
Un bărbat 
în vârstă de 
54 de ani și-a 
pierdut viața 
d u p ă  c e  
autoturismul 
în care se afla 
a intrat într-un 
cap de pod.

G r a v  
a c c i d e n t  
rutier produs 
p e  r a z a  
localității Tătărăștii de Sus. Conducătorul unui autoturism a pierdut controlul 
volanului și s-a oprit într-un cap de pod. În urma impactului, pasagerul din 
dreapta a decedat.

(Continuare  în  pagina  2)

Se revine la SEMAFOR iar 
părinții care stau acasă vor 
primi 75% din salariu

Marți, 2 februarie 2021, 
președintele Klaus Iohannis i-a 
convocat la Cotroceni pe 
primul ministru Florin Cîțu, pe 
ministrul Educației, Sorin 
C împeanu ,  pe  m in i s t ru  
Sănătății, Vlad Voiculescu, 
alături de secretarul de stat 
Raed Arafat și dr. Adriana 

Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor 
Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică.

Conform declarației președintelui, după încheierea reuniunii, a fost făcută o 
analiză a contextului pandemic și a specificat că în cadrul acesteia s-a luat în 
calcul și cum au procedat alte state din Uniunea Europeană, în care școlile sunt 
deschise.

(Continuare  în  pagina  2)

Școlile, liceele și grădinițele din Alexandria sunt 
pregătite pentru reluarea cursurilor cu prezenţă fizică. 
Reprezentanții Primăriei Alexandria, cei care au în 
administrare unitățile de învățământ din reședința 
județului Teleorman, au luat toate măsurile astfel încât, 
începând cu 8 februarie 2021, să poată relua cursurile cu 
prezenţa fizică a elevilor, în cele mai bune şi sigure 
condiţii. 

La acest moment sunt asigurate, fără excepţie, apă 

caldă în toate grupurile sanitare, dozatoare de săpun şi 
uscătoare de mâini, prosoape de hârtie, dispensere 
pentru dezinfectanţi la intrările/ ieşirile din sediile şcolilor, 
precum şi la intrarea în fiecare sală de clasă, termometre 
digitale non-contact, termoscanere şi camere cu 
termoviziune, care identifică persoanele a căror 
temperatură corporală este mare, imediat ce intră în 
şcoală.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Școlile, liceele și grădinițele din 

Alexandria sunt pregătite pentru reluarea
 cursurilor cu prezenţă fizică

Salariații de la 
DonauChem protestează, 

dar vocile lor nu se 
aud de la Milano

Luni, 8 februarie, se deschid școlile Grav accident rutier. O persoană 
a decedat

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatul Lunii, de 
14 ani pentru 

vizitatori
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(urmare  din  pagina  1)
 „Nu am scăpat de 

pandemie, este nevoie să 
respectăm măsurile care sunt 
în vigoare. Dar putem să 
constatăm că în ultimele 
săptămâni incidența bolii s-a 
redus un pic - avem ceva mai 
puține persoane internate la 
Terapie Intensivă, avem ceva 
mai puține persoane care se 
internează în spital în fiecare 
zi. Deci, cum spun experții, 
trendul este descendent.

Pe de altă parte, nu 
suntem singuri în Europa și 
evident că ne-am uitat puțin în 
jur să vedem ce fac alții în 
acest context. Putem să 
c o n s t a t ă m  c ă  m a r e a  
majoritate a țări lor din 
Uniunea Europeană deschid 
școlile. În majoritatea statelor 
școlile sunt deja deschise sau 
vor fi deschise progresiv în 
următoarele săptămâni. Sunt 
foarte puține, doar trei state, 
care acum nu deschid școlile.

Î n  c o n s e c i n ț ă ,  î n  
unan imi ta te ,  am dec is  
următoarele lucruri: începând 
d e  l u n i ,  c â n d  î n c e p e  
semestrul doi, majoritatea 
copiilor merg fizic la școală. 
Evident însă că trebuie să 
respectăm și situația din 
fiecare localitate, să ținem 
cont de ce se întâmplă în 
fiecare localitate și pentru 
fiecare școală trebuie luate 
măsuri foarte stricte, fiindcă 

noi ne dorim ca școala să se 
desfășoare în condiții sigure 
și pentru copii, și pentru 
dascăli.”

Președintele Iohannis a 
precizat și condițiile în care se 
va desfășura procesul de 
învățământ, în funcție de 
incidența infectării din fiecare 
localitate: „În localitățile în 
care sunt puține cazuri de 
COVID-19, în așa-numitul 
scenariu verde, toți copiii 
merg fizic la școală, și 
grădiniță, și ciclu primar, 
gimnaziu și liceu. În localitățile 
în care sunt ceva mai multe 
cazuri, așa-numitul scenariu 
galben, acolo copiii de 
grădini ță merg f iz ic la 
grădiniță, clasele I-IV merg la 
școală și din ciclul secundar 
merg doar copiii din clasa a 
VIII-a fizic la școală, fiindcă ei 
se pregătesc de examen, iar 
din liceu merg copiii, sau 
tinerii deja, din clasa a XII-a, 
ca re  se  p regă tesc  de  
Bacalaureat.

În localitățile unde, din 
păcate, sunt destul de multe 
cazuri, care sunt în așa-
numitul scenariu roșu, merg 
fizic doar copiii la grădiniță și 
clasele I-IV la școală, restul 
făcând școala on-line. Deci, în 
scenariul roșu, merg cei mici 
fizic, iar clasele de la a V-a 
până la a XII-a fac școala on-
line. Iar în localitățile unde 
incidența este mai mare, 

local i tă ț i  care in t ră în 
carantină, în mod natural 
toată lumea stă acasă.”

Este clar că s-a revenit la 
ce lebru l  „Semafor” ,  cu 
precizarea că până luni, 8 
februarie, Ministerul Educației 
urmează să clarifice măsurile 
medicale care vor fi aplicate în 
fiecare caz, cum se verifică 
dacă un copil este sau nu 
bolnav, la câte cazuri de 
îmbolnăviri se închide școala 
etc.

Tot marți, Raluca Turcan a 
declarat că părinții vor primi în 
continuare indemnizația de 
75% din salar iu,  dacă 
cursurile copiilor se vor 
desfășura on line, inclusiv în 
cazul copiilor care vor sta 
acasă așa cum prevede o 
decizie din octombrie 2020 a 
Guvernului.

„Dacă vor exiata în 
continuare cursuri în format 
on line și vor fi nevoiți părinții 
să stea acasă, atunci acea 
formă de sprijinire a părinților 
p e n t r u  s u p r a v e g h e r e a  
copiilor acasă va continua din 
partea Guvernului, așa cum 
am făcut-o și până acum.”

Raluca Turcan a mai 
precizat că măsura se poate 
aplica și în cazul copiilor 
bolnavi, care sunt îngrijiți 
acasă de către unul dintre 
părinți.

Șt. B.

(urmare  din  pagina  1)
”Din verificările preliminare efectuate de polițiștii din cadrul 

Formațiunii Rutiere Videle s-a stabilit că un bărbat de 34 de ani, 
domiciliat în județul Argeș, care conducea un autoturism pe DJ 
504, pe raza localității Tătărăștii de Sus, din direcția Pitești către 
Alexandria, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat 
în coliziune, în împrejurări ce urmează a fi stabilite din cercetări, 
cu un cap de pod”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ 
Teleorman, Daniela Pășu.

În urma impactului a rezultat decesul unui pasager (dreapta 
față), bărbat în vârstă de 54 de ani, din județul Argeș, și 
vătămarea conducătorului auto, bărbatul de 34 de ani fiind 
transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din 
culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor 
împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

C. DUMITRACHE

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

Luni, 8 februarie, se deschid școlile Grav accident rutier. 
O persoană a decedat

Prima săptămână va 
aduce temperaturi ridicate 
în apoape toate zonele din 
România, dar de lunea 
viitoare se va răci, au 
transmis meteorologii.

