aici. Armele cu potențial letal, 
precum cuțitele de bucătărie 
sau ascuțitorile au fost 
scoase din magazine pe tot 
teritoriul țării. Cetățenii care 
dețineau porumbei au aflat că 
nu le mai pot lăsa să zboare 
libere, pentru că liderii se 
temeau că pot fi folosiți de 
către cei care se revoltă pe 
a s c u n s  î m p o t r i v a  
comuniștilor.

Imagini cu umbrele sau 
iasomie

Partidul Comunist nu 

acceptă simbolurile care duc 
cu gândul  la  luptă ș i  
rezistență. A angajat milioane 
de oameni care se ocupă cu 
cenzura unor astfel de 
i m a g i n i  p e  i n t e r n e t .  

„Revoluția de iasomie” este 
un eveniment care le dă fiori 
reci liderilor chinezi. Orice 
referință, chiar și o banală 
f o t o g r a f i e  c u  f l o a r e a  
respectivă, este considerată 
periculoasă pentru sistem. 
Pozele cu umbrele sunt 
asociate cu revoltele din 
Hong Kong.

Jocurile de cuvinte
Unii cetățeni se folosesc 

de ele pentru a transmite 
niște mesaje jignitoare la 
adresa liderilor comuniști.

M â n c a t u l  e r o t i c  a l  
bananelor

Producția și distribuirea 
de filme porno este deja 
ilegală în China. Cei care 
încalcă această regulă riscă 
să fie condamnați pe viață. 
Însă, începând cu anul 2016, 
Ministrul Culturii a criticat în 
termeni duri platformele de 
s t r e a m i n g  o n l i n e ,  
considerând că sunt un 
mediu periculos, folosit de 
multe persoane pentru 
transmiterea de conținut 
erotic. Așa a apărut o nouă 
interdicție: femeile care le 
folosesc nu pot purta fuste 
scurte sau dresuri. De 
asemenea, nu pot mânca o 
banană într-un mod erotic. 
Recunoașterea facială este 
utilizată pentru cei care 
încalcă legea.

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

SC GABRIS IMPEX SRL, strada Dunării nr. 174, C2, C3, Municipiul Roșiorii de Vede, 
județul Teleorman, telefon 0767/72 59 73, intenționează să solicite de la Administrația 
Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, Aviz de Gospodărire a Apelor pentru PUZ „Construire hală 
de producție, pavilion administrativ și achiziții utilaje pentru producție BCA” în Tarlaua 
11 (AZAL), Parcela A53, nr. cadastral 31163, municipiul Alexandria, județul Teleorman.

Această investiție este nouă.
Se propune schimbarea funcțiunii terenului din ARABIL – EXTRAVILAN, în LUCRĂRI DE 

CONSTRUIRE „Construire hală de producție, pavilion administrativ și achiziții utilaje 
pentru producție BCA”.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107 din 1996, cu 
modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa 
solicitantului la adresa SC GABRIS IMPEX SRL, strada Dunării nr. 174, C2, C3, Municipiul 
Roșiorii de Vede, județul Teleorman.

Reprezentant: Tica Cristinel Cosmin, administrator, telefon 0767/72 59 73, după data de 
05.02.2021.

Anunţ public nr.1

N o r v e g i a  
este pionierul 
unui taxi acvatic 
e l e c t r i c ,  c u  
c o n d u c e r e  
automata, care 
a r  p u t e a  
r e v o l u t i o n a  
t r a n s p o r t u l  
public urban in 
e r a  c r i z e i  
climatice.

Taxiurile de apa sunt mici, neutre din punct de vedere al 
emisiilor de carbon, iar clientii le pot chema apasand un buton. 
Start-up-ul norvegian Zeabuz a dezvaluit ca va lansa chiar anul 
acesta un mini-feribot cu conducere automata, care va 
functiona ca un taxi pe apa. Ambarcatiunea e capabila sa 
transporte pana la 12 pasageri, iar clientii o vor putea comanda 
de pe telefoanele lor.

Zeabuz, alimentat cu baterii, va transporta pasagerii pe 
canalele navigabile din orase, precum si in asezarile de-a 
lungul coastei, unde excursiile cu barca sunt obisnuite, cu 
intentia de a avea un impact minim asupra mediului. Ea 
beneficiaza de un sistem de conducere automata, o tehnologie 
care putea face oamenii sa se simta putin nelinistiti, dar 
compania a asigurat ca toate standardele de siguranta au fost 
indeplinite.

