
Polițiștii au întrerupt 
două evenimente private, 
î n  A l e x a n d r i a  ș i  
Drăgănești-Vlașca, pentru 
c ă  o r g a n i z a t o r i i  ș i  
participanții nu respectau 
măsurile anti Covid 19. 
Toți participanții au fost 
s a n c ț i o n a ț i  
contravențional.

Aproximativ 800 de 
persoane legitimate, 199 
de obiective și peste 300 de autovehicule au fost verificate de polițiști în cadrul 
activităților desfășurate în ultimele 48 de ore la nivelul județului Teleorman.

(Continuare  în  pagina  2)

În ultimele 24 de ore, 
p o m p i e r i i  m i l i t a r i  
teleormăneni au fost solicitați 
să intervină pentru stingerea 
a două incendii de locuințe, în 
local i tă ț i le  Mer ișani  ș i  
Călmățuiu de Sus.

La Merișani, norocul a 
făcut ca focul să fie observat 
la timp de proprietar, seara, în 
jurul orei 18.30, solicitând 
rapid sprijinul pompierilor din 
cadrul Punctului de lucru 
Dobrotești, care au intervenit 

cu o autospecială de lucru cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.
(Continuare  în  pagina  2)

În anii 2021-2022, deci în 
perioada de tranziție către noua 
Politică Agricolă Comună, fermierii 
români vor avea la dispoziție 3 

miliarde de euro, din fonduri 
europene nerambursabile, pentru 
investiții în agricultură. La această 
oră,  Min is teru l  Agr icu l tur i i ,  

împreună asociațiile reprezentative 
ale fermierilor, stabilesc măsurile 
de finanțare care să răspundă cât 
mai bine nevoilor fermierilor 
români, astfel încât toți banii să fie 
absorbiți.

Conform unor  surse d in  
interiorul MDAR, sesiunile  din 
acest an de depunere a proiectelor 
pentru accesarea de fonduri 
europene nerambursabile de către 
fermieri ar putea fi demarate după 
data de 1 mai a.c. Conducerea 
MADR declară că vrea să deschidă 
cât mai repede submăsurile de 
finanțare 6.1, 6.2, 6.3 și 6.4, iar 
acest lucru s-ar putea întâmpla 
undeva la jumătatea lunii mai. 
Celelalte măsuri, cum ar fi 4.1 sau 
4.2, vor fi deschise în a doua 
jumătate a anului, cel mai probabil 
în perioada august-septembrie.

(urmare  din  pagina  1)
Deși mai este ceva timp până la 

lansarea măsurilor de finanțare, 
fermierii trebuie să-și pregătească 
proiectele, în așa fel încât la 
d e s c h i d e r e a  m ă s u r i l o r  ș i  
submăsurilor să aibă șanse foarte 
mari pentru a primi finanțarea 
nerambursabilă.  

În perioada de tranziție 2021-
2022 ,  fe rm ie r i i  român i  au  
posibilitatea de a accesa fonduri 
e u r o p e n e  n e r a m b u r s a b i l e ,  
depunând proiecte pe 14 măsuri și 
submăsuri de finanțare, pentru noi 
investiții agricole și dezvoltarea 
propriior exploatații agricole. 

(Continuare  în   pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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($) 1 USD
4.0188 lei

1 XAU 
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(£) 1 GBP 
5.6364 lei

(Gramul
de aur)

4

7
CAS Teleoman:

Noul Contract-cadru 
va intra în vigoare 
începând cu 1iulie 

2021

Mistreții, 
principalul vector de
 răspândirea a pestei

 porcine africane 

Fermierii trebuie să-și pregătească proiectele 
pentru investiții cu bani de la UE! 

Coșul de fum 
continuă să producă pagube

Două evenimente private au fost întrerupte 
de polițiști pentru că nu se respectau 

măsurile anti COVID 10



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Incendiul a fost stins înainte de a se 

propaga la întreaga casă de locuit, fiind 
distruse doar scândurile din lemn ale 
tavanului, aflate în apropierea coșului de fum. 
Pagubele au fost estimate la suma de 50 de 
lei, iar valoarea bunurilor salvate la peste 
20000 de lei.

În localitatea Călmățuiu de Sus, o bătrână 
de aproape 80 de ani, ce locuia singură, a 
reușit să se salveze în ultimul moment din 
incendiul izbucnit la locuința sa, în jurul orei 
01.45. Alertați pe numărul unic pentru apeluri 
de urgență 112, pompierii militari din cadrul 
Detașamentului Turnu Măgurele s-au 
deplasat rapid la locul evenimentului cu două 
autospeciale de stingere și o ambulanță 
SMURD.Incendiul a fost stins în limitele 
găsite, pompierii reușind să salveze jumătate 
din locuință, cu toate că una dintre cele două 
buteliileaflate în interior a explodat.După 
aproape trei ore, salvatorii au reușit să stingă 
toate focarele și să îndepărteze elementele 

distruse de foc. Cauza probabilă a acestui 
incendiu a fost coșul de fum deteriorat care a 
permis scânteilor să ajungă pe materialele 
combustibile.

Pentru prevenirea unor evenimente 
asemănătoare, salvatorii teleormăneni vă 
recomandă să verificați și curățați periodic 
coșurile de evacuare a fumului de funingine. 
De asemenea, evitați introducerea în coșuri și 
burlane a elementelor combustibile ale 
acoperișului sau planșeului. Izolați coșurile de 
fum față de elementele combustibile ale 
planșeelor prin îngroșarea zidăriei de 
cărămidă a acestuia cu 25 cm. În spațiul dintre 
coș și planșeu se recomandă introducerea 
unui strat de materiale necombustibile.

Foarte important! Inspectoratul pentru 
Situații de Urgență „A.D. Ghica” al județului 
Teleorman solicită cetățenilor anunțarea 
tuturor situațiilor care pot pune în pericol viața, 
bunurile sau mediul înconjurător pe numărul 
unic pentru apeluri de urgență 112.

C. DUMITRACHE

După ce s-a întors vineri, 19 februarie 2021, din Italia cu 

avionul, magnatul Ioan Niculae a fost așteptat la aeroport de 

polițiștii care l-au reținut. După două ore petrecute în sediul 

aeroportului, acesta a fost dus la penitenciarul Rahova.

Omul de afaceri Ioan Niculae, patronul holdingului 

Interagro şi al clubului de fotbal Astra Giurgiu, a fost 

condamnat definitiv, joi, 18 februarie, la 5 ani de închisoare 

cu executare. Decizia a fost dată de Curtea de Apel 

Bucureşti, după ce, Tribunalul Bucureşti îl condamnase la 3 

ani şi 6 luni de închisoare pentru instigare la evaziune fiscală, 

instigare la spălare a banilor şi cumparare de influenţă. 

Decizia Curții de Apel este definitivă și nu mai poate fi 

atacată. În plus, instanța i-a interzis lui Niculae și dreptul de 

a fi acționar, asociat sau administrator al unei societăţi 

comerciale, pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei.

În ce privește pe actuala soţie a miliardarului, Nicoleta 

Mariana Niculae, fostă Toncea, Curtea de Apel a menținut 

aceeași pedeapsă pe care a dat-o și Tribunalul București în 

faza de fond a procesului, respectiv o condamnare de 3 ani cu 

suspendare, pentru complicitate la evaziune fiscală şi 

complicitate la spălare a banilor. Ioan Niculae s-a remarcat 

prin faptul că a susținut cât de cât dezvoltarea orașului 

Zimnicea, drept pentru care actualul primar Petre Pârvu ar 

trebui să-i fie recunoscător. Ioan Niculae s-a mai remarcat 

pentru faptul că în perioada în care Victor Ponta era premier, 

din interes pur financiar s-a alăturat muncitorilor de la 

Combinatul chimic din Turnu Măgurele și a intrat în grevă, 

solicitând achiziționarea de gaz mai ieftin pentru combinat. 

Astazi nu se știe daca Ioan Nicolae va executa toată 

pedeapsa de 5 ani la Rahova alături de cunoștința sa Liviu 

Nicolae Dragnea, fostul președinte al Partidului Social 

Democat sau va sta după gratii probabil doar un an și ceva, 

beneficiind de o reducere a pedepsei având în vedere că are 

peste 60 de ani, dar și de scăderea perioadei deja petrecută 

după gratii, la precedenta condamnare, de un an și aproape 4 

luni.