În Muntenia, valorile 
termice diurne vor fi în 
creștere până în data de 5 
februarie, când media 
maximelor va atinge 13-15 
grade, apoi vor scădea, astfel că spre sfârșitul 
intervalului aceasta nu va mai depăși 4-6 

grade. Temperatur i le 
minime nu vor avea variații 
semnificative în prima 
săptămână și vor atinge în 
medie 2-4 grade, dar în 
cea de a doua vor scădea, 
pentru ca în ultimele zile, 
în medie, valorile termice 
să scadă sub -5 - -4 grade. 
P r o b a b i l i t a t e a  d e  
precipitații va fi mai 

ridicată la începutul intervalului și după data 
de 6 februarie, potrivit Mediafax.

C i c l u l  e x p o z i ţ i o n a l  
„Exponatul lunii”, iniţiat în 
luna martie 2008, a ajuns în 
cel de-al 14-lea an de 
existenţă.

A fost conceput ca o serie 
de micro-expoziţii derulate 
lunar, cu excepţia lunii 
ianuarie când are loc 
r e t r o s p e c t i v a  a n u l u i  
precedent. 

Iniţierea unui asemenea 
proiect a luat ființă din 
dorinţa de a împărtăşi 
vizi tator i lor bogăţia şi  
varietatea patrimoniului 
muzeal teleormănean. 

Până în momentul de 
faţă, cele 142 de exponate 
au prezentat diferite obiecte 
arheologice, piese de port popular, textile de interior, obiecte 
legate de ocupaţiile tradiţionale sau de cele casnice, piese 
numismatice, medalii şi decoraţii, arme, obiecte din domeniul 
memorialisticii, obiecte de cult, simple obiecte din spaţiul 
cotidian al sec. XIX şi al începutului sec. XX, obiecte de artă, 
fotografii vechi, cărţi poştale ilustrate, exponate legate de 
perioada comunistă, obiecte din lumea naturală.

Salutăm inițiativa muzeigrafilor teleormăneni, a căror muncă 
este remarcabilă, dorindu-le cât mai multe realizări și proiecte, 
iar Exponatului Lunii incă multe sute de exponate!

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatul Lunii, de 14 ani 
pentru vizitatori

Cum va fi vremea în prima jumătate
 a lunii februarie
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P l a n u l  N a ţ i o n a l  d e  
Redresare şi Rezil ienţă 
înseamnă  f i nan ţă r i  de  
reforme, care au la bază o listă 
de proiecte, a declarat Marius 

Vasiliu, secretar de stat în 
cadrul Ministerului Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene, la 
c o n s u l t ă r i l e  p r i v i n d  
actualizarea PNRR.

"PNRR înseamnă finanţări 
de reforme, care au la bază, 
desigur, o listă de proiecte. Nu 
plecăm, însă, de la logica 
finanţării de proiecte, ci 
discutăm de reforme care vor 
duce la schimbări profunde în 
zona mediului de afaceri, a 
vieţii sociale, dar şi culturale 
din ţara noastră", a explicat 
oficialul MIPE, potrivit unui 
comunicat, conform Agerpres.

C o n s u l t ă r i l e  p e n t r u  
actualizarea Planului Naţional 

de Redresare şi Rezilienţă au 
continuat marţi la sediul 
Ministerului Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene şi au 
v i z a t  t e m a t i c i  p r i v i n d  

dezvoltarea local i tăţ i lor, 
pa t r imon iu l  cu l tu ra l  ş i  
îmbună tă ţ i r ea  fondu lu i  
construit.

La cea de-a doua rundă de 
consultăr i  au part ic ipat 
reprezentanţii ministerelor de 
linie şi ai tuturor entităţilor 
relevante în domeniile vizate.

Consu l tă r i l e  au  fos t  
coordonate de Marius Vasiliu, 
care a subliniat principalele 
diferenţe dintre finanţările 
acordare prin PNRR şi 
finanţările prevăzute prin 
Politica de Coeziune.

În  ceea ce pr iveşte  
discuţiile punctuale, pentru 
dezvoltarea localităţilor au 

fost făcute propuneri privind 
ac tua l i za rea  p lanu r i l o r  
urbanistice şi dezvoltarea 
transportului în zonele de 
e x p a n s i u n e  u r b a n ă .  
Propunerile au fost susţinute 
de reprezentanţii Ministerului 
Dezvoltării, Lucrărilor Publice 
şi Administraţiei.

În  ceea ce pr iveşte  
îmbună tă ţ i r ea  fondu lu i  
construit ,  reprezentanţi i  
M i n i s t e r u l u i  M u n c i i ,  
Ministerului Educaţiei şi ai 
Administraţiei Prezidenţiale 
au subl iniat importanţa 
intervenţiilor integrate pentru 
reabilitarea şi modernizarea 
c lăd i r i lo r  ş i  fu rn izarea  
serviciilor publice.

Prima rundă de consultări 
pe marginea actualizării 
PNRR, propusă de Ministerul 
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, a avut loc luni şi a 
fost dedicată domeniilor 
transport şi mediu, schimbări 
climatice, energie şi eficienţă 
energet ică.  Următoarea 
rundă de consultări se va 
d e s f ă ş u r a  m i e r c u r i ,  3  
februarie, şi sunt vizate 
domen i i l e  Sănă ta te  ş i  
Educaţie.

România va avea la 
dispoziţie 30,4 miliarde de 
euro prin Mecanismul de 
Redresare şi Rezil ienţă 
p e n t r u  i m p l e m e n t a r e a  
P l a n u l u i  N a ţ i o n a l  d e  
Redresare şi Rezilienţă.

După împărțirea posturilor de prefect, USR-PLUS va avea 
o reprezentare solidă și în administrațiile județene, 
formațiunea politică respectivă adjudecându-și 17 funcții de 
prefect. Astfel USR-PLUS va avea prefect în București, dar și 
funcția de subprefect în județul Teleorman. PNL, USR-PLUS 
și UDMR au convenit  la sfârșitul săptămânii trecute, în urma 
unor negocieri destul de tensionate, împărțirea posturilor de 
prefect și de secretar de stat, care se face procentual cu 
rezultatele la alegerile parlamentare de anul trecut, iar în 
cazul secretarilor de stat și în funcție de titularul ministerului la 
care sunt numiți.

Sistemul bazat pe procentele de la alegeri, folosit la 
împărțirea ministerelor în Guvernul Cîțu, a fost aplicat și 
pentru împărțirea posturilor de prefect, subprefecțiși secretari 
de stat. Astfel PNL va avea 22 de prefecți, USR-PLUS 17, iar 
UDMR doar 4. În cea ce privește funcțiile de secretari de stat, 
PNL are 42, USR-PLUS va deține 26 de posturi, iar partidul 
etnic și regional UDMR va avea 12. Funcția de secretar de 
stat va fi atribuită în funcție de titularul portofoliului și a 
numărului de posturi de la fiecare minister. Premierul susținut 
de PNL, USR-PLUS și UDMR, Florin Cîțu a anunțat la 
sfârșitul săptămânii trecute, la finalul negocierilor dintre cele 
trei partide de guvernământ, (dintre care nu lipsește UDMR, 
permanent la guvernare, indiferent dacă alegerile au fost 
câstigate de stânga sau de dreapta), că va fi finalizat 
programul de guvernare. 

Cum se va înțelege în Prefectura Teleorman prefectul de 
sorginte liberală, Liviu Dumitrașcu, cu viitorul subprefect de la 
USR PLUS și cine va fi acesta, rămâne de văzut. Ceea ce se 
știe este faptul că Liviu Dumitrașcu a mai fost prefect al 
județului Teleorman și știe ce trebuie făcut în această 
instituție. Rămâne de văzut dacă viitorul subprefect de la 
USR-PLUS știe ce este aceea o administrație locală, mai ales 
că prefcții sunt reprezentanții Guvernului în teritoriu și 
răspund de toate instituțiile deconcentrate din județ.

Ioan DUMITRESCU

Statutul de partener privilegiat pe care România îl are pentru 
SUA este o premisă care trebuie menţinută, afirmă 
vicepremierul Dan Barna.