Folosind senzori de ultima generatie, feribotul autonom va fi 
capabil sa detecteze zona din jurul lor si sa navigheze in 
siguranta in jurul inotatorilor, altor barci sau obiecte stationare 
in apa. Acesti senzori vor returna datele catre sistemul de 
control pentru a-l ajuta sa ia decizii cu privire la locul de 
andocare si modul de manipulare a pasagerilor in siguranta.

Prin revitalizarea cailor navigabile urbane, Zeabuz a spus 
ca va putea reduce congestia, emisiile, poluarea fonica si 
blocajele de trafic din orase, stimuland in acelasi timp 
sanatatea publica. Feriboturile se vor conecta si se vor integra 
cu infrastructura de transport public terestru existent, pentru a 
oferi oamenilor alegeri mai durabile in ceea ce priveste 
trecerea de la A la B. Pentru a fi mai usor de utilizat, docurile vor 
fi bine plasate pentru a se potrivi navetistilor, iar micul feribotul 
va avea o dimensiune potrivita pentru a putea calatori pe sub 
poduri cu usurinta.

România reală
Întrebări sau 

gânduri din scaunul cu rotile

Un nou model 
de taxi va revolutiona piata 

transportului urban

Lucruri bizare interzise în China



1920 - S–a născut Isaac 
Asimov, celebru autor de 
romane SF.(m. 6 aprilie 
1992)
1928 - S–a născut 

compozitorul Tiberiu Olah 
(m. 2 octombrie 2002)
1933 - S–a născut 

prozatorul Ion Baiesu, 
dramaturg, autor de 
sch i ţe  ş i  fo i l e toane  
u m o r i s t i c e  ( m .  2 1  
septembrie 1992)
1990 - S-a înfiinţat 

Asociaţia Foştilor Deţinuţi 
Politici din România 
(AFDPR).
1991 - Andrei Pleşu, ministrul Culturii, şi-a anunţat 

demisia datorită reacţiei Guvernului la vizita Regelui 
Mihai. El a considerat că în comunicatul Guvernului, 
emis cu acest prilej, se invocă nepermis legi adoptate de 
un guvern comunist.
2000 - A încetat din viaţă Infanta Dona Maria de las 

Mercedes de Bourbon, mama regelui Juan Carlos al 
Spaniei (n. 23 decembrie 1910)
2001 - România preia preşedinţia OSCE pentru un 

mandat de un an de zile.
2002 - Moneda euro a devenit realitate în viaţa cotidiană 

a europenilor.
2004 - Irlanda a preluat preşedinţia UE.
2010 - A încetat din viaţă poetul şi prozatorul Stelian 

Filip (n. 18 septembrie 1924).
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07:55 Cu cu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună 
la palat 12:30 Romania veritabilă 
13:00 Ediţie specială 13:30 
Guşti! Şi apoi mănanci 14:00 
Telejurnal 15:10 Maghiara de pe 
unu 17:10 Furtună la palat 18:30 
Handbal feminin: Dunarea Braila 
- CSM Bucuresti 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:10 Mai tare 
ca diavolul 00:00 Telejurnal 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 2 Februarie

Sunteti cu capul in 
nori. Va recomandam 
sa amanati intalnirile 
de afaceri. Chiar daca 
nu aveti chef de 
vorba, va sfatuim sa 
n u  r e f u z a t i  
comunicarea cu cei 
din jur.

Va t rez i t i  cu  
moralul la pamant si 
aveti dificultati de 
concentrare. Este 
recomandabil sa nu 
incepeti activitati pe 
care nu sunteti sigur 
ca le puteti finaliza.

In prima parte a 
zilei sunteti putin 
aerian si comunicati 
mai greu. Intuitia nu 
va ajuta prea mult, 
asa ca va sfatuim sa 
acceptati  ajutorul 
p r i e t e n i l o r  s i  a l  
familiei.

Va merge foarte 
b i n e  p e  p l a n  
sentimental. Este 
posibil chiar sa faceti 
o  d e c l a r a t i e  d e  
dragoste.  Nu va 
implicati in afaceri! 
Sansele de reusita 
sunt foarte reduse.

Sunteti indispus si 
nimeni nu va poate 
intra in voie. Familia 
nu este de acord sa 
r e n u n t a t i  l a  o  
excursie. Va sfatuim 
sa ii ascultati si pe 
ceilalti si cautati o 
solutie de compromis.

