
Două spitale din 
județul Teleorman se 
modernizează! Este 
vorba despre Spitalul 
Orășenesc Zimnicea și 
Spitalul Județean de 
Urgență din Alexandria. 
Dacă la spitalul din cel 
mai sudic oraș al țării 
es te  vorba despre 
amenajarea și dotarea 
secție de recuperare 
medicală, la cel din 
reșed in ța  jude țu lu i  
vorbim despre construirea unui corp nou format din subsol, parter și 5 etaje.

(Continuare  în  pagina  4)

Iubirea de glie, de 
neam, de familie, de 
a p r o a p e  r e p r e z i n t ă  
s e n t i m e n t e  u m a n e  
normale, însă profunde, 
care caracterizează omul 
și cu care acesta ar trebui 
să se mândrească, nu să le 
țină ascunse în ungherele 
sufletului, de parcă s-ar 
teme să nu se facă de 
rușine în fața semenilor.

Sensibilitatea umană a 
dat omenirii cele mai frumoase opere de artă, căci iubirea înnobilează, dându-i 
spiritului magia exprimării.

(Continuare  în  pagina  2)

Reprezentanții Comitetului Local pentru Situații de 
Urgență Alexandria au prelungit, pentru o perioadă de 14 
zile, respectiv până la data de 08 martie, măsuri care 
permit operatorilor economici afectați de măsurile privind 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 să 
funcționeze, fără a depăși 50 la sută din capacitatea 
maximă a spațiului.

Totodată, în cadrul ședinței s-au dispus noi măsuri pe 
raza municipiului Alexandria astfel că, începând cu data 
de 22 februarie, la o rată de incidență mai mai mică sau 
egală cu 1,5 infecții la 1000 de locuitori, organizarea și 

desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, 
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu 
participarea publicului până la 50 la sută din capacitatea 
maximă a spațiului, pentru o perioadă de 14 zile, 

respectiv până la data de 08 martie 2021.
Mai mult, a fost stabilit ca la o rată de incidență mai 

mică sau egală cu 1,5 infecții la 1000 de locuitori să fie 
permisă, fără a depăși 50 la sută din capacitatea maximă 
a spațiului și în intervalul orar 06:00-23:00 mai multe 
activități.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.8745 lei

($) 1 USD
4.0118 lei

1 XAU 
232.9468 lei

(£) 1 GBP 
5.6522 lei
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Muzeul 
Județean Teleorman: 
 Frumusețe și tradiție

Două spitale 
din Teleorman se modernizează

Inspecții de mediu
 efectuate în luna 

ianuarie

Măsurile anti COVID din Alexandria, 
prelungite pentru încă 14 zile

Dragobete, 
sărbătoarea iubirii la români



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
În primul rând, activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care desfășoară 
activități de preparare, comercializare și 
consum al produselor alimentare și/sau 
băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor,cafenelelor, barurilor, în 
interiorul clădirilor.

De asemenea, activitatea restaurantelor și 
a cafenelelor din interiorul hotelurilor, 
pensiunilor sau altor unități de cazare.

Și activitatea cu publicul a operatorilor 
economici care desfășoară activități de 
preparare, comercializare și consum al 
produselor alimentare și/sau băuturilor 
a l coo l i ce  ș i  nea l coo l i ce ,  de  t i pu l  
restaurantelor/fast-food, cafenelelor și 
asimilate acestora, se permite prepararea 

hranei și comercializarea produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și 
nealcoolice care nu se consumă în spațiile 
respective.

Nu în ultimul rând, activitatea operatorilor 
economici licențiați îndomeniuljocurilor de 
noroc, agențiilor Loto, pariuri, cazinouri.

Tot în cadrul aceleiași hotărâri s-a prevăzut 
că activitatea Centrului de Profilaxie 
Orodentară, cabinetul stomatologic școlar al 
Liceului Teoretic ”Alexandru Ghica” dar și a 
cabinetului stomatologic școlar al Colegiului 
Național Pedagogic ”Mircea Scarlat” din 
municipiul  Alexandria,să rămână în 
continuare suspendată pentru o perioadă de 
14 zile, respectiv până la data de 08 martie 
2021.

C. DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
Românii au dintotdeauna darul de a pune suflet în ceea ce 

fac, căci de n-ar fi fost așa, negura timpului ne-ar fi șters de pe 
fața pământului. De nu ne-am fi iubit glia, n-am fi apărat-o, de-a 
lungul vremii, cu prețul vieții. 

De nu ne-am fi iubit limba, nu ne-am bucura astăzi de 
femecătoarele creații culte sau populare și n-ar fi existat mirificul 
DOR, care exprimă cel mai profund sentiment, iubirea care 
doare, dăruirea totală, magia ei.

Să fim noi, cei de aici, dintotdeauna, să ne păstram 
obiceiurile, tradițiile și datinile pe care străbunii ni le-au lăsat 
moștenire, să nu uităm că „Dragobetele sărută fetele” și este 
sărbătorit de neamul românesc pe 24 februarie, întruchipând 
DORUL și dând magie iubirii.

Cornelia RĂDULESCU

SC RECOND COM IMPEX SRL angajează inginer agronom. Se oferă salariu 
motivant. Relații la telefon 0766.279.773 sau 0247.314.575.

***
SC Mara Prod Com SRL angajează personal supermarket. Relații la sediul 

societății din Alexandria, Str. Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575
***

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

Măsurile anti COVID din Alexandria, 
prelungite pentru încă 14 zile

Dragobete, 
sărbătoarea iubirii la români

V i o l e n ț a  î m p o t r i v a  
minorilor ar putea fi pedepsită 
mult mai aspru în România. 
Filmările care au apărut în 
ultima perioadă în spațiul 
public, cu adulți care lovesc 
brutal minori sau manifestă 
acte de o cruzime teribilă, 
readuc în discuție pedepsele 
pe care acești agresori le 
primesc. Un proiect de lege 
propune chiar închisoare pe 
viață pentru cei care își 
îndreap tă  fu r ia  asupra  
minorilor.

Propunerea legislativă 
vrea să modifice legea în 
vigoare, astfel încât vinovații 
să petreacă mai mult timp 
după gratii. Astfel, pentru fapte 
c a r e  p r o d u c  l e z i u n i  

traumatice, iar minorul cu 
vârsta cuprinsă între 10 și 15 
ani are nevoie de îngrijiri 
medicale de până la 30 de zile, 
se propune închisoare de la 2 
la 5 ani. Dacă minorul are 
până în 10 ani, pedepsele sunt 
între 3 și 8 ani de închisoare.

Dacă situația este mai 
gravă și copilul are nevoie de 
până la 90 de zile de îngrijiri 
medicale, și pedepsele ar 
trebui să fie mai aspre, potrivit 
acestei propuneri legislative, 
cu atât mai mult cu cât victima, 
un copil, nu are puterea de a 
se apăra în fața unui adult. 
Între 5 și 10 ani de detenție, 
dacă victima are între 10 și 15 
ani. Între 7 și 12 ani de 
închisoare dacă minorul căzut 

victimă are până în 10 ani. O 
altă modificare importantă 
spune că nu va fi posibilă 
împăcarea părților, dacă 
victima nu are 14 ani împliniți. 
În prezent, legea prevede între 
6 luni și 5 ani de închisoare 
sau amendă.