El a avut marţi o întâlnire cu David Muniz, însărcinatul cu 
afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, care îndeplineşte 
sarcinile de ambasador până când noua administraţie va numi 
unul oficial.

"Ştiu bine că românii şi mediul de business aşteaptă de la 
acest guvern să fie un campion al reformelor şi al debirocratizării 
şi intenţionăm să ne ţinem de cuvânt. Acesta a fost principalul 
meu mesaj în discuţia pe care am avut-o azi cu David Muniz. (...) 
Diplomatul american mi-a spus că există un interes major al 
companiilor americane din industria de tehnologie şi IT, 
infrastructură şi energie pentru oportunităţile oferite de 
România. Statutul de partener privilegiat pe care România îl are 
pentru SUA este o premisă care trebuie menţinută", a scris 
Barna pe pagina sa de Facebook.

Conform acestuia, în cadrul întrevederii s-a discutat despre 
"cele mai bune căi pentru a consolida cooperarea" între 
guvernele României şi SUA şi despre cum Parteneriatul 
Strategic dintre Bucureşti şi Washington "poate deveni chiar mai 
relevant în perioada următoare".

"Una dintre condiţii este ca la Bucureşti să existe stabilitate 
politică şi o hotărâre neabătută de a continua reformele anunţate 
în programul de guvernare", subliniază vicepremierul Dan 
Barna.

Împărțirea posturilor 
de prefect

Dan Barna: 

Statutul de partener privilegiat 
pe care România îl are pentru

 SUA, o premisă ce trebuie 
menţinută

Claudiu Năsui, ministrul Economiei, a 
explicat cum va funcționa statul dacă nu va fi 
aprobat bugetul la timp.

"În cazul în care bugetul nu va fi adoptat 
din cine ştie ce motiv -  fie nu va fi dat de 
domnul Cîțu la timp, fie Parlamentul va face 
probleme, că înţeleg că sunt foarte multe 
amendamente, ne lipsesc 56 de miliarde de 
lei din bugetul pe anul acesta - putem 
funcţiona ca ţara?", l-a întrebat analistul 
politic Bogdan Chirieac pe Claudiu Năsui, la 

DCNews.
"Putem funcţiona în limita a 1/12 din 

bugetul anului anterior, în fiecare lună. Şi aşa 
am şi funcţionat. Noi nu am oprit plăţile pentru 
măsurile pe care le aveam deja. Le facem în 
limita acelui 1/12 din anul interior. Dar este un 
lucru care limitează, în momentul acesta, şi, 
să începem noi proiecte, avem totuşi nevoie 
de buget. Dar eu cred că o să îl avem şi nu vor 
fi probleme nici în Parlament, nici în Guvern", 
a explicat ministrul Economiei.

Guvernu l  mod i f i că  o  
schemă de ajutor pentru 
industria ospitalității pentru a 
grăbi acordarea fondurilor 
pentru hoteluri, restaurante, 
baruri sau agenții de turism, 
care au fost afectate de 
pandemia de COVID-19.

La finalul anului trecut, 
g u v e r n u l  a  a d o p t a t  o  
o r d o n a n ț ă  d e  u r g e n ț ă  
( 2 2 4 / 2 0 2 0 )  p e n t r u  
compensarea parț ială a 
p i e rde r i l o r  su fe r i t e  de  
companii le din industria 
o s p i t a l i t ă ț i i  d i n  c a u z a  
pandemiei. Restaurantele, 
pensiunile, hotelurile, agențiile 
de turism și alte astfel de firme 

v o r  p r i m i  g r a n t u r i  
r e p r e z e n t â n d  2 0 %  d i n  
diferența între cifrele de 
afaceri realizate în 2020 și 
2019.

Î n t r - o  d i s c u ț i e  c u  
E U R A C T I V,  m i n i s t r u l  
economiei Claudiu Năsui a 
s p u s  c ă  g u v e r n u l  s e  
c o n c e n t r e a z ă  p e  
operaționalizarea măsurii de 
sprijin.

„Schema a fost adoptată 
deja, iar în momentul aplicării 
acesteia am constatat că sunt 
foarte multe lucruri pe care le-
am putea schimba pentru a 
face implementarea cât mai 
rapidă, cât mai automatizată, 

să nu mai dureze mult timp, să 
folosim experiența pe care o 
avem de la schemele de ajutor 
de stat de la IMM Recover - 
măsurile 1, 2, 3 - pentru a o 
îmbunătăți pe aceasta și 
pentru a vedea unde s-au 
blocat lucrurile înainte”, a spus 
Năsui pentru EURACTIV.

Ministerul  Economiei ,  
A n t r e p r e n o r i a t u l u i  ș i  
Tur ismulu i  a  lansat  în  
dezbatere publică o nouă 
variantă de OUG pentru a 
operaționaliza schema, a 
adăugat ministrul.

N ă s u i  e s t i m e a z ă  c ă  
schemele cu 20% vor ajunge 
mai repede de vara lui 2021.

Vasiliu (MIPE): Planul Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă înseamnă finanţări de reforme

Ministrul Economiei a explicat cum va funcționa 
statul dacă nu va fi aprobat bugetul la timp

Statul modifică schema de ajutor pentru 
restaurante. Claudiu Năsui promite 

că banii vin mai repede
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 „Am alocat unităţilor de învăţământ, în 

funcţie de solicitări, fondurile necesare pentru 

achiziţionarea şi montarea pereţilor despărţitori 
din plexiglas, în sălile de clasă în care nu s-a 
putut asigura distanţa minimă între elevi. 
Totodată, am alocat sume suficiente din 
bugetul local, fiecărei unităţi de învăţământ, 

conform solicitări lor acestora, pentru 
achiziţionarea măştilor necesare atât pentru 
elevi, cât şi pentru toate cadrele didactice, dar 
şi pentru achiziţionarea tuturor materialelor 
necesare respectării măsurilor de igienă, de 
prevenire a răspândirii bolilor infecţioase şi 
distanţare,  pentru cazul în care se va lua 
decizia prezenţei tuturor elevilor la şcoală”, 
spune primarul Alexandriei, Victor Drăgușin.

Mai mult decât atât, întrucât personalul care 
asigură curăţenia în unităţile de învăţământ 
este insuficient, iar I.S.J. Teleorman nu a 
deblocat toate posturile, Primăria Municipiului 
Alexandria a alocat unităţilor de învăţământ 
fondurile necesare încheierii unor contracte de 
prestări servicii cu firme specializate, astfel 
încât să fie respectate toate normele în vigoare.

Până la sfârşitul acestei săptămâni, în toate 
unităţile de învăţământ va fi efectuată şi 
dezinfecţia tuturor sălilor de clasă şi spaţiilor în 
care îşi vor desfăşura activitatea elevii.

Pe lângă toate aceste măsuri de siguranţă, 
în toate unităţile de învăţământ preşcolar, 
gimnazial şi liceal, va fi efectuat triajul la sosirea 
elevilor de către asistentele medicale 
repartizate de Direcţia de Asistenţă Socială 
Alexandria, astfel încât să fie eliminat riscul 
pătrunderii oricăror pesoane care prezintă 
simptomele unei boli infecţioase.

C. DUMITRACHE
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Municipiul Turnu Măgurele este din nou la un pas de 
dezastru. La combinatul chimic DonauChem lucrurile nu 
merg bine deloc și sute de angajați au întrerupt activitatea și 
au ieșit la proteste în fața societății. Oamenii au afișat mesaje 
prin care solicitau patronului să-și plătească obligațiile față de 
ei, salariile nemaifiind plătite din luna noiembrie. Salariații s-
au mai plâns că cei din conducerea combinatului n-au luat 
nici o măsură care să-i protejeze în pandemie, chiar dacă mai 
mulți dintre angajați s-au îmbolnăvit. La acestea se adaugă 
condițiile grele de muncă și pericolul caă oricând se poate 
produce o explozie sau un incendiu.