Daca nu va odihniti 
mai mult, s-ar putea 
sa aveti probleme cu 
sanatatea. O discutie 
in contradictoriu cu o 
persoana mai  in 
varsta va pune pe 
ganduri. Fiți prudent!

Aveti tendinta sa 
va  supraes t ima t i  
p u t e r i l e .  N u  f i t i  
incapatanat si nu 
fortati lucrurile! Daca 
nu  va  tempera t i  
orgoliul, riscati sa va 
certati cu prietenii si 
cu familia. 

Dimineata primiti o 
suma mare si va 
f a c e t i  p l a n u r i  
i n d r a z n e t e .  V a  
sfatuim sa nu va 
pripiti. Ar fi bine sa va 
sfatuiti cu partenerul 
de viata.  Abțineti-va 
de la excese!

Este posibil sa fiti 
apatic si sa nu va 
puteti concentra. Va 
sfatuim sa nu va 
asumati nici un risc in 
afaceri. Daca aveti 
ocazia sa mergeti intr-
o vizita, nu stati pe 
ganduri!

BERBEC

Starea de confuzie 
va  poate  a fec ta  
relatiile pe plan social 
si situatia financiara. 
Va sfatuim sa nu va 
implicati in afaceri, 
chiar daca vi se pare 
ca puteti da lovitura.

Un barbat mai in 
varsta va propune sa 
va asociati intr-o 
afacere. Va sfatuim 
sa nu hotarati nimic 
fara sa va consultati 
cu partenerul de viata 
și prietenii apropiați.

Se pare ca astăzi 
nu sunteti in cea mai 
buna forma fizica si 
intelectuala. Sunteti 
indispus si confuz. 
Acordati mai multa 
atentie copiilor sau 
fratilor mai mici!

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 Las 
fierbinți 21:30 Primal 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Chemarea 
02:00 Ce se întâmplă doctore? 
02:30 Vorbeşte lumea 05:00 Ce 
spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
O b s e r v a t o r  1 7 : 0 0  A c c e s  
d i rec t19 :00  Observa to r  -  
Sport/Meteoț 20:30 Poftiți pe la 
noi: Poftiți la circ - sezon nou 
2 2 : 4 5  G r a n d  H o t e l  
23:45Observator – Sport 00:15 
Lunetistul 02:30 Acces direct 
04:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la circ

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 40 de intrebari cu Denise 
Rifai 00:30 Știrile Kanal D 01:30 
Puterea dragostei 04:00 În 
căutarea adevărului

07:00 Focus la prima oră 
10:00 Ringo 14:00 Focus 
15:00 Sacrificii în numele 
iubirii 16:00 Ringo 17:00 
Mama mea gătește mai bine 
18:00 Focus 18 19:30 Trăsniți 
20:00 Ultima confruntare 
22:00 Starea naţiei 23:00 
Focus 23:30 Trăsniți 00:00 
Ultima confruntare 02:00 
Cireaşa de pe tort 04:00 Focus

08:45 La bloc 11:15 
Neînfrânați i  13:30 
Picat din cer 15:45 
Krull 18:15 La bloc 
20:30 Godzilla 23:15 
Nopț i  a lbe 02:00 
Godzilla 04:15 La bloc 
05:45 La Maruţă 

07:30 România…în bucate 08:00 
Glasul inimii 09:00 Pistruiatul – Vioara 
10:00 Documentar 360° Geo  11:00 
Câştigă România! 12:00 Telejurnal 
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 Cap 
compas 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Pistruiatul – Depoul 16:00 
Handbal feminin: Gloria Bistrita – 
Magura Cisnadie 17:30 Primăverii 
17:58 #NuExistaNuSePoate! 19:00 
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
21:00 Destine ca-n filme 22:00 D'ale lu' 
Mitică 23:00 #NuExistaNuSePoate! 
00:00 Câştigă România!