Dacă un adult lovește un 
minor  ș i  î i  p roduce  o  
i n f i r m i t a t e ,  o  l e z i u n e  
traumatică, un prejudiciu 
estetic grav și permanent sau 
îi pune în pericol viața, legea s-
ar putea modifica astfel încât 
vinovatul să primească între 
10 și 20 de ani de închisoare. 
Pentru minori de 10-15 ani, 
închisoare de la 10 la 20 de ani 
și interzicerea unor drepturi 
sau închisoare pe viață. Dacă 

minorul are sub 10 ani, între 12 
și 25 de ani sau chiar 
închisoare pe viață. Ar putea fi 
interzisă împăcarea părților în 
astfel de situații, indiferent de 
vârsta minorului. În prezent, 
legea prevede între 3 și 10 ani 
de închisoare.

În situația în care lovirile 
adultului duc la decesul 
copilului, proiectul propune 
între 15 și 20 de ani de 
închisoare, dacă minorul are 
între 10 și 15 ani. Dacă e mai 
mic, pedeapsa ar putea 
ajunge până la 25 de ani sau 
chiar detenție pe viață.

Propunerea legislativă a 
fost depusă recent la Senat și 
urmează să fie dezbătuta în 
comisiile de specialitate.

Proiect. Pedepse 
mai aspre pentru violența

 împotriva copiilor
Românii produc cel mai 

puțin deșeu municipal din 
Uniunea Europeană, dar 
reciclează la fel de puțin. 
Reciclarea aproape s-a triplat 
în UE în 24 de ani, însă 
România se află pe locul 26 
din 27 privind ratele de 
reciclare.

O persoană din Uniunea 
Europeană a produs, în 
medie, o cantitate de 502 
kilograme de deşeuri 
municipale în 2019. 
C e l e  m a i  b u n e  
performanţe la acest 
c a p i t o l  a u  f o s t  
î n r e g i s t r a t e  d e  
R o m â n i a ,  c u  2 8 0  
kilograme de deşeuri 
munic ipale/ locui tor,  
arată cele mai noi date 
publicate de Oficiul 
European de Statistică 
(Eurostat).

În schimb, în cinci state 
membre ale UE, au fost 
înregistrate peste 600 de 
k i l o g r a m e  d e  d e ş e u r i  
municipale per persoană, 
respectiv Danemarca (844 
kg/persoană), Luxemburg 
(791 kg/persoană), Malta 
(694 kg/persoană), Cipru 

( 6 4 2  k g / p e r s o a n ă )  ş i  
Germania (609 kg/persoană).

La polul opus, în patru ţări 
membre ale UE au fost 
p r o d u s e  s u b  4 0 0  d e  
k i l o g r a m e  d e  d e ş e u r i  
municipale per persoană, 
respectiv România (280 
kg/persoană), Polonia (336 
kg/persoană), Estonia (369 
kg/persoană) şi Ungaria (387 
kg/persoană).

În total, în 2019, au fost 
generate aproape 225 de 
milioane de tone de deşeuri 
municipale, un nivel uşor mai 
ridicat decât în 2018 (221 
milioane de tone), dar mai 
redus decât în 2008 (227 
milioane de tone).

Din 1995, cantitatea de 

deşeuri municipale incinerate 
în UE s-a dublat, de la 30 de 
milioane de tone, echivalentul 
a 70 kg/persoană, la 60 de 
milioane de tone, echivalentul 
a 134 kg/persoană, în 2019.

În 2019, cantitatea de 
deşeuri reciclate în Uniunea 
E u r o p e a n ă ,  a t â t  p r i n  
reciclarea materialelor, cât şi 
prin compostare, a atins un 
nou nivel record. Reciclarea 

aproape s-a triplat, de la 
37 de milioane de tone, 
ech i va l en tu l  a  87  
kg/persoană, în 1995, la 
107 milioane de tone, 
echivalentul a 239 
kg/persoană, în 2019.

În 2018, România se 
afla pe locul 26 din cele 
27 de ţări membre ale 
U n i u n i i  E u r o p e n e  
privind rata deşeurilor 
municipale reciclate: 

11,1% din totalul de deşeuri, 
conform datelor Comisiei 
Europene. Media europeană 
a ratei deşeurilor reciclate era 
în 2018 de 47,2%, cea mai 
mare  ra tă  a  rec ic lă r i i  
deşeurilor fiind în Germania, 
67,3%, iar la polul opus fiind 
Malta, cu 6,5%.

Reciclarea aproape s-a triplat în UE în 24 de ani. 
România, la capătul clasamentului
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Camera de Comerț și Industrie a României 
precizează într-un comunicat de presă că 
susține bugetul de stat pentru 2021 prezentat 
de Guvernul Cîțu, în condițiile în care investițiile 
sunt cheia relansării economiei românești.

CCIR: Guvernul dă dovadă de curaj! 
Camera de Comerț și Industrie a României 
(CCIR) salută propunerile de redresare 
economică cuprinse în Bugetul de Stat 2021, 
prezentate de către Guvernul de la București, și 
consideră că implementarea cât mai rapidă a 
acestora este singura soluție viabilă pentru 
realizarea unei reforme reale în societatea 
românească, la toate nivelurile.

CCIR consideră că alocarea unor sume 
foarte importante la capitolul investiții, sume 
care în următorii ani ar urma să-și dubleze 
valoarea, reprezintă cheia relansări i  
economice și, în același timp, un act 
responsabilitate din partea Guvernului 
României.

Astfel, pentru anul 2021, investițiile sunt 
estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 
miliarde lei, față de anul anterior. Din totalul 
investițiilor, 32,1 miliarde de lei vor fi din fonduri 
europene, iar 29,3 miliarde lei din fonduri 
naționale.

“De fiecare data, când ni s-a oferit ocazia, 
noi, cei de la CCIR am ridicat problema alocării 
de către guvernele existente la acea dată a 
unor sume foarte mici pentru investiții.

Totodată, am atras atenția asupra 
importanței atragerii de fonduri europene. Din 
punctul nostru de vedere, rezolvarea acestor 
două probleme reprezintă unica soluție de 
redresare pe termen mediu și lung a economiei 
românești. De asemenea, mediul de afaceri 
consideră că acestea sunt prioritățile.

Astfel, ne bucură faptul că pentru prima oară 
după foarte mult timp, Guvernul României pune 

pe masă un proiect de buget atât de ambițios, în 
care sumele alocate pentru investiții sunt fără 
precedent”, consideră președintele CCIR, 
Mihai Daraban.

CCIR, ca mediator direct între decidentul 
politic și mediul de afaceri, a semnalat în 
repetate rânduri concurența neloială a 
sectorului de stat, în dauna evidentă a celui 
privat, concurență manifestată pe mai multe 
paliere economice și sociale.

Faptul că Bugetul de Stat 2021 are la bază 
principiul consolidării prin limitarea cheltuitelor 
directe, va face ca, în viitor, discrepanța dintre 
cele două sectoare să se reducă, iar lucrurile să 
reintre în normal.

“Limitarea cheltuielilor bugetare reprezintă 
un act de curaj din partea Guvernului României 
și, totodată, un act necesar pentru a putea vorbi 
în viitor de un mediu de afaceri privat puternic.

De foarte multe ori, companiile românești au 
avut mai mult de luptat cu concurența făcută de 
sectorul de stat, decât cu cea din propriul 
domeniu de activitate.

Să ne amintim numai de migrarea 
personalului din sectorul privat, în cel de stat, 
odată cu creșterea nejustificativă a salariilor 
bugetarilor, a adăugat Mihai Daraban.