Din păcate, patronul Ioan Niculae nu are cum să-i audă, 
nicidecum să-i ajute. După unele surse el a plecat în Italia 
înainte de finalizarea procesului în care este judecat, alături 
de soția sa, pentru cumpărare și trafic de influență, fapte 
pentru care, în prima instanță, a primit pedeapsa de 3 ani și 6 
luni de închisoare, cu executare.

Acum lucrurile s-au complicat, pentru că procurorii DNA 
cer pedepse maxime pentru toate capetele de acuzare, 
susținând că Ioan Niculae a fost implicat în afaceri „extrem de 
ilegale”. Magnatul riscă astfel să primească o condamnare 
de aproape 12 ani de închisoare.

Deocamdată, pe ultima sută de metri a procesului, 
patronul DonauChem este reprezentat doar de avocați, el 
aflându-se internat într-un spital din Milano.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, avocații 
lui Niculae cerând achitarea sau rejudecarea procesului.

Șt. B.

Școlile, liceele și grădinițele din 
Alexandria sunt pregătite pentru reluarea

 cursurilor cu prezenţă fizică

Autoritățile române vor 
stabili în această săptămână 
categoriile de persoane care 
vor primi dozele de vaccin de 
la AstraZeneca, a anunțat 
marți coordonatorul campaniei 
d e  v a c c i n a r e  Va l e r i u  
Gheorghiță.

„Recomandarea pentru 
utilizarea acestui tip de vaccin 
este după vârsta de 18 ani, 
datele de eficacitate sunt în jur 
de circa 60% și se poate 
administra persoanelor de 
peste 18 ani în două doze la un 
interval cuprins între 4 și 12 
săptămâni. În studiile clinice 
desfășurate și care au stat la 
baza autorizării, majoritatea 
datelor sunt disponibile pentru 
grupa de vârstă până la 55 de 
ani. Ca atare, rămâne să luăm 
în cursul acestei săptămâni o 
decizie după ce vom primi un 
punct de vedere de la comisiile 
de specialitate ale MS și de de 
la Agenț ia Naț ională a 
Medicamentului din România, 
care va fi intervalul de vârstă 
pentru care vom folosi  
vaccinul de la AstraZeneca în 
România”, a spus Valeriu 
Gheorghiță.

Acesta a precizat că în 
Italia vaccinul este administrat 
persoanelor de până la 55 de 
ani, iar în Germania sau 
Austria celor de până la 65 de 
ani.

Coordonatorul campaniei 
de vaccinare a anunțat că 180 
de noi centre de vaccinare vor 
fi deschise pentru imunizarea 
cu vaccinul AstraZeneca și că, 

în funcție de deciza luată, vor fi 
disponibile noi sloturi pentru 
programare la vaccinare.

M e d i c u l  V a l e r i u  
Gheorghiță, coordonatorul 
campaniei  naț ionale de 
vaccinare anti-COVID-19, a 
anunțat că programările 
persoanelor din categoriile 
esențiale din care fac parte și 
cadrele didactice pot fi făcute 
în februarie doar pentru 
vaccinul AstraZeneca.

M e d i c u l  V a l e r i u  
Gheorghiță, coordonatorul 
campaniei  naț ionale de 
vaccinare anti-COVID-19, a 
anunțat că programările la 
vacc inare  a le  cadre lo r  
didactice pot fi făcute în luna 
februarie în funcție de locurile 
libere existente. Se va folosi 
v a c c i n u l  A s t r a Z e n e c a ,  
deoarece dozele Pfizer și 
M o d e r n a  s u n t  a l o c a t e  
programărilor deja făcute și 
pentru rapel.

„Referitor la programarea 
persoanelor în februarie, 
dozele de la Pfizer si Moderna 

sunt alocate pentru asigurarea 
rape lu lu i  ș i  as igurarea 
persoanelor deja programate 
pentru doza 1. Referitor la 
numărul de cabinete care vor fi 
deschise după 15 februarie, 
sunt  d isponib i le  pentru 
vaccinări cu doze de la 
AstraZeneca și tocmai ce am 
menționat faptul că datele de 
eficacitate sunt până la vârsta 
de 55 de ani. Vom lua o decizie 
î n  aceas tă  săp tămână  
referitoare la persoanele 
e l i g i b i l e  î n  p e r i o a d a  
următoare”, a declarat medicul 
Valeriu Gheorghiță.

Coordonatorul campaniei 
de vaccinare a anunțat că 180 
de noi centre de vaccinare vor 
fi deschise pentru imunizarea 
cu vaccinul AstraZeneca și că, 
în funcție de deciza luată, vor fi 
disponibile noi sloturi pentru 
programare la vaccinare.

D e  l a  A s t r a Z e n e c a ,  
România trebuie să primească 
în februarie și martie 1,3 
milioane de doze.

Fotografia alăturată reprezintă un grup de bărbați 

din Alexandria la sărbătoarea numită Gurban sau 

Zărezean, la 1 februarie 1980, fotografiați în zona 

plaiului de vii a orașului Alexandria, numită Ruscă. 

Gurbanul, obicei legat de cultura viței de vie, are loc în 

fiecare an la 1 februarie, fiind un obicei care are loc în 

zona Teleormanului. 

La această manifestare bahică ia parte tot satul, 

indiferent de starea vremii. În zorii zilei, bărbații 

împodobiți cu corzi de viță, se pregătesc cu mâncare și 

tiugi sau damigene pline cu vin și se urcă în sănii, dacă 

este zăpadă, pornind către vii. Caii sunt împodobiți și ei 

cu viță de vie și zurgălăi, astfel încât atmosfera devine și 

mai sărbătorească. 

Când ajung la vii, preotul face o slujbă pentru ca via să 

dea roade bune, apoi se fac focuri în jurul cărora au loc 

petrecerile. 

Înainte de a începe petrecerea, după slujba preotului, 

fiecare merge la via lui și dezgroapă sticla cu vin pusă în 

pământ de cu toamnă pentru această ocazie, stropește 

via și taie câteva joarde pe care oamenii și le pun pe piept 

în diagonală. Apoi continuă petrecerea până se lasă seara.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Salariații de la DonauChem
 protestează, dar vocile lor 

nu se aud de la Milano

Repere teleormănene: 

Gurbanul sau Zărezeanul Categoriile de vârstă 
care vor primi vaccinul AstraZeneca,

 stabilite săptămâna aceasta
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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



Anul școlar 2021-2022 va 
începe, cel mai probabil, în a 
doua zi de luni din septembrie, 
iar semestrul al doilea va începe 
după vacanța de Crăciun, care 
va fi comasată cu actuala 
vacanță intersemestrială, afirmă 
ministrul Educației, Sorin 
Cîmpeanu.

"Sunt optimist, până azi am 
lucrat la structura anului școlar 
2021-2022. Îmi doresc să 
punem lucrurile în regulă și din 
această perspectivă. Îl văd cu 
început de școală în septembrie, 
probabil că în a doua zi de luni a 
lunii septembrie, cu derulare cu 
prezență f iz ică,  un pr im 
semestru care se încheie înainte 
de vacanța de Crăciun”, a 
afirmat Cîmpeanu, la Digi 24.

Potrivit acestuia, anul școlar 
va fi gândit astfel încât semestrul 
I să se încheie înainte de 
vacanța de Crăciun și Anul Nou.

"N-am înțeles care e sensul 
să faci ore până de Crăciun, să 
intri în vacanța de Crăciun și 
Anul Nou, să te întorci la școală 
și să încerci să-ți aduci aminte 
ce ai învățat înainte de Crăciun, 
să iei note și apoi să intri în altă 
vacanță. Ne gândim la o 
structură care să se încheie 
înainte de Crăciun. S-a predat, 
s-a evaluat, elevii pleacă liniștiți 
în vacanță, profesorii pot pleca 
de asemenea în vacanță, o 
vacanță care să fie mai lungă cu 

o săptămână, după care începe 
semestrul 2”, a adăugat el.

El a precizat că actuala 
vacanță dintre semestre va fi 
comasată cu cea de Crăciun și 
de Anul Nou.