09:05 Ocean's 8: Jaf cu clasă 
10:50 Despre bărbați și nu numai 
12:50 Cod Roșu la  Casa Albă 
14:40 Mamică de ocazie 16:35 
Fatima 18:25 Dreptate la înălțime 
20:00 Un polițist și jumătate 21:35 
Martor  ș i  acuzator  23:30 
Informatorul 01:20 Sechestrați în 
larg 03:00 Spune-mi ce-ai făcut 
azi-note! 04:35 Martor și acuzator 
06:30 Un polițist și jumătate

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT
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Conducătorii celor de la Kayserispor au 
reușit să-l convingă pe Kevin Luckassen (27 de 
ani) să semneze contractul duminică aproape 
de miezul nopții, după ce vreo trei zile atacantul 
tot a strâmbat din nas, nefiind mulțumit de 
condițiile salariale, susțin surse ale digisport.ro.

Olandezul, adus în Liga 1 de Gică Hagi, la 
Viitorul, pare că nu este singura țintă a lui Dan 
Petrescu la gruparea turcă. ”Burusucul” a mai 
pus ochii și pe un fotbalist de la Universitatea 
Craiova.

Motivul pentru care Universitatea Craiova ar 
fi de acord cu transferul lui Alexandru Mateiu la 
Kayserispor

Este vorba despre Alexandru Mateiu (31 de 
ani), mijlocașul dorit în trecut foarte mult și de 
Gigi Becali la FCSB, care a ajuns acum să nu 
mai fie jucător de bază la olteni.

În schimb, Petrescu îl apreciază foarte mult 
pe Alex și este convins că sub îndrumarea sa 
acesta va străluci din nou. 

Un motiv pentru care Mihai Rotaru, 

finanțatorul Universității Craiova, care de azi va 
demara negocierile cu candidații pentru postul 
de antrenor principal, rămas vacant după ce 
Corneliu Papură a fost dat afară, ar vrea să 
scape de Mateiu ar fi faptul că acesta ar avea 
un salariu foarte mare, de 10.ooo de euro.

În plus, fotbalistul pare departe de forma 
care l-a consacrat, fiind în acest moment o 
rezervă de lux. Așa că un transfer la 
Kayserispor ar reprezenta o variantă de luat în 
calcul pentru Craiova, susține looksport.ro.

SPORT

Simona Halep a revenit cu dreptul într-un meci oficial, la 
patru luni distanţă de pauza luată în octombrie 2020.

Numărul 2 mondial a câştigat cu 6-4, 6-4, în 78 de 
minute, meciul cu Anastasia Potapova, câştigătoare la 
juniori la Wimbledon, în 2016. Siteul WTA Tennis remarcă 
constanţa incredibilă a campioanei din România, care se 
află de şapte ani în Top 10 WTA, singura în activitate care 
are o asemenea realizare!

Simona Halep, lăudată: "Defensiva divină a Simonei 
Halep"

Potapova a reuşit să ia un avantaj surprinzător în setul 
secund, 3-1, dar "defensiva divină a Simonei Halep şi 
precizia loviturilor sale în lung de linie au împiedicat-o pe 
rusoaică să se desprindă.

Pe măsură ce se avansa în set, Halep a reacţionat 
interesant la fiecare minge trimisă de Potapova şi a încheiat 
gameul de 5-4 cu un lung de linie câştigător direct pe tuşă. 
Apoi a servit nereturnabil şi a obţinut victoria, scriu cei de la 
wtatennis.com

La final, Simona le-a mulţumit organizatorilor şi 
spectatorilor, a căror prezenţă în tribune a bucurat-o în mod 
special.

"A fost destul de greu, nu am mai jucat din octombrie anul 
trecut. Am vrut să simt jocul, să simt terenul. Știam că va fi 
un meci dificil. Nu a fost un meci ușor, am dat totul pe teren.

Sunt puțin mai rapide condițiile în acest an, terenul, 
mingile. Mereu este greu să joci împotriva unei jucătoare 
puternice, indiferent de condiții, dar acum a fost cu atât mai 
dificil.

Atmosfera a fost frumoasă, mă bucur să văd spectatori 
din nou în tribune. Vă mulțumesc pentru sprijin", a declarat 
Simona Halep la finalul partidei.

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.

Simona, 
impresionantă de la 

primul meci oficial în 2021: 
"Abilităţile divine ale lui Halep"

Dennis Man (22 de ani) a 
bifat prima apariție în tricoul 
celor de la Parma în duelul 
pierdut în fața lui Napoli, scor 2-
0, în runda a 20-a din Serie A, la 
puţine zile după ce a fost 
cumpărat cu 13 milioane de 
euro de la FCSB

Fostul atacant de 
la FCSB a intrat pe 
teren în ultimele 10 
minute ale jocului.