Ioan DUMITRESCU

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

Coșul de fum continuă să producă pagube

Două evenimente private au fost întrerupte 
de polițiști pentru că nu se respectau 

măsurile anti COVID 10
(urmare  din  pagina  1)
Scopul acțiunilor este de 

prevenire și combatere a 
infectării, precum și limitarea 
răspândirii virusului SARS-
CoV-2.

Ca urmare a neregulilor 
cons ta ta te ,  î n  cad ru l  
acțiunilor punctuale au fost 
ap l i ca te  pes te  180de  
sancțiuni contravenționale în 
valoare de aproximativ 
46.000 de lei, forțele de 
o rd ine  ream in t i ndu - l e  
cetățeni lor principalele 
măsuri dispuse de autorități 
în acest context.

Polițiștii au întrerupt două 
evenimente private, în 
Alexandria și Drăgănești-
Vlașca, organizatorii și 
participanții fiind sancționați 
contravenț ional  pentru 
nerespectarea prevederilor 
Legii nr. 55/2020. 

”Vă recomandăm să 
păstrați distanțarea fizică, să 

purtați masca de protecție și 
să nu vă expuneți la riscuri!

Vă reamintim că a fost 
instituită obligația purtării 
măștii de protecție, pentru 
toate persoanele care au 
împlinit vârsta de cinci ani, în 
toa te  spa ț i i l e  pub l i ce  
deschise și închise.

De asemenea, reamintim 
faptu l  că,  în  această 
perioadă, este interzisă 
organizarea de evenimente 
private (nunți, botezuri, 
aniversări, mese festive etc), 
a tâ t  în  spaț i i  înch ise 
(restaurante, baruri, saloane 
de evenimente etc.), cât și în 
spații deschise, motiv pentru 
care vă rugăm să respectați 
prevederile legii; în situația 
în care se va constata că 
această interdicție este 
încălcată, vor fi aplicate 
sancțiuni contravenționale”, 
este mesajul polițiștilor din 
Teleorman.

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

În contextul  actual ,  
po l i ț i ș t i i  t e leo rmănen i  
recomandă să conștientizați 
importanţa, pentru întreaga 
comunitate, a măsurilor 
necesare, precum şi efortul 
comun pentru limitarea 
riscului de răspândire a 
infecţiei cu SARS-CoV-2. 
Abordarea constantă a unei 
c o n d u i t e  p r e v e n t i v e ,  
responsabile, de către 
fiecare persoană, este 
esenţială pentru limitarea 
riscului de infectare şi 
transmitere.

Astfel de acțiuni vor 
continua pe raza întregului 
județ.

C. DUMITRACHE

Ioan Niculae la închisoare
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Premierul Florin Cîţu a afirmat, luni, că 
amendamentele depuse de PSD la bugetul pe 
anul 2021 au un impact bugetar de aproape 6% 
din PIB şi a susţinut că social-democraţii vor să 
scoată România din Uniunea Europeană.

"Am primit lista amendamentelor care au 
fost depuse şi de la PSD. Impactul bugetar este 
de aproape 6% din PIB. Aceasta ar însemna să 
mergem cu deficitul la 13% din PIB aproape. M-
am uitat la sursa de finanţare şi fără niciun fel de 
surpriză vedem exact ce vrea să facă PSD cu 
România, vrea să o scoată din UE. Adică sursa 
de finanţare reprezintă contribuţia României la 
UE. Pentru cei care nu ştiu, la Ministerul de 
Finanţe, la acţiuni generale, plătim contribuţia 
la UE. De acolo vrea să ia PSD banii, să ne lase 
fără contribuţii la UE, ca să ne scoată din UE. 
Astea sunt amendamentele PSD", a spus Cîţu, 
înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL.

El a vorbit şi despre un amendament al 
preşedintelui PNL, Ludovic Orban, şi al 
deputatului Florin Roman care prevede 
acordarea a 24 de călătorii gratuite pentru 

studenţi.
"Am încredere că fiecare amendament 

depus de colegii mei va veni şi cu sursele de 
finanţare şi atunci vom vedea. Eu tot ce pot să 
spun este că nu putem depăşi deficitul de 
7,16%", a spus Cîţu.

Premierul a precizat că doreşte un calendar 
accelerat pentru adoptarea în Parlament a 
proiectului bugetului de stat pe acest an.

"Sunt sigur că astăzi ajunge în Parlament, 
au fost câteva modificări în funcţie de Consiliul 
Legislativ şi aşa mai departe, dar cum ajunge, 
vom avea şi calendarul. Sper să fie cât mai 
repede", a declarat Cîţu.

Pr im-v icepreşedinte le  PSD, Sor in  
Grindeanu, a anunţat că parlamentarii social 
democraţi vor depune „câteva mii de 
amendamente” la legea bugetului de stat, 
susţinând că Guvernul Florin Cîţu pune povara 
austerităţii pe salariaţii bugetari, pensionari, 
copii şi studenţi, informează Agerpres.

Sorin Grindeanu a prezentat, într-o 
conferinţă de presă, „alternativa PSD” la legea 
bugetului propusă de Guvernul Florin Cîţu, 
susţinând că diferenţa între viziunea social 
democraţilor şi cea a Coaliţiei de la guvernare 
constă în creşterea gradului de colectare a 
taxelor, prin combaterea evaziunii, recuperarea 
arieratelor şi creşterea bazei de impozitare.

El a prezentat pe scurt câteva dintre 
amendamentele pe care PSD le va propune în 
Parlament la legea bugetului pe domenii 
precum Sănătate, Educaţie, Agricultură, 
amendamentele urmând a mai viza locurile de 
muncă şi stimularea economiei prin diverse 
programe.

Ca orice lider politic mediocru, Dacian Cioloș știe să 
profite de oportunități. În USR apele au dat în clocot, 
principalele figuri ale partidului se arată cu degetul, iar 
după două luni de la intrarea la guvernare încă n-au 
terminat cu împărțeala funcțiilor, ceea ce chiar și „ciuma 
roșie” făcea mai cu talent.

Miercurea trecută, Cioloș a declarat într-un interviu că 
„așa cum stau lucrurile acum” simte nevoia să candideze la 
conducerea Alianței USR-PLUS, dar și la preșindinția țării, 
la viitorul scrutin. El vede această decizie ca pe un lucru 
esențialmente necesar, având în vedere că Dan Barna nu 
mai are timp să se ocupe de politica de partid, pentru că 
este în același timp parlamentar și vicepremier.

„Cine se ocupă de partid trebuie să se ocupe de 
conducerea partidului și de organizarea lui. Când ești în 
Guvern sau în Parlament ai și acolo anumite 
responsabilități, unele sunt mai solicitante decât altele”, a 
spus clar Dacian Cioloș.

În conformitate cu această abordare, useriștii se tem că 
noul statut al viitorului partid va conține prevederi care să 
interzică cumularea funcțiilor de partid cu cele din Guvern, 
sau cu calitatea de parlamentar. Iar cum majoritatea 
personalităților din USR dețin asemenea funcții, există 
posibilitatea ca Cioloș să le facă loc celor de la PLUS în 
conducere și să preia controlul asupra alianței.

Există și alte disensiuni în alianță, printre ele aflându-se 
și organizarea alegerilor pentru funcția de președinte al 
viitorului partid. Cei de la PLUS și-ar dori alegerea 
președintelui pe baza unui referendum intern la care să 
participe toți membrii celor două partide, fie prin 
corespondență, fie on-line. În „contrapartidă”, useriștii 
doresc alegerea președintelui mai degrabă pe baza votului 
direct al delegaților la congres.

Deocamdată e vorba doar de un „război rece” și pe 
măsură ce se va apropia congresul el va deveni unul 
„fierbinte”, pentru că atât cei din USR, cât și cei din PLUS 
vor dori să-și impună cât mai mulți oameni în viitorul Birou 
Național. Congresul ar urma să aibă loc în toamnă, când 
vor fi finalizate fuziunea și înscrierea în Registrul partidelor 
a noii formațiuni politice.

Gurile rele, care spun că cele două partide au fost 
zămislite în laboratoarele „serviciilor”, mai spun că vom 
avea un adevărat război al stetelelor de sub sacouri.

Șt. B.

