
Salariații de la Donau Chem 
din Turnu Măgurele au continuat 
protestele, chiar dacă toată 
conducerea și-a dat demisia în 
fața oamenilor aflați în afara 
combinatului, pentru că, din 
dispoziț ia patronului  Ioan 
Niculae aflat la Milano, nimeni 
dintre cei nemulțumiți nu mai are 
voie să intre în incinta societății. 
Mai mult, nici unul dintre cei care 
s-au revoltat nu mai are ce căuta 
în combinat, a mai amenințat 
managaerul teleormănean.

(Continuare  în  pagina  2)

Un incendiu izbucnit într-un 
bloc din municipiul Alexandria 
putea să se transforme într-o 
t r a g e d i e .  E c h i p e l e  d e  
intervenție au reușit să 
evacueze persoanele aflate în 
pericol, dar și o butelie, care 
putea constitui pericol de 
explozie.

O locuință a ars, un minor s-
a intoxicat cu fum, iar mai 
multe persoane au fost 
evacuate. Acesta este bilanțul 
unui incendiu produs în blocul 
G 1 0 0  d i n  m u n i c i p i u l  
Alexandria.

(Continuare  în  
pagina  2) 

Județul Teleorman este printre primele din țară care și-
au schimbat prefectul. Premierul Florin Cîțu a decis ca 
prefectul din Teleorman, Liviu Dumitrașcu să fie înlocuit 
din funcție. În locul lui a fost numită Emilia Paraschivescu.

Avem un nou prefect. Aceasta este o femeie și se 
numește Emilia Paraschivescu. Este pentru a doua oară 
când funcția de reprezentant al Guvernului în teritoriu 
este ocupată de o femeie. Exact ca prima dată și noul 
prefect este tot din Videle.

Decizia a venit după ce premierul Florin Cîțu a adoptat 

în ședința de miercuri a Guvernului hotărârea de 
schimbare a prefectului Liviu Dumitrașcu.

„HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter 
temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al 
județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu”.

În cadrul aceleiași ședințe a fost numit și înlocuitorul: 
”HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, 
în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului 
Teleorman de către doamna Paraschivescu Emilia”.

(Continuare  în  pagina  3)
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Firmele care nu 
respectă restricțiile 

din pandemie vor avea 
activitatea suspendată 

pe perioadă determinată

Județul Teleorman are un nou prefect! 
Emilia Paraschivescu este reprezentantul 

Guvernului în Teleorman

Pericol de explozie într-un apartament din 
Alexandria! Un copil s-a intoxicat

Combinație letală la Turnu Măgurele:
 Explozie socială plus o posibilă explozie a 

rezervorului de amoniac

Zilei Internaționale
 a Sindromului Down
 i se acordă o atenție
 deosebită în Europa
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(urmare  din  pagina  1)
Un incendiu izbucnit într-

un apartament din Alexandria 
a  a l e r t a t  ech ipe le  de  
intervenție. O mașină de 
stingere, o descarcerare, o 
autospecială de intervenție și 
salvare de la înălțime și o 
ambulanță SMURD s-au 
deplasat la fața locului.

Pe timpul intervenției au 
fost evacuate alte 4 persoane 
din apartamentele învecinate, 
deoarece exista riscul ca 
acestea sa se intoxice cu 
fumul degajat în urma 
i n c e n d i u l u i .  A c c e s u l  
a u t o s c ă r i i  l a  n i v e l u l  
apartamentului, situat la etajul 
IV, a fost îngreunat de copacii 
din jurul blocului, calarea 
acesteia fiind realizată la o 
distanță mai mare. Deoarece 
accesul era mai facil prin 
interiorul scării de bloc, 
pompierii au ales, în principal, 

aceasta opțiune, ajungând 
rapid la locul manifestării 
incendiului, reușind astfel să-l 
localizeze și să-l lichideze 

rapid.
Un minor, de 13 ani, s-a 

intoxicat ușor cu fum, motiv 
pentru care a fost preluat de 
către paramedicii SMURD, a 
primit primul ajutor și a fost 
transportat la spital, împreună 
cu mama sa.

Incendiul s-a manifestat în 
interiorul unei garsoniere, la 
elementele de mobilier, 
aparatura electrocasnică și la 
mai multe materiale textile.

C a u z a  p r o b a b i l ă  a  
i n c e n d i u l u i  a  f o s t  u n  
s c u r t c i r c u i t  p r o d u s  l a  
instalația electrică, cel mai 
p r o b a b i l  e a  f i i n d  
suprasolicitată. În interiorul 
garsonierei nu se afla nicio 
persoană la momentul sosirii 
pompierilor. Din garsonieră a 
fost evacuată și o butelie, care 
putea constitui pericol de 
explozie.

C. DUMITRACHE

Noua Dacia Logan face deja valuri în România. Apreciată 
pentru design și dotări, dar controversată pentru motorizări, 
Logan III a atras multă atenție. Dar cât costă noua Dacia Logan 
atunci când este cumpărată prin programul Rabla?

Numărătoarea inversă până la debutul Programului Rabla 
de anul acesta a început. Cei tentați să achiziționeze anul 
acesta o mașină nouă își fac deja calcule.

Programul va demara, cel mai probabil, ca și în anii 
precedenți, în luna martie. În 2020, Administrația Fondului 
pentru Mediu (AFM) a alocat fonduri în valoare de 450 de 
milioane de lei. A fost cel mai mare buget rezervat vreodată 
programului guvernamental. Acest lucru înseamnă că peste 
69.000 de români au achiziționat o mașină cu ajutorul unei 
prime de casare. Dacia Logan a fost cea mai vândută mașină a 
anului trecut în România. Potrivit datelor furnizate de Asociația 
Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), Dacia 
a vândut în țara noastră 18.747 unități Logan. În an pandemic, 
marcat de restricții, vânzările trecute în contul mașinii construite 
la Mioveni au înregistrat însă, un declin de 28,5% față de 2019.

Noua Dacia Logan are un preț de pornire de 8.400 de euro în 
România. Este un preț trecut în contul versiunii SCe 65 cu 
echiparea de bază Access. Dacă scădem din acest preț 
valoarea primei de casare oferite în cadrul programului Rabla 
2021 și care rămâne și anul acesta de 6500 de lei, echivalentul a 
1.335 de euro, ajungem la doar 7.065 de euro.

Cei care își doresc noua Dacia Logan cu transmisie 
automată se vor orienta către versiunea TCe 90 CVT cu 
echiparea de top Comfort și cu preț de pornire de 12.950 de 
euro. Dar și în acest caz, tichetul Rabla coboară semnificativ 
prețul. Astfel, în cazul vârfului de gamă, negocierile vor porni 
anul acesta de la 11.615 euro.

Potrivit Ministerului Mediului, prima de casare va ajunge la 
7500 de lei în cazul în care valoarea emisiilor produse de 
mașina care urmează să fie achiziționată sunt mai mici de 96 de 
dioxid de carbon pe kilometru. În cazul versiunilor Dacia Logan, 
vorbim însă, de valori un pic mai mari.

Condițiile pentru obținerea primei de casare rămân 
neschimbate. Astfel, autoturismul care urmează să fie casat 
trebuie să fie mai vechi de 8 ani și să fi fost înmatriculat în 
România înainte de 31.12.2012. Mașina trebuie să conțină 
componentele esențiale funcționării: motor, caroserie, roți etc.

Pericol de explozie într-un apartament din 
Alexandria! Un copil s-a intoxicat

Combinație letală la Turnu Măgurele: 
Explozie socială plus o posibilă explozie a 

rezervorului de amoniac
(urmare  din  pagina  1)
Reprezentanții Prefecturii și ai DSP, care s-

au deplasat la fața locului, au constatat că 
oamenii au dreptate: nu au mai fost plătiți din 
luna noiembrie, condițiile de muncă încalcă 
normele prevăzute de lege, iar cazurile de 
Covid 19 au fost mușamalizate, pentru ca nu 
cumva să se oprească activitatea. Și chiar 
dacă Instituția Prefectului a convocat Comisia 
de Dialog Social pe 9 februarie, protestul 
continuă.

Nici primarul municipiului Turnu Măgurele, 
Dănuț Cuclea, care s-a întâlnit cu o delegație a 
protestatarilor, n-a avut mai mult succes. Așa 

că protestul continuă, iar unii dintre 
protestatari avertizează că există pericolul 
unui dezastru dacă tancul de amoniac nu este 
supravegheat.