Liberalii ar dori ca adoptarea bugetului de stat să se facă 
vineri, 26 februarie, iar dacă acest lucru nu va fi posibil din 
cauza lucrărilor în comisii, atunci decizia ar putea fi luată 
luni, 1 martie. În cadrul unei ședințe a coaliției 
guvernamentale, desfășurată la începutul acestei 
săptămâni, a fost discutat calendarul posibil pentru 
dezbaterile privind bugetul. Astfel, după două zile în care ar 
putea fi dezbătută și adoptată o lege necesară pentru 
adoptarea proiectului de buget - legea cu indicatorii 
macroeconomici, urmează un termen de cel mult două zile, 
potrivit liberalilor, în care ar trebui ca fiecare partid 
parlamentar să vină cu amendamente la proiectul de buget. 
După f ina l izarea te rmenulu i  de  depunere  a  
amendamentelor, vor fi dezbateri de 2 - 3 zile în comisiile de 
specialitate și în Comisia reunită de buget-finanțe.

Inițial, în ședința Biroului Executiv al PNL s-a decis cu 
unanimitate de voturi să nu se vină cu niciun amendament 
din partea parlamentarilor liberali la proiectul de buget, 
tocmai pentru a nu afecta ținta de deficit de 7,16% pe care 
guvernul Cîțu și-a asumat-o. Totuși, au apărut și 
amendamente ale liberalilor, premierul vorbind despre un 
amendament al preşedintelui PNL, Ludovic Orban, şi al 
deputatului Florin Roman.

"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.

Social-democraţii au anunțat, însă, că vor depune sute 
de amendamente la Legea bugetului de stat pe mai multe 
domenii, de la sănătate la educaţie, de la agricultură la 
protecţia mediului şi la domeniul social. "Amendamentele 
PSD se încadrează într-un deficit aproape identic cu cel 
propus de Guvern (7,26% din PIB la PSD față de 7,16% la 
Guvern). Diferența ține de viziunea în care sunt stabilite 
prioritățile. Prioritatea Guvernului este austeritatea în timp 
ce prioritatea PSD este dezvoltarea și creșterea nivelului de 
trai. Dacă nu se vor admite amendamentele propuse de 
PSD la Buget se va ieși cu totuldin calendarul propus inițial 
în Legea salarizării unitare și în Legea pensiilor. Ulterior, va 
fi mult mai greu să se revină la parcursul prevăzut inițial și la 
nivelurile veniturilor la care ar fi trebuit să ajungă salariații și 
pensionarii conform acestor două legi", a declarat senatorul 
PSD, Dănuț Cristescu.

Ioan DUMITRESCU

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a 
declarat luni că depunerea de moţiuni simple împotriva 
miniştilor după o lună sau două de mandat reprezintă "o 
tendinţă de politicianism demagogic", afirmaţie făcută după 
ce social-democraţii au anunţat că înaintează o moţiune 
împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui.

"V-am mai spus: să te apuci să depui moţiuni simple 
împotriva unor miniştri la o lună, două de la preluarea 
mandatului arată o tendinţă de politicianism demagogic. 
Aşteptăm să vedem moţiunea. În ceea ce ne priveşte, noi 
suntem solidari cu partenerii de guvernare şi cu siguranţă 
vom vota împotriva unei moţiuni depuse de PSD", a precizat 
liderul liberalilor la Parlament.

Întrebat în legătură cu faptul că preşedintele PSD, Marcel 
Ciolacu, a spus că social-democraţii vor depune moţiune de 
cenzură dacă nu vor fi acceptate amendamentele PSD la 
buget, Ludovic Orban a răspuns: "Să depună".

Orban: Depunerea de moţiuni 
simple împotriva miniştilor după 

o lună, două de mandat, o tendinţă
 de politicianism demagogic

Bugetul, liberalii și opoziția

Amendamentele aduse la 
legile justiției de către foşti 
parlamentari PSD, printre 
care Şerban Nicolae, Florin 
Iordache şi Eugen Nicolicea, 
au picat în Senat.

Printre actele normative 
dezbătute săptămâna trecută 
în plen şi respinse prin vot luni, 
se numără propunerea 
legislativă, iniţiată în anul 
2 0 1 7  d e  u n  g r u p  d e  
par lamentar i  d in întreg 
spectru l  pol i t ic ,  pentru 
modificarea Legii 254/2013 
p r i v i n d  e x e c u t a r e a  
pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse 

de organele judiciare în cursul 
procesului penal.

În forma sa in i ţ ia lă,  
propunerea legislativă a avut 
ca obiect de reglementare 
îmbunătăţirea prevederilor 

r e f e r i t o a r e  l a  d r e p t u l  
persoanelor  pr ivate de 
libertate de a participa la 
funeraliile unui membru al 
familiei şi stabilirea unei 
proceduri pentru exercitarea 
acestuia. Proiectul de act 
normativ a fost analizat de 
Curtea Constituţională în 
urma mai multor sesizări şi s-a 
p r o n u n ţ a t  a s u p r a  
neconstituţionalităţii iniţiativei.

Comisia juridică a propus 
plenului, la reexaminare, 
resp ingerea  p ropuner i i  
legislative, în acord cu 
deciziile CCR, şi urmează ca 
parcursul parlamentar al 
acesteia să fie finalizat de 
Camera Deputaţilor, care s-a 
mai pronunţat asupra actului 
normativ, adoptând proiectul 
de lege în 6 iunie 2018 şi 14 
noiembrie 2018.

O altă lege care a fost 
r e s p i n s ă  l u n i  v i z e a z ă  
modificarea Codului penal, în 
sensul majorării limitelor de 
pedeapsă pentru exploatarea 
cerşetoriei şi folosirea unui 
minor în scop de cerşetorie şi 
folosirea serviciilor unei 
persoane exploatate. Actul 
normativ a fost declarat 
neconstituţional în ansamblu 
pe 30 septembrie 2020.

De asemenea, tot raport de 
respingere are propunerea 
legislativă care a fost iniţiată în 
2018 de foştii parlamentari 
PSD Şerban Nicolae, Florin 
Iordache şi Eugen Nicolicea şi 
care stabilea, printre altele, 
pensia Avocatului Poporului. 
Unele prevederi ale actului 
normativ au fost declarate 
neconstituţionale de CCR în 
30 ianuarie 2019.

Camera de Comerț și Industrie a României: 

Guvernul dă dovadă de curaj! Investițiile, 
cheia relansării economiei românești

Senatul a respins mai multe legi 
pentru modificarea justiției propuse de foști 

parlamentari PSD



(urmare  din  pagina  1)
”Intrăm în linie dreaptă cu procedurile de 

achiziție pentru demararea lucrărilor de 
extindere și modernizare la două spitale din 
Teleorman. 

Ofertele depuse, până la data de 
11.02.2021, pentru lucrările la proiectul 
”Modernizare Spital Orășenesc Zimnicea, 
amenajare și dotare secție de recuperare 
medicală” sunt în faza de evaluare și în cel mai 
scurt timp vom afla câștigătorul.

Termenul până la care pot fi depuse ofertele 
pentru proiectul ” Construire corp nou la Spitalul 

Județean de urgență- Alexandria , S+P+5E” 
este 8.03.2021 și vor intra de îndată în analiza 
Comisiei de evaluare. 

