
Și în acest an, Direcția pentru 
Agricultură Județeană Teleorman 
asigură teleormănenilor care vor 
să  luc reze  în  agr icu l tu ră  
posibilitatea de a se califica în 
meseriile de lucrător în cultura 
plantelor și lucrător în creșterea 
animalelor. În acest sens, 
conducerea Direcției pentru 
Agricultură Județene Teleorman 
aduce la cunosti ința celor 
interesați că în această perioadă 
organizează cursuri de calificare 
pentru meseria de “Lucrator în 
cultura plantelor” și “Lucrător în 
creșterea animalelor”.

(Continuare  în  pagina  4)

Doi pescari și-au găsit sfârșitul în 
fluviul Dunărea. Județul Teleorman 
se află sub incidența codului galben 
pe fluviul Dunărea, cu fenomene 
vizate de creșteri de niveluri și debite 
cu depășirea cotelor de atenție.

Doi pescari și-au găsit sfârșitul 
într-un mod brutal. Cei doi erau la 
pescuit împreună cu un alt pescar 
moment în care debitul fluviului 
Dunărea s-a mărit, iar barca 
acestora s-a răsturnat, iar ei au fost 
luați de ape. Evenimentul a fost 
anunțat chiar de colegul care a reușit 
să se salveze. Având în vedere că la 
lăsarea întunericului nu se puteau 
efectua scufundări în acea zonă, 
căutările au fost reluate a doua zi.

(Continuare  în  pagina  2)

Transportatorii din Teleorman sunt nemulțumiți de 
noile reglementări legislative. Organizarea licitațiilor 
privind stabilirea traseelor revine acum în sarcina 
Consiliului Județean, spre deosebire de anii anteriori, 
când această procedură era derulată direct de Ministerul 
Transporturilor. 

Transportatorii teleormăneni s-au arătat nemulțumiți 
de noile reglementari legislative și au susținut, în 
unanimitate, că organizarea unei noi licitații privind 
traseele le poate aduce prejudicii majore, având în 

vedere că pentru ultima licență obținută, valabilă până în 
2023, au achiziționat mijloace de transport în comun, cu 
plata în rate, iar o nouă licitație organizată în acest an 
poate aduce competitori noi în județ, care, potrivit legii, 
vin cu drepturi egale cu ale transportatorilor cu vechime 
în domeniu.

Senatorul PNL, Eugen Pîrvulescu a avut o întâlnire cu 
transportatorii teleormăneni.

(Continuare  în  pagina  3)

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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Cursuri de calificare, pentru teleormănenii 
care vor să lucreze în agricultură 

La  Alexandria 

Post de expert 
monitorizare proiecte,

 scos la concurs!  

Transportatorii din Teleorman sunt nemulumiți 
de noile reglementări legislative O alfel de 

intervenție a 
jandarmilor 

teleormăneni

Doi pescari au murit înecați în Dunăre
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Încă de la primele ore ale 

dimineții, în dreptul localității 
Suhaia și-au făcut apariția 3 
scafandri, o autospecială și 
un echipaj de scafandri, un 
echipaj medical SAJ, un 
echipaj de la Detașamentul 
Turnu Măgurele cu o barcă și 
3 pompieri și un echipaj de la 

Detașamentul de Pompieri 
Zimnicea cu o barcă de 
salvare.

După doar câteva ore de 
cutări, în jurul orei 12.00, cele 
două persoane au fost găsite 
de scafandri, la circa 30 de 
metri de locul unde s-au 
răsturnat  cu barca,  în 
vegetația din acel loc. 

Acestea au fost aduse la mal, 
unde personalul  de la 
Ambulanta Teleorman a 
constat decesul.

Cazul a rămas în atenția 
autori tăț i lor competente 
pentru a stabili cu exactitate 
împrejurăr i le producer i i  
evenimentului.

C. DUMITRACHE

Simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a va 
începe pe 29 martie, cu proba la Limba şi literatura română, 
informează un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, 
informează Agerpres.

Pe 30 martie va avea loc simularea la Matematică şi elevii 
aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile 
gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea 
probei la Limba şi literatura maternă.

Potrivit sursei citate, simularea examenului naţional de 
bacalaureat pentru elevii claselor a XII-a şi a XIII-a va începe pe 
22 martie, cu proba la Limba şi literatura română - proba E.a), 
care va fi urmată pe 23 martie de simularea probei obligatorii a 
profilului - proba E.c).

Pe 24 martie va avea loc proba la alegere a profilului şi 
specializării - proba E.d) şi pe 25 martie, simularea probei la 
Limba şi literatura maternă - proba E.b).

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

Doi pescari au murit înecați în Dunăre

În urmă cu câteva zile, jandarmii 
teleormăneni au avut parte de o intervenție 
mai puțin obișnuită.

Un bărbat din municipiul Roșiorii de Vede a 
reclamat, prin apel la 112, prezența unui 
animal sălbatic în beciul locuinței sale.

Imediat la fața locului s-a deplasat un 
echipaj de jandarmerie care a asigurat zona și 
a solicitat sprijinul unui medic veterinar și a 
unui specialist în tranchilizarea animalului.

După evaluarea situației, s-a trecut la 
tranchilizarea cu succes a bursucului, iar în 
momentul în care și-a revenit, a fost eliberat în 
mediul lui natural.

Jandarmii teleormăneni ne recomandă ca 
în astfel de situații să ne adăpostim în locuință 
sau în alte spații care ne asigură protecția și să 
le cerem sprijinul, apelând numărul de urgență 
112.

Cornelia RĂDULESCU

Numărul total al cazurilor 
noi de coroanvirus a scăzut 
săptămâna trecută la 2,7 
milioane, cu aproximativ 
500.000 mai puţ ine în 

comparaţie cu săptămâna 
precedentă,  a rapor tat  
Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS).

Potrivit raportului OMS 
prezentat marţi seară, la 
Geneva, această reducere de 
16% a prelungit scăderea 
constantă care a început de la 

un vârf de circa 5 milioane de 
cazuri noi în prima săptămână 
completă din luna ianuarie, 
informează DPA, citată de 

Agerpres.
Săptămâna trecută, toate 

regiunile lumii au cunoscut o 
tendinţă descendentă, cu 
excepţia Orientului Mijlociu. 
Cu toate acestea, cei 170.000 
de pacienţi noi din Orientul 
Mijlociu au fost depăşiţi 
numeric de cele 970.000 de 
cazuri noi în Europa şi cele 
1,3 milioane în Americi.

O M S  a  c o n t a b i l i z a t  
săptămâna trecută 81.000 de 
decese asociate noului 
coronavirus în întreaga lume, 
o reducere de 10%.

Agenţia sanitară a ONU a 
declarat că noile variante ale 
virusului, considerate mai 
contagioase, s-au răspândit 
în alte ţări săptămâna trecută. 
Varianta consemnată pentru 
prima dată în Marea Britanie a 
ajuns în prezent în 94 de ţări, 
mai scrie sursa citată.

O alfel de intervenție a jandarmilor 
teleormăneni

Numărul cazurilor noi de Covid 
a scăzut cu jumătate de milion în ultima 

săptămână, la nivel mondial

În pofida faptului că piața 
autoturismelor a înregistrat în 
ianuarie o scădere totală de 
52,2% față de aceeași lună din 
2020, vânzările de mașini 
electrificate (electrice și hibride) 
au continuat trendul ascendent şi 
au ajuns în prima lună a anului la 
o cotă de piaţă de 14,3%, arată 
Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Astfel, din totalul de 5.913 unități comercializate, 847 au fost 
maşini “verzi”, cu 26% mai mult decât cel din prima lună a anului 
trecut, dintre care „65 full-electrice, 98 hibride plug-in și 584 full-
hybrid. Datorită acestei creșteri cota de piață a mașinilor 
electrificate a urcat de la 5,4% în 2020 până la 14,3% în acest 
an.