Fabrica de amoniac utilizează ca materie 
primă gazul natural și produce amoniac prin 
sinteză catalitică a azotului cu hidrogenul, la 
presiunea de 126 bari. Dacă se opresc 
compresoarele se poate produce o explozie 
cu urmări dezastruoase pe o rază de 50 de km, 
au mai spus doi protestatari într-un reportaj 
video difuzat de Total Impact.

Șt. B.

Ediției din acest an a Zilei 
Internaționale a Sindromului 
Down, marcată pe 21 martie, 
conform deciziei Națiunilor 
Unite, i se va acorda o atenție 
deosebită anul acesta.

Deoarece va avea loc în 
2021, iar în limbaj medical 
S i n d r o m u l  D o w n  e s t e  
cunoscut sub numele de 
trisomia 21, importanța 
acestei zile va crește. În 
a c e s t  s e n s ,  o  
comunitate de părinți de 
copii cu Sindrom Down 
din întreaga Europă s-au 
o r g a n i z a t  s u b  
d e n u m i r e a  
“EUfortrisomy21”.

Datorită grupului de 
păr in ț i  ca re  au  in i ț i a t  
pregătirile, 16 țări sunt deja 
reprezentate în acest proiect, 
conferind o dimensiune 
e u r o p e a n ă  Z i l e i  
Internaționale a Sindromului 
Down.

În România, inițiativa 

„ E U f o r t r i s o m y 2 1 ”  e s t e  
coordonată de Iulia Rus (Cluj-
Napoca) și Radu Buțu (Târgu-
Jiu), ambii părinți de copii cu 
Sindrom Down.

P a r t i c i p a r e a  e s t e  
individuală sau pe asociații, 
fiecare bucurându-se de 
s u s ț i n e r e a  u n u i  

europarlamentar din țara 
respectivă. Dintre cei 118 
participanți, 51 sunt din 
România, iar dintre cele 23 de 
organizații reprezentate în 
proiect, 14 asociații sunt din 
țara noastră, printre ele 
numărându-se și Asociația 

„Dai o șansă” Alexandria, 
condusă de Elena Tănase. 
Europarlamentarul  care 
reprezintă asociația din 
A lexandr ia  es te  Mar ia  
Grapini.

Pe toți cei implicați în acest 
proiect îi leagă dorința de a 
face ca anul 2021 să fie un an 

dedicat persoanelor cu 
Sindrom Down, un an 
pentru a le onora și a le 
conferi locul ce li se 
cuvine în societatea 
europeană.

Pentru data de 21 
martie, sunt propuse 3 
proiecte pentru a marca 
momentu l  l a  n i ve l  
european: un proiect 

dedicat bucuriei, unul dedicat 
reflectării și un altul dedicat 
acțiunii.

Mai multe amănunte 
referitoare la aceste proiecte 
vor fi comunicate în decursul 
lunii februarie.

Cornelia RĂDULESCU

Zilei Internaționale a 
Sindromului Down i se acordă o atenție 

deosebită în Europa

Cât costă noua Dacia Logan
 cumpărată prin programul 

Rabla?



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

(urmare  din  pagina  1)
Aceasta a depus jurământul de credință în 

fața directorului general al Direcției Generale 
pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului, 
Teodor Iulian GHEORGHE, în sala mare de 
ședințe a Prefecturii Teleorman.

Noul prefect este absolvent de ASE. 
Aceasta a terminat un program de masterat în 
Audit financiar contabil și consiliere. Potrivit 
CV-ului, aceasta a lucrat în Primăria Videle, la 
Casa de Asigurări de Sănătate a municipiului 

București, la Oficiul Național pentru Jocuri de 
Noroc, dar și la Institutului Național al 
Magistraturii și Curții de Conturi a României.

Din 2018, aceasta activează ca auditor 
public intern, la Primăria Municipiului București.

În urma negocierilor care au avut loc între 
șefii coaliției de guvernare, PNL, USR-Plus și 
UDMR, funcția de prefect al județului 
Teleorman a revenit PNL.

C. UMITRACHE

Se vorbește, și probabil se va și întâmpla, ca salariile 

bugetarilor și pensiile, pe anul 2021, să fie înghețate, adică 

valoarea lor să rămână aceeași ca anul trecut. Cel mai 

așteptat document al sfârșitului anului 2020, și al noului 

Guvern, este bugetul de stat. Bugetul va oferi o serie de 

indicii relevante, privitoare la felul în care Executivul își va 

propune să gestioneze lipsa de resurse bugetare cu nivelul 

de creștere a cheltuielilor, și, în același timp, promisiunile 

generoase privind creșterea investițiilor publice și 

obligațiile asumate prin legea  responsabilității fiscal-

bugetare, care privesc restricțiile impuse de nivelul 

datoriei publice. Concret, legea precizează măsurile care  

trebuie luate în funcție de nivelul datoriei publice.

Astfel, dacă datoria publică este între 45 % și 50 % din 

produsul intern brut, Ministerul Finanțelor trebuie să 

prezinte Guvernului un raport privind justificarea 

creșterii și propuneri pentru menținerea acestui indicator 

în limite sustenabile.Trebuie spus că România se află în 

această situație chiar în acest moment, datoria publică 

depășind  prima limită de 45 % din PIB. Dacă datoria 

publică ajunge între 50% și 55% din PIB, Guvernul trebuie 

să prezinte public un program de urgență privind  

reducerea datoriei. Aplicarea programului trebuie să 

înceapă foarte repede, din semestrul următor depășirii 

datoriei. Iar acest program trebuie să includă, alături de 

alte măsuri, și înghețerea cheltuielilor totale cu salariile 

din sectorul public.

Legea prevede și un al treilea prag, atunci când datoria 

publică ajunge între 55 % și 60% din PIB. În acest caz, 

programul de reducere a datoriei prevede înghețarea 

cheltuielilor sociale, măsuri de înghețare a salariilor 

bugetarilor, de creștere a pensiilor și salariilor.

Despre legea bugetului de stat, despre înghețarea 

salariilor și pensiilor la nivelul anului trecut, senatorul 

social-democrat de Teleorman, Dănuț Cristescu declară 

că PSD nu va vota această lege, dar este minoritar. 

Senatorul PSD Dănuț Cristescu spune că alături de social-

democrați nu vor vota nici cei din AUR; dar și astfel legea 

bugetului de stat este posibil să treacă datorită coaliției 

de guvernare PNL-USR-PLUS-UDMR.

Ioan DUMITRESCU

Județul Teleorman are un nou prefect! 
Emilia Paraschivescu este reprezentantul 

Guvernului în Teleorman

Premierul Florin Cîţu a 
d e c l a r a t  m i e r c u r i  c ă  
guvernanţii sunt aproape de a 
finaliza proiectul bugetului de 
stat pe anul 2021 şi "cel mai 
onest" este ca acesta să fie 
aprobat în Guvern săptămâna 
viitoare, adăugând că "nu 
este un buget simplu", ci unul 
care se referă "la perioada 
2021-2022", care "începe să 
repare anomalii introduse în 
legislaţia din România în 
ultimii patru ani".

"În continuare, bugetul ştiu 
că este o discuţie în spaţiul 
pub l i c .  Sun tem foa r te  
aproape de a avea o formă 
finală. Încă discutăm cu 
ordonatorii de credite ceea ce 
eu am cerut tot timpul, acele 
măsur i  de  reducere  a  
cheltuielilor. Ele încep să vină 
şi le veţi vedea şi în spaţiul 
public. Avem aici şi o evoluţie 
a cheltuielilor salariilor din 
sectorul bugetar în perioada 
2016-2020, dar voi face o 
prezentare  separat  pe 
această temă în zi lele 
următoare ", a afirmat Cîţu la 
Palatul Victoria.

Întrebat dacă proiectul 
bugetului de stat va fi trimis în 
P a r l a m e n t  s ă p t ă m â n a  
aceasta sau săptămâna 
viitoare, premierul a precizat: 
"Cred că cel mai onest este 
săptămâna viitoare".