Urmăresc cu mare atenție ca proiectele de 
investiții în sănătatea teleormănenilor să fie 
implementate așa cum am planificat și să nu 
mai fie blocate. 

Vă rog să îmi semnalați orice problemă pe 
care o identificați în bunul mers al vieții în 
Teleorman. Împreună ne construim viața pe 
care ne-o dorim”, spune deputatul PNL, Costel 
Barbu.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

 Comisariatul Județean Teleorman al Gărzii Naționale de 
Mediu a efectuat 34 de inspecții de mediu în luna ianuarie 
2021.

Dintre acestea, 23 de inspecții au fost pentru verificarea 
respectării condițiilor impuse în actele de reglementare, 5 
inspecții pentru rezolvarea unor reclamații, 2 inspecții pentru 
investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra 
mediului, o inspecție s-a derulat în urma autosesizării Gărzii 
Naționale de Mediu, iar 3 inspecții au fost făcute pentru 
verificarea realizării măsurilor impuse.

Principalele neconformități constatate în urma acțiunilor 
de inspecție și control efectuate au fost: netransmiterea 
chestionarului cu datele necesare întocmirii inventarului de 
emisii; neîntocmirea evidenței gestiunii deșeurilor generate; 
neinformarea trimestrială a publicului despre consecințele 
activității desfășurate asupra mediului; nu s-a acționat pentru 
refacerea și protecția mediului, rezultând depozitări 
necontrolate de deșeuri.

Ca urmare a neconformităților constatate, a fost aplicată o 
amendă contravențională în valoare de 4000 lei.

În luna ianuarie 2021, la sediul Comisariatului Județean 
Teleorman al Gărzii Naționale de Mediu au fost înregistrate 
12 sesizări. Situația acestora se prezintă astfel: 8 reclamații 
au fost soluționate, 2 reclamații au fost redirecționate către 
alte instituții, iar 2 reclamații au fost clasate.

Cornelia RĂDULESCU

Două spitale 
din Teleorman se modernizează

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va susţine 
investiţii şi reforme instituţionale inclusiv în domeniul muncii şi 
ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare pentru 
creşterea calităţii serviciilor de ocupare oferite angajaţilor şi 
angajatorilor să fie finanţată prin PNRR, a notat ministrul 
Muncii, Raluca Turcan, pe pagina sa de Facebook.

"Ocuparea forţei de muncă în perioada post-Covid este o 
prioritate pentru toţi miniştrii Muncii din ţările Uniunii Europene, 
alături de care am participat astăzi la o videoconferinţă 
informală organizată de Preşedinţia Portugheză a UE. Am 
discutat cu miniştrii muncii din celelalte ţări despre măsurile 
adoptate de Guvernele noastre pentru a menţine locurile de 
muncă din sectoarele economice afectate de pandemie. Am 
reafirmat, în acest context, intenţia noastră de a folosi toate 
oportunităţile de finanţare din fonduri europene, inclusiv a 
instrumentului SURE pentru asigurarea continuităţii ocupării în 
condiţiile generate de contextul economic mondial", a scris 
Raluca Turcan.

Potrivit ministrului, în următorul exerciţiu financiar, prin 
Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare, vor putea fi 
finanţate măsuri precum: creşterea gradului de ocupare şi 
orientare profesională în rândul tinerilor, inclusiv a tinerilor care 
nu sunt în câmpul muncii şi nici nu urmează vreo formă de 
educaţie sau pregătire; creşterea gradului de ocupare prin 
măsuri active de sprijinire a anumitor categorii de angajaţi şi 
măsuri specifice pentru zonele cu deficit de forţă de muncă; 
sprijin pentru IMM-uri şi investiţii în structuri de economie 
socială; modernizarea instituţiilor pieţei muncii prin digitalizare 
şi prin profesionalizarea consilierilor de ocupare a forţei de 
muncă; investiţii în programe de învăţare pe tot parcursul vieţii.

"Complementar, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 
va susţine investiţii şi reforme instituţionale inclusiv în domeniul 
muncii. Ne-am propus ca o mare parte a efortului de digitalizare 
pentru creşterea calităţii serviciilor de ocupare oferite 
angajaţilor şi angajatorilor să fie finanţat prin PNRR", a mai 
scris Raluca Turcan.

Agenţia Naţională pentru 
Ocuparea Forţei de Muncă 
(ANOFM) va organiza în luna 

martie un număr de 103 
p r o g r a m e  d e  f o r m a r e  
profesională pentru 1.651 de 
persoane care beneficiază, 
conform legii, de servicii de 
formare profesională gratuite, 
organizate de Agenţ i i le  

Judeţene pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă şi de cea a 
Municipiului Bucureşti, potrivit 

Agerpres.
Programele de formare 

profesională cu cele mai multe 
locuri disponibile vizează 
u r m ă t o a r e l e  c a l i f i c ă r i :  
operator introducere validare 
şi prelucrare date - program de 

formare pentru 112 persoane; 
lucrător în comerţ - program de 
formare pentru 104 persoane; 
femeie de serviciu - 102 
persoane; ajutor bucătar - 99 
persoane; competenţe cheie - 
comunicare în limba română - 
99 persoane;  inspector  
(referent) resurse umane - 97 
persoane; îngrijitor spaţii verzi 
- 87 persoane; agent de 
securitate - 62 persoane; 
instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze - 59 
persoane; frizer - 56 persoane.

Persoanele interesate de 
înscrierea la aceste cursuri de 
formare se pot adresa agenţiei 
teritoriale pentru ocuparea 
forţei de muncă în a cărei rază 
au domiciliul sau reşedinţa sau 
pot vizualiza oferta de cursuri 
p e  w w w. a n o f m . r o ,  l a  
s e c ţ i u n e a  " P e r s o a n e  
fizice/Cursuri de formare 
profesională".

Inspecții de mediu efectuate
 în luna ianuarie

Raluca Turcan: 

Planul Naţional de Redresare 
şi Rezilienţă va susţine investiţii 
şi reforme instituţionale inclusiv

 în domeniul muncii

CE a prezentat luni programul de lucru pe 
2021 al Consiliului European pentru 
Cercetare, primul program de lucru din noul 
program-cadru european pentru cercetare și 
inovare Orizont Europa, pentru perioada 
2021-2027.

Programul include trei cereri principale de 
propuneri pentru acțiuni de cercetare de 
frontieră în cuantum total de 1,9 miliarde de 
euro.

Consiliul European pentru Cercetare 
(CEC) oferă granturi cercetătorilor de vârf de 
pretutindeni din lume care sunt gata să vină 
sau să rămână în Europa pentru a-și duce mai 
departe descoperirile științifice și tehnologice 
revoluționare care pot sta în viitor la baza unor 
noi industrii, piețe și inovații sociale.

Conform planificării, pe toată durata 
bugetului pe termen lung al UE 2021-2027, 
Consiliul European pentru Cercetare va primi 
peste 16 miliarde de euro din programul-cadru 
Orizont Europa, ceea ce reprezintă o creștere 
cu 22% față de Orizont 2020.

În cadrul noii serii de concursuri, prima 
cerere de propuneri ce urmează a fi lansată 
este cea de granturi destinate cercetătorilor 
debutanți a Consiliului European pentru 
Cercetare, care îi va ajuta pe cercetătorii de 
vârf să pună bazele propriei echipe sau 
propriului program de cercetare independent.