Structura anului școlar 2020-
2021

Anul școlar 2020-2021 are 34 
de săptămâni:

Semestrul I - 17 săptămâni 
de cursuri (14 septembrie - 29 
ianuarie 2021)

Semestrul al II-lea - 17 
săptămâni de cursur i  (8 
februarie -18 iunie 2021)

Pentru clasele a VIII-a, anul 
şcolar are 33 de săptămâni de 
cursuri şi se încheie la data de 
11 iunie 2021, în timp ce pentru 
clasele din învăţământul liceal - 

filiera teologică, cu excepţia 
claselor terminale şi pentru 
c lasele d in învăţământul  
profesional, anul şcolar are 37 
de săptămâni de cursuri.

Vacanţele elevilor sunt 
programate astfel:

- vacanţa de iarnă (23 
decembrie 2020 - 10 ianuarie 
2021),

- vacanța intersemestrială 
(30 ianuarie - 7 februarie 2021),

- vacanţa de primăvară, 
Paştele Catolic (2 - 11 aprilie), 
Paştele Ortodox (30 aprilie - 9 
mai),

- vacanţa de vară (18 iunie 
2021 - data din septembrie 2021 
la care vor începe cursurile 
anului şcolar 2021-2022).

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Neplăcere cu care 
multe femei se confruntă, 
anexita se poate trata şi cu 
a ju toru l  unor  p lante  
precum muşeţelul sau 
găblenelele.

Foarte puţine dintre 
femei se pot lăuda că nu 
au experimentat niciun 
episod de anexită. Chiar 
datele statistice arată că 4 
din 5 femei active din punct 
de vedere sexual au avut 
această problemă. Anexita 
este o boală inflamatoare, 
care afectează trompele 
uterine şi ovarele. Când 
cel afectat de inflamaţie 
este uterul, boala se 
numeşte metroanexită. 
Poate avea două faze: 
acută şi cronică. În faza 
acută simptomele sunt 
reprezentate de dureri 
abdominale şi lombare, 
t u l b u r ă r i  d e  c i c l u  
menstrual şi urinare, 
s e c r e ţ i i  v a g i n a l e  
anormale, abundente, 
arsuri şi usturimi la nivel 
local, stări de vomă şi chiar 
febră şi frisoane. Ca şi 
intensitate, durerile pot fi 
surde în general, dar cu 
răbufniri violente din când 
î n  c â n d ,  î n  z o n a  
abdomenului, a şalelor, 
dar şi cu iradiere în alte 
zone. Remediile naturiste 
pot îmblânzi astfel de 
simptome.

Gălbenelele. Intern: se 
face o infuzie din 2 linguriţe 
de flori mărunţite la o cană 
cu apă (250 ml), se 
acoperă şi se lasă 10 
minute, după care se 
strecoară. Se consumă 3 
căni pe zi.

Extern: într-un litru de 
apă clocotită se pun 4 
l i n g u r i  d e  f l o r i  d e  
gălbenele, se acoperă şi 
se lasă 15 minute la 
infuzat. Se strecoară şi se 
lasă la răcit. Când infuzia 
a r e  o  t e m p e r a t u r ă  
accep tab i l ă ,  se  f ac  
spălături cu irigatorul. Nu 
abuza însă de aceste 
spălături, pentru că pot 
perturba echilibrul florei 
vaginale. 

Muşeţel. Intern: se face 
un decoct (prin fierbere, 
timp de 5 minute) din 2 
linguriţe de plantă la o 
cană cu apă (250 ml). Se 
consumă 2-3 căni, zilnic.

Extern: în 2 litri de apă 
clocotită se pun 4 linguri de 

plantă şi se lasă să fiarbă 
timp de 10 minute. Se 
strecoară şi se lasă să se 
răcorească, până ajung la 
temperatura corpului. Se 
fac spălături vaginale, cu 
irigatorul, de 2 ori pe zi.

Coada -şo r i ce lu lu i .  
Intern: se combină părţi 
egale de coada şoricelului, 
gălbenele şi urzică. Se pun 
2 linguriţe de amestec de 
plante la o cană cu apă 
(250 ml) clocotită, se 
acoperă şi se lasă la 
infuzat timp de 15 minute. 
Se consumă 2-3 căni pe zi, 
timp de 3 săptămâni. La 
nevoie se face o pauză de 
o săptămână şi se reia 
acest tratament.

Extern: într-un litru de 
apă clocotită se pun 8 
linguriţe de amestec de 
plante şi se lasă vasul 
acoperit, la infuzat, timp de 
15 minute. Se fac zilnic 
spălături vaginale, cu 
irigatorul.

Cimbru. Intern: se pune 
o linguriţă de plantă la o 
cană (250 ml) cu apă 
clocotită, se acoperă, se 
lasă la infuzat timp de 10 
m i n u t e  ş i  a p o i  s e  
strecoară. Se consumă 3-
4 ceaiuri pe zi.

Extern: într-un litru de 
apă clocotită se pun 4 
linguriţe de plantă, se 
acoperă şi se lasă 10 

minute la infuzat. Se 
strecoară, se lasă să se 
răcorească şi se fac 
spălături vaginale, cu 
irigatorul, de 2 ori pe zi.

 Tărâţele. Se încălzesc 
într-un vas 2 pumni de 
tărâţe, se pun într-un 
săculeţ curat de bumbac şi 
se aşază pe piele, în 
p a r t e a  i n f e r i o a r ă  a  
abdomenului. Se ţine până 
s e  r ă c e s c  c o m p l e t  
tărâţele.

Se pun 500 g de tărâţe 
într-un săculeţ din pânză, 
se agaţă de robinetul de 
apă fierbinte şi se lasă să 
curgă apă pe el, în cadă. 
Se stă în cada cu infuzie 
de tărâţe timp de jumătate 
de oră.

Alte plante utilizate în 
tratarea anexitei: iasomie, 
muguri de plop negru, 
traista-ciobanului, coada-
racu lu i ,  soc,  sa lv ie ,  
s c o a r ţ ă  d e  s t e j a r ,  
creţişoara, frunze de nuc.

Plante benefice în anexită

Medicul mil i tar Valeriu 
Gheorghiță a anunțat marți 
când se poate face a doua doză 
de vaccin împotriva COVID-19 
dacă o persoană se infectează 
cu noul coronavirus după 
administrarea primei doze. 

Președinte le  Comitetu lu i  
Național de Coordonare a 
Activităților privind Vaccinarea 
î m p o t r i v a  S A R S - C o V- 2  
( C N C A V )  r e c o m a n d ă  
imunizarea finală doar după 
vindecarea de COVID-19.

Col. Dr. Valeriu Gheorghiță a 
precizat, marți, că a doua doză 
poate fi făcută doar după 
vindecare, de preferat după 2-4 
săptămâni, într-un răspuns dat 
la întrebarea despre procedura 
de urmat în cazul infectării între 
cele două doze de vaccin 
împotriva COVID-19.

„O instrucțiune vizavi de 
modalitatea de continuare a 
schemei de vaccinare la 
p e r s o a n e l e  c a r e  s u n t  
diagnosticate cu COVID-19 
între cele două doze… după 
cum știm decizia a fost de a se 

administra doar doza de rapel 
după declararea stării de 
vindecare de după COVID. Nu 
este precizat un interval clar la 
cât timp de la momentul 
vindecări i  se recomandă 
administrarea dozei de rapel, 
medical nu avem o precizare 
legată de acest interval de timp. 
Putem să ne administrăm doza 
de rapel după declararea 
vindecării fără să mai așteptăm 
un anumit interval de timp. 
Recomandabil ar fi ca să 
așteptăm circa 2-4 săptămâni 
de la momentul vindecării 

tocmai pentru a se remite și 
perioada de convalescență, dar 
acest lucru depinde foarte mult 
de severitatea bolii pe care a 
avut-o pacientul între cele două 
doze”, a declarat Valeriu 
Gheorghiță în cadrul conferinței 
de presă de marți cu privire la 
situația vaccinării anti-COVID-
19 în România.