"Nu este un buget simplu. 
Este un buget care se uită la 
perioada 2021-2022, este un 
buget care începe să repare 
a n o m a l i i  i n t r o d u s e  î n  

legislaţia din România în 
ultimii patru ani. Vă dau doar 
un exemplu: cheltuielile cu 
salarii le s-au dublat în 
perioada 2016 - 2020 de la 57 
de miliarde de lei anual la 110 
miliarde de lei. Nu cred că s-a 
dublat nimic, veniturile nu s-
au dublat în România în ultimii 
patru ani de zile, economia nu 
a avut o dinamică dublă în 
ultimii patru ani de zile, dar 
cheltuielile de personal s-au 
dublat. Trebuie să reaşezăm 

prin acest buget structura 
economiei, să continuăm să 
investim, este un buget care 
are o sumă pentru investiţii 
mai mare decât anul trecut, 
anul trecut a fost o sumă 
record, dar şi anul acesta are 
o sumă mai mare şi un buget 
care are în vedere doi ani, 
după cum am spus, 2021-
2022, pentru că reformele pe 
care le implementăm în 2021 
vor avea efecte în 2022, de 
aceea trebuie să meargă în 
tandem", a explicat premierul 
Cîţu.

Întrebat dacă miniştrii i-au 
transmis, aşa cum a cerut, 
analizele privind companiile 
de stat şi planuri de investiţii, 
şeful Executivului a punctat: 
"V-am spus că se pot face 
două lucruri aici: pot să vină 
de la miniştri propuneri de 
reaşezare a cheltuielilor de 
reformă sau putem face acest 
lucru prin buget. Vom face 
prin buget anul acesta".

Despre relatările de presă 
privind acordarea "unui 

salariu de 18.000 de euro la 
Autoritatea Rutieră Română 
(ARR)", Cîţu a precizat că 
reforma la care s-a referit va 
include şi  s istemul de 
salarizare în companiile de 
stat.

"Vă daţi seama că nu am 
informaţia despre cum se face 
salarizarea la acea autoritate. 
Ne vom uita la ce se întâmplă 
în spate, dacă e justificat sau 
nu, dar ce pot să vă spun este 
că este un alt proiect al nostru: 
Ştiţi foarte bine că eu am 
încercat să reduc salariile atât 
la CEC, cât şi la EximBank, 
din poziţia de ministru al 
Finanţelor. Atunci am fost 
blocat de acest sistem pe care 
încercăm să-l modificăm. Nu 
renunţ la acea intenţie, vom 
merge mai departe. În acelaşi 
timp, vreau să mă uit şi la 
numărul de persoane în 
consiliile de administraţie. Mi 
se pare cam mare în acest 
moment şi ar trebui să avem 
un număr minim mult mai mic 
decât ceea ce avem aici, dar 
vă spun că reforma despre 
care vorbim va include şi 
sistemul de salarizare în 
companiile de stat, de aceea 
am răspuns mai devreme că 
se poate face reformă prin 
buget sau prin propunerile 
care vin de la miniştri. Dacă 
propunerile care vin de la 
miniştri întârzie, vom face 
reforma prin buget, vom forţa 
reforma prin buget. Se pare 
că în acest moment vom forţa 
reforma prin buget. Când am 
preluat acest mandat, am 
spus foarte clar:  n ic io 
companie de stat pe pierderi 
nu mai primeşte subvenţii fără 
să aibă un program de 
reformă. Nu vine programul 
de reformă, nu vin nici 
subvenţiile", a subliniat Cîţu.

Cât priveşte ţinta de deficit 
care va fi asumată prin 
proiectul de buget, premierul 
a menţionat: "Sunt mai jos de 
7,2% cu ţinta, suntem mai 
aproape de 7 decât 7,2%. 
Repet, vreau să mergem spre 
7, dacă putem acolo să 
ajungem, dacă nu, mai 
aproape de 7 decât de 7,2".

Mircea Abrudean a fost numit în funcţia de secretar 
general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, 
printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu, publicată, 
miercuri, în Monitorul Oficial.

Anterior, Abrudean a deţinut funcţia de prefect al judeţului 
Cluj, din care a fost eliberat printr-o hotărâre a Guvernului 
luată în şedinţa de miercuri.

Tot în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, 
premierul l-a numit pe Bogdan Cătălin Ghelbere.

Mircea Abrudean şi 
Bogdan Cătălin Ghelbere, 

numiţi în funcţia de secretar 
general adjunct al Guvernului

Înghețarea salariilor 

și pensiilor

Cîţu: Suntem aproape de forma finală a 
bugetului; începe să repare anomalii 

introduse în legislaţie



Premierul Florin Cîţu a anunţat miercuri că 
va fi elaborat un act normativ care prevede 
suspendarea activităţii, pe o perioadă 
determinată, a operatorilor economici care nu 
respectă măsurile de prevenire şi combatere a 
răspândirii COVID -19.

Înaintea şedinţei de guvern de miercuri a 
avut loc o reuniune a Comitetului Naţional 
pentru Situaţii de Urgenţă.

"În hotărârea de astăzi a Comitetului 
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a apărut un 
lucru nou. Este o propunere pentru elaborarea 
unui act normativ prin care să fie instituită o 
măsură complementară a suspendării 
activităţii, pe o perioadă determinată, pentru 
operatorii economici care nu respectă măsurile 
de prevenire şi combatere a răspândirii COVID 
-19. Au fost multe discuţii în momentul în care 
am relaxat condiţiile pentru anumiţi operatori 
economici, din păcate, chiar dacă unele 
restricţii au rămas în vigoare, vedem foarte 
mulţi operatori economici care nu respectă 
aceste restricţii. Această propunere vine exact 

după aceste observaţii pe care le-am avut în 
ultima perioadă, pentru un act normativ care să 
reglementeze această situaţie cu suspendarea 
activităţii pe o perioadă determinată. Şi vor fi 
mai multe propuneri", a declarat Cîţu într-o 
conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria.

Premierul a menţionat că acest act normativ 
se va adresa doar operatorilor economici iar 
amenzile pentru aceştia nu vor fi mărite.

"Nu mărim amenzile, pentru că amenzile aţi 
văzut că nu au niciun efect. Este vorba de 
activitate, suspendarea activităţii pe o perioadă 
determinată. (...) Dacă mă întrebaţi pe mine, 
cred că putem să începem cu două săptămâni 
şi apoi să creştem treptat pentru cei care nu 
respectă în continuare. Cred că mergem cu o 
perioadă minimă de două săptămâni. Dar asta 
este doar ceea ce aş propune eu. Încă nu avem 
actul normativ. CNSU ne-a făcut o propunere 
pentru a face un act normativ şi când va veni 
actul normativ în şedinţă de guvern, îl vom 
aproba, dar eu propun iniţial minim două 
săptămâni", a afirmat acesta.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman 
reamintește operatorilor economici care dețin autorizație de 
mediu/autorizație integrată de mediu obligativitatea vizării 
aceteia.

Ȋn acest sens, operatorii economici au obligativitatea de a 
solicita vizarea actului de reglementare cu maxim 90 de zile 
și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna 
corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emis.

În cazul în care autorizația pe care acesta o deține a fost 
revizuită, termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de 
ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială.

Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare 
autorizație/autorizație integrată de mediu deținută de titular.

Pentru autorizația/autorizația integrată de mediu 
revizuită, titularul solicită aplicarea vizei în anul următor 
revizuirii.

Pentru solicitările transmise în termen mai scurt decât cel 
prevăzut, titularul va fi notificat cu privire la nerespectarea 
termenului de solicitare și i se va suspenda actul de 
reglementare pe o perioadă echivalentă cu perioada de 
întârziere față de termenul de 60 de zile. Perioada de 
s u s p e n d a r e  î n c e p e  d u p ă  d a t a  e m i t e r i i  
autorizației/autorizației integrate de mediu și se va informa 
Garda Națională de Mediu.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe 
un tarif în cuantum de 100 lei pentru autorizația de mediu și 
300 lei pentru autorizația integrată de mediu. Tariful se 
achită în avans la sediul autorității de mediu sau prin ordin de 
plată.

Solicitarea vizei anuale se poate face la ghişeul din 
cadrul instituţiei, cât și prin mijloace electronice (scanat pe 
email office@apmtr.anpm.ro), pe adresa poștală (mun. 
Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman) sau prin fax 
0247316228.

Documentele necesare solicitării vizei anuale sunt 
postate pe site-ul oficial al APM Teleorman la secţiunea 
Reglementări: http://apmtr.anpm.ro/reglementări.

Cornelia RĂDULESCU

APM Teleorman:

Viza anuală pentru autorizața 
de mediu și autorizația 

integrată de mediu

Ministerul Dezvoltări i ,  
L u c r ă r i l o r  P u b l i c e  ş i  
Administraţiei a virat, miercuri, 
589.564.820,92 lei, în vederea 
decontării facturilor pentru 819 
obiective de investiţii 
realizate prin etapele 
I şi II ale Programului 
N a ţ i o n a l  d e  
Dezvoltare Locală 
(PNDL).