Cererea va fi lansată la 25 februarie, va 
avea un buget de 619 milioane de euro și data-

limită 8 aprilie.
Conform calendarului programului de 

lucru, vor urma și alte concursuri de granturi: la 
11 martie, va fi lansată cererea de propuneri 
de granturi de consolidare, destinată 
cercetătorilor care își consolidează echipa sau 
programul de cercetare independent, cu un 
buget de 633 de milioane de euro. Data-limită 
pentru depunerea propunerilor este 20 aprilie.

La 20 mai, Consiliul European pentru 
Cercetare va lansa o cerere de propuneri de 
granturi pentru cercetători avansați destinată 
cercetătorilor avansați de top, cu un buget de 
626 de milioane de euro, cu data-limită pe 31 
august.

Din cauza trecerii la noul program-cadru, 
granturile pentru sinergie nu sunt disponibile 
în cadrul programului de lucru pe 2021. Este 
posibil ca acordarea granturilor pentru 
sinergie să se reia în cadrul programului de 
lucru pe 2022.

ANOFM organizează 
103 programe de formare profesională

 la nivel naţional în luna martie

Primele cereri de propuneri 
din programul-cadru Orizont Europa
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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 casele tradiționale românești găsim 
simplitate, frumusețe și tradiție, țesături lucrate cu 
grijă și mobilier solid. Fiecare element din casele 
tradiționale justifică stilul de viață al gospodarului, 
prin tradițiile pe care le respectă și prin relația cu 
natura.

Într-o casă țărănească este imposibil să nu 
găsești covoare românești țesute manual la 
război, din lână sau covoare din cârpe, practice și 
vesel colorate. Meșteșugul țesutului de covoare s-
a transmis în regiunile rurale de la mamă la fiică, 
fiecare gospodărie mândrindu-se cu covoare 
frumos decorate cu motivele etnografice 
traditionale din zona respectivă: geometrice, 
florale, abstracte sau antropomorfe.

Covoarele sau scoarțele țesute la război și 
frumos decorate se folosesc și drept cuverturi de 
pat sau pentru a împodobi pereții. 

Velința din imagine ne este prezentată de 
muzeografii teleormăneni și provine din comuna 
Siliștea a județului nostru, datând din perioada 
1926 -1950.

Este confecționată din lână și bumbac, este 
țesută în două ițe, prezintă alesături cu speteaza 
și este cusută pe mijloc, având franjuri la capete 
realizate din urzeală.

Decorul este dispus pe întreaga suprafață, 
fiind compus din motive geometrice: romburi 
dințate („pristolnicul”), dungi, „crucea în X”.

Cromatica este vie, dată de culorile roșu, 
verde, negru, alb, galben, ciclamen. Dimensiunile 
velinței sunt: lungime- 300 cm, lățime- 150 cm.

Velințele fac parte din categoria textilelor de 
interior, care reprezintă o parte importantă a 
Colecției de etnografie a Muzeului Județean 
Teleorman, alături de scoarțe, căpătâie sau 
ștergare și așternuturi.

Textilele de interior împodobeau interiorul 
locuinței țărănești teleormănene, având în același 
timp o dublă funcție: practică și decorativ-
ornamentală.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Zilele trecute la 

editura A.T.U. Sibiu-

Hermannstadt  a  

apărut cartea de 

microeseuri și poeme 

terapeutice: „Carte 

p e n t r u  i n i m i  

d e s c h i s e ”  a  

C o n s i l i e r u l u i  

Psihologic Ioana 

C ă t ă l i n a  P a v e l .  

Spicuim din nota 

scrisă de autoare la 

începutul acestei 

cărți vindecătoare 

de suflete: „Dragă 

Inimă Deschisă, ție 

îți vorbesc. Tu știi și 

înțelegi bine ceea ce 

îți zic. Nu aș putea 

scrie o prefață a unei cărți care se numește „Carte 

pentru inimi deschise” cu o inimă închisă. Așa că mi-am 

deschis tare inima și din ea vor curge C U V I N T E spre 

Tine... Toate amintirile mele frumoase se leagă intim de 

această capacitate înnăscută a mea de a-mi deschide 

inima către oameni. Oriunde am ajuns în călătoria mea, 

fie cercuri literare, tabere de creație, catedră, 

birourile de redactor, sau cabinetul de psiholog, am 

creat aceste punți energetice incredibil de frumoase 

între mine și oameni. Indiferent cât de tare am fost 

respinsă, trădată, umilită, alungată, inima mea a știut 

întotdeauna, cumva, să se realcătuiască și să o ia de la 

capăt. Cred că totul în viața asta, ori de unde ai privi, 

este despre iubire. Când se pierde iubirea, se pierd și: 

interesul, comunicarea sinceră, iertarea. Și apar în loc: 

supărarea, nepăsarea, indiferența, minciuna, acuzarea. 

Este atât de simplu! Uneori, din cauza Ego-ului, 

pierdem atât de mult timp pentru că ne complicăm atât 

de tare. Da, educația și societatea în care trăim ne-a 

învățat să ne încâlcim atât de mult în propria minte 

încât am ajuns să facem tot soiul de boli psihice. Nu 

mintea este cea care ne va aduce fericirea. Nu cu 

mintea găsim secretele și răspunsurile legate de Iubire 

și Fericire. Doar o inimă deschisă mereu pregătită să 

primească orice va avea și discernământul și puterea ca 

ființa ta să fie trează și vie. O inimă cu adevărat 

deschisă, vindecată știe să folosească și mintea ca 

instrument în a rămâne cu adevărat viu și ancorat în 

viața pământească de zi cu zi pe care am ales să o trăim. 

Din păcate, multe femei au inima închisă și nu știu ce să 

facă cu mintea. Sau folosesc mintea ca și autoritate 

supremă sub care ascund răni mari sufletești. Mulți 

bărbați nu știu ce să facă cu emoțiile și să le accepte în 

fiecare ,moment al vieții lor, ca parte integrantă din 

Viață. O ființă umană matură este cea care știe să 

echilibreze energia feminină adică empatia, inteligența 

emoțională, cunoașterea intuitivă, cu energia 

masculină, adică capacitatea de a fi hotărât, ferm, de a 

pune granițe personale și de a avea curajul de a le apăra 

și a ieși în față. Sunt foarte bucuroasă că în sfârșit i-a 

venit și acestei cărți care se scrie în mine de ani de zile, 

să vadă tiparul și să ajungă în sertarele și în inimile 

voastre. Rugămintea mea este să dați voie cuvintelor 

din această carte, simțite, ținute la piept, iubite de 

mine să fie ca un picamăr care lovește puțin câte puțin 

în zidul pe care vi l-ați pus la fel ca și mine în jurul inimii 

voastre de frică să nu fie lovită ... Și sper că veți 

descoperi la sfârșitul cărții că, dacă privești frica în 

ochi, ea dispare, se dizolvă. Și, în loc, rămâne atâta dor 

de iubit... Te invit să îl lași  să te inunde și să te 

abandonezi forței lui. În acest abandon, ce pare a fi 

slăbiciune, vei găsi o putere atât de mareși atât de 

familiară încât nu vei mai vrea să o părăsești niciodată.

A consemnat Mihail TĂNASE

Pr ime le  rezu l t a te  a l e  
programului de vaccinare 
împotriva Covid-19 din Marea 
B r i t a n i e  s u g e r e a z ă  c ă  

imunizările au un impact 
„spectacu los” ,  p reven ind 
formele grave ale bolii.