Guvernul lasă fără finanțare de la buget o instituție 
fantomă. Aproximativ 9 milioane de lei au fost realocați, în 
ședinta de vineri, de la Academia Oamenilor de Știință 
(AOSR) către proiecte de investiții. Sutele de membri care 
primeau indemnizații de la stat pentru apartenența la aceast 
organism, creat între alții de Ecaterina Andronescu, vor trebui 
acum să se finanțeze din surse proprii.

Anul trecut, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, 
pe scurt AOSR, a primit de la bugetul de stat peste 10,5 
milioane de lei, adică aproximativ 2 milioane de euro. Mai 
bine de jumătate din sumă, aproape şase milioane de lei, s-
au dus pe indemnizaţiile membrilor.

Membrii titulari primesc o indemnizaţie lunară brută de 
2.000 de lei, membrii corespondenţi 1.400 de lei brut, iar cei 
de onoare, 1.000 de lei brut. Alţi 2,7 milioane de lei au fost 
cheltuiţi pentru plata salariilor angajaţilor. Preşedintele AOSR 
este Adrian Badea, iar salariul său este echivalent cu cel al 
unui ministru: 21.840 de lei brut.

Criticii spun că aceste academii ar trebui să funcţioneze 
ca ONG-uri, şi nu să fie finanţate din bani publici.

Guvernul taie banii 
pentru o instituție fantomă

Războiul stelelor

Proiectul de buget de stat 
pe anul 2021 este realist, 
sustenabil, echilibrat şi pune 
accentul pe dezvoltare şi 
investiţii, afirmă ministrul 
Afacerilor Interne, Lucian 
Bode.

"Bugetul de stat este o 
construcţie complexă de 
planificare care pe parcursul 
unui an se ajustează şi se 
redimensionează în funcţie de 
evoluţiile economiei. Cu toţii 
ne dorim creşteri ale bugetului, 
alocări mai mari de la an la an 
pentru ordonatorii principali de 
credite, respectiv resurse 
suficiente pentru a susţine 
toate planurile de dezvoltare", 
a scris Bode, sâmbătă, pe 
Facebook.

Referindu-se la bugetul 
MAI pe 2021, el a arătat că 
înregistrează o creştere de 
aproximativ 6% raportat la 
execuţia preliminată pe 2020, 
excluzând cheltuielile cu 
organizarea alegerilor de anul 
trecut.

Ministrul susţine că, prin 
această construcţie bugetară, 
au fost create premisele 
favorabile din punct de vedere 
al alocărilor pe principalele 
capitole bugetare, astfel încât 
să fie asigurată îndeplinirea cu 
s u c c e s  a  s a r c i n i l o r  
i n s t i t u ţ i o n a l e  c e  r e v i n  
Ministerului Afacerilor Interne 
(MAI) în acest an.

O linie importantă de 

acţiune pentru care au fost 
prevăzute fonduri în bugetul 
MAI, prin alocarea a 11,2 
milioane de lei, o reprezintă 
continuarea facilitării ajutorului 
pentru Republica Moldova din 
stocurile de urgenţă medicală 
pentru acordarea de asistenţă 
în contextul eforturilor de 
combatere a pandemiei de 
COVID-19, precizează Lucian 
Bode.

De asemenea, el a adăugat 
că în bugetul pe 2021 al MAI, 
s-a pus accent pe alocarea de 
fonduri destinate creşterii 
gradulu i  de înzest rare,  
îmbunătăţirii condiţiilor de 
muncă, creşterii absorbţiei de 
f o n d u r i  e x t e r n e  
nerambursabile, precum şi 
asigurării drepturilor salariale, 
inclusiv prin acordarea titlului 

de specialist de clasă.
"Min is teru l  A facer i lo r  

Interne are un potenţial uriaş 
pe care sunt hotărât să îl 
fructific pe zona de atragere 
fonduri europene. Acestea, ca 
su rsă  sup l imen ta ră  de  
finanţare, depăşesc cu mult 
alocările anilor precedenţi, 
fiind de trei ori mai mari 
r a p o r t a t  l a  e x e c u ţ i a  
preliminată a anului 2020. Pe 

lângă suma de 1,5 miliarde de 
lei aferentă proiectelor cu 
finanţare din fonduri externe 
nerambursabile, am identificat 
un portofoliu de proiecte de 
investiţi i în cuantum de 
aproximativ 1,3 miliarde de 
euro, ce poate fi susţinut prin 
noul PNRR pentru perioada 
2021-2026" ,  a  punc ta t  
ministrul.

Cîţu, despre amendamentele 
depuse la buget: PSD vrea să ne scoată din UE

Lucian Bode: Bugetul pe 2021, orientat
 spre dezvoltare durabilă şi 

stimularea investiţiilor



(urmare  din  pagina  1)
Iată și măsurile și submăsurile de finanțare 

ce vor fi deschise în aceat an : 
- M10 ”Agromediu și climă”.
- M11 ”Agricultură ecologică”.
- M13 ”Plăți pentru zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice”.

- sM4.1 ”Investiții în exploatații agricole”.
- sM4.1a ”Investiții în exploatații pomicole”.
- sM4.2 ”Sprijin pentru investiții în 

procesarea/marketingul produselor agricole”.
- sM4.2a ”Sprijin pentru investiții în 

procesarea/marketingul produselor din 
sectorul pomicol”.

- M19 ”Dezvoltarea locală a LEADER”.

- M14 ”Bunăstarea animalelor”.
- sM17.1 ”Prime pentru asigurarea culturilor, 

a animalelor și a plantelor”
- M20 ”Asistență tehnică”.
- sM16.4 ”Sprijin pentru cooperarea 

orizontală și verticală între actorii din lanțul de 
aprovizionare”.

- sM6.1 ”Instalare tineri fermieri”.
- sM6.2 ”Sprijin pentru înființarea de 

activități neagricole”.
- sM6.4 ”Investiții în crearea și dezvoltarea 

de activități neagricole”.
- sM6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici” – național și montan.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

* În județul Teleorman, de la prima apariție a virusului 
PPA în România și până la această dată au fost 
înregistrate cele mai multe cazuri de mistreți infectați cu 
PPA, respectiv la 492 de mistreți găsiți morți și la 50 de 
mistreți vânați.

Conform datelor Agenției Naționale Sanitare Veterinare și 
pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA, săptămâna trecută, 
la nivel național, au fost  confirmate încă 35 de focare  noi de 
pestă porcină africană, dintre acestea unul fiind în județul 
Teleorman.  Astfel, la nivel național erau 438 de focare active 
de pestă porcină africană (PPA), în 36 de judeţe, din care 
şapte focare în exploataţii comerciale și șase în exploatații 
comerciale de tip A.

Cele 35 de focare noi de PPA  înegistrate în intervalul 12-
17 februarie 2921 sunt în județele : Alba, Bihor, Buzău, Dolj, 
Gorj, Mureș, Maramureș, Satu  Mare, Sălaj, Timiș, 
Teleorman și Vâlcea. 

De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în 
România, pe data de 31 iulie 2017 și până în prezent, au fost 
diagnosticate 4.971 de cazuri la mistreți, în 41 de județe. Cele 
mai multe cazuri de mistreți  cu PPA au fost înregistrate în 
județele : Teleorman – 492 de mistreți găsiți morți și 50 de 
mistreți vânați; Timiș – 235 de mistreți găsiți morți și 17 
mistreți vânați; Giurgiu – 209 mistreți găsiți morți și 105 
mistreți vânați; Bihor – 209 mistreți găsiți morți și 48 de 
mistreți vânați; Satu-Mare – 201 mistreți găsiți morți și 155 de 
mistreți vânați; Prahova – 157 de mistreți găsiți morți și 35 de 
mistreți vânați; Ilfov – 135 de mistreți găsiți morți și 47 de 
mistreți vânați.

Specialiștii spun că principalul vector de răspândire a 
pestei porcine africane îl reprezintă porcii mistreți. 

În conformitate cu prevederile europene sanitare 
veterinare, cazurile la mistreți se sting după cel puțin 2 ani de 
la apariția lor. 

George ZAVERA

Fermierii trebuie să-și pregătească proiectele 
pentru investiții cu bani de la UE! 

M i n i s t r u l  E c o n o m i e i ,  
A n t r e p r e n o r i a t u l u i  ş i  
Turismului, Claudiu Năsui, 
anunţă sprijinul de un miliard 
de lei aprobat vineri de Guvern 
pentru industria HORECA şi 
schimbarea în ceea ce 
priveşte modul în care se va 
face plata în cadrul acestei 
m ă s u r i  c o m p e n s a t o r i i ,  
respect iv  renunţarea la 
principiul "primul venit, primul 
servit".