A s t f e l ,  p e n t r u  
etapa I a fost plătită 
s u m a  d e  
20.692.215,44 lei 
p e n t r u  4 9  d e  
obiective aflate în 
execuţie, iar pentru 
e t a p a  a  I I - a  a  
programului au fost 
d e c o n t a t e  
568.872.605,48 lei 
pentru 770 proiecte de 
investiţii, potrivit unei informări 
de presă.

"Am aprobat decontarea 

facturilor depuse la minister 
până pe data de 20 noiembrie 
2020 pentru PNDL I (perioada 
2016-2021) şi PNDL II, astfel 
încât să asigurăm sumele 

necesare UAT-urilor pentru 
p l a t a  f a c t u r i l o r  c ă t r e  
constructori", a declarat Cseke 
Attila, ministrul Dezvoltării, 
L u c r ă r i l o r  P u b l i c e  ş i  

Administraţiei.
PNDL, program multianual 

de finanţare cu fonduri de la 
bugetul de stat, are ca obiectiv 
general echiparea unităţilor 

a d m i n i s t r a t i v -
teritoriale cu toate 
do tă r i le  tehn ico-
e d i l i t a r e ,  d e  
i n f r a s t r u c t u r a  
educaţ iona lă ,  de 
sănătate şi de mediu, 
spo r t i vă ,  soc ia l -
culturală şi turistică, 
administrativă şi de 
acces la căile de 
c o m u n i c a ţ i e ,  i a r  
valori le alocări lor 
multianuale de la 
bugetul de stat sunt 
egale cu sumele 
înscrise în contractele 

de finanţare multianuale 
încheiate între minister şi 
beneficiarii obiectivelor de 
investiţii.

Firmele care nu respectă restricțiile 
din pandemie vor avea activitatea suspendată 

pe perioadă determinată

Ministrul Energiei, Virgil 
Popescu, a spus că furnizorii 
de energie electrică încarcă 
facturile românilor la curent 
prin consumuri estimate, 
aceasta fiind o practică 
înșelătoare pentru care trebuie 
date amenzi. El de asemenea 
a spus că legea poate fi 
schimbată pentru a interzice 
estimările abuzive de consum.

"Am primit mai multe 
sesizări de la oameni. Vreau 
să trag un semnal de alarmă 
pe care l-am pățit eu, pe care l-
am văzut și pe alte facturi. 
Există anumiți furnizori care au 
și distribuție, care am văzut ca 
trec consumuri estimate foarte 
mari. Punând consumuri 
estimate foarte mari, factura 

va veni mai mare, practic iau 
niște bani în avans pentru un 
consum care nu există, se 
folosesc de bani oamenilor. Îi 
rog pe cei de la ANRE și pe cei 

de la ANPC să se verifice 
aceste lucruri.

Nu se poate să se încarce 
f a c t u r i l e  r o m â n i l o r  p e  
consumuri estimate care nu au 

nicio legătură cu consumurile 
făcute în anii precedenți, care 
ar trebui să aprecieze ce a 
consumat cl ientul într-o 
perioadă asemănătoare. Este 
o formă de escrocherie, există 
amenzi pentru așa ceva. Mi se 
pare că este o înșelătorie pe 
care distribuitorii cu furnizorii o 
practică" a declarat Virgil 
Popescu, miercuri seară, la 
B1TV.

Întrebat cum ar putea fi 
corectată această practică, 
min is t ru l  a  expl icat  că 
Autoritatea Națională pentru 
Protectia Consumatorilor 
( A N P C )  ș i  A u t o r i t a t e a  
Naţională de Reglementare în 
domeniul Energiei (ANRE) pot 
aplica amenzi, iar legea poate 

fi schimbată, astfel încât să 
interzică estimările abuzive de 
consum de energie electrică.

"Poate fi și o chestiune de 
intervenție a ministerului mai 
brutală în legislație, în așa fel 
încât să-i obligăm să nu mai 
factureze estimări. Să trecem 
în lege cuvânt cu cuvânt acest 
lucru, să nu mai treacă 
estimări care sunt mai mari 
decâ t  consumur i l e  d i n  
p e r i o a d e l e  p r e c e d e n t e  
similare. Este o practică 
înșelătoare, ANPC-ul poate să 
intervină, dar și ANRE-ul poate 
să intervină și să dea amendă 
la nivelul cifrei de afaceri, 
p e n t r u  c ă  î n c a l c ă  
reglementarea",  a spus 
ministrul Energiei.

Ministrul Energiei: Furnizori de curent
 încarcă facturile cu consumuri estimate foarte mari

Plăţi de peste 580 de milioane de lei pentru
 investiţii realizate prin PNDL
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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



Redeschiderea școlilor este un prilej de 
bucurie pentru elevi și părinți, dar unul de 
îngrijorare pentru autorități. Pentru că, în cel mai 
pur stil dâmbovițean, totul s-a făcut „pe genunchi” 
și abia acum, cu câteva zile înainte de eveniment, 
se constată că nu există toate resursele necesare 
pentru ca elevii să se întoarcă în siguranță la 
școală.

În primul rând, autoritățile n-au avut în vedere 
că în momentul de față nu există decât 4904 cadre 
medicale care ar trebui să acopere peste 18.000 
de școli, ceea ce este absolut imposibil. Și de 
parcă asta n-ar fi de ajuns, cei mai mulți dintre 
medicii și asistenții din școli au fost mobilizați în 
campania de vaccinare anti Covid, deși prezența 
cadrelor medicale în școli devine obligatorie 
având în vedere că există cinci situații medicale în 
care doar ele pot decide:

- dacă elevul are vulnerabilități medicale, 
certificate ca atare, nu va veni la școală

- dacă elevul are aparținători, bunici, părinți, cu 
care locuiește, cu vulnerabilități certificate 
medical, iarăși nu va veni cu prezență fizică

- dacă elevul are simptome, recomandarea 
este să nu intre în colectivitate

- dacă profesorul, ca și elevul, are simptome și 
iarăși nu va putea participa la cursurile în format 
clasic.

Se pune firesc întrebarea: cine va executa sau 
măcar urmări aceste lucruri în cele peste 13.000 
de școli în care nu există nici măcar o asistentă 
medicală?

La care, Ministerul Sănătății a încercat să 
răspundă anul trecut, în luna septembrie, când a 
anunțat că până la sfârșitul anului va crește 
bugetul pentru rețeaua de asistență medicală din 

școli, prin suplimentarea cabinetelor medicale și 
stomatologice care funcționează în școli și 
universități.  De aceste fonduri urmau să 
beneficieze autoritățile locale pentru plata 
medicilor și asistenților școlari.

Dar banii n-au mai ajuns în bugetele locale, 
secătuite deja de cheltuielile cu pandemia, și 
acest lucru se vede acum. Cifrele privind numărul 
de medici și asistente din școli sunt identice cu 
cele de azi.

În mod sigur autoritățile locale ar fi găsit soluții, 
dacă ar fi avut bani. Pentru că sunt destule cadre 
medicale, încă în putere, ieșite la pensie, care ar 
dori să-și completeze veniturile, pensiile lor fiind 
modeste, ca și salariile pe care le-au primit. 
Pentru că abia în urmă cu doi ani, salariile 
medicilor și asistentelor au ajuns la un nivel 
decent.

Prin urmare, în condițiile actuale, e greu și de 
presupus că școlarii vor putea fi văzuți în fiecare 
școală și în fiecare zi de un medic. Soluții sunt 
dacă cei aflați la butoane își vor bate capul 
personal sau vor ști să pună alte capete la treabă.

Șt. B.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Aerul poluat a fost asociat cu un risc crescut de 
pierdere progresivă și ireversibilă a vederii, cunoscută 
drept degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), 
a dezvăluit un studiu amplu care a fost publicat recent în 
publicația British Journal of Ophthalmology.

Dacă aceste descoperiri vor fi confirmate, ar putea 
deschide calea pentru noi tratamente, au spus 
cercetătorii.

DMLV este cauza principală pentru pierderea 
ireversibilă a vederii în rândul oamenilor cu vârsta de 
peste 50 de ani din țările dezvoltate, numărul celor 
afectați fiind estimat să ajungă la 300 de milioane până în 
anul 2040.