Pe categorii, cea mai mare creștere a fost înregistrată în 
zona mașinilor hibride cu încărcare la priză (plug-in hybrid). 
Cele 89 de astfel de vehicule înmatriculate în ianuarie 
corespund unei majorări cu 66,1% a acestui segment. În același 
timp, vânzările de mașini hibride fără încărcare la priză s-au 
majorat cu 31,1% până la 584 de unități, iar cele de mașini 100% 
electrice au urcat cu 0,6% până la 165 de unități.

Ministerul Educației a stabilit
 datele la care vor avea loc 

simulările evaluării naţionale
 și bacalaureatului

Eucolight, asociaţia europeană a organizaţiilor de colectare 
şi reciclare pentru deşeurile provenite din lămpi şi echipamente 
de iluminat, sărbătoreşte reciclarea a două miliarde de lămpi în 
toată Europa. Deşeurile cântăresc în total peste 250.000 de 
tone.

Membrii EucoLight au anunţat marţi că au colectat în total 
peste 250.000 de tone de lămpi pentru reciclare, echivalentul a 
două miliarde de unităţi.

Potrivit reprezentanţilor asociaţiei, două miliarde de lămpi 
sunt echivalente în greutate cu de 140 de ori greutatea 
faimosului London Eye, iar toate lămpile reciclate puse una 
lângă alta ar putea înconjura Pământul de cinci ori.

Din România au fost colectate aproximativ 9.100 de tone de 
deşeuri din lămpi şi corpuri de iluminat. Statistica vizează ultimii 
14 ani.

Două miliarde de lămpi 
au fost reciclate în Europa

Maşinile “verzi” au crescut la 
14% din piaţa românească
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”Împreună cu vicepreședintele Consiliului 

Județean Teleorman, Adrian Florescu, am avut 
a doua întâlnirecu transportatorii din județul 
Teleorman, marți după-amiază,în vederea 
consultării acestora, cu privire la aplicarea 
ultimelor modificări legislative.

Cu această ocazie, am luat act de 
doleanțele transportatorilor teleormăneni și voi 
face toate demersurile, în calitate de senator 
ales al județului, cu privire la situația nedreaptă 
care s-a creat, în ceea ce privește criteriile de 
acordare a punctajului, în vederea obținerii 
dreptului de a opera pe traseele licitate. 

Oamenii se plâng, pe bună dreptate, de 
noile condiții legislative, care nu mai fac 

diferența între transportatorii cu experiență și 
cei care sunt noi pe piață, când vine vorba de 
acordarea punctajului. 

În acest sens, îi asigur pe toți operatorii 
economici de transport public din județul 
Teleorman ca voi face tot ce este necesar 
pentru a găsi soluții, astfel încât să nu fie 
prejudiciați în activitatea desfășurată”, a spus 
senatorul, Eugen Pîrvulescu.

Potrivit noilor reglementări, organizarea 
licitațiilor privind stabilirea traseelor revine 
acum în sarcina Consiliului Județean, spre 
deosebire de anii anteriori, când această 
procedură era derulată direct de Ministerul 
Transporturilor.

C. DUMITRACHE

Raluca Turcan, ministrul Muncii, vicepremierul 

României în Guvernul Cîțu, a declarat în urmă cu câteva 

zile că avem 4,9 milioane de români care au o pensie medie 

de 1.500 lei. Pe de altă parte 9.500 de beneficiari de 

pensii speciale au în medie 9.600 de lei. Pentru majorarea 

pensiilor în luna septembrie a anului trecut, efortul 

bugetar a fost de aproximativ 8 miliarde de lei. 

”În materie de pensii trebuie să te gândești la întregul 

tablou bugetar, cât de mult pot crește pensiile, și să 

punem degetul și pe pensile speciale”, a spus Raluca 

Turcan.

”Avem 9.500 de beneficiari de pensii speciale; pensia 

medie e de 9.600 lei. În paralel, la sistemul public de 

pensii publice sunt sunt 4,9 milioane de pensionari, cu o 

pensie de 1.300 de lei. În total, există 2,7 milioane de 

pensionari care sunt sub nivelul mediu din România. Toată 

lumea resimte ca o inechitate ce s-a întâmplat în timp prin 

introducerea pensiilor speciale” a adăugat ministrul 

Muncii.

Aceasta a mai spus că într-un an și jumătate 

aproximativ 5 milioane de dosare de pensii ar putea fi 

puse în format electronic, iar ulterior vor intra la 

recalculare.

”Avem aproximativ 250.000 de pensii de agricultori. 

Dacă cineva și-ar fi dorit să le recalculeze, ar fi trebuit să 

se gândească să le pună în format electronic. Mi-am 

propus în fiecare săptămână să fiu la casele de pensii în 

teritoriu, să văd cum decurge acest proces. Mai avem 3,6 

milioane de dosare într-un format semi-învechit și 1,3 

milioane de dosare într-un format care ar putea fi preluat 

mai repede. Acest efort am vrea să îl facem într-un an și 

jumătate, încercând ca pe fonduri europene să 

suplimentăm capacitatea caselor de pensii județene. 

Într-un an și jumătate aceste aproximativ 5 milioane de 

dosare să fie puse în format electronic și ulterior să intre 

la recalculare”, a precizat ministrul liberal Raluca Turcan.

Ioan DUMITRESCU

Transportatorii din Teleorman sunt nemulumiți 
de noile reglementări legislative

Camera Deputaţilor a 
respins moţiunea simplă 
iniţiată de 109 deputaţi social-
d e m o c r a ţ i  î m p o t r i v a  

ministrului Sănătăţii Vlad 
Voiculescu. Anterior votului, 
liderul deputaţilor PSD Alfred 
Simonis a solicitat ca votul la 
moţiunea simplă să fie unul 
secret, însă cererea a fost 
respinsă, informează news.ro.

Din 304 deputaţi prezenţi, 
au fost 140 de voturi "pentru", 
161 "contra", o abţinere, iar doi 
deputaţi nu au votat.

"Nu avem nimic împotrivă 
să fie supusă la vot solicitarea 
dumneavoastră, dar am vrut 
să precizez că e prima oară 
când avem o astfel de 
solicitare", a afirmat liderul 
deputaţi lor PNL Gabriel 

Andronache în plenul de 
miercuri al Camerei.

Vicepreşedintele Camerei 
Laurenţiu Leoreanu care 
prezidează şedinţa a declarat 
că "niciodată până acum o 
moţiune nu s-a votat secret, 
dar fiind o propunere o voi 
supune votului colegilor 
deputaţi".

"Sigur noi nu vom susţine 
acest lucru", a adăugat 
Leoreanu.

Cererea de a fi vot secret la 
moţiunea simplă a fost 
respinsă cu 124 de votur 
"pentru", 153 "contra", două 
abţineri şi opt parlamentari nu 
au fost.

Camera Deputaţilor a 
dezbătut luni moţiunea simplă 
împotriva ministrului Sănătăţii 
intitulată "Incompetenţa şi 
lipsa de asumare ucid - Vlad 
Voiculescu, un pericol pentru 
sănătatea românilor".

Premierul Florin Cîţu a numit-o pe şefa organizaţiei de 
tineret al PNL, Mara Mareş, în funcţia de consilier de stat în 
cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia a fost publicată în 
Monitorul Oficial, informează Agerpres.

Mara Mareş, fiica consilierului judeţean al PNL, Ioan 
Mareş, a fost aleasă deputat în legislatura 2016-2020.

În 2017, Mara Mareş a fost aleasă, cu scandal, la 
conducerea organizaţiei de tineret a PNL.

Tot în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei 
prim-ministrului a fost numit, printr-o altă decizie, Ion Alin Dan 
Ignat.

Florin Cîţu a mai decis marţi acordarea calităţii de consilier 
onorific al prim-ministrului lui Gabriel Păun.

Mara Mareş, şefa organizaţiei
 de tineret a PNL, a fost numită
 consilier de stat în Cancelaria 

premierului Cîţu

Despre venituri

Premierul Florin Cîţu a declarat, marţi, că, 
în vară, el va evalua performanţa miniştrilor în 
ceea ce priveşte execuţia bugetară şi apoi vor 
fi luate decizii.