"A trecut ordonanţa mult 
aşteptată pentru Horeca. Este 
o măsură compensatorie 
gândită de fostul guvern şi pe 
care o operaţionalizăm. Nu o 
să reiau cele spuse deja sau 
elementele din forma pusă în 
transparenţă. Ca element de 
noutate, ieri, în şedinţa de 
guvern ,  am in t rodus  o  
schimbare în modul în care se 
face plata. Schimbarea mare 
este că nu mai mergem pe 
principiul "primul venit, primul 
servit". Chiar dacă este un 
p r i n c i p i u  o b i e c t i v  d e  
departajare a aplicanţilor, 
acest principiu ar fi rezultat în 
două lucrur i .  Pr imul ,  o 
aglomerare a depunerilor de 

solicitări în primele zile sau 
chiar ore de la deschiderea 
apelului. Şi a doua, ar fi creat o 
categorie de oameni care 
primesc banii şi o categorie 
care nu primesc. Practic ar fi 
primit bani cei care se grăbeau 
să depună solicitarea mai 
repede. Nu ar fi fost corect 
pentru că măsura v iza 
despăgubirea tuturor celor 
care au fost închişi, nu doar a 
celor care sunt mai rapizi", a 
scris sâmbătă, pe Facebook, 
Claudiu Năsui.

Acesta susţine că nu şi-a 
dorit să meargă pe un criteriu 
de departajare ales prin 
minister, deoarece s-ar fi creat 
două categorii de oameni: cei 
care primesc şi cei care nu 
primesc.

" Î n  p l u s  a r  f i  f o s t  
întotdeauna întrebarea de ce a 
fost ales acel criteriu de 
departajare şi  nu al tul .  
Începeau întrebările perfect 
legitime de tip "Au făcut unii 
lobby pentru criteriul X care să-
i avantajeze?". Degeaba am fi 
negat, pentru că orice criteriu 
din lumea asta i-ar fi favorizat 
pe unii versus alţii. Aşa că am 

ales o soluţie în care să 
primească toate persoanele 
eligibile bani indiferent când au 
făcut solicitarea: fiecare va 
primi bani, în limita bugetului, 
proporţional din bugetul total", 
a  t r a n s m i s  m i n i s t r u l  
Economiei.

Potr iv i t  sursei  c i tate,  
Guvernul a alocat 1 miliard de 
lei  pentru despăgubirea 
H O R E C A .  D a c ă  s u m a  
cererilor de despăgubire va 
depăşi miliardul alocat, atunci 
f i rme le  vo r  p r im i  ban i  
proporţional cu cererea lor de 
finanţare. "Astfel toată lumea 
va primi bani şi nimeni nu va fi 
dezavantajat. Dacă nu sunt 
suficienţi bani în buget pentru 
toată lumea, atunci vor primi 
toţi mai puţin, dar toată lumea 
tot va primi. Este o soluţie 
corectă care nu împarte 
antreprenorii în câştigători 
(care primesc fonduri) şi 
pierzători (care nu primesc). Şi 
care nici nu stimulează lumea 
să îşi depună cererea de 
finanţare nici cât mai repede, 
nici cât mai târziu", a mai scris 
min is t ru l  Economie i  pe  
reţeaua de socializare.

M i n i s t e r u l  
I n v e s t i ţ i i l o r  ş i  
Proiectelor Europene 
(MIPE) lansează în 
consultare publică, 
până la data de 7 
m a r t i e ,  G h i d u l  
solicitantului pentru 
spitale, pr in care 
unităţile pot primi 
fondur i  europene 
pentru reabilitarea şi 
m o d e r n i z a r e a  
sistemelor ce asigură 
creşterea siguranţei 
pacientului în spitalele 
din România.

Potrivit unui comunicat al MIPE, pentru acest apel sunt 
alocate 50 de milioane de euro, prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), iar fondurile vor 
putea fi folosite pentru infrastructura de energie şi gaze 
medicinale.

Ghidul pentru "Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri 
spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale" poate fi 
consultat până la data de 7 martie, timp în care toţi cei 
interesaţi pot transmite observaţii şi propuneri. MIPE 
încurajează profesioniştii din sistemul de sănătate să 
consulte acest document şi să transmită propuneri.

Linia de finanţare a fost anunţată de MIPE şi Ministerul 
Sănătăţii la începutul acestei luni când a fost adoptat în 
Guvern Memorandumul ce permite această alocare urgentă 
de fonduri. "Decizia de a adopta măsura prin Memorandum a 
fost luată de ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, 
Cristian Ghinea, şi ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ca 
soluţie de urgentare a întregii proceduri şi a resetat astfel un 
parcurs birocratic care întârzia o Ordonanţă de Urgenţă pe 
acest subiect, care s-a blocat mai multe luni în "circuitul de 
avizare"", se precizează în comunicat.

Ghidul solicitantului va sta în consultare publică timp de 15 
zile, după care va fi pregătit şi lansat apelul de finanţare.

Mistreții, principalul vector 
de răspândirea a pestei 

porcine africane 

MIPE: Ghidul de 
finanţare pentru spitale, în 

consultare publică 

Românii cheltuie în fiecare an 250 de 
milioane de euro pe cafele, sucuri sau snack-suri 
disponibile în vendomate, arată o statistică 
publicată, luni, de un producător de dispozitive 
electronice.

"În România există în prezent 120.000 de 
vendomate, iar în oraşele mari produsele sunt 
achitate în proporţie de 70% cu cash. Dacă 
vorbim de oraşele mici sau sate şi comune, 
ponderea plăţilor cu cash este covârşitoare, de 
85%. În vreme de pandemie, este absolut 
necesară şi normală trecerea de la cash la card, 
un mod igienic, sigur şi fiscalizat de plată", 
susţine Adrian Dinu, fondatorul companiei de 
software Creasoft IT.

Acesta susţine că, anual, românii cheltuie 
250 de milioane de euro pe produsele din 
vendomate.

"Înainte de pandemie, cele mai bune 
amplasări ale vendomatelor erau considerate 
cele din zonele de birouri, urmate de clinici 
medicale, fabrici, depozite, şantiere, magazine 

de proximitate sau supermarket-uri. Din 
februarie 2020, însă, criza a lovit puternic 
industria de vending, iar zonele de birouri au 
devenit zone de evitat, mai spune Adrian Dinu. În 
2021, operatorii de vending au început să 
renunţe la sediile impozante de birouri al căror 
loc a fost preluat de magazinele de proximitate 
din cartiere, locaţii frecventate de către cei care 
lucrează în regim de telemuncă", se arată într-un 
comunicat de presă al companiei.

Potrivit sursei citate, bonul mediu al 
tranzacţiilor din vendomate este de doi lei pentru 
cafea/ băuturi calde, iar la snack-uri sau alte 
produse, consumaţia medie este în jur de 7 lei/ 
tranzacţie. Băuturile calde (cafeaua), snack-
urile, sandwich-urile, băuturile răcoritoare sunt 
printre cel mai bine vândute produse în 
vendomate şi, mai nou, jucăriile şi serviciile de 
spălătoriile auto în regim self service sunt 
produse şi servicii achitate prin vendomate, dar 
nu există o estimare a încasărilor din vânzarea 
acestora.

Năsui, despre sprijinul HORECA: 

Nu mai mergem pe principiul 
''primul venit, primul servit''; toată lumea va primi

 bani şi nimeni nu va fi dezavantajat

Românii cheltuie 250 de milioane de euro,
 anual, pe cafele, sucuri sau snack-suri 

disponibile în vendomate 
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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



În urma consultărilor dintre CNAS și Ministerul 
Sănătății,  cele două instituții vor propune 
Guvernului prelungirea până la data de 30 iunie 
2021 a termenului de aplicare a prevederilor HG 
nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de 
serv ic i i  ş i  a  Cont rac tu lu i -cadru  care  
reglementează condiţiile acordării asistenţei 
medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale 
de sănătate pentru anii 2018 – 2019.

Proiectul noului Contract–cadru va fi publicat 
în transparență decizională în jurul datei de 1 
martie 2021.