Factorii de risc cunoscuți deja includ vârsta înaintată, 
fumatul și compoziția genetică. Însă, având în vedere că 
poluarea aerului ambiental este asociată cu risc crescut 
de boli cardiace și respiratorii, cercetătorii au dorit să afle 
dacă ar putea fi asociată și cu un risc crescut de DMLV.

Oamenii de știință au colectat date de la 115.954 de 
participanți cu vârste între 40 și 69 de ani, care nu aveau 
probleme de vedere la începutul studiului în 2006. 
Măsurătorile poluării aerului ambiental au inclus particule 
fine (PM2.5), dioxid de azot (NO2) și oxizi de azot (NOx).

Din numărul total al participanților la studiu, 1.286 
(puțin peste 1%) au fost diagnosticați cu DMLV.

După ce au fost luați în considerare alți factori influenți, 
inclusiv afecțiuni medicale deja existente și stilul de viață, 
analiza datelor a arătat că expunerea cu particulele fine 
(PM2.5) a fost asociată cu un risc cu 8% mai crescut de 
DMLV, în timp ce alți poluanți au fost asociați cu schimbări 
ale structurii retinei.

Totuși, acesta este un studiu observațional, ceea ce 
înseamnă că nu poate stabili o cauză. Însă, descoperirile 
susțin cercetările anterioare desfășurate în alte regiuni 
din lume, au mai spus cercetătorii.

Poluarea aerului ambiental ar putea fi asociată în mod 
plauzibil cu DMLV prin intermediul stresului oxidativ și al 
inflamației, au sugerat oamenii de știință. „În ansamblu, 
descoperirile noastre sugerează că poluarea aerului 
ambiental, în special cu particule fine, ar putea influența 
riscul de DMLV”, au mai scris cercetătorii.

Potrivit unui proiect de ordin 
comun al Ministerului Educației și 
al Ministerului Sănătății, școlile 
vor trebui să asigure o distanțare 
fizică de un metru între elevi, să 
asigure un program care să 
prevină formarea aglomerațiilor, 
iar masca va fi obligatorie pentru 
elevi ți profesori.

Astfel,  din 8 februarie, 
organizarea c i rcu i te lor  în  
interiorul şcolii va trebui făcută 
prin demarcare cu benzi vizibile 
c a r e  s ă  a s i g u r e  „ t r a s e e  
prestabilite” de intrare, de 
deplasare în interiorul unităţii de 
învăţământ şi de părăsire a 
acesteia, facilitând păstrarea unei 
distanţe corespunzatoare între 
persoane.

„Sala de clasă va fi amenajată 
astfel încât să fie asigurată 
distanţarea fizică de 1 metru între 
elevi. Dacă configurația sălii de 
clasă (suprafață, mobilier etc) nu 
permite distanțarea fizică de 1 
metru, atunci spațiul va fi 
organizat astfel încât să se 
asigure distanța maxim posibilă 
între elevi”, se arată în proiect.

De asemenea, deplasarea 
elevilor în școli trebuie limitată 
prin alocarea aceleiași săli unei 
clase de elevi, iar profesorii vor 
schimba sala de predare.

Proiectul de ordin mai prevede 
că este interzis schimbul de 
obiecte personale și că va fi 
asigurată aerisirea claselor 
înainte de sosirea elevilor, prin 
deschiderea ferestrelor timp de 
minimum 30 minute, apoi în 
timpul pauzelor minimum 10 
minute şi la finalul zilei, ținând 
cont de temperatura exterioară.

Au to r i t ă ț i l e  recomandă  
evitarea experimentelor practice 
care necesită mişcare şi/sau 
interacţiune strânsă între elevi.

„ E l e v i i  ş i  p e r s o n a l u l  
d i d a c t i c / d i d a c t i c  
auxiliar/nedidactic vor purta 
mască in permanenta, atunci 
când se află în incinta unităţii de 
învăţământ”, se mai arată în 
proiect.

În ceea ce privește grupurile 
sanitare, proiectul prevede că 
este obligatorie disponibilitatea 
permanenta a substantelor 
dezinfectante și a prosoapelor din 
hârtie, de unică folosință; sunt 
interzise uscătoarele electrice de 
mâini şi prosoapele din material 
textil.

„Organizarea programului 
şcolar va avea în vedere 
posibilitatea începerii cursurilor la 
intervale orare diferite, astfel 
încât să se evite aglomerările la 
intrarea şi la ieşirea în pauze. 
Intervalele aferente pauzelor vor 
fi stabilite în mod eşalonat astfel 
incat sa existe un minim posibil de 
suprapunere”, potrivit proiectului.

De asemenea, în proiect se 
prevede că orele de educaţie 
fizică efectuate în sala de sport 
trebuie limitate la activităţi 
sportive care nu presupun efort 
intens, cu asigurarea obligatorie a 
distanţei fizice maxim posibile si a 
unei aerisiri permanente.  Pentru 
desfăşurarea orelor de educaţie 
fizică, elevii vor fi instruiţi ca pe tot 
parcursul activităţii să nu îşi 
atingă faţa, gura, ochii sau nasul 
cu mâinile neigienizate.

Masca de protecţie nu este 
obligatorie în cazul preşcolarilor, 

se mai precizează în proiect.
„Părinţii vor fi încurajaţi să 

participe la educaţia pentru igiena 
şi sănătatea copiilor, astfel încât 
revenirea în şcoală să se faca în 
siguranţă. Părinţii vor fi încurajaţi 
să monitorizeze starea de 
sănătate a copiilor şi să acţioneze 
responsabil”, prevede proiectul 
de ordin.

Acesta mai prevede că 
cadrele didactice vor efectua 
t r i a j u l  o b s e r v a ț i o n a l  a l  
preșcolarilor/elevilor pe tot 
parcursul activităților școlare.

În cazul în care elevii prezintă 
în timpul orelor de curs stare 
febrilă sau altă simptomatologie 
specifică infectării cu SARS-CoV-
2, se aplică protocolul de izolare. 
În cazul în care există un 
consimțământ informat și semnat 
al părinților cu privire la acordul de 
recoltare a probelor de exsudat 
nazofaringian în vederea testării 
elevilor simptomatici, aceștia vor 
putea fi testați, într-o prima fază, 
cu teste antigen rapide, în cadrul 
cabinetelor medicale. Toate 
testele rapide efectuate în 
cabinetul medical școlar de la 
nivelul unității de învățământ vor fi 
raportate către DSP/DSPMB. 
Dacă părintele/tutorele legal nu 
își exprimă acordul pentru 
testare, în cazul existenței unor 
simptome specifice, acesta va lua 
legatura cu medicul de familie în 
vede rea  s tab i l i r i i  paș i l o r  
următori”, se mai arată în proiect.

Școlile se vor deschide din 8 
februarie în trei scenarii, în funcție 
de incidența cazurilor de Covid 
din fiecare localitate.

Patent românesc: 
Asistență medicală fără medici

Regulile după care începe școala, cu elevi
 în clase, din 8 februarie

“Adeverințele medicale vor fi luate în considerare și în 
format electronic. Adeverințele medicale cu privire la 
vulnerabilitățile elevilor care le împiedică prezența la 
școală, din primul semestru, rămân valabile, nu trimiteți 
elevii după altele”, le-a transmis ministrul Educației 
inspectorilor școlari generali, în cadrul unei 
videoconferințe în care i-a anunțat regulile de 
redeschidere a școlilor din 8 februarie 2021.

“E bine să precizăm că în situația în care prezintă 
simptome/nu se prezintă la școală – nu se pun absențe 
sau se pun motivate”, a anunțat ministru Sorin Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu: Adeverințele 
medicale din primul semestru

 rămân valabile, nu trimiteți 
elevii după altele

Aerul poluat, asociat 
cu un risc crescut de pierdere

 progresivă și ireversibilă
 a vederii
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Când auzi o inimă bătând, te obișnuiești cu ritmul și 

bătăile ei. Și te trezești din senin sau din înourat, de 

dimineață sau de seară, întrebând: ce se mai aude cu acea 

inimă? Ai vrea să știi ce mai face, dacă a obosit sau poate s-a 

plictisit. Și te gândești: dacă unele inimi bat mai tare decât 

altele, înseamnă că sunt mai puternice? Dacă unele se aud, 

altele se tem să fie auzite? Și-mi imaginez că pieptul este o 

uăa la care sufletul bate, sperând că într-un târziu îi va 

deschide cineva și se va elibera. Cred că asta se întâmplă 

atunci când nu se mai aud bătăile. 