Despre reprogramarea 
necesară în acest caz, mai ales 
că în prezent platforma de 
vaccinare nu permite acest 
lucru decât  peste patru 
săptămâni, coordonatorul 
campaniei de vaccinare a spus 
că „pentru aceste situații 
punctuale, care deja se 
întâmplă, am recomandat 
persoanelor să se prezinte la 
centrul de vaccinare unde au 
efectuat prima doză de vaccin, 
cu anunțarea centrului cu cel 
puțin 48 de ore înainte, tocmai 
pentru a se putea face corect 
necesarul de doze”. 

În acest moment, 574.544 
de români sunt programați la 
vaccinare.Gheorghiță a mai 
spus că, în ceea ce priveşte 
programarea noilor persoane 
pentru luna februarie, dozele 
disponibile de la Pfizer şi 
Moderna sunt alocate pentru 
a s i g u r a r e a  r a p e l u l u i  ş i  
asigurarea persoanelor deja 
programate pentru prima doză.

Structura anului școlar 2021-2022
 va fi modificată

Când poate face rapelul o persoană
 care s-a infectat cu noul coronavirus în

 perioada dintre cele două doze de vaccin
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Rata somajului este foarte mare la noi în țară. Lipsa locurilor 
de muncă s-a accentuat de la an la an, iar „capacul” l-a pus 
pandemia. Desigur, sunt și cei care se complac în a se plânge 
și a nu face nimic pentru a-și găsi un job. Cunosc însă oameni 
serioși, care caută de lucru de doi ani și nu găsesc! Chiar și 
locurile de cărat saci în piețe am înțeles că se dau pe pile. Și 
apoi, ce perspectivă îți oferă un asemenea job, care se face, de 
obicei, la negru?! Poți face asta toată viața? Ce pensie vei avea 
în acest caz? Nu că aș mai crede că cei care cară azi saci în 
piață vor mai primi vreo pensie vreodată când pensiile actuale 
sunt puse sub semnul întrebării. Iar când ai trecut de 30 de ani 
este aproape imposibil să te mai angajezi undeva. Anunțuri cu 
locuri de muncă găsești foarte puține dar câți doritori sunt 
pentru ele ne-am întrebat? Cineva mă întreba dacă știu cât se 
plătește ca să obții un loc de muncă. I-am răspuns că nu știu… 
Competitivitatea și căutatul competenței de către angajator 
reprezintă un bla-bla frumos și atât, a continuat el. Interviul este 
egal cu 0, te trimite acasă și aștepți mult și bine… Comunismul 
a lăsat urme adânci asupra noastră. Reflexul de a trimite 
intelectuali la cărat saci sau la săpat porumb este adânc 
înfiletat chiar și în mințile tinere.

Mihail TĂNASE

Sotul a venit seara acasa cam baut si cu hainele murdare 

de noroi. Dimineata, dupa ce s-a trezit, ii spune sotiei:

– Mi-ai curatat pantalonii?

– Curatat.

– Dar vestonul?

– Si vestonul.

– Dar pantofii?

– Dar ce, si-n pantofi aveai bani?

***

– Domnule, daca nu platesti chiar in acest moment am sa 

chem politia, spune chelnerul .

– Asa … si ce o sa-mi faca politia? O sa plateasca in locul 

meu?

Pastila de râs

Arheologii au descoperit o 
mumie veche de 2.000 de ani 
care avea o limbă din aur, la 
situl egiptean antic Taposiris 
Magna.

Cel mai probabil, cei 
care au îmbălsămat  
cadavrul au adăugat limba 
din aur pentru a se asigura 
că persoana decedată va 
putea vorbi în viața de 
apoi, a transmis Ministerul 
Turismului și Antichităților 
d i n  E g i p t  p r i n t r - u n  
comunicat de presă.

Potrivit legendelor, 
dacă mumia cu limba din 
aur s-ar fi întâlnit cu Osiris, 
zeul lumii de dincolo și al 
morților, aceasta ar fi 
trebuit să vorbească cu 
z e u l ,  a  m a i  a r ă t a t  
comunicatul de presă. Totuși, 
nu este clar dacă persoana din 
cazul de față avea un defect 
de vorbire și nici de ce limba a 
fost făcută din aur.

Arheologii, coordonați de 
Ka th leen  Mar t i nez  d in  
Republica Dominicană, au 
descoperit mumia în unul 
dintre 16 morminte de la 
Taposiris Magna, care conține 
temple dedicate lui Osiris și 

Isis, zeița care era atât soție 
cât și soră pentru Osiris. 
Anterior, oamenii de știință au 
găsit un tezaur de monede 

decorate cu chipul Cleopatrei 
a VII-a a Egiptului, ceea ce 
sugerează că templele erau 
folosite în timpul domniei 
reginei.

Alte 15 morminte care 
d a t e a z ă  d i n  u r m ă  c u  
aproximativ 2.000 de ani 
conțin comori remarcabile. În 
unul dintre morminte, o mumie 
a fost descoperită cu o mască 
mortuară ce acoperea mare 

parte din corpul său și o 
înfățișa zâmbind și purtând o 
coroană.

De asemenea, două dintre 
mumii au fost găsite cu 
rămășițe de pergamente, 
pe care cercetătorii le 
analizează și descifrează 
momentan.

Oamenii de știință au 
mai găsit și statui care 
î n f ă ț i șează  oamen i i  
îngropați la sit. Statuile 
s u n t  a t â t  d e  b i n e  
c o n s e r v a t e  î n c â t  
c o r o a n e l e  ș i  p ă r u l  
indivizilor încă se pot 
distinge. Însă, statuile 
conferă oamenilor un 
aspect formal, aceștia 
nefiind înfățișați zâmbind, 
potrivit Live Science.
Deși arheologii nu sunt 

siguri când anume au murit 
indivizii, aceștia pot spune că 
oamenii au trăit în perioada în 
care Egiptul era condus de 
Dinastia Ptolemeică (304 – 30 
î.Hr.), descendenții unuia 
dintre generalii lui Alexandru 
cel Mare, sau de Imperiul 
Roman, care a preluat puterea 
d u p ă  m o a r t e a  r e g i n e i  
Cleopatra a VII-a în 30 î.Hr.

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

În conformitate cu prevderile HG nr. 286/2001 pentru aprobarea „Regulamentului – cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 
corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice”, Primăria 
comunei Bogdana, județul Teleorman, prin primarul comunei, anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea pe durată nedeterminată a postului de natură contractuală de muncitor, în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Cerințe generale privind ocuparea postului de execuție vacant de muncitor:
1.Pregătire:
1.1.studii medii (liceale) cu diplomă de bacalaureat
1.2.cursuri/programe de perfecționare/specializare - în funcție de necesități
1.3.limbi străine și nivelul de cunoaștere: nu este cazul
1.4.cunoștințe de operare/programare pe calculator și nivel de cunoaștere: nu este cazul
1.5. alte cunoștințe și abilități: nu este cazul
1.7.are cetățenie română, cetățenie a altor state memebre ale UE sau a statelor aparținând 

Spațiului Economic European și domiciliul în România
1.8.cunoaștere limba română, scris și vorbit
1.9.are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
1.10.are capacitate deplină de exercițiu
1.11.are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
1.12.îndeplinește cerințele de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului
1.13.nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar 
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea.

Anunţ concurs

România reală

Cei care viseaza sa viziteze insulele exotice din Polinezia 
Franceza vor trebui sa mai astepte un timp, deoarece acestea 
se inchid din nou vizitatorilor internationali, incepand cu 3 
februarie, pana la o data care nu a fost stabilita.

Arhipelagul Pacificului de Sud, aflat sub administratie 
franceza, s-a redeschis anterior la 15 iulie, insa, dupa o 
crestere a numarului de cazuri, s-a inchis din nou in efortul de a 
reduce impactul COVID-19.