"Aici cred că lucrurile sunt foarte simple. În 
legea bugetului, voi încerca să introduc aceşti 
indicatori sau aceste ţinte intermediare. În 
vară, premierul evaluează, bineînţeles, pentru 
că avem un singur premier. Evaluează 
performanţa miniştrilor şi execuţia bugetară şi, 
apoi, luăm decizii pe baza acestora. (...) Se pot 
face evaluări în coaliţie, bineînţeles, dar 
deciziile privind evoluţia sau execuţia bugetară 
le ia premierul", a afirmat Cîţu, întrebat de 
jurnalişti, la Palatul Parlamentului, dacă 
evaluările miniştrilor vor fi făcute de coaliţia 
guvernamentală sau de prim-ministru.

El a menţionat că, dacă va vedea o execuţie 
bugetară foarte proastă, s-ar putea să fie 
nevoie, în acel moment, de "un alt expert".

"Execuţia bugetară este simplu de văzut, nu 
trebuie să fie o coaliţie sau... (...) Evaluările se 
fac foarte simplu. Avem execuţia bugetară, 
care este transparentă. Avem acest buget, 
vedem cum a fost execuţia până la jumătatea 
anului şi, atunci, vom lua decizii. Unele decizii 
vor fi de a reduce din bugetul ministerului 
respectiv, dacă nu a fost făcută execuţia, dacă 
vedem o execuţie foarte proastă s-ar putea să 
avem nevoie de un alt expert în acel moment. 
Deci, lucrurile sunt foarte simple. Dar, aşa se 

lucrează peste tot în lume, nu este ceva diferit, 
aşa lucrează toţi, de ani de zile, şi în sectorul 
privat. Deci, nu văd o problemă aici", a explicat 
Florin Cîţu.

Luni, vicepremierul Dan Barna a declarat că 
este prematură o discuţie despre o remaniere 
guvernamentală, menţionând că, în acest 
moment, coaliţia este "stabilă", iar fiecare 
partid este responsabil de performanţa şi 
activitatea miniştrilor săi.

"Văd că această întrebare revine. Premierul 
a fost întrebat de patru ori. (...) În momentul de 
faţă, avem o coaliţie stabilă şi avem un Guvern 
care va adopta, prin intermediul Parlamentului, 
un buget şi vom începe activitatea. Fiecare 
partid din coaliţie este responsabil de 
performanţa şi activitatea miniştrilor săi, e 
prematur să discutăm acum despre orice idee 
de remaniere, pentru că, haideţi, să avem şi 
nişte timp să muncim un pic înainte să 
discutăm de remanieri", a afirmat Barna.

Sâmbătă, premierul Florin Cîţu afirma că 
aşteaptă de la membri i  Cabinetului 
"performanţă" şi "eficienţă". El preciza că la 
jumătatea anului va face o evaluare cu 
"mandatele pe masă", declarându-se 
nemulţumit de faptul că unii dintre miniştri 
optează, în primul rând, pentru subvenţii 
alocate companiilor cu pierderi, decât pentru 
investiţii.

Camera a respins moţiunea simplă împotriva 
ministrului Sănătăţii Vlad Voiculescu

Cîţu: În vară evaluez performanţa miniştrilor şi 
execuţia bugetară şi, apoi, luăm decizii
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Cursurile sunt organizate pe întreg 

parcursul anului. Înscrierile se fac la sediul 
DAJ Teleorman, din Alexandria, zilnic, de luni 
până joi, orele 80,00-16,30. Documentele de 
înscriere se pot depune la sediu sau pot fi 
trimise prin fax la nr: 024/7315651sau prin e-
mail : dgaiatr@yahoo.com;dadr.tr@madr.ro.

Cursurile sunt recunoscute și atestate de 
Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului, 
potrivit legislației în vigoare.

Cei interesați de astfel de cursuri de 
c a l i f i c a r e  v o r  d e p u n e ,  l a  
înscriere,următoarele documente : Cerere 

tip; Copie diplomă studii (minim 8 clase); 
Copie carte de identitate. Informații 
suplimentare se pot obține la telefon – 
0787665517 sau 0769011220.  In urma 
absolvirii cursului, se eliberează :

-Certificat de calificare profesională pentru 
“Lucrător în cultura plantelor”, recunoscut de 
Ministerul Muncii și Învățământului;

 -Certificat de calificare profesională 
pentru “Lucrător în creșterea animalelor”, 
recunoscut de Ministerul Muncii și 
Învățământului. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Agenția de Dezvoltare Regională Sud Muntenia 
organizează, în data de 2 martie 2021, concurs pentru 
ocuparea unui post de expert, în cadrul Serviciului de 
Monitorizare Proiecte POR, la Biroul Județean Teleorman, 
din municipiul Alexandria. Contractul individual de muncă  va 
fi pe durată determinată de 12 luni, din momentul anagajării. 

Cerințe obligatorii pentru ocuparea postului:
- Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în una 

dintre următoarele ramuri de știință: inginerie civilă, inginerie 
electrică, electronică și telecomunicații, inginerie geologică, 
mine, petrol și gaze,ingineria transporturilor, ingineria 
sistemelor, calculatoarelor și tehnologia informației, inginerie 
mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management, 
științe economice;

- Capacitate de lucru în echipă;
- Capacitate de analiză și de sinteză;
- Rezistență la stres și la lucrul peste program;
- Disponibilitate pentru deplasări în regiune și în țară.
Dosarele de înscriere se vor transmite online la adresa de 

e-mail resurseumane@adrmuntenia.ro, până la data de 26 
februarie 2021, ora 14.00.

Concursul se va desfășura la sediul central al ADR Sud 
Muntenia, din muncipiul Călărași, str. Gen. Constantin 
Pantazi, nr. 7A, jud. Călărași, în data de 2 martie 2021, 
începând cu ora 10.00.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 0242/331769, 
persoane de contact: Vișan Mariana-director, direcția OI 
POR, e-mail: da.oi@adrmuntenia.ro și Mâțu Ioana, Șef birou 
resurse umane, e-mail: resurseumane@adrmuntenia.ro. 
Cuprinsul  anunțului, bibliografia, precum și documentele 
necesare înscrierii la concurs pot fi consultate și pe site-ul 
ADR Sud Muntenia, la adresa www.adrmuntenia.ro, 
secțiunea Bibliotecă > Documente utile > Bibliografii 
c o n c u r s u r i  a n g a j a r e ,  l i n k :  
http://adrmuntenia.ro/download_file/document/1230/Concur
s-BJ-Teleorman-SMP-02-03-2021.rar. 

G.Z.

Cursuri de calificare, pentru teleormănenii 
care vor să lucreze în agricultură 

Într-un an de zile va exista 
o nouă lege a salarizării 
unitare, a anunţat, luni, 
ministrul Muncii, Raluca 
Turcan, afirmând că nu mai e 
foarte mult de lucru la 
această lege.

 „Pe fond nu mai avem 
foarte mult de lucru la 
această lege (a salarizării 
unitare – n.r.), dar după ce o 
finalizăm ne trebuie un 
consens politic, evident, în 
coaliţia de guvernare şi 
u l t e r i o r  s ă  î n c e p e m  
negoc ier i le  cu  f iecare  
categorie socio-profesională. 
După aceea să trimitem 
p r o i e c t u l  d e  l e g e  l a  
Parlament, acolo, evident, 
vor avea loc dezbateri pentru 
că nu suntem deţinătorii 
adevărului absolut şi într-un 
final să iasă această lege”, a 
spus Raluca Turcan, luni 
seara, la Realitatea Plus.

Întrebată când va fi gata 
legea, Turcan a răspuns: „Eu 
cred că într-un an de zile am 
putea avea o nouă lege a 
salarizării unitare şi care să 
fie, într-adevăr, unitară”.