Mihail TĂNASE

Agentul de circulaţie opreşte o maşină condusă de o 

blondă începătoare: 

– Doamnă! Nu e bine să conduceţi cu 20 km/h, fiindcă 

stânjeniţi circulaţia!

– Dar eu numai am respectat limitarea de viteză de 21 

km/h.

– Doamnă! Acel indicator nu arată limitarea de viteză, ci 

faptul că rulaţi pe Drumul Naţional nr. 21.

– Zău? Multumesc mult…

Agentul observă că pasagerii stau într-o linişte 

mormântală în maşină. 

– Doamnă! De ce stau aşa încremeniţi pasagerii dvs?

– Oh, nu au nimic… Încă nu şi-au revenit de când am virat 

de pe Drumul Naţional nr. 195.

Pastila de râs

La 4 februar ie  1948 
reprezentanṭii unei Românii 
ocupate de trupe sovietice 
semnau la Moscova Tratatul 
de prietenie, colaborare şi 
asistenţă mutuală cu U.R.S.S., 
cu valabilitate de 20 de ani. 
Printre prevederi le sale 
înrobitoare era prevăzută ṣi 
obligativitatea consultării 
guvernului sovietic în toate 
problemele de politică externă.

Prin acest act, România era 
î m p i e d i c a t ă  s ă  
promoveze o politică 
externă proprie; relaṭiile 
sale diplomatice cu alte 
state în afară de cele 
„ f răṭeṣt i ”  deveneau 
inexistente. Cel puṭin 
până la mijlocul anilor 
'50, izolarea ṭării noastre 
a  f o s t  a p r o a p e  
completă. Orice decizie 
sovietică era îndeplinită 
fără cârtire. Un prim 
exemplu de aliniere a 
fost în 1948 când s-a 
produs ruptura dintre 
sovietici ṣi iugoslavi. 
E v e n i m e n t u l  a  
transformat România 
î n t r - u n u l  d i n t r e  
principalele centre ale 
campaniilor împotriva lui Tito.

Bineînṭeles că nu s-a putut 
vorbi ṣi scrie atunci despre 
ceea ce a reprezentat cu 
adevărat pentru noi tratatul cu 
U . R . S . S . .  P r o p a g a n d a  
comunistă s-a lăṭit în toate 
gazetele prezentând lucrurile 
ca într-o oglindă de bâlci. 
Revista Secolul Radiofoniei nu 
a scăpat nici ea neatinsă. În 
numărul din 8 februarie 1948 

îṣi făcea „datoria”, cu un articol 
semnat Al. C. Constantinescu. 
Mijloacele de „convingere” 
erau aceleaṣi… cu o singură 
s c ă p a r e :  p r i m -
vicepreşedintele Consiliului de 
Miniştri, Viaceslav Molotov era 
numit „domn”, semn că la acea 
dată grija de a folosi termenul 
„tovarăṣ” încă nu devenise un 
reflex.

„Sute de mii de oameni au 
ieṣit în calea delegaṭiei române 

revenită de la Moscova după 
încheierea Tratatului de 
pr ietenie,  colaborare ṣ i  
asistenṭă mutuală cu Uniunea 
Sovietică. Entuziasmul cu care 
aceste sute de mii de oameni 
au aclamat pe cei care au 
semnat Tratatul dovedeṣte că 
întreg poporul român priveṣte 
acest Tratat ca pe unul dintre 
cele mai însemnate acte din 
istoria sa. […]

De pe vremea turcilor, când 
plăteam tribut Înaltei Porṭi, 
până pe vremea lui Antonescu, 
când puseserăm bogăṭiile ṣi 
vieṭile noastre la dispoziṭia lui 
Hitler, raporturile cu marile 
puteri capitaliste au fost acelea 
de supuṣi faṭă de stăpâni. 
Uniunea Sovietică bazează 
raporturile sale cu celelalte 
popoare pe principiul egalităṭii 
depline ṣi respectului reciproc 
a l  i n d e p e n d e n ṭ e i  ṣ i  

suveranităṭii. Faptul 
acesta nu e întâmplător. 
El izvorăṣte din însăṣi 
a l că tu i r ea  s ta tu l u i  
sovietic care a desfiinṭat 
exploatarea omului de 
către om ṣi a deslănṭuit, 
astfel, forṭele creatoare 
ṭ i nu te  î n  l an ṭu r i l e  
egoismului particular de 
c ă t r e  s o c i e t a t e a  
capitalistă. […]

Tratatu l  sovieto-
român va constitui o 
nouă barieră puternică 
în calea oricăror planuri 
ale unei noi agresiuni ṣi 
a  i m p e r i a l i s m u l u i  
cotropitor„ – a spus d-l 
Molotov în discursul 
ṭinut cu ocazia semnării 

Tratatului. Această nouă 
barieră e cu atât mai puternică 
cu cât exprimă ṣi convingerea 
profundă a poporului român că 
numai unindu-ṣi forṭele cu 
acelea ale marilor popoare 
sovietice poate fi apărată 
p a c e a  ṣ i  g a r a n t a t ă  
independenṭa ṣi suveranitatea 
popoarelor.”, se preciza în 
articolul semnat de Al. C. 
Constantinescu.

O asistentă medicală aleasă din 12.000 de candidați 
participa la proiecțiile Festivalului de Film Gothenburg pe 
insula Hamneskar în deplină singurătate.

Festival de film pentru un singur spectator. Un experiment 
social lansat de cel mai important eveniment cinematografic 
suedez, Festivalul de Film de la Göteborg, care a ales un loc 
special pentru proiecții, și anume mica insulă Hamneskar. 
Insula găzduiește doar un far și o cabană mică.

O tânără asistentă medicală, Lisa Enroth, a fost selectată 
din 12.000 de aspiranți să participe la proiecții. După ce a 
petrecut un an dificil în spital, din 29 ianuarie și până pe 8 
februarie are la dispoziție 60 de proiecții de film și mâncare cât 
cuprinde pentru a le savura singură, fără telefon sau computer.

„Este o oportunitate pentru mine ca asistentă să am timp să 
mă gândesc și să fiu singură”, a declarat ea pentru Associated 
Press, înainte de a pleca pe insulă.

Jonas Holmberg, directorul artistic al celui de-al 44-lea 
Festival de Film din Goteborg, speră că experiența va ajuta să 
înțelegem la ce a dus pandemia în relația noastră cu 
cinematografia.

Și câștigătorii unei loterii au ocazia de a participa la festival, 
având la dispoziție un cinematograf cu 707 de locuri și un 
stadion de hochei din Göteborg cu 12.000 de locuri, însă 
aceeași persoană nu poate participa la mai multe proiecții, 
potrivit Mediafax.

România reală
Inima sau gânduri din 
scaunul cu rotile

Festival de film 
pentru un singur spectator, 

pe o insulă pustie

Rezultatele studiului Frames & Factory 4.0. 
arată că în timp ce se vorbește din ce în ce mai 
mult despre digitalizare, România se află pe 
ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul 
competențe digitale.

România se află pe ultimul loc în UE la 
capitolul competențe digitale, potrivit studiului 
Frames & Factory 4.0. este vorba despre 
competențele de bază și avansate care nu țin 
pasul cu dinamica sectorului IT, arată 
specialiștii. Fără un program național de 
pregătire a angajaților aliniat unei strategii 
naționale și cadrului european de competențe 
digitale DigComp 2.0, riscăm ca digitalizarea 
să reprezinte o ,,Fata Morgana'', din care ne 
vom alege doar cu un nou contingent de 
echipamente scumpe, păstrate sub cheie în 
depozitele firmelor și instituțiilor publice, arată 
o analiză realizată de Frames & FACTORY 4.0.

Potrivit datelor de la Eurostat, România se 
află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în 
privința participării angajaților la cursurile de 
educație și training. Numai 1,6% dintre angajați 
au urmat astfel de forme de formare 
profesională, în 2019. Spre comparație, în 
Suedia, procentul este de 37%, în Elveția de 
39,4%, iar media Uniunii Europene este de 
14,8%. În Bulgaria, procentul angajaților care 
au urmat cursuri de pregătire a fost de 2,3%, în 
Polonia de 7,7%, iar în Ungaria de 7,3%.

În ceea ce privește competențele digitale 
peste nivelul elementar, România se situează 
pe ultimul loc în UE, cu doar 10% dintre 
persoane.