CNAS va publica în scurt timp calendarul 
consultărilor cu partenerii de dialog social, astfel 
încât forma finală a proiectului de Contract-cadru 
să fie definitivată în timp util, iar proiectul de act 
normativ să fie supus aprobării Guvernului până la 
data de 1 iunie 2021.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cunoscută în popor ca „pământul care vindecă“, 
argila are puternice puteri tămădutoare datorită 
oligoelementelor din compoziţie. Se spune că soldaţii 
din Primul Război Mondial, care au consumat argilă, au 
fost feriţi de dizenteria care bântuia acele vremuri. De 
asemenea, multe boli grave erau tratate în trecut cu 
plasturi cu argilă.

Una dintre cele mai importante proprietăţi ale argilei 
este cea antibacteriană, motiv pentru care tratează cu 
succes bolile pulmonare, parazitare, plăgile purulente 
dar şi multe alte afecţiuni.

Durerile în gât. Dacă ai răcit şi suferi de dureri în gât, 
tratamentul cu argilă îţi poate fi de folos. Dizolvă o 
jumătate de linguriţă de argilă într-un pahar cu apă. 
Clăteşte-ţi gâtul cu soluţia obţinută, apoi pune un 
prosop cald pe gât. Tratamentul se aplică de 2 ori pe zi, 
până la dispariţia durerilor.

Alergiile. Terapia cu argilă este eficientă şi în tratarea 
alergiilor. Pentru început, se administrează câte 1 
linguriţă de argilă dizolvată într-un pahar cu apă, de 2 
ori pe zi. În fiecare săptămână se măreşte doza de 
argilă cu câte 1 linguriţă. Tratamentul durează 2 luni, cu 
1 lună pauză, după care se poate relua.

În cazul rinitei alergice, pune la înmuiat în apă 1 
lingură de pudră de argilă. Peste o oră, strecoară argila, 
pune-o pe o cârpă din bumbac şi aplică această 
compresa pe frunte. Acoperă zona cu o eşarfă groasă. 
Lasă să acţioneze o oră. Tratamentul se face 7 zile 
consecutive.

Durerile de dinţi. Peste 100 ml de apă cu sare toarnă 
un amestesc de argilă şi pastă de dinţi, în proporţie de 
4:1. Clăteşte-ţi gura 2-3 minute, de 6-8 ori pe zi, cu 
soluţia obţinută. De asemenea, poţi pune argila pe 
gingiile inflamate şi lasă să acţioneze câteva minute, 
apoi clăteşte.

Gastrita. Durerile provocate de gastrită pot fi 
ameliorate cu tratamentul pe bază de argilă. Pentru 
început, se bea câte 1 lingură de argilă dizolvată într-un 
pahar cu apă, o dată pe zi. Doza se micşorează treptat, 
în fiecare săptămână, până la 1 linguriţă de argilă pe zi. 
Tratamentul durează 1 lună, cu o săptămână pauză. 
Ulterior, se reia tratamentul, iar timp de o lună se bea 
câte o linguriţă de argilă dizolvată în apă o dată la 2 zile.

În cazul gastritei cronice, se amestecă o jumătate de 
linguriţă de argilă cu un pahar cu apă şi se 
administrează o dată la două zile.

Micoza. Micozele sunt cauzate de ciupercile care se 
dezvoltă adesea într-un mediu cald şi umed. În general, 
ele apar la nivelul picioarelor, atunci când porţi frecvent 
pantofi sport. Pentru a scăpa de micoze, pune la 
înmuiat în apă 250 g argilă. Peste 10 minute, se 
strecoară şi se amestecă cu 1 linguriţă de oţet. Soluţia 
obţinută se aplică pe zonele cu probleme. Se lasă să 
acţioneze 4-5 ore, apoi se clăteşte cu apă călduţă. 
Tratamentul durează 1 săptămână, cu 2-3 săptămâni 
de pauză, după care se poate relua.

Migrena. Pentru durerile de cap, se recomandă 
tratamentul intern şi extern cu argilă. Se administrează 
câte 1 lingură de pudră de argilă dizolvată într-un pahar 
cu apă caldă, de 2 ori pe zi, timp de 2 săptămâni.

În plus, se pun comprese cu argilă pe zonele cu 
probleme, 2 săptămâni, pe timp de noapte. 

Argila are efecte benefice şi în diminuarea ridurilor. 
Se amestecă, în proporţii egale, pudră de argilă cu ulei 
de măsline şi se aplică pe faţă, pentru 30 de minute, de 
două ori pe săptămână.

Muzeografii teleormăneni ne 
dau informații în legătură cu 
viața românilor în t impul 
Primului Război Mondial, 
despre evenimente trăite de cei 
aflați pe front, dar și despre 
suferințele îndurate de populația 
civilă.

Primul Război Mondial a 
însemnat, pe lângă ororile 
datorate luptelor armate, și o 
grea suferință resimțită de 
populația civilă aflată sub 
ocupația Puterilor Centrale.

Pentru partea de Românie 
aflată sub ocupație, anul 1917 
reprezintă începutul unui lung șir 
de  p r i va ț i un i  ma te r i a l e .  
Populația este supusă unui 
proces de jefuire și asuprire 
inimaginabil, dus la perfecțiune 
de administrația germană.

S-au emis bilete de identitate 
pentru întreaga populație, s-au 
tipărit cartele pentru pâine, 
carne și combustibil. Mijloacele 
de deplasare (cai, trăsuri, 
biciclete) au fost rechiziționate. 

A f o s t  e m i s  u n  n u m ă r  
impresionant de ordonanțe 
pentru fiecare dintre bunuri: 
cantitatea de zahăr pe care 
trebuia să o dețină fiecare, 
animal domestic, păsări, băuturi 
spirtoase și multe alelele. Și 
interdicțiile erau numeroase: nu 
se puteau tăia animale, păsări, 
era interzisă producerea de 
covrigi, cornuri, prăjituri sau 
săpun, se limita consumul de 
gaz și electricitate.

Alexandria nu este ferită de 
astfel de măsuri de austeritate. 
În acest sens, rațiile de pâine, 
făină, mălai și carne au fost 
a d u s e  l a  c u n o ș t i n ț a  
alexădrenilor prin intermediul 
unei „Publicațiuni” emise de 
Primăria Urbei Alexandria la 27 
ianuarie 1917.

Muzeul Județean Teleorman 
deține o astfel de cartelă pentru 
pâine, făină și mălai valabilă 
pentru perioada septembrie-
octombrie 1917.

Această cartelă a fost donată 
de profesorul Marin Cazacu din 
orașul Zimnicea.

Sursa și sursa foto: Muzeul 
Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleoman:

Noul Contract-cadru 
va intra în vigoare începând cu 1iulie 2021

Ce poţi trata cu argilă

În timpul școlii online, cei mai mulți copii s-au 
confruntat cu probleme de concentrare și 
anxietate, iar cea mai mare frică a fost să nu 
piardă pe cineva drag. Acum, elevii susțin că au 
emoții legate de teste și teze, iar unii se tem de 
posibilitatea de a nu fi înțeles bine materia.

Asociația Proacta EDU a aplicat în perioada 3-
15 februarie 2021 un chestionar online, în rândul a 
930 de elevi din clasele V-IX, privind emoțiile pe 
care le-au avut în timpul școlii online, dar și 
nevoile psihologice, precum și modul în care se 
raportează în această perioadă de tranziție.

Potrivit rezultatelor acestui chestionar, 53% 
dintre elevi s-au plâns de probleme de 
concentrare, iar peste 19% de anxietate.

37% dintre respondenți spun că le-au lipsit cel 
mai mult prietenii, iar 30,1% interacțiunea fizică 
din timpul școlii.

Aproape 40% dintre elevi spun că cea mai 
mare frică în această perioadă a fost aceea de a 
nu pierde pe cineva drag, iar peste 25% s-au 
temut că vor claca în fața emoțiilor puternice.

Mai bine de jumătate dintre elevii care au 
completat chestionarul online spun că au primit 
suport din partea familiei, 30% au cerut sprijin 
prietenilor, iar peste 8% nu au avut la cine să 
apeleze.

În ceea ce privește revenirea în sălile de clasă, 
elevii susțin că au emoții legate de teste și teze. 
De asemenea, unii dintre ei se tem de posibilitatea 
de a nu fi înțeles bine materia predată în sistem 
online.

În acest context, Asociația Proacta EDU 

lansează campania „Ne revenim la școală”, de 
conștientizare a nevoilor elevilor, în acest proces 
al tranziției de la online la sala de clasă. Astfel, 
suportul psihologilor și psihoterapeuților este pus 
la dispoziția școlilor, potrivit Mediafax.