„Excepţia a devenit regula 
în sistemul de salarizare 
unitar. Gândiţi-vă că Legea 
153/2019 a plecat de la 
premisa de a fi una cât de cât 
în regulă. S-a creat o grilă de 
creştere pentru salariile de 

bază şi o grilă de creştere 
pentru sporuri, multe dintre 
ele fiind plafonate într-un 
procent de 30 la sută din 
plafonul ordonatorului de 
credit. Dar pe acest principiu 
relativ corect au apărut 
excepţii şi unele categorii 
s o c i o - p r o f e s i o n a l e  a u  
devansat toate etapele de 
creştere, atât pentru salariile 
de bază, cât şi pentru 
sporuri”, a mai spus Turcan.

Ministrul precizează că e 
nevoie de o doză destul de 
mare de precauţie, atunci 
când se vorbeşte de legea 
salarizării unitare.

„O categorie beneficiară 
de excepţie pentru care 
sporurile au ajuns să fie chiar 
85 la sută în plus faţă de 
salariul de bază o reprezintă 

sistemul de sănătate şi 
anume medicii. Şi sunt medici 
care cu sporuri cu tot ajung să 
aibă 85 la sută în plus faţă de 
salariul pe care l-ar avea fără 
sporul de condiţii foarte 
periculoase, foarte dificile. Or 
medicii au fost eroi în această 
etapă. Gândiţi-vă, cum ar fi să 
vină un decident şi să spună: 
<hai, nu ne interesează>”, 
spune Raluca Turcan.

Ministrul a precizat că ăn 
momentul de faţă, în sistemul 
bugetar, există aproximativ 
60.000 de oameni care sunt 
plătiţi cu salariul minim pe 
economie. În acelaşi timp, în 
s i s t e m u l  p r i v a t  a v e m  
aproximativ 1,3 milioane de 
angajaţi plătiţi cu salariul 
minim pe economie.

Shopping-ul  
online continuă 
să se extindă la 
nivelul UE, iar în 
ultimii cinci ani 
cea mai mare 
c r e ş t e r e  a  
cumpărătur i lor  
online în rândul 
utilizatorilor de 
internet a fost 
înregistrată în 
R o m â n i a  ( 2 7  
puncte procentuale - pp), Cehia şi Croaţia (ambele cu 25 pp) 
şi Ungaria (23 pp), arată datele publicate miercuri de Oficiul 
European de Statistică (Eurostat).

În condiţiile în care cumpărăturile clasice sunt afectate de 
restricţiile impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus 
(Covid-19), iar preferinţele şi obiceiurile consumatorilor se 
schimbă, comerţul electronic îşi va continua expansiunea, 
estimează Eurostat.

În 2020, campionii achiziţiilor online din UE au fost 
locuitorii din: Olanda (91%), Danemarca (90%), Germania 
(87%), Suedia (86%) şi Irlanda (81%). La polul opus, cu cel 
mai redus procent, s-au situat Bulgaria (42%) şi România 
(45%).

Cele mai frecvente achiziţii online au fost articolele de 
îmbrăcăminte (inclusiv vestimentaţie sportivă), încălţăminte 
şi accesorii (comandate de 64% din cumpărătorii online), 
filme sau seriale prin intermediul serviciilor de streaming sau 
de descărcare (32%), livrări de la restaurante, lanţuri de fast-
food şi servicii de catering (29%), mobilă, accesorii pentru 
locuinţă şi produse de grădinărit (28%), cosmetice (27%), 
cărţi printate, reviste sau ziare (27%), computere, tablete, 
telefoane mobile sau accesoriile lor (26%) şi muzică prin 
intermediul serviciilor de streaming sau de descărcare 
(26%).

La  Alexandria 

Post de expert monitorizare 
proiecte, scos la concurs! 

România, Cehia, Croaţia şi
 Ungaria, cea mai mare 

creştere din UE a
 cumpărăturilor online

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat 
o strategie pentru persoanele cu dizabilități, 
astfel încât acestea să poată avea un loc de 
muncă.

„Avem o strategie pentru persoanele cu 
dizabilități și în funcție de dizabilități vor 
beneficia de integrare în muncă”, a spus 
Turcan la România TV.

Ea a dat ca exemplu persoanele cu 
dizabilități locomotorii, despre care spune că 
și-ar putea găsi un loc de muncă în domeniul 
IT.

„Toate persoanele cu dizabilități vor primi 
pachete de servicii integrate, care să le faca 
viața mai ușoară”, a adăugat Turcan.

Ministrul Muncii: 
Cred că într-un an de zile vom putea avea 

o nouă lege a salarizării unitare

Turcan: Persoanele cu dizabilități vor 
beneficia de integrare în muncă
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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
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Bib l io teca  Județeană 
„Marin Preda” Teleorman, 
instituție aflată în subordinea 
C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  
Teleorman,  marchează 50 de 
ani de la trecerea  în neființă a 
scri i torului teleormănean 
Miron Radu Paraschivescu.

Miron Radu Paraschivescu 
(2 octombrie 1911, Zimnicea-
17 februarie 1971, București) a 
fost un poet, eseist și publicist 
român,  persona l i ta te  a  
orașului Vălenii de Munte unde 
și-a petrecut mare parte din 
viață.

Cu studii medii și superioare de artă plastică la Cluj-
Napoca și București și studii de filologie la Facultatea de 
Litere din București, Miron Radu Paraschivescu a 
desfășurat o susținută activitate redacțională, debutând 
în anul 1941, cu mare succes, cu volumul „Cântece 
țigănești” (care are mai multe ediții „adăugite“ în 1957, 
1958, 1972 etc.).

Miron Radu Paraschivescu a mai publicat și alte 
remarcabile volume de versuri, printre care se numără 
„Laude” (1953), „Laude și alte poeme” (1959), „Declarația 
patetică” (1960 – volum reunind poeme dintre anii 1935 și 
1948), Poezii (1961 – în colecția Cele mai frumoase 
poezii), „Versul liber” (1965), „Tristele” (1968), „Scrieri” I – 
II (1969), „Ultimele” (1971).

Expoziția de carte organizată cu acest prilej cuprinde 
volume din opera scriitorului, care poate fi vizitată la Sala 
de lectură a instituției în perioada 17-26 februarie 2021. 
Printre cărțile expuse se află și volumele „Miron Radu 
Paraschivescu-eternul eretic”, ediția 2011 și ediția 2013 și 
singura monografie dedicată scriitorului, „Miron Radu 
Paraschivescu”, semnate de Ana Dobre

Cu această ocazie, Ana Dobre a susținut o 
comunicare care poate fi urmărită în cadrul rubricii 
Biblioteca online- Scriitorul lunii, pe site-ul instituției 
www.bjteleorman.ro.

Cornelia RĂDULESCU

Un simplu test de urină neinvaziv poate detecta cu 
precizie cancerul de col uterin, au anunțat oamenii de 
știință de la Universitatea din Manchester, Marea Britanie, 
într-un studiu publicat în Nature.

Testul neinvaziv care detectează cancerul, prin 
analizarea unor probe de urină sau secreții vaginale cu un 
microscop, ar putea avea un beneficiu major pentru 
pacienți dacă este aprobat, au afirmat cercetătorii de la 
Universitatea din Manchester.

În prezent, 
cancerul de col 
u t e r i n  e s t e  
diagnosticat prin 
e f e c t u a r e a  
biopsiei  unor 
celule colectate 
d in inter ioru l  
uterului femeilor. 
În cele mai multe 

cazuri, procedura implică și folosirea unui telescop 
îngust, numit histeroscop, prin care se examinează 
interiorul uterului.

Cu toate acestea, 31% dintre femei trebuie să repete 
procedura din cauza dificultăților tehnice sau a durerilor 
foarte mari pe care le implică examinarea. Totodată, 
multe femei care nu au cancer uterin sunt supuse 
procedurii costisitoare și extrem de dureroase.

Echipa de cercetare, care a publicat un studiu în 
Nature Communications, consideră că noul instrument de 
detectare a cancerului uterin, ale cărui mostre de celule 
pot fi colectate de femei la domiciliu, ar putea fi încorporat 
în practica clinică odată ce vor fi efectuate studii la scară 
largă.