Conform BBC, studiul făcut 

de Institutul de Sănătate Publică 
din Scoția a descoperit că în a 
patra săptămână de după prima 
doză, spitalizările au scăzut cu 

85% da to r i t ă  vacc inu lu i  
Pfizer/BioNTech și cu 94% 
g r a ț i e  v a c c i n u l u i  
Oxford/AstraZeneca. Aceasta 

este prima dovadă a impactului 
real al campaniei de vaccinare 
din Marea Britanie. Cifrele 
pentru Anglia vor fi prezentate la 
o dată ulterioară.

Când vine vorba de cei de 
peste 80 de ani, aceștia au ajuns 
cu 81% mai puțin în spital din 
cauza Covid-19. Cercetătorii nu 
au verificat, totuși, impactul 
a s u p r a  t r a n s m i s i b i l i t ă ț i i  
coronavirusului sau dacă 
imunitatea a scăzut odată cu 
trecerea t impului .  Datele 
preliminare din proiectul EAVE II 
a anal izat 1,14 mil ioane 
vaccinări din Scoția, între 8 
decembrie și 15 februarie. În 
total, doar 8.000 de persoane 
dintre cei peste un milion de 
vaccinați au mai ajuns în spital, 
după doar o doză din cele două 
tipuri de imunizare.

Muzeul Județean Teleorman:  
Frumusețe și tradiție

APARIȚIE EDITORIALĂ

Carte 
pentru inimi deschise

Întârzierea vaccinării ar putea duce la apariţia 
altor variante de coronavirus. Oamenii de ştiinţă 
spun că lumea a atins un punct precar în 
pandemia Covid-19, în care s-a creat un mediu 
propice pentru apariţia mai multor noi variante de 
coronavirus.

„ D a c ă  t o a t ă  
l u m e a  a r e  
imunitate, atunci 
virusul nu se poate 
adapta”, a spus 
Emma Hodcroft, 
s p e c i a l i s t  
e p i d e m i o l o g i e  
m o l e c u l a r ă  a  
Universităţi i  din 
Berna.

Noile variante ar 
putea reduce, de 
a s e m e n e a ,  
e f i c a c i t a t e a  
vaccinurilor şi tratamentelor Covid-19 şi ar putea 
duce la reinfecţii în rândul persoanelor care s-au 
recuperat deja după Covid-19, potrivit The Wall 
Street Journal.

Oamenii de ştiinţă spun că soluţia minimizării 

acestor probleme constă în distanţarea socială şi 
alte măsuri de reducere a contagiunii, precum şi în 
intensificarea eforturilor de vaccinare, care sunt 
încetinite.

Când un virus infectează pe cineva, acesta 
creează multe variante ale sale. De fiecare dată 

când se întâmplă, 
e r o r i l e  p o t  f i  
introduse în codul 
său genetic. Unele 
dintre aceste erori 
sau mutaţii nu au 
niciun efect asupra 
comportamentului 
virusului. Altele, 
cum ar fi unele 
dintre cele văzute 
î n  v a r i a n t e l e  
î n g r i j o r ă t o a r e  
apărute în Marea 
Britanie, Africa de 

Sud şi Brazilia, pot spori capacitatea virusului de a 
rezista în faţa apărării noastre imune.

La nivel mondial, SARS-CoV-2 a infectat peste 
110 milioane de oameni şi a ucis peste 2,4 
milioane.

Studiu UK: Vaccinurile Pfizer și AstraZeneca 
au scăzut cu aproximativ 90% internările în spital

Avertismentul oamenilor de știință: 

Întârzierea vaccinării ar putea 
duce la apariţia altor variante de coronavirus
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Concurs pentru ocuparea funcţiei publice de conducere 
specifice – secretar general al comunei Frumoasa, judeţul 
Teleorman, organizat în baza art. II din Legea nr. 203/2020 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe functie publica de conducere in 

afara Agentiei
Data de sustinere a probei scrise: 25.03.2021, ora 10:00
Locaţia de desfăşurare a concursului: sediul Primăriei 

comunei Frumoasa, judeţul Teleorman
Stare concurs: Programat
Observaţii suplimentare: Persoana de contact: Stancu 

Mihai - Andrei, consilier achizitii publice, telefon / fax - 
0247/335902; e-mail: primariafrumoasa@yahoo.com:

Data afişării: 22.02.2021, ora 08:00
Informaţii posturi scoase la concurs: Secretar general 

al comunei
Descriere post: Clasa: conducere
Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: SECRETAR GENERAL UAT 

PRIMĂRIEI COMUNEI FRUMOASA
Localizare post: Localitate: FRUMOASA, Judeţ: 

TELEORMAN
Condiţii de participare: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de 

licenţă sau echivalentă în specialitate juridică, administrativă 
sau ştiinţe politice;

- studii universitare de master în domeniul administraţiei 
publice, management sau în specialitatea studiilor necesare 
ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform 
prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

- vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minimum 5 ani

În cazul în care la concurs nu se prezintă persoane care 
îndeplinesc condiţiile de participare, pot candida şi persoane 
care nu îndeplinesc aceste condiţii, în următoarea ordine:

a) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice şi 
îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 468 alin. (2) lit. a) din 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în 
specialitate juridică, administrativă sau ştiinţe politice;

c) persoane care au studii universitare de licenţă absolvite 
cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în altă 
specialitate.

Bibliografie concurs, atribuţii conform fişei postului 
și depunere dosare concurs

Dosarele de concurs se depun la sediul autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare, în termen de 20 de zile de la 
data publicării anunţului.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 
ore/săptămână. Bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în 
fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării 
concursului se afişează pe pagina de internet a autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare, la secţiunea special creată 
în acest scop.

Responsabilitatea privind legalitatea şi corectitudinea 
informaţiilor din conţinutul anunţului de concurs publicat pe 
site-ul Agenţiei şi încadrarea în temeiurile legale prevăzute 
de actele normative aparţin în exclusivitate autorităţii sau 
instituţiei publice organizatoare a concursului.

Un beţiv se întoarce noaptea acasă. Cand intră în curte, 

câinele sare din cușcă şi începe să latre.

- Linişte, prostule! Dacă se trezește soţia, tu unde mai 

dormi?

***

Doi amici într-un bar:

- Scuze dar trebuie să-ţi spun: ieri ţi-am văzut soţia 

ieşind dintr-un hotel, însoţită de un tânăr macho!

- Şi la ce hotel era?

- Marriot.

- Ah, da, îl ştiu. Nu ai de ce să-ţi faci griji, e un hotel 

foarte bun.

Pastila de râs

Un asteroid de două ori cât cea mai înaltă 
clădire din lume și la fel de lung ca podul 
Golden Gate din California va trece pe lângă 
Pământ luna viitoare.

Va fi cel mai mare și rapid asteroid care se 
va apropia anul acesta suficient de mult cât să 
fie clasificat drept obiect potențial periculos.

Nu există însă motive de panică. Potrivit 
unei analize publicate de NASA, va trece la 
două milioane de kilometri de noi, adică de 
peste cinci ori distanța Pământ-Lună.

Asteroidul numit oficial 231937 (2001 
FO32) poate fi observat de pe Pământ cu 
ajutorul unui telescop putternic, în martie, 
potrivit Space.com.