„ P e n t r u  m a j o r i t a t e a  r o m â n i l o r ,  

competențele digitale se traduc în operațiunile 
uzuale precum folosirea anumitor instrumente 
TIC -Tehnologiei informației și a comunicațiilor 
(dispozitive și aplicații software) dar 
competența digitală este definită ca un cumul 
de abilități, cunoștințe și atitudini. În această 
perspectivă devine mai important modul în 
care folosim instrumentele TIC pentru a căuta 
informații, pentru a crea conținut digital, pentru 
a comunica eficient și extrem de important 
pentru a desfășura toate aceste activități în 
siguranță și având spirit critic în alegerea 
surselor credibile de informații”, afirmă Marius 
Hărătău, CEO FACTORY 4.0.

Cercetările au mai stabilit că România se 
confruntă cu un adevărat paradox: are printre 
cele mai bune conexiuni de internet din lume, o 
industrie software competitivă, însă la capitolul 
uman se află încă în ,,Evul Mediu digital''.

Statisticile CE arată, de exemplu, că 18% 
dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 
74 de ani din România nu au utilizat niciodată 
internetul (media UE: 9%).

Ziua în care România a devenit unul 
dintre sateliţii Moscovei

România, pe ultimul loc în UE la capitolul 
competențe digitale



1859: A murit Alecu 
Russo, poet, prozator, 
eseist, memorialist şi 
critic literar, ideolog al 
generaţiei de la 1848 
(n. 1819).
1878:  S-a născut 

André Citroën, pionier al 
automobilelor franceze 
(d. 1935).
1896:  S-a născut 

N i c o l a e  B a g d a s a r ,  
filosof, academician 
român (d. 1971).
1 9 3 9 :  A  m u r i t  

G h e o r g h e  Ţ i ţ e i c a ,  
m a t e m a t i c i a n ,  
deschizător de drumuri 
î n  g e o m e t r i a  
diferenţială, membru, vicepreşedinte şi secretar general 
al Academiei Române (n. 1873).
1953: A murit Iuliu Maniu, om politic, preşedinte al 

Partidului Naţional Ţărănesc, prim-ministru în mai multe 
rânduri (n. 1873).
1971: Aselenizarea navei cosmice americane Apollo 14 

(a fost lansată la 31 ianuarie 1971, comandant al navei 
fiind Alan Shepard).
1986: A murit Grigore Băjenaru, scriitor român (n. 

1907).
2004: România a devenit membră de facto a NATO, toate 

cele 19 state membre ale NATO ratificând protocolul de 
aderare.
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45  Furtună 
la palat 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:30 Micile vedete in bucătărie 
14:00 Telejurnal 15:10 Opre 
Roma 16:00 EURO polis 17:10 
Furtună la palat 18:30 Bibliotecarii 
20:00 Telejurnal 21:10 Escadronul 
303 23:00 #Creativ 23:30 Fan/ 
Fun urban 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 5 Februarie

Se intrevede o zi 
agitata. Va pregatiti 
pentru o calatorie si 
v a  i n d i s p u n  
n u m e r o a s e l e  
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. Evitati 
discutiile pe un ton 
r id icat  s i  nu va 
sustineti opiniile cu 
incapatanare. 

I n c e p e t i  z i u a  
destul de agitat,  
cautand un imprumut. 
Aveti rabdare! Dupa-
amiaza, ajutorul va 
veni de la cineva 
apropiat. Puteti sa va 
bazati pe intuitia 
partenerului de viata.

Va simtiti excelent, 
sunteti relaxat si nimic 
nu va tulbură. S-ar 
putea ca partenerul 
d e  v i a t a  s a  v a  
reproseze ca sunteti 
indiferent si ca nu va 
o c u p a t i  d e  
problemele familiei. 

Un pr ie ten  va  
propune sa plecati 
intr-o excursie, dar 
faptul nu aveti bani si 
deveniți 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 probleme. Daca 
este posibil, evitati sa 
conduceti masina! Nu 
este momentul sa 
provocat i  d iscut i i  
contradictorii.

BERBEC

Se pare ca aveti o 
z i  i n c a r c a t a .  
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!

S-ar putea ca un 
coleg sa va dea o 
veste care va tulbura. 
Menajati-va sanatatea 
si evitati eforturile 
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 
Românii au talent 23:30 Sully: 
Miracolul de pe râul Hudson 
01:30 Cod roșu la Londra 03:30 
Vorbeşte lumea 06:00 Lecţii de 
viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Death Wish 
– Răzbunarea 22:30 Star Wars: 
Ultimii Jedi 01:30 Observator 
02:30 Asia Express - Drumul 
comorilor - (re-run) 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 Flash monden 20:00 
Partida de vânătoare 22:30 
Don Camillo 01:00 Partida de 
vânătoare 03:00 Secretul lui 
Nemesis 05:00 Flash monden 
05:30 Focus

08:45 Nadine 10:45 La 
bloc 13:00 Un detectiv 
irezistibil 14:45 Înarmați și 
periculoși 16:30 O reţetă 
letală: misterul biscuiţilor cu 
ciocolată 18:15 La bloc 20:30 
Jocul  asasin i lor  22:30 
C h r i a ș u l  0 0 : 3 0  J o c u l  
asasinilor 02:30 Chriașul 
04:00 La bloc 06:45 Ce spun 
românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Destine ca-n filme 09:00 Pistruiatul – 
Dolma 10:00 Documentar 360° Geo  
11:00 Câştigă România! 12:00 
Telejurnal  13:00 Cultura minorităţilor 
13 :30  Pesca r  ho ina r  14 :00  
Documentar 360° Geo 15:00 
Pistruiatul 16:00 Glasul inimii 17:00 
R o m â n i a … î n  b u c a t e  1 7 : 3 0  
Primăverii 17:55 Distracţiile lui 
Cazacu 18:25 Cronici Mediteraneene 
19:00 Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 00:00 
Femei de 10, bărbați de 10

0 8 : 1 0  B u r l a c u l  0 9 : 5 0  
Rampage: Scăpaţi de sub 
control 11:30 Boyhood. 12 ani de 
copilărie 14:10 Identitatea lui 
Bourne 16:05 Get on Up 18:15 
Santinela 20:00 Șefa 21:40 
Gravity: Misiune în spațiu 23:10 
P o l i ț i s t  m e s e r i a ș  0 1 : 0 5  
Călugărița: Misterul de la 
mănăstire 02:35 După faptă și 
răsplată 04:15 Un spion care știa 
prea multe
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O c t a v i a n  P o p e s c u  
impresionează în prezent la 
FCSB, formație care i l-a suflat 
Universității Craiova. Adrian 
Iencsi, fost antrenor al echipei 
a doua a grupării din Bănie, 
povestește pentru digisport.ro 
cum l-a adus pe mijlocaș în 
Bănie de la Rapid, și îl 
aseamănă cu Gicu Dobrin.

FCSB, liderul Ligii 1, echipă 
care a învins-o pe Dinamo cu 
1-0, a profitat de lipsa de 
reacție a celor de la Rapid și 
de la Craiova, care l-au scăpat 
printre degete pe Popescu.

Mijlocașul care a adus și 
aseară, pe stadionul din 
Ștefan cel Mare, un plus de 
creativitate în jocul trupei lui 
Ton i  Pe t rea  e  un  caz  
emblematic pentru felul în 
care  une le  ech ipe d in  
România nu reușesc să profite 
de talentele pe care le au în 
curte.

Adrian Iencsi (45 de ani) e 
antrenorul care l-a adus pe 
Popescu la echipa a doua a 
Universității Craiova și a 
insistat ca fotbalistul să fie 
cumpărat de olteni.

"L-am cunoscut prima dată 
când eu eram antrenor la 
echipa U19 a Rapidului, iar el 
evolua la formația U17 a 
echipei. Apoi eu am devenit 
antrenor al echipei a doua a 
Universității Craiova și, după o 
discuție cu Claudiu Florică, 
omul care făcuse cu Rapid o 
fuziune a școlii sale de fotbal, 
Regal Sport, l-am acceptat 
imediat în cadrul noii mele 
echipe pentru că îl cunoșteam.

Domnul Florică făcuse o 
treabă excepțională la Regal 
Sport, unde avea copii foarte 
talentați, mai ales la grupele 
2002 și 2004, unde a reușit 
performanțe de invidiat chiar 
de cluburile de tradiție Dinamo 
sau Viitorul. A avut oameni de 
calitate în jurul lui, oameni 
pricepuți, mai ales pe partea 
de selecție, dar și ca mod de 
lucru în teren. Uite ce ochi a 
avut și cu Radu Drăgușin, care 
provine tot la Regal Sport", își 
începe Iencsi mărturisirea.