”Este modul nostru de a ne implica activ ca 
răspuns la nevoile mediului școlar, într-o perioadă 
în care se pune o mare presiune asupra lui. După 
proiectele desfășurate de asociația noastră în 
perioada stării de urgență și nu numai, campania 
de acum, dacă vreți, este un răspuns rapid, la 
nevoi clare, arătate de chestionarul online aplicat. 
Procentul care mi-a atras atenția, în mod 
deosebit, a fost acela de peste 8% dintre copii 
care nu au avut la cine apela, deși au avut nevoie. 
Cred că de aici trebuie să pornim – cu educarea 
copiilor noștri să ceară ajutor atunci când au 
nevoie, să știe că există zone sigure, unde ei pot 
primi suport. Cred că e un moment în care trebuie 
să ne facem utili cu toții, cu resursele pe care le 
avem, pentru a fi mai aproape de școală, de 
familie, de nevoile copilului/adolescentului”, a 
declarat Nicoleta Larisa Albert, președinte 
Asociației.

Muzeul Județean Teleorman:

Primul Război Mondial și suferințele românilor

Cu ce frici se întorc copiii la școală
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Încă o tragedie marca „Made în România” s-a întâmplat 
săptămâna trecută la Mamaia când un apartament a luat foc. În 
film se vede clar disperarea unei femei care se agățase de 
balcon la etajul șase și lupta pentru fiecare secundă de viață în 
speranța că „pompierii de la sol” vor întinde o prelată sau scara 
hidraulică să o salveze. Asta se întâmplă însă doar la 
Hollywood în filmele cu „happy end” când în aplauze, felicitări și 
îmbrățișări se termină filmul. Dar cum „viața bate filmul” am 
văzut cu toții cum „pompierii noștri” stăteau nepăsători, unul 
butonând telefonul, alții stând de vorbă, iar după ce biata 
femeie a căzut paramedicii au luat-o de mâini și de picioare să 
o transporte. Ironic parcă, la câteva zile pompierii s-au deplasat 
la un incendiu izbucnit în subsolul unui bloc cu mașina 
prevăzută cu „scară hidraulică”. No comment!

Mihail TĂNASE

Examen la Politehnică. Profesorul întreabă: 

- Întrebare de "nota zece": cum mă numesc? 

Toți tac. 

- Întrebare de "nota opt": la ce obiect aveți examen?

Toți tac. 

- Întrebare de "nota cinci": ce culoare are manualul? 

Din ultimile rânduri se aude o voce: e hotărât să ne pice.

***

Soția e plecată în interes de serviciu. Soțul îl scoală pe 

copil de dimineață, îi face masa de dimineață și îl ia de mână 

să îl ducă la grădiniță. La grădiniță educatoarea îi spune că 

acest copil îi este necunoscut. Îl duce la o a doua grădiniță și 

la a treia. Când ies de la a patra grădiniță, copilul îi spune: 

- Tăticule, încă o grădiniță, și chiar că întârzii la școală .

Pastila de râs

Oceanul de la nordul Antarcticii s-a 
transformat într-o „ciorbă alfabet” cu bucăți din 
aisbergul A-68a, potrivit unui anunț făcut de 
NASA.

Într-o fotografie din satelit, făcută în 11 
februarie 2021, contururile zimțate ale 11 
bucăți de aisberg se învârt în jurul unei insule 
îndepărtate, pline de pinguini, numită Georgia 
de Sud, situată la aproximativ 1.500 de 
kilometri nord-est de Peninsula Antarctică.

Fiecare bucată de gheață este parte din 
puternicul aisberg A-68a, care a deținut titlul de 
cel mai mare aisberg din lume mai mult de trei 
ani, înainte de a se sparge în zeci de bucăți, în 
urmă cu câteva săptămâni. Acum, fiecare 
bucată are propriul nume, începând cu A-68b și 
terminând cu A-68M.

Aisbergul A-68a s-a rupt inițial din celebra 

calotă Larsen C din Antarctica, în 12 iulie 2017. 
La acea vreme, măsura mai mult de 6.000 de 
kilometri pătrați, suficient de mare pentru a 
acoperi de cinci ori cele cinci cartiere ale 
orașului New York. În ciuda suprafeței sale 
impresionante, aisbergul era incredibil de 
subțire și a început să piardă bucăți mari de 
gheață începând din aprilie 2020.

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

Provocările de zi cu zi iscă o mulțime de gânduri, care uneori 
ne copleșesc ca număr sau ca intensitate. Suntem tot timpul ca 
un computer cu hardul plin, în care se tot adaugă fișiere. 
Conform studiilor realizate National Science Foundation, o 
persoană obișnuită, cu educație medie, are între 12.000 și 
60.000 de gânduri pe zi.

O persoană care are responsabilități manageriale și 
educație superioară ajunge până la 80.000 de gânduri într-o zi. 
Dintre acestea, 80% sunt negative, iar 95% sunt gânduri 
repetitive.

"Nu toate gândurile negative sunt disfuncționale. Dacă mi-e 
teamă că pic la examen, învăț. Dacă mi-e teamă că am uitat 
gazul deschis, mă întorc și îl închid.

Sunt studii care arată însă că 97% din grijile noastre sunt de 
multe ori nefondate sau exagerate, deoarece au la bază un 
pesimism și o atitudine negativă", a explicat la Digi24 psihologul 
Mihai Copăceanu.

Potrivit acestuia, 85% din îngrijorări însă nu se 
concretizează, iar când se întâmplă asta, trei sferturi dintre 
participanții la studiu au spus că s-au descurcat foarte bine, iar 
ceilalți că au învățat o lecție.

"Sunt recomandări pentru cum poți elimina gândurile 
negative, legat de sport, o alimentație sănătoasă și odihnă, dar 
în cazuri de anxietate și depresie nu ai cum să le elimini, pentru 
că zilnic fac parte din tine.

Noi recomandăm să fie discutate, înțelese, chiar scrise pe o 
foaie sau chiar să fie folosite aplicații mobile anti-anxietate și 
anti-depresie.

Cultural, pentru noi, ca români, punem tot timpul răul înainte, 
dar ne blocăm aici. Este firesc să ai îngrijorări, dar ele pot fi 
exagerate. Dacă ai temperatură nu înseamnă că ai Covid, dar 
poți face un test să verifici", potrivit lui Mihai Copăceanu.

Toate aceste probleme - anxietate, depresie, tulburări pe 
bază de stres - s-au accentuat foarte mult în pandemie, sunt 
firești, dar dacă ajung să fie grave trebuie consultat un 
specialist, a subliniat psihologul.

"Gândurile sunt la baza emoțiilor negative, iar apoi 
influențează modul în care acționăm zilnic. Ele trebuie abordate, 
discutate, iar uneori vor scădea ca intensitate. De multe ori ne 
odihnim, dar rămânem conectați la online, la telefon. Pauzele 
sunt necesare pentru a reduce frecvența gândurilor negative", a 
adăugat el.

România reală
Made in România

Un om ajunge să aibă câte 
80.000 de gânduri pe zi, iar 80% 

dintre ele sunt negative

Românii au descoperit în 
țara lor, în anul pandemiei, 
zone de vacanță despre 
care nici nu știau că 
există: Ciungetu Malaia 
din Vâlcea, Colibița din 
Bistrița-Năsăud, plaja 
Cochilia din Tuzla ori 
barajul de la Stânca 
Costești. Alții au mers în 
Grecia și Turcia.

U n  s t u d i u  c a r e  
analizează percepția 
românilor față de călătorii 
în anul pandemic 2020, 
realizat de agenția Hello 
Holidays în luna ianuarie arată 

că românii și-au descoperit 
țara și au găsit destinații 

extreme despre care nu aveau 
cunoștință că există.

Muntele, dar și litoralul, au 

atras cei mai mulți dintre 
turiștii care și-au petrecut 

vacanța în România. Au 
călătorit cu familia, au 
optat în special pentru 
spații de cazare cu 
interacțiune redusă cu alți 
turiști și au plătit sub 500 
de euro/persoană.

J u m ă t a t e  d i n t r e  
călătoriile externe au fost 
realizate în Grecia și 
Turcia, însă 8% au zburat 
s p r e  z o n e  m a i  
îndepărtate precum Bali, 

Zanzibar, Maldive, Cuba, 
Mexic.