Asteroidul a fost detectat de telescoapele 
NASA în 23 martie 2001 și a fost monitorizat 
încă de atunci. Oamenii de știință au folosit 
aceste observații pentru a calcula orbita 

asteroidului și pentru a determina cât de 
aproape va ajunge roca spațială pe Pământ, 
deplasându-se cu 124.000 de kilometri pe oră.

Niciun asteroid descoperit până acum nu 
prezintă un risc semnificativ pentru planeta 
noastră în următoarea sută de ani. Cea mai 
mare amenințare cunoscută în prezent este un 
bolovan spațial cu un risc mai mic de 0,2% de a 
lovi Pământul, în 2185.

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

Anunţ

la solicitarea avizului de gospodărire a apelor
S.C. AGROVA PORK FARM S.R.L., cu sediul social in sat Lisa, comuna Lisa, tarlaua 19, 

parcela 56, numar cadastral 20131, constructia C2, jud. Teleorman, anunta publicul interesat 
asupra depunerii documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului de gospodarire a apelor 
pentru investitia:„CONSTRUIRE FERMA DE REPRODUCTIE SUINE”, in comuna Piatra, 
judetul Teleorman.

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza sa 
transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la sediul Administratia Bazinala de 
Apa Arges-Vedea, cu sediul in municipiul Pitesti, str. Calea Campulung, nr. 6-8, cod postal 
110.147, judetul Arges, intre orele 8,00 –16,00.

Model de anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
PREMIER ENERGY SA, titular al proiectului Extindere rețea distribuție gaze naturale 

redusă presiune și racordul aferent la nr. 27A pe strada Ion Creangă, Zimnicea, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman, 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului 
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Extindere 

rețea distribuție gaze naturale redusă presiune și racordul aferent la nr. 27A pe strada 
Ion Creangă, Zimnicea, propus a fi amplasat în orașul Zimnicea, str. Ion Creangă, nr. 27A, 
județul Teleorman. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi 
consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul 
Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00, precum și 
la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Rețeaua de socializare 
WhatsApp v ine cu no i  
termene și condiții. Dacă 
utilizatorii nu le acceptă, nu 
vor mai putea citi și trimite 
mesaje către prieteni. 

Ut i l izator i i  deja sunt  
nemulțumiți de noua politică 
de procesare a datelor. 

WhatsApp a anunțat că 
datele personale vor fi luate de 
pe contul de Facebook. 

Condițiile ar fi trebuit să 
intre în vigoare în luna 

februarie, anul acesta, dar 
conducerea a prelungit  

termenul până pe 15 mai. 
Dacă de la acea dată nu vor fi 
accepta te  no i le  regu l i ,  
utilizatorii nu vor mai putea 
primi notificări de mesaje, 
apeluri audio sau video, pe 
scurt, nu vor mai avea acces la 
niciun contact. 

În plus, conturile care 
rămân inactive pentru mai 
mult de 120 de zile, vor fi 
șterse.

Cel mai mare și mai rapid asteroid care trece
 pe lângă Pământ în martie

Noi condiții pentru utilizatorii WhatsApp



1463: S-a născut Giovanni 

Pico della Mirandola, 

umanist italian (d. 1494).

1704: A murit Marc-

A n t o i n e  C h a r p e n t i e r ,  

compozitor francez (n. 

1643).

1810: A murit Henry 

Cavendish, fizician, chimist 

englez (n. 1731).

1815: A murit Robert 

Fulton, inventator american 

(n. 1765).

1842: S-a născut Arrigo Boito, compozitor, poet italian (d. 

1918).

1856: A murit Nikolai Ivanovici Lobacevski, matematician 

rus (n. 1792).

1929: S-a născut Marga Barbu, actriţă română de teatru şi 

film (d. 2009).

1939: A murit Elena Alexandrina Bednarik, pictoriţă 

română (n. 1883).

1953: A murit Mihai Popescu, actor român (n. 1909).

2014: A murit Nicolae Herlea, bariton român (n. 1927).

Dragobetele (Cap de primăvară) – este o sărbătoare 

populară semnificând venirea primăverii.
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună 
la palat 12:30 Tribuna partidelor 
par lamentare 13:00 Edi ţ ie  
specială 13:30 Guşti! Şi apoi 
mănânci 14:00 Telejurnal 15:10 
Convieţuiri 17:10 Furtună la palat 
18:30 Arta crimei 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:00 Adevăruri 
despre trecut 23:00 Fantomele 
fiordului 00:00 Telejurnal 00:45 
Arta crimei

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Februarie

Sunt sanse sa 
puneti la punct o 
c o l a b o r a r e  
avantajoasa, care sa 
va aduca venituri 
consistente. Relatiile 
cu partenerul de viata 
ar trebui sa fie din ce 
in ce mai bune. 

Profunzimea ideilor 
si ambitia de care dati 
dovada va pot fi de 
m a r e  a j u t o r  i n  
activitatea profesionala 
s i  i n  a face r i .  Va  
recomandam sa tineti 
cont si de parerile celor 
din jur. 

A venit vremea sa 
f inal izat i  proiecte 
indraznete. Aveti toate 
sansele sa faceti mari 
pasi inainte. Prietenii 
va sustin, impresionati 
de entuziasmul si 
optimismul de care 
dati dovada. 

Este o zi prielnica 
s c h i m b a r i l o r  
importante pe plan 
pro fes iona l .  Avet i  
ocazia sa incheiati 
contracte avantajoase. 
Nu neglijati odihna, 
chiar daca sunteti 
invitat la o petrecere.

P o t  a p a r e a  
schimbari neasteptate. 
Este o zi favorabila 
studiului, comunicarii 
s i  ca la to r i i l o r  de  
afaceri. In tot ce faceti, 
puteti conta pe sprijinul 
familiei si al prietenilor 
apropiati. 

T r a v e r s a t i  o  
perioada favorabila in 
p l a n  p r o f e s i o n a l .  
Superiorii va apreciaza 
ideile si nu este exclus 
s a  p r i m i t i  o  
recompensa. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
aveti mici probleme de 
sanatate. 

Azi aveti sanse mari 
sa rezolvati o problema 
f i n a n c i a r a .  
Comunicarea sincera 
v a  a j u t a  s a  v a  
consolidati relatiile si 
sa va faceti noi prieteni. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu.

Este posibil sa 
aveti cateva intalniri 
de afaceri fructuoase. 
In prima parte a zilei 
s-ar putea sa primiti o 
veste buna, in urma 
careia va schimbati 
p l a n u r i l e  p e n t r u  
maine.  

Este posibil sa luati 
o hotarare importanta 
cu privire la soarta 
unei relatii. Puteti sa 
va bazati pe intuitie. 
Puteti realiza tot ce v-
ati propus, cu conditia 
sa actionati cu calm si 
rabdare. 

BERBEC

La locul de munca, 
s u p e r i o r i i  v a  
apreciaza seriozitatea 
si ideile constructive. 
Puteti sa faceti planuri 
si investitii pe termen 
lung, profitand de 
conjunctura astrala 
favorabila. 

Diminea ta  ave t i  
sanse sa va faceti 
remarcat la serviciu. Nu 
este exclus sa aveti 
discutii cu persoana 
i u b i t a ,  c a r e  v a  
reproseaza ca v-ati 
lasat  acapara t  de  
activitatea profesionala. 

Este momentul sa 
va ocupati de situatia 
financiara. Partenerul 
de viata va sustine si, 
impreuna, sansele de 
reusita sporesc. S-ar 
putea sa aveti de 
semnat documente 
oficiale. 