Biblioteca Județeană „Marin Preda”

Miron Radu Paraschivescu, 
50 de ani de la trecerea

 în neființă

Un simplu test de urină
 poate detecta cancerul 

de col uterin

Alocarea celui mai mic buget 
pentru Ministerul Educației, prin 
raportare la PIB, din ultimii 30 de 
ani, va fi „compensată” prin 
fondurile alocate pentru proiecte 
din cadrul Planului Național de 
Redresare  ș i  Rez i l ien ță .  
Propunerile de proiecte care ar 
putea să fie finanțate din 
fondurile europene de urgență, 
făcute la Palatul Cotroceni, 
includ o rețea pilot de școli verzi, 
construirea de creșe eficiente 
energetic și reforma digitală a 
Educației, potrivit unui document 
consultat de Edupedu.ro.

Documentul consultat de 
Edupedu.ro prevede ca în cadrul 
PNRR secțiunea de Educației să 
fie numită „România Educată”.

Prima „reformă” conține 
proiectul Rețeaua școlilor 
verzi

E s t e  v o r b a  d e s p r e  
„dezvoltarea unei rețele-pilot de 
școli sustenabile, prietenoase cu 
mediul, în care există o amplă 
a u t o n o m i e  d e c i z i o n a l ă ,  
p r o m o v â n d  î n  p r o c e s u l  
educațional valorile și prioritățile 
europene, respectul față de 
mediul înconjurător și cetățenia 
activă”. Rețeaua repsectivă ar 
trebui să aibă 200 de școli care 
să intre în pilotarea acestui 
sistem.

„Pilotarea unui sistem care 
oferă o mai largă autonomie 
școlilor selectate, în luarea 
deciziilor (curriculare, financiare, 
administrat ive), salarizare 
d i f e r e n ț i a t ă  b a z a t ă  p e  
performanță și participare activă 
în selecția resursei umane, 
potrvit proiectului. În document 
e s t e  o f e r i t  ș i  e x e m p l e :  
introducerea de cursuri la decizia 
școlii pe teme ce țin de protecția 
mediului, rolul STEAM (concept 
educațional ce se bazează pe 
ideea de educare a elevilor și 
studenților în cinci domenii: 
știință, tehnologii, inginerie, arte 
și matematică, folosind o 
abordare multi-disciplinară și 
ap l i ca tă )  î n  p romovarea  
sustenabilității, cetățenie activă 
și multiculturalitate; organizarea 
ș i  as igu ra rea  resu rse lo r  
financiare pentru un club al 
elevilor axat pe neutralitate 
climatică; prioritizarea și alocare 
investițiilor în dotări și materiale 
didactice; stabilirea criteriilor de 
performanță pentru salarizare 
diferențiată etc.

Investiții în infrastructura 
școlară orientate pe următoarele 
direcții: siguranță (avize ISU, 
sanitare etc), calitate (spații 
adecvate, laboratoare de 

s p e c i a l i t a t e ,  d o t ă r i )  ș i  
sustenabilitate (izolare termică, 
laboratoare de științe ale naturii, 
panouri solare, amenajare spații 
verzi, colectare selectivă etc)”. 

Sunt date apoi exemple de 
investiții: laboratoare cu dotări 
adecvate pentru promovarea 
STEAM, laboratoare de științe 
a l e  n a t u r i i / m e d i u  ș i  
sustenabilitate, spații verzi în 
care b iodivers i tatea este 
conservată, organizarea de 
cluburi ale elevilor axate pe zona 
de ecologie și protecția mediului 
etc.

Școli profesionale duale cu 
acces la universitate

A doua măsură este aici o 
rețea de școli profesionale în 
sistem dual, eficiente energetic. 
Documentul citat prevede 
„construcția a 8 campusuri de 

educație profesională de tip dual, 
în centre universitare mari, ai 
căror absolvenți au acces la o 
r u t ă  c o m p l e t ă ,  i n c l u s i v  
învățământ superior”.

„Construcția și dotarea a 8 
c a m p u s u r i  d e  e d u c a ț i e  
pro fes iona lă  ISCED 3-5 ,  
eficiente energetic. Vor fi 
organizate în câte un centru 
economic și universitar major din 
diverse regiuni de dezvoltare, 
urmărind inclusiv să crească 
accesul la formarea profesională 
în regim dual pentru tinerii din 
regiuni monoindustriale sau cu 
nivel scăzut de activitate 
economică. Aceste campusuri 
vor permite elevilor accesul la un 
număr mare de oportunități de 
formare practică și continuarea 
s tud i i l o r  î n  s i s temu l  de  
învățământ superior”, se arată în 
document.

Creșe eficiente energetic – 
programe de formare pentru 
educatori

„Construcția a 200 de creșe 
eficiente energetic, necesare 
pentru a extinde rata de 
participare la educația ante-
preșcolară, care în România 
ajunge la circa 15%, fiind printre 
cele mai mici din Uniunea 
Europeană.

Dezvoltarea unor programe 
de formare a personalului 
didactic și de îngrijire pentru 
u n i t ă ț i l e  d e  e d u c a ț i e  
antepreșcolară, cu o amplă 
componentă practică”. 

P e n t r u  d i g i t a l i z a r e a  
Educației, proiectul prevede 
realizarea umei platforme de 
învățământ online. Platformă 
națională pentru predare online, 
atât asincron cât și sincron, 
disponibilă gratuit pentru toate 

u n i t ă ț i l e  d e  î n v ă ț ă m â n t  
preuniversitar de stat, care 
include printre altele: un catalog 
virtual, o bibliotecă online, 
manuale și materiale auxiliare în 
format electronic).

Apare programul „Primul 
student din familie”

Acest program umărește 
„ f ac i l i t a rea  accesu lu i  l a  
învățământul terțiar pentru tinerii 
din medii dezavantajate atât prin 
măsuri suport cât și prin 
as igurarea in f rast ructur i i :  
cămine, biblioteci și centre de 
lectură, laboratoare” și are 
umătoarele componente:

„Strategie națională de 
extindere a accesului la educația 
t e r ț i a r ă  ș i  d e z v o l t a r e a  
Programului Național „Primul 
student din familie”, care va 
facilita accesul tinerilor din medii 
dezavantajate la educația 
terțiară, prin intermediul unor 
burse sociale și a altor măsuri de 
sprijin, cu respectarea principiilor 
egalității de șanse și a egalității 
de gen.

Construcția sau renovarea de 
cămine studențești, eficiente 
energetic, în marile centre 
universitare, care să ofere cu 
precădere spații de cazare 
studenților la programele de 
licență, reducând astfel costurile 
indirecte ale școlarității. Se vor 
concentra în orașele cu cel mai 
mare deficit (cifre absolute) în 
asigurarea cazării.

Investiții în infrastructură 
astfel încât să fie sigură, oferind 
studenților suficiente spații 
pentru derularea procesului 
educațional, biblioteci și centre 
de lectură, centre sportive și 
spații de recreere, laboratoare cu 
echipamente de ultimă generație

”Digitalizarea sistemului de 
educație

”Platformă pentru predarea 
online. Va include o aplicație 
sigură pentru predare asincron, 
mixt sau sincron.

Platforma va include toate 
manualele și auxiliarele utilizate 
în procesul educațional, în 
format online, cu titlu gratuit. 
Autorizarea unui manual sau 
m a t e r i a l  d i d a c t i c  v a  f i  
condiționată de existența unei 
versiuni online interactive. 

P l a t f o r m a  v a  p e r m i t e  
c e n t r a l i z a r e a  n o t e l o r  ș i  
absențe lor,  d ip lomelor  ș i  
progresului individual, putând 
oferi inclusiv o statistică de date 
agregate la nivel național.  

Va exista și o bibliotecă de 
tutoriale, materiale suport, baterii 
de teste etc. menite să sprijine 
cadrele didactice și elevii. 
Totodată, va permite aplicarea 
de teste online și lucrul pe grupe 
de elevi.

Personalul didactic și didactic 
auxiliar va fi format pentru a 
putea utiliza platforma.