Cel mai mare aisberg din lume
 se dezintegrează

În urmă cu 115 ani, s-a înfiinţat primul 
sindicat muncitoresc recunoscut oficial în 
România, sindicatul lucrătorilor tâmplari, în 

frunte cu I.C.Frimu şi Voicu Andreescu-
Râureanu, urmat la 13 şi 20 martie de 
înfiinţarea sindicatului strungarilor şi respectiv 

al lucrătorilor din fabricile de încălţăminte.
Un an mai târziu, numărul sindicatelor pe 

ramură, cu ziare proprii, a crescut. În 1906, au 
avut loc 340 de greve într-un singur an, printre 
care şi cea a celor 7.000 de mineri din Valea 
Jiului.

În 1907, anul marii răscoale, existau 55 de 
sindicate cu 8.470 de membri. Iritat peste 
măsură de proteste, guvernul a emis, la 20 
decembrie 1909, „Legea Orleanu“, care 
prevedea: „Art.1 Interzicerea dreptului de 
sindicalizare pentru toţi salariaţii statului; Art.2 
Interzicerea dreptului la grevă pentru aceeaşi 
categorie, precum şi pedepsirea instigatorilor“. 
De asemenea, legea respingea contractul 
colectiv de muncă. În urma acestor fapte, 
muncitorii au protestat prin grevă generală.

Românii și-au descoperit țara 
în anul pandemiei

Înfiinţarea primului sindicat din România: 
al tâmplarilor



1271: Prima mențiune documentară a orașului Brașov.

1685: S-a născut Georg 

Friedrich Händel, compozitor, 

organist, violonist german (d. 

1759).

1855: A murit Carl Friedrich 

Gauss, matematician, astronom, 

fizician german (n. 1777).

1869: A murit Constantin 

Hurmuzachi, politician român și 

ministru, doctor în drept (n. 

1811).

1883: S-a născut Karl Jaspers, filosof german (d. 1969).

1887: S-a născut Oskar Lindberg, compozitor suedez (d. 

1955).

1888: S-a născut Mihail Săulescu, poet român (d. 1916).

1937: A murit Constantin de Hurmuzaki, entomolog român, 

membru de onoare al Academiei Române (n. 1862).

1955: A murit Paul Claudel, poet, dramaturg și eseist 

francez (n. 1868).

1965: A murit Stan Laurel (Arthur Stanley Jefferson), 

actor american (n. 1890).

1999: A murit George Grigoriu, compozitor român (n. 

1927).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună la 
palat 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială 
13:30 Guşti! Şi apoi mănanci 14:00 
Telejurnal 15:10 Maghiara de pe unu 
17:10 Furtună la palat 18:30 Handbal 
feminin: CSM Bucureşti – Măgura 
Cisnădie 20:00 Telejurnal 21:00 
R o m â n i a  9  2 2 : 1 0  N e v a z u t ,  
necunoscut 23:50 MomentArt 00:00 
Telejurnal 01:45 Guşti! Şi apoi 
mănanci

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 23 Februarie

Astăzi, aveti, in 
sfars i t ,  resursele 
financiare pentru a 
f a c e  i n  c a s a  
schimbarile pe care le 
visati. Ar fi bine sa 
stabiliti de acasa lista 
d e  c u m p a r a t u r i .  
Odihniti-va mai mult!

Aveti posibilitatea 
sa terminati o lucrare 
in casa. O ruda mai in 
varsta din familie este 
dispusa sa va ajute 
f inanciar,  dar  va 
incerca sa va impuna 
ideile sale. Evitati o 
cearta! 

Sunteti hotarat sa 
va ocupati mai mult 
d e  p r o b l e m e l e  
c a s n i c e .  P e n t r u  
deciziile importante, 
ar fi bine sa va sfatuiti 
cu partenerul de 
viata. Va sfatuim sa 
evitati speculatiile.

Daca avet i  de 
g a n d  s a  f a c e t i  
schimbari in locuinta, 
ziua de azi este 
t o c m a i  b u n a .  
Organizati-va cat mai 
riguros si incercati sa 
nu va propuneti mai 
mult decat puteti face!

S-ar putea sa 
avet i  de alergat  
pentru a rezolva 
cateva probleme ale 
casei. Aveti sanse de 
reusita, inclusiv intr-o 
chestiune financiara. 
Va sfatuim sa va 
ascultati intuitia.

Ziua de azi este 
favorabila in plan 
p ro fes iona l  s i  i n  
afaceti. Acum este 
momentul sa va puneti 
ideile in practica. Ar fi 
bine sa nu va implicati 
in prea multe activitati 
simultan.

Sunteti hotarat sa 
incepeti o lucrare 
complexa si originala. 
P u t e t i  s a  f a c e t i  
schimbari importante 
in locuinta. Sunteti 
nevoit sa faceti cateva 
drumuri in interesul 
familiei. 

Aveti problemele de 
natura sentimentala. 
Dupa -am iaza ,  va  
reveniti va dedicati 
activitatilor casnice. 
Azi sunt favorizate 
toate lucrari le de 
reparatii, renovare sau 
curatenie.  

Azi va preocupa in 
mod special caminul. 
Sunteti intr-o forma 
fizica foarte buna si 
aveti sanse sa duceti 
la bun sfarsit tot ce v-
ati propus. In curand 
veti sta mai bine cu 
banii.

BERBEC

Dimineata simtiti 
nevoia sa facet i  
cateva schimbari prin 
casa si aveti sanse sa 
reusiti. Fiti pregatit sa 
faceti cateva drumuri 
si sa cheltuiti ceva 
mai mult decat v-ati 
asteptat! 

A r  f i  b i n e  s a  
acordati mai multa 
atentie activitatilor 
casnice. La serviciu, 
intuitia va poate fi de 
mare ajutor. Seara, o 
ruda mai va cere 
a j u t o r u l  i n t r - o  
problema de sanatate.

Persoanele mai 
tinere din familie va 
apreciaza planurile 
de reamenajare a 
l o c u i n t e i .  D u p a -
amiaza s-ar putea sa 
p r i m i t i  o  v e s t e  
neplacuta in legatura 
cu o ruda.

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 Şef sub acoperire 
23:00 Dl. Accident 01:15 Ştirile 
Pro Tv 01:45 Ctain Marvel 04:00 
Lecţii de viaţă 05:00 Ce spun 
românii

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 Poftiți pe la noi: Poftiți la 
circ 23:15 Observator – Sport 
23:45 Misiune: Imposibila 2 
02:00 Observator 03:00 Băieţi 
de oraş 03:30 Poftiți pe la noi: 
Poftiți la circ

08:15 Pastila de râs 09:15 
M e r y e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Hercai 23:00 40 de 
intrebari cu Denise Rifai 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 Marele 
escroc 22:00 Focus 22:30 
Starea naţiei 23:30 Tâlc Talk 
00:00 Marele escroc 02:00 
Sacrificii în numele iubirii 03:00 
Mama mea gătește mai bine

07:15 Înfrângerea 09:45 
La bloc 12:15 Robbersonii 
şi poliţia 14:15 Cu copiii în 
tabără 16:00 As face 
orice! 18:15 La bloc 20:30 
Jefuitorii de bănci 22:30 
Bel Ami 00:30 Jefuitorii de 
bănci 02:30 Bel Ami 04:00 
La bloc 05:00 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Glasul inimii 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Cap 
compas 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Teleșcoala 16:00 Handbal 
feminin: Rid - Gloria Buzau 17:30 
P r i m ă v e r i i  1 7 : 5 8  
# N u E x i s t a N u S e P o a t e !  1 9 : 0 0  
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
21:00 Destine ca-n filme 22:00 D'ale 
lu' Mitică 23:00 #NuExistaNuSePoate! 
00:00 Câştigă România!

07:50 Spionul din vecini 
09:20 Complet străini 10:55 
Paradisul spulberat 12:40 
Hanna 14:25 De neînlocuit 
16:15 Ready Player One: Să 
înceă jocul 18:25 Mireasa e 
iubita mea! 20:00 Jaf... la turnul 
mare 21:40 Pasărea pe sârmă 
23:25 Frankie and Alice 01:05 
Cod de acces: Swordfish 02:40 
The Rental 04:05 Pasărea pe 
sârmă

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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Ianis Hagi (22 de ani) a deschis scorul 
pentru Rangers în partida cu Dundee United, 
câștigată cu 4-1 de formația lui Steven Gerrad.