Cand pandemia a lovit, in martie 2020, Polinezia Franceza 
s-a inchis vizitatorilor si, in acel moment, a inregistrat 62 de 
cazuri de virus. Dupa ce s-a redeschis in iulie si a eliminat 
cerintele obligatorii de carantina, numarul imbolnavirilor a 
crescut la 18.000 de cazuri.

Conform noilor reglementari ale Guvernului francez, turistii 
care se afla in prezent pe insule pot pleca acasa atunci cand 
calatoria lor se termina. Pentru cei care vor sa ajunga acolo, 
mai exista doar cateva exceptii care permit accesul, precum 
decesul unui membru al familiei, urgente medicale, citatii 
administrative sau judiciare sau daca sunt profesionisti din 
domeniul sanatatii care lucreaza in lupta cu COVID-19.

Polinezia Franceza cuprinde 118 insule, inclusiv Tahiti si 
Bora Bora. Sunt considerate destinatii exotice, de o frumusete 
rara, cu ape turcoaz si plaje de nisip auriu, dar si cu vegetatie 
luxurianta, recifuri, lagune, pesti exotici, broaste testoase si 
delfini.

La cărat saci în piață

Gata cu Tahiti si Bora Bora! 

O mumie cu limbă din aur, descoperită 
de arheologi în Egipt



1688: S-a născut 
Pierre Carlet de 
C h a m b a i n  d e  
M a r i v a u x ,  
d r a m a t u r g  
francez (d. 1763).
1799: S-a născut 

Almeida Garrett, 
poet, dramaturg, 
romancier, orator 
ş i  o m  p o l i t i c  
p o r t u g h e z  ( d .  
1854).
1809: S-a născut 

Vasile Cârlova, poet 
român (d. 1831).
1849: A murit 

Costache Conachi, 
unul dintre poeţii 
reprezentativi ai 
perioadei de început a literaturii noastre (n. 1777).
1872: S-a născut Octav Băncilă, pictor român (d. 1944).
1881: S-a născut Fernand Léger, pictor francez (d. 

1955).
1910: S-a născut Alfred Mendelsohn, compozitor, 

dirijor şi pedagog (d. 1966).
1928: A murit Hendrik Lorentz, fizician olandez, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1853).
1941: A murit David Emmanuel, matematician român 

(n. 1854).
1967: A început construcţia primei autostrăzi din ţară 

Bucureşti-Piteşti.
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08:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună la 
palat 12:30 Parlamentul României 
13:00 Ediţie specială 13:30 Guşti! 
Şi apoi mănanci 14:00 Telejurnal 
15:10 Akzente 17:10 Furtună la 
palat 18:25 Handbal masculin: 
Steaua Bucuresti - Potaissa Turda 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Anchetele comisarului 
Antonescu 23:00 Fantomele 
fiordului 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 4 Februarie

Se intrevede o zi 
agitata. Se pare ca va 
pregatiti pentru o 
c a l a t o r i e  s i  v a  
indispun numeroasele 
incurcaturi cu care va 
confruntati. Tineti cont 
ca la nervi se iau cele 
mai rele decizii!

S-ar putea sa fiti 
obosit si nervos. Ar fi 
bine sa va stapaniti si 
sa evitati discutiile in 
contradictoriu. Va 
recomandam sa nu 
mergeti in vizite, chiar 
daca partenerul de 
viata insista. 

Se pare ca nu aveti 
r a b d a r e  s a  v a  
pregatiti proiectele pe 
indelete si va grabiti 
s a  l e  p u n e t i  i n  
practica. O persoana 
mai in varsta va ofera 
sfaturi utile pentru a 
aplana un conflict.

O b o s e a l a  
acumulata va face sa 
fiti cam agitat. Ar fi 
bine sa va odihniti mai 
mu l t .  F i t i  f oa r te  
prudent, pentru ca 
exista riscul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie! 

Faceti o deplasare 
importanta, din care 
sunt sanse sa va 
intoarceti cu o suma 
mare de bani.  Va 
s fa tu im sa  ev i ta t i  
discutiile pe un ton 
ridicat si nu va sustineti 
o p i n i i l e  c u  
incapatanare. 

Incepeti ziua destul 
de agitat, cautand un 
imprumut  urgent .  
Aveti rabdare! Dupa-
amiaza, ajutorul va 
veni de la cineva 
apropiat. Puteti sa va 
bazati pe intuit ia 
partenerului de viata.

Va simtiti excelent, 
sunteti relaxat si nimic 
nu va poate tulbura. 
S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa 
va reproseze ca 
sunteti indiferent si ca 
nu va ocupati de 
problemele familiei. 

Un pr ie ten  va  
propune sa plecati 
intr-o excursie, dar 
faptul ca nu aveti bani 
va face sa fiti irascibil. 
Va recomandam sa 
fiti atent la volan. 
Exista riscul unui 
accident de circulatie.

Incercati sa nu va 
a s u m a t i  r i s c u r i !  
Nervozitatea va poate 
crea mari probleme. 
Daca este posibil, evitati 
sa conduceti masina! 
Nu este momentul sa 
provocati discutii in 
contradictoriu.

BERBEC

Se pare ca aveti o 
zi foarte incarcata. 
Dimineata sunteti 
putin cam agitat si 
incercati sa rezolvati 
mai multe treburi 
deodata. Spre seara, 
simtiti nevoia sa va 
intalniti cu prietenii.

Din cauza stresului, 
sunteti predispus la 
probleme de sanatate. 
Va recomandam sa nu 
faceti eforturi fizice 
s a u  i n t e l e c t u a l e  
deosebite. Nu va lasati 
enervat de lucruri 
marunte!

Dim inea ta  s -a r  
putea ca un coleg sa 
va dea o veste care va 
tulbura. Menajati-va 
sanatatea si evitati 
efor tur i le intense!  
Altfel, exista riscul unor 
probleme de sanatate 
destul de grave.

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 Iceman - ultimul 
meci 23:30 Ştirile Pro Tv 01:00 
Primal 02:45 Vorbeşte lumea 
05:00 Ce spun românii 06:00 
Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator  14:00 
Mireasa 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator - Sport/Meteo 
20:30 Adela 22:30 Un polițist și 
jumătate 00:30 Observator – 
Sport 01:00 Adela 02:45 Acces 
direct 04:15 Un polițist și 
jumătate 06:00 Observator

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 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 Selly 
show 22:00 Starea naţiei 23:00 
Focus 23:30 Trăsniți 00:00 
Secretul lui Nemesis 02:30 
Cireaşa de pe tort 04:00 Focus 
05:30 Starea naţiei

08:00 Înarmați și periculoși 
09:45 La bloc 12:15 Krull 
14:45 Un detectiv irezistibil 
16:30 Nadine 18:15 La bloc 
20 :30  Uc igașu l  de  pe  
Craigslist 22:30 Voi ști mereu 
ce ai făcut astă-vară 00:30 
Ucigașul de pe Craigslist 
02:15 Voi ști mereu ce ai făcut 
astă-vară 03:45 La bloc 06:45 
La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Reteaua de idoli 09:00 Pistruiatul 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Natură şi 
aventură 14:00 15:00 Pistruiatul 16:00 
România…în bucate 16:25 Handbal 
masculin: Dinamo Bucureşti - CSM 
Focsşani 18:00 #NuExistaNuSePoate! 
19:00 Telejurnal 20:00 Câştigă 
România! 21:10 Adevărul despre mama 
22:45 #NuExistaNuSePoate! 23:45 
Câştigă România! 00:45 Adevărul 
despre mama

07:35 Regulile nu se aplică 
09:35 12 Taken 2: Teroare în 
Istanbul 11:10 Saving Mr. 
Banks: În căutarea poveștii 
13:10 Grozavul și puternicul Oz 
15:15 Soacra mea e o scorpie 
16:55 Barbații în negru 18:25 
Force of Nature 20:00 Te mai 
măriți cu mine? 22:00 Atlasul 
norilor 00:50 Se7en 02:50 
Avionul cu șerpi 04:35 Te mai 
măriți cu mine?
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Simona Halep a învins-o pe Laura 
Siegemund, scor 6-2, 6-4, și s-a calificat în 
sferturile de finală ale Gippsland Trophy.