Administrarea, actualizarea, 
dezvoltare și  gestionarea 
platformei vor fi garantate și 
realizate în funcție de nevoile 
sistemului de educație.

Dig i ta l izarea serv ic i i lor  
administrative în toate unitățile 
de învățământ și la nivel de 
sistem”

Propunerile Cotroceniului pentru 
Planul Național de Redresare și Reziliență



8 DIVERSE

Uneori oamenii din jurul meu m-au dezamăgit... Poate a 

fost doar vina mea. Dar oare unde am greșit? Acordându-le 

atenție? Arătându-le că îmi pasă, că știu să ascult? 

Arătându-le cât de mult țin la ei? Sprijinindu-i mereu? 

Atunci, îmi asum responsabilitatea pentru fiecare greșeală. 

Naivitatea mă reprezintă și totuși încerc să mai am 

încredere în oameni. Mi-au demonstrat că atunci când știu 

mai multe despre mine devin vulnerabil în fața lor. Noi facem 

alegerile... Uneori bune, alteori greșite, dar acest lucru îl 

aflăm o dată cu trecerea timpului. Îi alegem pentru ceea ce 

par a fi... Uneori însă, ne rănesc sufletul. Rănile sufletului se 

acoperă, dar nu se închid; mereu dureroase, mereu gata să 

sângereze când le atingem, ele rămân în inimă vii și deschise. 

Am învățat că nu timpul le vindecă... Ci oamenii, prin 

dragoste. Încă mai am încredere în ei...

Mihail TĂNASE

- Dragule, ce părere ai despre relaţia noastră..?

- Numără stelele de pe cer şi o să-ţi dai seama.

- Daaa, este infinită!!

- Nu, este o pierdere de timp…

***

O doamnă intră la farmacie şi îi cere farmacistului 

arsenic. Farmacistul întreabă:

– Doamnă, la ce vă trebuie arsenicul?

– Să-l omor pe soţul meu!

– Doamnă, nu pot să vă vând arsenic pentru acest motiv, 

îmi pare rău, spune farmacistul.

Atunci doamna scotoceşte în poşetă şi scoate o 

fotografie cu soţul ei care făcea dragoste cu soţia 

farmacistului. Acesta se uită la fotografie şi spune:

– Ah, scuzaţi-mă, n-am ştiut că aveţi reţetă.

Pastila de râs

Pandemia de coronavirus riscă să 
declanşeze o criză mondială a alimentelor, mai 
ales în regiunile sărace ale planetei, unde 
hrana şi alimentele de bază devin tot mai 
scumpe şi mai greu de obţinut, informează The 
Guardian.

„Lanţul de aprovizionare cu produse 
agroalimentare s-a redus din cauza COVID-
19. Hrana a devenit mai scumpă şi, în unele 
regiuni, complet inaccesibilă. Aprovizionarea 
cu mâncare va fi o problemă mult mai 
complicată în 2021 comparativ cu 2020”, a 
declarat Agnes Kalibata, raportor special al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi fost 
ministru al Agriculturii din Rwanda.

Conform unui raport global privind crizele 
alimentare, 183 de milioane de persoane au 
fost încadrate „în situaţie de stres” – la un pas 
de foamete acută şi cu riscul de a ajunge într-o 
situaţie de criză sau într-o stare mai gravă, în 
cazul confruntării cu un şoc sau un factor 
stresant, precum pandemia de COVID-19.

Astfel, creşterea preţului la produsele 
alimentare şi accesul restrâns la resurse riscă 
să provoace o criză alimentară care să îi 
expună şi mai mult foametei pe cei care trăiesc 
în sărăcie, a avertizat  raportorul ONU.

„Principalul impact (al pandemiei) a fost 
asupra pieţelor agroalimentare. Restricţiile şi 
lockdown-ul impus de autorităţi au determinat 
închiderea acestor pieţe, decizii care i-au 
afectat pe fermieri şi agricultori”, a spus 
Kalibata.

Raportorul ONU a a evidenţiat situaţia 
ţărilor din Africa, în condiţiile în care majoritatea 
acestora se confruntă cu serioase probleme 
cauzate de creşterea preţurilor la alimente, 
concomitent cu situaţia de criză provocată de 
secetele din Africa de Est.

Problema alimentaţiei e prezentă şi pe 
continentul asiatic, unde se constată deja o 

creştere „rapidă” a preţurilor la alimente în 
Thailanda, de pildă, conform reprezentantului 
Naţiunilor Unite.

„Suntem într-o cursă contra-cronometru. 
Anul acesta ne confruntăm cu o ameninţare 
mai mare, deoarece economiile ţărilor s-au 
restrâns”, a spus Agnes Kalibata.

Conform raportului Reţelei globale de 
combatere a crizelor alimentare, 135 de 
milioane de persoane din 55 de ţări şi teritorii s-
au confruntat în 2019 cu „insecuritate 
alimentară acută”.

Reţeaua globală de combatere a crizelor 
alimentare este o alianţă mondială declanşată 
la iniţiativa Uniunii Europene, Organizaţia 
pentru Alimentaţie şi Agricultură a ONU (FAO) 
şi Programul Alimentar Mondial al ONU (WFP).

De asemenea, 75 de milioane de copii erau 
subdezvoltaţi şi 17 milioane erau subponderali, 
conform acestui raport.

183 de milioane de persoane au fost 
încadrate „în situaţie de stres” – la un pas de 
foamete acută şi cu riscul de a ajunge într-o 
situaţie de criză sau într-o stare mai gravă, în 
cazul confruntării cu un şoc sau un factor 
stresant, precum pandemia de COVID-19.

Mai bine de jumătate (73 de milioane) dintre 
cele 135 de milioane de persoane vizate de 
raport trăiesc în Africa, 43 de milioane trăiesc în 
Orientul Mijlociu şi Asia, iar 18,5 milioane 
provin din America Latină şi Caraibe.

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

Ingenuity, un experiment tehnologic, se pregătește pentru 
primul zbor controlat pe Planeta Roșie. Atunci când roverul 
Perseverance al NASA va ateriza pe Marte la data de 18 
februarie 2021, acesta va avea la bord un pasager mic și 
vânjos, anume Ingenuity, elicopterul pentru Marte.

Elicopterul cântărește în jur de 1,8 kilograme pe Pământ și 
are un fuzelaj de mărimea unei cutii cu șervețele. Inginerii de la 
Jet Propulsion Laboratory (JPL) al NASA din California de Sud 
știau că este posibil din punct de vedere teoretic să zboare în 
atmosfera subțire a lui Marte, însă nimeni nu era sigur dacă va 
putea fi construit un vehicul destul de puternic pentru a zbura, 
comunica și supraviețui în mod autonom având în vedere 
restricțiile extreme asupra masei sale.

Ingenuity a trecut cu brio de vibrațiile intense ale lansării din 
30 iulie 2020, trecând cu bine și de verificările cercetătorilor în 
timp ce așteaptă să cadă prin atmosfera marțiană. Totuși, 
primul zbor al elicopterului va avea loc abia după o lună de la 
aterizare pentru că inginerii NASA care se ocupă de rover și 
elicopter au nevoie de timp pentru a se asigura că ambii roboți 
sunt pregătiți.

România reală
Încrederea sau 

gânduri din scaunul cu rotile

Ingenuity, primul elicopter care
 zboară pe o altă planetă

Vulcanul Etna, situat pe 
Insula Sicilia, în sudul Italiei, a 
erupt, marţi seară, degajând 
lavă şi cenuşă, informează 
agenţia ANSA şi cotidianul La 
Repubblica.

Este vorba de o erupţie a 
craterului din partea de sud-
est a vulcanului Etna, iar 
cenuşa se îndreaptă spre 
s u d .  O  p o r ţ i u n e  d e  
dimensiuni reduse a conului 
vulcanului s-a prăbuşit, iar o 
cantitate mică de resturi 
piroclastice a ajuns în Valea 
Bove.

Este vorba de cea mai 
semnif icat ivă erupţ ie a 
Vulcanului Etna din ultimii ani, 
n o t e a z ă  c o t i d i a n u l  L a  
Repubblica.