Fiul ”Regelui” a marcat în minutul 35, când a 
deviat subtil mingea în poartă, după o acțiune 
pornită de Aribo. Echipa din Glasgow a defilat 
după această reușită. Kent (min. 38), Aribo 
(min. 49) și Morelos (min. 64) au dus scorul la 4-
0, în timp ce McNulty a înscris golul de onoare 
al oaspeților, în finalul jocului.

Hagi Jr. a fost înlocuit în minutul 63, cu Scott 
Arfield, iar prestația sa a fost apreciată de 
scoțieni. 

”Ianis a arătat multă prezență de spirit ca să 
devieze un șut al lui Aribo”, a scris Glasgow 
Times despre reușita românului. ”Hagi a fost pe 

fază și a produs o atingere inteligentă, care l-a 
învins pe portarul lui United”, a notat și The 
Scottish Sun.

”Aduce atât de mult echipei, între liniile de 
atac” și ”E dinamită! Avem un star pe partea 
dreaptă” au fost două dintre reacțiile fanilor lui 
Rangers, pe Twitter.

Golul marcat de Ianis Hagi în Rangers vs. 
Dundee United:

Ce note a primit Ianis Hagi, după golul 
marcat pentru Rangers. Românul, în 
Champions League

Ianis Hagi a luat nota 7 în publicația 
Glasgow Live, pentru prestația sa din meciul cu 
Dundee United. ”A marcat un gol cu puțină 
șansă și a muncit din greu pe partea dreaptă a 
atacului”, scriu jurnaliștii de la sursa citată.

Cele mai mari note, de la Rangers, le-au 
primit Aribo și Goldson, ambii 8. În The Scottish 
Sun, fiul ”Regelui” a luat nota 6, la fel ca 
partenerii săi din linia ofensivă, Morelos și Kent. 
Aribo și Balogun au încasat 8, cele mai mari 
note de la echipa lui Gerrard.

Cu victoria de azi, Rangers a obținut deja 
matematic calificarea în ediția viitoare de 
Champions League. În plus, trupa lui Ianis mai 
are nevoie de doar trei victorii ca să obțină al 
55-lea titlu de campioană a Scoției.

SPORT

Radu Drăgușin (18 ani), fundașul lui Juventus și al 
naționalei U21 a României, a debutat în acest sezon la 
echipa de seniori a torinezilor și a atras atenția mai multor 
cluburi importante din Europa.

Presa din Italia a scris recent că apărătorul este foarte 
aproape de a-și prelungi înțelegerea cu Juventus pentru 
următorii cinci ani, însă zvonurile privind un posibil transfer al 
lui Drăgușin continuă să apară, în special în Anglia.

BBC a preluat informațiile venite din Italia și anunță că, pe 
lângă Tottenham și Newcastle, o altă formație din Premier 
League îl monitorizează pe Drăgușin - Crystal Palace.

"Drăgușin este reprezentat de agentul Oscar 
Bentancourt, ai cărui clienți apar adesea în numeroase 
zvonuri privind transferurile, deci sunt șanse mari ca aceste 
informații să apară tocmai pentru a o face pe Juve să 
prelungească înțelegerea", a scris Sport Witness, sursa 
citată de BBC, referitor la multitudinea de zvonuri apărute în 
privința fundașului român.

4 meciuri a strâns Drăgușin la prima echipă a lui Juventus
Transformarea lui Radu Drăgușin. Cum a ajuns să joace 

în prima echipă a lui Juventus, alături de Cristiano Ronaldo
Drăgușin a ajuns la Torino în vara anului 2018, iar acum a 

devenit deja o figură obișnuită în anturajul echipei de seniori. 
Andrea Pirlo l-a mutat încă de la începutul sezonului la 
antrenamentele primei echipe. Care este secretul 
internaționalului român de tineret?

După ce a semnat cu Juventus, Drăgușin s-a lovit rapid de 
modul în care italienii pregătesc jucătorii. Chiar dacă 
începutul a fost mai dificil, Drăgușin a reușit să evolueze într-
un mod remarcabil în primul său an petrecut în Italia. În 12 
luni, românul a pus 5 kg de masă musculară, a crescut până 
la 1.92 și s-a călit în cele 20 de meciuri jucate pentru echipa 
U17 a clubului.

La finalul sezonului 2018/2019, Radu Drăgușin a fost 
premiat drept unul dintre jucătorii de top ai Centrului de 
Juniori Juventus! "Chiar şi prin comportamentul faţă de 
ceilalţi colegi, atat in timpul orelor de italiana, cât şi la alte 
cursuri, dă dovadă de educaţie şi colegialitate, fiind un 
adevarat exemplu", spunea cei de la Juventus, despre 
Drăgușin, în 2019.

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.

Radu Drăgușin, în atenția BBC

Ve d e t a  e c h i p e i  F C  
Botoșani, Hervin Ongenda (25 
de ani), a recunoscut că 
Hamidou Keyta (26 de ani) l-a 
dat pe spate în actuala 
stagiune.

Keyta este cel mai în formă 
jucător de la FC Botoșani, iar 
în această iarnă a fost aproape 
să prindă un transfer în Turcia. 
Mutarea a picat în ultimul 
moment și Keyta s-a întors la 
Botoșani: "Hamidou Keyta m-
a impresionat în acest  
campionat, are un sezon 
foarte bun.

Ongenda: "Keyta m-a 
i m p r e s i o n a t  î n  a c e s t  
campionat"

Mă bucur pentru că a 
rămas alături de noi, dar în 
același timp vreau ca el să 
prindă un transfer într-un 
campionat mai bun, este 
normal acest lucru. A înscris 
foarte multe goluri până acum, 
a ajutat mult echipa", a spus 
Ongenda, într-un interviu 
acordat pentru Digi Sport.

În acest sezon, Hamidou 
Keyta a marcat 13 goluri 

p e n t r u  F C  B o t o ș a n i .  
Golgheterul campionatului 
este Florin Tănase, de la 
FCSB, cu 15 reușite. Conform 
Transfermarkt ,  cota  lu i  
Hamidou Keyta se ridică la 
700.000 de euro.

Valeriu Iftime l-a propus pe 
Ongenda la FCSB, dar 
francezul vrea să joace în 
străinătate

Patronul de la Botoșani, 
Valeriu Iftime, a spus că 
Ongenda s-ar impune la 
FCSB, dar francezul se 
gândește la un nou transfer în 

vestul Europei: "Pentru mine 
cred că ar fi bine să plec din 
nou în străinătate, să nu merg 
la altă echipă din România. 
Când am venit în România am 
spus că voi juca doar la FC 
Botoșani. Mi-ar plăcea să joc 
în Spania, din nou în Italia, 
Franța, poate chiar și în 
Anglia", a mai spus Ongenda, 
pentru Digi Sport.

FC Botoșani se află pe locul 
5 în Liga 1, cu 36 de puncte, la 
șase lungimi de FC Argeș, 
prima echipă aflată în afara 
locurilor de play-off.

WTA a publicat noul 
c l a s a m e n t ,  d u p ă  
Australian Open, iar 
Simona Halep a coborât 
o poziţie, până pe locul 3.

Sportiva noastră a 
f o s t  î n t r e c u t ă  d e  
câştigătoarea de la 
M e l b o u r n e ,  N a o m i  
Osaka. Nipona are 7.835 
de puncte, în timp ce 
Simona Halep a acumulat 7.255 de puncte în 
această ierarhie.

Lider rămâne Ashleigh Barty, cu 9.186 de 

puncte. Sportiva din 
A u s t r a l i a n  a  f o s t  
eliminată în sferturi, la 
Melbourne.

Serena Williams a 
revenit în Top 10 WTA, 
după ce a evoluat în 
semifinalele Australian 
Open. Ea a urcat de pe 
locul 11 pe locul 7, cu 
4.915 puncte.

Alte 10 sportive din România se află în TOP 
200 WTA. Patricia Ţig este următoarea după 
Simona Halep, în această ierarhie.

Ianis Hagi a dat gol și se întoarce oficial în 
Champions League

Ce jucător din Liga 1 l-a dat pe spate 
pe Hervin Ongenda

Aşa arată acum clasamentul WTA. Simona Halep 
coboară, Serena Williams a revenit în TOP 10
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