Dennis Man nu a 
avut la dispoziție 
t i m p u l  n e c e s a r  
pentru a arăta de ce 
Parma a plătit 13 
milioane de euro în 
s c h i m b u l  
transferului său. 
I n t e r n a ț i o n a l u l  
român s-a remarcat 
totuşi în prelungirile meciului 
când a reușit o pasă de efect, 
cu călcâiul. Atacantul a primit 
nota 5,8.

Dennis Man a debutat în 
Serie A

Plecat din Liga 1 din postura 

de golgheter al campionatului, 
cu 14 reușite, Man a avut patru 
atingeri de balon și două pase 
precise în confruntarea cu 
Napoli. Omul meciului a fost 
desemnat autorul primului gol 
al partidei, Eljif Elmas.

Fani i  Parmei au fost  

încântați de aducerea lui 
Dennis Man la gruparea 
emiliană, însă antrenorul 
Roberto D'Aversa consideră că 
transferuri le realizate în 
această perioadă de mercato 
nu sunt tocmai ceea ce avea 

nevoie trupa "gialloblu" pentru 
a ieși din zona periculoasă.

"Eu am dorit jucători deja 
pregătiți să intre, nu este o 
întâmplare locul din clasament. 
Serie A este un campionat 
dificil, e clar că am nevoie de 
jucători gata să fie pe teren, 

așa mă înțelesesem 
cu conducerea. Eu 
am spus pe cine 
v r e a u ,  d a r  n u  
întotdeauna sunt 
ascultate doleanțele 
antrenorului. Am un 
singur atacant, pe 
Cornelius, de aceea 
n u  r e u ș i m  s ă  
înscriem goluri", a 
declarat Roberto 
D'Aversa după jocul 
cu Napoli.

Dennis Man va avea ocazia 
de a-și pune în evidență 
calitățile duminică, de la ora 
19:00, când Parma va întâlni 
Bologna pe teren propriu, într-
un meci contând pentru etapa 
a 21-a din Serie A.

Dinamo s-a despărțit de Ante Kuduz, unul 
dintre cei mai valoroși jucători ai echipei de 
handbal din Ștefan cel Mare.

Puternicul inter stânga va juca la celebra 
formație din Macedonia, Vardar Skopje, dublă 
câștigătoare a Ligii Campionilor. Croatul în 
vârstă de 25 de ani, care a semnat cu Vardar pe 
trei ani, le-a transmis un mesaj fanilor lui 
Dinamo, pe pagina de Facebook a trupei lui 
Constantin Ștefan. 

„A fost o onoare pentru mine să îmbrac 
tricoul unui club mare cum e Dinamo București! 
Voi, fanii, ați jucat un rol important în 
dezvoltarea mea ca persoană și ca jucător, și 
sunteți motivul pentru care această iertare este 
importantă pentru mine.

Sunt mândru de faptul că am avut privilegiul 
de a juca în fața celor mai buni fani din lume și 
că am avut susținerea lor, eu, un croat născut la 
Osijek. Pot să spun cu mâna pe inimă că 

Bucureștiul este a doua mea casă, iar Dinamo a 
doua mea familie. Așa că, sper, că la sfârșitul 
acestui sezon să nu spun adio. ci doar la 
revedere și că voi avea ocazia să mă întorc la 
club într-o bună zi și să fiu iar alături de 
suporteri și la dispoziția clubului nostru!

Astăzi mă uit înapoi la timpul petrecut 
împreună și vreau să vă mulțumesc pentru 
sprijinul pe care mi l-ați acordat în ultimii trei ani! 
Mi-am făcut prieteni pentru toată viața, m-ați 
ajutat să-mi împlinesc visele și am adunat 
amintiri pe care nu le-aș schimba pentru nimic 
în lume. Mulțumesc!

Iar în acest sezon să luăm Campionatul, 
Cupa României și să facem un boom în 
Europa… Cine suntem? augh! augh! augh!”, a 
transmis Ante Kuduz. 

Dreptaciul de 1,90 m va mai rămâne la 
Dinamo încă cinci luni, până la finele 
campionatului.

Ce notă a primit 
Dennis Man după debutul în Serie A

Unul dintre jucătorii de top de la Dinamo s-a 
transferat la o dublă câștigătoare a Ligii Campionilor

Dan Petrescu vrea și un jucător de la
 Universitatea Craiova, după ce ”l-a rezolvat” 

pe Kevin Luckassen
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