Apreciat acum de mulți 
antrenori și oameni de fotbal, 
Popescu nu jucat vreodată la 
un lot de juniori al României, la 
nicio categorie de vârstă, 

semn că niciun staff nu-i 
observase calitățile.

Adrian Iencsi explică 
pentru digisport.ro pașii făcuți 
de Popescu în tricoul Craiovei.

"Popescu a venit împrumut 
pentru un sezon la echipa a 
doua a Universității Craiova, 
probabil cu o opțiune de 
cumpărare. Păcat de Rapid că 
nu l-a păstrat. Nici pe el, nici pe 
alți copii talentați de la Regal 
Sport.

Când l-am adus, în vara lui 
2019, nici nu avea 17 ani, dar 
știam deja ce calități posedă și 
l-am introdus direct în primul 
11, alături de jucători mult mai 
experimentați, unii aveau 23-
24 de ani.

Era mult mai firav, dar prin 
antrenamente și jocuri s-a 
dezvoltat foarte mult. A crescut 
de la meci la meci și a început 
să aibă mai multă forță și 
mobilitate. Făcea și faza de 
apărare, dacă e foarte bine 
pregătit, nu se lăsa niciodată. 
Prima dată când îl vezi te 
gândești că e mai leneș, dar el 
ascultă cu atenție toate 
sfaturile, nu e genul de 
fotbalist vorbăreț, el e mai 
tăcut", continuă fostul fundaș 
de la Spartak Moscova (35 de 
selecții / 1 gol pentru naționala 
României).

Patronul Craiovei, Mihai 
Rotaru, obișnuia să meargă la 
meciurile echipei a doua și a 
fost informat despre jucătorul 
plin de calități, care făcea 
diferența în relația unu la unu. 
Plin de vivacitate și cu o 
tehnică impresionantă în 

regim de viteză, Popescu s-a 
impus repede după ce Iencsi i-
a dat un imbold psihic.

"Când a venit Mihai Rotaru 
să vadă un meci, am insistat și 
i-am spus să-l ia, să facă tot 
posibilul, i-am subliniat că e un 
jucător foarte talentat. Mai 
departe, nu știu care a fost 
problema. Ulterior a venit 
antrenor Victor Pițurcă și, cum 
era și normal, aveam discuții 
cu el aproape în fiecare zi.

I-am arătat câțiva jucători 
tineri foarte talentați și i-am zis 
să-l urmărească în special pe 
Octavian Popescu. Nea Piți l-a 
remarcat de la primul meci, a 
început să-l cheme la echipa 
mare și mi-a și zis că are de 

gând să-l bage în primul 11. 
Dacă Victor Pițurcă rămânea 
la Craiova, probabil Octavian 
Popescu devenea titular", 
accentuează Iencsi.

Pițurcă e omul care l-a 
promovat  pe  Iencs i  la  
n a ț i o n a l a  d e  t i n e r e t ,  
selecționată cu care a jucat la 
Euro U21 din 1998. Ulterior, i-a 
fost antrenor și la naționala 
mare.

A plecat Pițurcă, a plecat și 
Octavian Popescu

La Craiova colaborarea 
dintre cei doi nu a durat foarte 
mult. Pe 4 ianuarie 2020, 
Pițurcă părăsea trupa de pe 
"Ion Oblemenco", lăsând-o pe 
locul 4, cu 37 de puncte 
adunate în 22 de etape și la 
șapte puncte în spatele 
liderului CFR Cluj.

Odată cu plecarea lui 
Pițurcă, conducerea Craiovei 
l-a trecut pe linie moartă și pe 
Popescu.

"În iarna lui 2019 au 
început să apară discuții. Nu i 
s-a mai dat jucătorului voie să 
se pregătească cu echipa mea 
și a fost trimis la Under 19", 
adaugă Iencsi.

Victor Pițurcă plecase deja, 
iar în scurt timp, jucătorul care 
aparținea de Regal Sport 
semna cu FCSB. Anul trecut, 
Gigi Becali dezvăluia că a aflat 
despre fotbalistul cu o tehnică 
remarcabilă chiar de la Victor 
Pițurcă.

Adrian Iencsi: "Păstrând 
proporțiile, Octavian Popescu 
are ceva din Gicu Dobrin, la 
mișcări, cum schimbă direcția"

"Eu îl foloseam în sistemul 
4-3-3 extremă stânga, dar la 
calitățile lui ar putea juca și în 
poziția de inter sau în spatele 
atacantului în sistemul 4-2-3-
1. L-am văzut că a jucat la 
FCSB și extremă dreapta, dar 
randamentul cel mai bun îl dă 
în partea stângă sau în spatele 
atacantului central. Poate juca 
și atacant fals, dar nu are forță. 
El se mișcă mult, îi place să 
aibă spații, driblează cu foarte 
multă ușurință.

Păstrând proporțiile, are 
ceva din Gicu Dobrin, la 
mișcări, cum schimbă direcția, 
ăsta e un talent nativ, eu așa îl 
văd. E inteligent în joc, e ca o 
vulpe șireată. Dacă se ține de 
treabă, el va ajunge un mare 
jucător al naționalei!", mai 
spune Adrian Iencsi.

Fostul căpitan al Rapidului 
a identificat calitățile lui 
Popescu și l-a debutat oficial 
la nivel de seniori la doar 16 
ani, după ce făcuse același 
lucru, în trecut, și cu Florin 
Tănase, Bogdan Țîru și 
Cosmin Achim (la Voluntari), 
Adrian Șut și Grigore Turda (la 
Pandurii Târgu Jiu). Sub 
conducerea lui Iencsi au ieșit 
la rampă la Rapid alți doi 
jucători extrem de tineri: 
Ștefan Panoiu, născut în 
2002, și Rareș Ilie, născut în 
2003, acesta din urmă 
debutând oficial în Liga 2.

SPORT

Ianis Hagi (22 de ani) a fost imperial în victoria lui Rangers 
cu St. Johnstone, scor 1-0, în etapa a 27-a a campionatului 
Scoției.

BBC l-a desemnat omul meciului pe Ianis Hagi: ”Rangers 
s-a desprins prin momentul său de strălucire!”

”Prințul” a macat singurul gol al jocului în minutul 52, cu un 
șut superb din afara careului, la care portarul advers, Zander 
Clark, nu a avut cum să intervină, deși s-a întins la maximum.

Schimbat în minutul 81, cu Glen Kamara, Ianis a făcut 
înconjurul internetului cu reușita sa. Prestația românului i-a 
entuziasmat la culme pe scoțieni, care s-au întrecut în elogii 
la adresa lui. ”Mulțumesc, prințule Ianis”, a scris un fan al 
trupei din Glasgow, pe Twitter. 

BBC l-a desemnat pe Hagi Jr. omul partidei. ”Momentul 
său de magie a fost o scânteie strălucitoare și a adus victoria 
într-un meci altfel discret”, a scris publicația citată. ”Rangers 
a reușit să se desprindă prin momentul său de strălucire. A 
venit timpul lui”, au adăugat cei de la BBC.

”Execuția de senzație a lui Ianis Hagi îi aduce pe cei de pe 
Ibrox mai aproape de titlu”, a titrat Glasgow Live.

Ianis Hagi, cea mai mare notă. ”A ieșit la rampă!”
Internaționalul român a primit cea mai mare notă și pe The 

Scottish Sun. Ianis Hagi a fost notat cu 8. 
”În minutul 52, Hagi a ieșit la rampă. A intrat în interior, din 

partea dreaptă, și-a ridicat privirea, apoi a tras cu piciorul 
stâng, din afara careului. Nu s-a îndoit de forța sa în această 
fază”, a remarcat sursa citată.

Și Gary McAllister, antrenorul secund al lui Rangers, l-a 
lăudat pe Hagi Jr., imediat după dispută. ”Îmi place curajul din 
jocul său. Îi place să se implice, să șuteze, să paseze”, a 
declarat acesta, la ”cald”.

Rangers domină categoric campionatul Scoției și mai are 
nevoie de șase victorii pentru a lua titlul matematic. 
Momentan, sunt 23 de puncte între formația lui Ianis și Celtic, 
principala rivală, care are și două meciuri în minus.

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.

Hagi Jr. a făcut înconjurul
 planetei cu golul său magistral 
și BBC l-a numit ”omul meciului”

De ce a fost Adrian Iencsi șansa lui
 Octavian Popescu
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