Cea mai recentă erupţie a 
Vulcanului Etna, cel mai activ 
din Europa, avusese loc pe 18 
ş i  19 ianuar ie,  potr iv i t  
Mediafax.

Etna este cel mai înalt 
vulcan activ din Europa, cu o 
înălţime de 3.350 de metri. 
U n a  d i n t r e  c e l e  m a i  
i m p o r t a n t e  e r u p ţ i i  a l e  
vulcanului de pe insula Sicilia 

a avut loc în anul 1928, când 
un flux puternic de lavă a dus 
la distrugerea aproape totală a 
oraşului Mascali.

Într-un top al celor mai 
activi vulcani ai lumii, în ceea 
ce privește cantitatea de 
lavă adusă la suprafață, 
Etna ocupa locul al doilea – 
după vulcanul Kilauea din 
Hawaii. De cel puțin 2000 de 
ani, Etna erupe aproape 
continuu, lava ieșind la 
suprafață nu numai prin cele 
4 cratere din varf, ci și prin 

sutele de fisuri de pe coastele 
muntelui.

În anul 2013, vulcanul Etna 
a  fos t  i nc lus  pe  l i s ta  
patrimoniului natural mondial 
UNESCO.

ONU: Pandemia de COVID riscă 
să declanşeze o criză alimentară globală

Vulcanul Etna a erupt din nou



1404: S-a născut Leon Battista Alberti, umanist italian, 
arhitect, principal iniţiator al teoriei artei Renaşterii (d. 
1472).
1455: A murit Fra 

Angelico, pictor 
italian (n. 1395).
1535: A murit 

Heinrich Cornelius 
Agrippa, astrolog şi 
alchimist german (n. 
1486).
1546: A murit 

M a r t i n  L u t h e r ,  
reformator religios 
german (n. 1483).
1564: A murit 

M i c h e l a n g e l o  
B u o n a r r o t i ,  
sculptor, pictor, 
arhitect şi poet 
italian (n. 1475).
1745: S-a născut Alessandro Volta, fizician italian (d. 

1827).
1886: A murit Constantin D. Aricescu, poet, prozator şi 

dramaturg român (n. 1823).
1929: A avut loc prima transmisie de teatru radiofonic la 

Radiodifuziunea Română.
1930: Descoperirea celei de–a noua planete a sistemului 

solar – Pluto – de către americanul Clyde Tombaugh.
1933: S-a născut Sir Bobby Robson, fotbalist englez, 

antrenor şi selecţioner al Naţionalei de fotbal a Angliei (d. 
2009).
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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 Guşti! 
Şi apoi mănanci 14:00 Telejurnal 
15:10 Akzente 17:10 Furtună la 
palat 18:30 Handbal feminin: SCM 
Râmnicu Valcea – CSM Bucureşti 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Reconstituiri - Pacepa - un 
general din Est 23:00 Fantomele 
fiordului 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Februarie

Este o zi favorabila 
n e g o c i e r i l o r  s i  
comunicarii. In cursul 
diminetii plecati intr-o 
calatorie in interesul 
f a m i l i e i .  N u  v a  
angajati in discutii in 
contradictoriu cu o 
ruda mai in varsta!

Reusiti, in sfarsit, sa 
rezolvati o problema 
financiara. Este un 
moment bun pentru a 
v a  o c u p a  d e  
p r o b l e m e l e  
persoanelor mai in 
varsta. Aveti grija sa va 
respectati promisiunile!

Aveti contacte cu 
persoane importante, 
care contribuie la 
reusita unei afaceri. 
M u n c a  d e p u s a  
incepe sa dea roade. 
Acordati mai multa 
atentie membrilor 
familiei!

Aveti ocazia sa 
m e r g e t i  i n t r - o  
excursie cu prietenii. 
Ar fi bine sa nu va 
eschivati. Nu va mai 
ganditi la cheltuielile 
pe care le presupune 
excursia! Meritati sa 
va relaxati.

Aveti idei bune, 
care merita sa fie puse 
in practica. Pentru a 
realiza ce v-ati propus, 
depune t i  e fo r tu r i  
sustinute si acceptati 
ajutorul prietenilor. 
Relatiile sentimentale 
sunt bune.

Reusiti sa rezolvati 
o  p r o b l e m a  
s e n t i m e n t a l a .  
Relatiile cu persoana 
iubita sunt excelente. 
Este o zi prielnica 
proiectelor de viitor si 
c o n t a c t e l o r  c u  
persoane importante.

Aveti capacitatea 
de a va adapta cu 
usurinta unor situatii 
noi si sa luati rapid 
decizii inspirate. Va 
pu te t i  ocupa  de  
probleme serioase de 
a f a c e r i  s a u  a l e  
familiei. 

Aveti ocazia sa va 
dovediti talentul si 
creativitatea. Petreceti 
dupa-amiaza alaturi 
de partenerul de viata. 
Nu faceti promisiuni 
pe care sa nu sunteti 
sigur ca le veti putea 
respecta!

Aveti parte de o zi 
dificila, cu numeroase 
probleme de rezolvat 
la locul de munca si 
acasa. In privinta 
relatiilor parteneriale, 
va recomandam sa 
d a t i  d o v a d a  d e  
diplomatie.

BERBEC

Aveti ocazia sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in viata dv., 
mai ales pe plan 
sentimental. Relatiile 
cu partenerii de afaceri 
sunt favorizate. Va 
recomandam sa evitati 
speculatiile.

Puteti investi cu 
incredere in afaceri, 
pentru ca parcurgeti o 
perioada favorabila. 
P u t e t i  r e z o l v a  
probleme financiare 
dificile. Seara, va 
simtiti excelent la o 
petrecere cu prietenii. 

Dupa o perioada 
de dezamagiri, puteti 
spune ca ghinionul s-
a terminat pentru dv. 
Pe plan profesional, 
acum aveti ocazia sa 
va afirmati la justa 
d u m n e a v o a s t r a  
valoare.

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 Profu' 22:30 Pe 
bune?! 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Timp limită  02:00 Ce se 
în tâmplă doctore? 02:30 
Vorbeşte lumea  

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 Lara Croft: 
Tomb Raider 00:30 Observator 
– Sport 01:00 Adela  03:45 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  05:00 
Pastila de râs 06:00 Pastila de 
râs

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 Focus 22:30 Starea 
naţiei 23:30 Tâlc Talk 00:00 
Lumea de dincolo 2: Evolutia 
02:30 Sacrificii în numele iubirii  
03:30 Sănătate cu stil 

08:45 La bloc 11:15 
Gloria 13:30 Șef, și puțin 
mai mult! 15:45 Cele 
două fețe ale dragostei 
18:15 La bloc 20:30 
Adâncul albastru 22:45 
Raidul 2 02:00 Adâncul 
albastru  04:00 La bloc  
05:15 La Maruţă 

07:30 România…în bucate  08:00 
Glasul inimii 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Telejurnal 
11:30 Cupa Mondiala de schi – sarituri 
la Rasnov 13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 Natură şi aventură  14:00 
Documen ta r  360°  Geo  15 :00  
Teleșcoala 16:00 Handbal feminin: 
Gloria Buzau – HC Zalau 17:30 
Primăverii 17:58 #NuExistaNuSePoate! 
19:00 Telejurnal 20:00 Câştigă 
România! 21:10 În apărarea fiului 22:45 
#NuExistaNuSePoate!  23:45 Câştigă 
România! 

07:15 Eu și monstrul meu 09:00 
Marea Neagră 10:50 Graba strică 
treaba 12:35 Harry Potter și 
Talismanele Morții: Partea 2 14:35 
Dispari în 60 de secunde 16:25 
Bărbați în negru 3 18:05 Asiatici 
bogați și nebuni 20:00 Johnny 
English... se întoarce! 21:40 Karate 
Kid 23:50 Bun venit în Zombieland 
01:15 Banii vorbesc 02:45 The 
P o s t c a r d  K i l l i n g s  0 4 : 2 5  
Supravieţuitorii 06:00 Bărbați în 
negru 3
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Germanul Reagy Ofosu (29 de ani), unul 
dintre fotbaliștii care aduc un plus de fantezie în 
jocul Universității Craiova, va lipsi mai mult de o 
lună de pe teren.