Simona Halep a început excelent jocul și și-
a adjudecat fără mari emoții primele patru 
game-uri ale meciului. La 4-0, Siegemund a dat 
primele semne de revenire, însă nu suficiente 
pentru a avea șanse reale la adjudecarea 

primului set, pe care l-a câștigat Halep, la 2, 
fără game cedat pe propriul serviciu, care a 
funcționat excelent.

Actul secund a început total opus față de 
primul, cu Laura Siegemund la conducerea 
meciului. Sportiva din Germania a câștigat 
primele două game-uri, datorită unui joc solid, 
dar din al treilea game Simona a revenit în 
meci, oferind o replică puternică. Cele două 
sportive au mers cap la cap până la 4-4, când, 
deși Siegemund venea după jocuri excelente 
făcute pe propriul serviciu, Simona a făcut 
break-ul, care avea să fie și momentul decisiv al 
meciului, Halep reușind să confirme jocul 
câștigat pe serviciul advers și să obțină victoria, 
la capătul unei partide de o oră și 34 de minute.

În turul următor, Simona Halep o va întâlni 
pe Ekaterina Alexandrova (33 WTA), cea care a 
eliminat-o în optimile de finală pe Iga Swiatek 
(17 WTA), campioana en-titre de la Roland 
Garros, scor 6-4, 6-2.

SPORT

În Bănie nu are cum să fie linişte. Când rezultatele sunt 
proaste este imposibil pentru că sângele clocoteşte în olteni. 
Dar iată că nici atunci când ele sunt bune nu e simplu.

Mihăiţă Pleşan, unul dintre jucătorii importanţi ai Craiovei, îl 
atacă fără menajamente pe Dragoş Bon, cel care a a condus 
ca principal Universitatea Craiova la meciul de la Iaşi cu Poli, 
scor 3-0 pentru oaspeţi. Acesta a fost secundul lui Corneliu 
Papură şi a rămas la echipă după demiterea fostului 
"principal".

Mihăiţă Pleşan îl jigneşte pe antrenorul Universităţii 
Craiova: "Bon fake" şi "Ultimul Bon"

„Alooooo, Universitatea Craiova, unde am ajuns? Dacă 
acest „Bon fiscal” sau „Ultimul Bon” a ajuns să dea afară marii 
jucători - mă refer la Gigi Ciurea -, atunci ne merităm soarta! 
Gigi Ciurea mi-a fost antrenor, un Om cu mult bun simț, un 
Profesionist adevarat, care mereu încerca să te ajute, să te 
învețe lucruri bune. Cei care îl cunosc știu despre ce vorbesc!

Acum câțiva ani, acest „Bon fake” urla ca din gură de șarpe 
că CSU e clonă și noi, jucătorii, suntem trădători. Cine sunt eu, 
de îmi permit să comentez? Pentru acest „Sifon” sunt un 
trădător, pentru oltenii mei, și sper, pentru toti românii, sunt 
căpitanul care a adus CSU Craiova, cândva, de mult (n.r. 
demult), din nou pe prima scenă fotbalistică din România! 
Cândva, de mult, de foarte mult timp, atunci când Măria sa, 
fotbalul, renăștea în Craiova și valorile erau respectate! 
Respectați-vă valorile, fără ele nu existați. #gustul amar trece 
greu, dar trece”, a scris Mihăiță Pleșan, într-o postare 
Facebook în care le-a dat tag lui Gică Craioveanu şi Emil 
Pieleanu, angajaţi ai Universităţii Craiova.

Gheorghe Ciurea, 58 de ani, a câştigat eventul cu 
Universitatea Craiova în 1991. Ciurea nu a fost băgat în 
seamă de Papură când lucrau la prima echipă, iar ca să 
rămână la Craiova trebuia să accepte postul de secund al lui 
Ionuţ Stancu la echipa a 2-a. A refuzat şi a plecat din Bănie.

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.

Zâzanie la Craiova. Pleşan îl 
atacă fără menajamente pe

 antrenorul pus de Rotaru 
interimar la Universitatea

Adrian Petre (22 de ani) s-a 
decis! Atacantul simte că 
poate mai mult și vrea să-și 
restarteze cariera tot în 
campionatul din România.

Fostul atacant al celor de la 
FCSB ar fi fost de acord să se 
întoarcă la UTA, clubul care l-a 
lansat în fotbalul mare, unde a 
avut evoluți i  extrem de 
apreciate, alături de Dennis 
Man. De altfel și presa din 
Ital ia a semnalat acest 
transfer.

Pentru că nu a reușit să se 
impună la Cosenza, Petre ar fi 
fost de acord cu revenirea la 
gruparea din Liga 1. Atacantul 
se pare că va ajunge la Arad 
zilele care urmează, când va 
semna, cel mai probabil, și 
contractul.

Cum a ajuns Adrian Petre 
să joace din nou la UTA

Noul angajament va fi 
valabil pe un an și jumătate, 
susțin surse ale digisport.ro, 
iar transferul va fi unul definitiv.

Petre a jucat în nouă 
meciuri la Cosenza, însă nu a 
reușit să convingă, reușind 
doar o pasă de gol, în meciul 
din Cupa Italiei contra celor de 
la  Monopol i ,  scor  2-1 .  
Atacantul a fost titular în doar 
patru partide, iar în ultimele 
două jocuri din Serie B nu a 
fost utilizat deloc.

UTA este chiar clubul la 
care a crescut Adrian Petre și 
cel care l-a lansat în fotbalul 

internațional. În 2017, formația 
arădeană încasa 500.000 de 
euro de la Esbjerg pentru 
transferul atacantului, care se 
întorcea trei ani mai târziu în 
România, la FCSB, pentru 
800.000 de euro.

2024 este anul în care 
expiră înțelegerea lui Adrian 
Petre cu FCSB

3 goluri în 16 meciuri a 
strâns Petre la FCSB.

Universitatea Craiova a reușit să rupă seria 
celor șapte meciuri consecutive fără succes și 
s-a impus, la primul joc disputat după 
despărțirea de Corneliu Papură, scor 3-0, în 
fața lui Poli Iași.

La finalul jocului, Andrei Ivan, marcatorul 
golului care a deschis scorul la Iași, a transmis, 
surprinzător, că Dragoș Bon, cel care a pregătit 
echipa după plecarea lui Corneliu Papură, ar 
trebui să primească șansa să fie principal, 
având în vedere că echipa s-a impus la primul 

meci cu el pe banca tehnică în funcția de ”A1”.
Andrei Ivan, propunere surpriză pentru 

postul de antrenor principal la Craiova
”Suntem bucuroși că am câștigat în această 

seară. Sunt fericit, sper să o țin tot așa și să 
marchez cât mai mult pentru echipă. Am avut o 
atmosferă bună, nu am fost afectați, chiar dacă 
am făcut multe egaluri.

Suntem obișnuiți cu Dragoș Bon, a rămas 
alături de noi și suntem bine. Cred că merită o 
șansă să rămână dacă am câștigat”, a declarat 
Andrei Ivan, la finalul meciului.

Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, 
a anunțat că echipa va avea un nou antrenor 
principal în această săptămână, cel mai 
probabil înaintea jocului cu Dinamo, programat 
sâmbătă, de la 21:00.

După victoria cu Poli Iași, ultima clasată, 
Universitatea Craiova a rămas pe locul trei în 
Liga 1, cu 40 de puncte, patru în spatele CFR-
ului și cinci mai puțin decât FCSB, echipe care 
au un câte un meci mai puțin disputat.

Simona Halep - Laura Siegemund 6-2, 6-4. 
Victorie clară a româncei, care s-a calificat 

în sferturi la Gippsland Trophy

Adrian Petre s-a decis: 
revine în Liga 1! Cu ce club va semna

Andrei Ivan știe cine ar trebui să fie antrenorul Craiovei:

 ”Merită!”. Propunere surpriză a atacantului
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