Ghinioanele se țin lanț de fotbalistul născut 
în Hamburg. Extrema stângă a formației de pe 
"Ion Oblemenco" devine indisponibil pentru o 
perioadă semnificativă și nu-i va putea ajuta pe 
olteni în lupta pe cele două fronturi, Liga 1 și 
Cupa României.

Reagy Ofosu s-a accidentat și va lipsi peste 
30 de zile 

Jucătorul german de origine ghaneză s-a 
accidentat în partida Universitatea Craiova - FC 
Argeș 1-1, pe 29 ianuarie, a revenit la 

antrenamente recente, dar a suferit o ruptură 
musculară.

Sursa menționată scrie că jucătorul 
transferat de la FC Botoșani va absenta din 
lotul lui Marinos Ouzounidis mai mult de o lună, 
astfel că antrenorul grec al oltenilor va avea 
mari bătăi de cap pentru a-l înlocui pe creativul 
fotbalist cotat la 700.000 de euro.

Universitatea Craiova l-a transferat de la 
Botoșani pe Ofosu pentru suma de 150.000 de 
euro

Crescut la școala de fotbal a clubului 
Hamburg, Reagy Ofosu a fost adus în România 
de Valeriu Iftime, la FC Botoșani, în vara lui 
2019, liber de contract. A avut câteva evoluții 
încântătoare pentru trupa din Moldova, au intrat 
pe fir pentru transferul său mai multe formații 
din România, dar în cele din urmă Craiova i-a 
obținut semnătura pentru 150.000 de euro.

Ofosu a marcat trei goluri și a reușit un assist 
în 14 partide pentru echipa patronată de Mihai 
Rotaru. Universitatea Craiova joacă vineri, 
acasă, de la ora 20:30, cu FC Hermannstadt, 
într-un meci din etapa a 24-a a Ligii 1. 

Craiova se situează pe locul al treilea, cu 44 
de puncte după 23 de meciuri disputate în acest 
sezon din Liga 1.

SPORT

Managerul sportiv al echipei Dinamo, Marius Nicolae, a 
dezvăluit că a trupa din Ștefan cel Mare a încercat să-l 
transfere pe portughezul Yazalde, care a mai evoluat în 
România pentru Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș și 
Hermannstadt. 

În prezent jucător liber după despărțirea de echipa din 
Arabia Saudită Najaran SC, atacantul în vârstă de 32 de ani 
care poate evolua și ca mijlocaș stânga a lăsat o bună impresie 
în România. 

Marius Nicolae dezvăluie că Yazalde a refuzat formația lui 
Jerry Gane din cauza situației financiare a clubului roș-alb, dar 
susține că mai există șanse de a-l aduce pe atacant la Dinamo.

"Am tot încercat de la începutul lui ianuarie să aducem un 
atacant, dar este foarte greu. Ce atacant poţi aduce în 
momentul de faţă să fie la un nivel fizic bun şi cu cifre bune? 
Suntem îngrădiţi şi de problema jucătorilor extracomunitari şi 
ne rămân foarte puţine opţiuni

Am fost foarte aproape de Yazalde Pinto, ni l-am dorit foarte 
mult. Cel care a fost la Astra, Hermannstadt, Gaz Metan... L-
am vrut foarte mult pentru că ştia foarte bine campionatul şi 
care a marcat pe unde a fost. Era un jucător cu foarte multe 
atuuri, dar nu a vrut să vină din cauza problemelor financiare.

A tot avut oferte din vară, inclusiv de la Astra şi 
Hermannstadt. Ultima dată a semnat în liga a doua din Arabia 
Saudită, e de 10 zile treaba asta. Şi acolo alte probleme mari. 
S-a schimbat antrenorul portughez care îl adusese, a plecat 
directorul sportiv... A semnat şi a şi reziliat deja, din anumite 
probleme. Era genul de atacant care ne putea ajuta", a 
dezvăluit Marius Nicolae. 

Dinamo se află pe locul 11, cu 26 de puncte după 23 de 
etape. Echipa lui Jerry Gane va juca duminică, în deplasare, cu 
Astra, de la ora 20:30, într-o partidă din etapa a 24-a a Ligii 1. 
Trupa din Ștefan cel Mare are în prezent patru atacanți în lot: 
Nemec, Gueye, Moldoveanu și Măgureanu.

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.

Dinamo insistă pentru un
 atacant care a mai jucat în 

România. Anunțul lui 
Marius Nicolae

Constantin Budescu a fost 
dorit de FCSB în această 
iarnă, dar a ales să meargă în 
Arabia Saudită, la FC Damac.

Gigi Becali a dezvăluit că l-
a sfătuit să semneze cu 
gruparea saudită, pentru 
partea financiară, dar a lăsat 
de înțeles că, în cele din urmă, 
Constantin Budescu va reveni 
la FCSB, la finalul sezonului. 
Valeriu Răchită, un apropiat 
de-ai mijlocașului ofensiv, 
susține, însă, că Budescu are 
alte planuri.

Echipa la care vrea să 
revină Constantin Budescu în 
Liga 1 nu este FCSB

Valeriu Răchită, care l-a 
antrenat  pe Constant in  
Budescu la Petro lu l ,  a 
transmis că mijlocașul vrea să 
revină, chiar din vară, la 
gruparea ploieșteană, dar 

doar în cazul în care echipa va 
promova.

”Pentru Budescu, prima 
opțiune va fi Petrolul, dacă 
echipa va promova în Liga 1. 
Sunt sigur că va alege 
Petrolul, e cu sufletul lângă 
echipă”, a declarat Valeriu 
Răchită.

Î n a i n t e a  r e l u ă r i i  
campionatului, Petrolul este în 

afara locurilor de play-off din 
Liga 2, pe locul nouă, cu 21 de 
puncte, două în spatele 
Universității Cluj, ocupanta 
poziției a șasea.

În prima etapă din 2021, 
P e t r o l u l  v a  î n t â l n i  
Metaloglobus, echipa de pe 
locul șapte, meci programat 
marți, de la ora 19:00.

Ante Vukusic nu a făcut parte din lotul 
FCSB-ului la meciul de runda trecută, pierdut 0-
1 cu Hermannstadt, și s-a speculat că decizia i-

ar fi aparținut lui Gigi Becali și a fost luată din 
cauza nemulțumirilor patronului legate de 
evoluția atacantului croat.

Ante Vukusic a ținut să nege speculațiile, 
într-o declarația oferită publicației croate 

Sportklub, susținând că, de fapt, nu a fost inclus 
în lotul pentru deplasarea de la Mediaș din 
cauza unei accidentări.

De ce nu a făcut parte Ante Vukusic din lotul 
FCSB-ului în ultima etapă

”Au fost minciuni. Am o problemă la aductori 
și din cauza asta am ratat ultimul meci. Nu am 
avut nicio discuție în contradictoriu cu Gigi 
Becali”, a declarat Ante Vukusic.

Ante Vukusic, golgheterul Sloveniei sezonul 
trecut, când a jucat la Olimpija Ljubljana, a 
semnat cu FCSB în luna ianuarie și a bifat 
apariții în trei partide pentru ”roș-albaștri”, 15 
minute cu Dinamo, o repriză cu Academica 
Clinceni și alte 25 de minute împotriva rivalei 
din ”Ștefan cel Mare”, în Cupă.

Atacantul croat a fost aproape să marcheze 
pentru FCSB chiar la debut, dar șutul său din 
finalul partidei de campionat cu Dinamo a lovit 
bara.

Pierdere importantă pentru 
Universitatea Craiova. Cât va lipsi Reagy Ofosu

Constantin Budescu vrea să revină în Liga 1, 
dar nu la FCSB! Cine e ”prima variantă” 

și de ce depinde transferul

Ante Vukusic a dezvăluit de ce a fost lăsat 
în afara lotului la ultimul meci
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