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 
Imperiul leilor 22:30 Deadpool 
00:45 Ştirile Pro Tv 01:15 
Cincizeci de umbre întunecate 
03:30 Ce se întâmplă doctore? 
04:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la circ 
23:00 Grand Hotel  00:00 
Observator – Sport 00:30 Sabrina 
03:00 Băieţi de oraş 03:30 Poftiți 
pe la noi: Poftiți la circ 06:00 
Observator - Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15 
Meryem 11:00 Puterea 
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 Asta-i România! 00:30 
Știrile Kanal D 01:30 Puterea 
dragostei 05:00 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 Cronica cârcotaşilor 
22:00 Focus 22:30 Starea 
naţiei 23:30 Tâlc Talk 00:00 
Cronica cârcotaşilor 02:00 
Sacrificii în numele iubirii

07:00 As face orice! 
09:15 La bloc 11:45 
Î n f r â n g e r e a  1 4 : 1 5  
Robbersonii şi poliţia 16:15 
Un tată disperat 18:15 La 
bloc 20:30 Tatăl vitreg 
22:30 Teroare în zori 00:30 
Tatăl vitreg 02:30 Teroare 
în zori 04:00 La bloc 06:45 
Un tată disperat

07:30 România…în bucate 08:00 
Ferma 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Sănătate 
cu de toate 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Teleșcoala  16:00 Glasul 
inimii 17:00 România…în bucate 
1 7 : 3 0  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! 
21:10 În apărarea fiului 22:45 Concert 
Voltaj - Ca la 20 de ani 00:25 Câştigă 
România!

07:45 Ready Player One: Să 
înceă jocul 09:55 Jaf... la turnul 
mare 11:35 Crăciunul în 
Conway 13:10 Lucy 14:35 
Domnul Deeds – Moștenitor 
fără voie 16:05 Legenda 
călărețului singuratic 18:25 
Jocul de-a detectivii 20:00 
Ronin: 47 pentru răzbunare 
2 1 : 5 0  U n h i n g e d  2 3 : 1 0  
Untogether 00:45 Mai iute ca 
moartea 02:30 Amant dublu

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

24 Februarie

Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Gheorghe PIETREANU,

 Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU 
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon: 0347.804.447    Fax: 0347.804.448

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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Radu Drăgușin devine un 
nume din ce în ce mai 
v e h i c u l a t  l a  b u r s a  
transferurilor - fundașul de 19 
ani devine jucător liber de 

contract la vară și a atras 
interesul multor cluburi de top.

După Leipzig, Tottenham și 
Newcastle, a apărut și varianta 
Crys ta l  Pa lace,  ech ipa 
antrenată de venerabilul Roy 
Hodgson. 

Corriere dello Sport a 
lansat această destinație în 

legătură cu v i i toru l  lu i  
Drăgușin, aflat deocamdată la 
campioana Italiei, Juventus.

Juventus i-ar fi oferit un 
contract pe 5 ani lui Radu 
Drăgușin

Cei de la Juventus susțin 
însă că sunt foarte aproape de 
a parafa noul contract - surse 
din interiorul clubului au dat de 
înțeles că după acordurile noi 
cu de Ligt și Demirel, a venit 
rândul românului pentru a 
purta tratative. 

Se știe sigur că gruparea 
bianconerilor i-a propus un 
contract pe 5 ani, fără să 
dezvăluie salariul oferit lui 
Drăgușin.

Fundașul român joacă 
regulat la formația Under 23 a 
torinezilor și este chemat des 
de Andrea Pirlo și la echipa 
mare.

SPORT

A n d r e e a  
Prisăcariu (21 
de ani) a câştigat 
turneul ITF de la 
Antalya, dotat cu 
premii totale de 
15.000 de dolari, 
după ce a învins-
o în finală pe 
italianca Aurora 
Zantedeschi, cu 
6-3, 7-5.

A n d r e e a  
Prisăcariu (21 
ani, 658 WTA) a 
o b ţ i n u t  t r e i  
victorii pe tabloul preliminar, 7-6 (2), 6-2 cu belgianca Vicky 
van de Peer, 6-0, 6-0 cu franţuzoaica Leire De Ezcurra şi 6-3, 
6-1 cu australianca Tina Nadine Smith.

În primul tur, românca a trecut de Daria Lopatetska 
(Ucraina), cu 6-3, 6-4, în optimi a învins-o pe Yuliana Lizarazo 
(Columbia), cu 6-1, 6-3, în sferturi s-a impus în faţa letonei 
Daniela Vismane cu 6-2, 6-3, iar în semifinale a câştigat cu un 
simetric 6-2, 6-2 în faţa bulgăroaicei Ghergana Topalova.

Acesta este al treilea titlu ITF obţinut de Prisăcariu în 
cariera sa, după două câştigate în 2019 la Tabarka (Tunisia).

Titlul la dublu a fost cucerit de cuplul format din Cristina 
Dinu (România) şi Chantal Skamlova (Slovacia), după 6-1, 6-
3 în finala cu perechea columbiană Maria Fernanda Herazo 
Gonzalez/Yuliana Lizarazo.

Cine este Andreea Prisăcariu, "rebela" cu 21 de tatuaje
Fostă campioană națională la juniori, sportiva din Iași este 

o prezență spectaculoasă. Are 21 de tatuaje, fiecare dintre 
ele cu o semnificație aparte.

”Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E 
împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar 
cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, 
care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă 
protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei.

Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște 
stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate 
înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, explica ea, 
acum câteva luni.

Totodată, jucătoarea româncă, născută la Iași, a spus că 
abia așteaptă să fie o ”mireasă tatuată”. ”N-am cum să regret 
tatuajele. Fac parte din mine, au făcut parte din familia mea, 
mă reprezintă. Abia aștept să fiu o mireasă tatuată”, a explicat 
Andreea Prisăcariu.

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.

Noua speranţă a tenisului 
feminin românesc! "Rebela" 

cu 21 de tatuaje a câştigat
 un nou titlu

Marius Șumudică nu a reușit să obțină prima 
victorie pe banca lui Rizespor, deși echipa sa a 
condus cu 1-0 în deplasare la Ankaragucu, o 
altă formație care se luptă pentru evitarea 
retrogradării.

Rizespor, echipă la care fostul jucăror al 
CFR-ului, Damjan Djokovic a evoluat ca  titular, 
a deschis scorul după doar 3 minute.

Godfred Donsah a fost autorul golului, dar 
bucuria excesivă l-a costat scump. Ghanezul a 
pășit greșit și s-a accidentat. Dar fericirea lui era 
de înțeles: era primul lui gol după 3 ani de 
secetă!

Donsah a fost scos pe targă și a primit 
îngrijiri medicale - a revenit pe teren, dar a mai 
rezistat doar o jumătate de oră și a fost 
schimbat. 

Gazdele de la Ankaragucu au egalat chiar în 
prelungirile primei reprize dintr-o fază fixă, iar 

meciul s-a încheiat nedecis, 1-1. 
A fost al cincilea meci al lui Marius Șumudică 

pe banca celor de la Rizespor, care se află pe 
locul 15, din 21, cu 27 de puncte. Are două 
puncte mai mult decât Istanbul Başakşehir, 
aflată pe primul loc retrogradabil.

Partida dintre Viitorul și 
Po l i tehn ica Iaș i  a  fos t  
întreruptă în minutul 65 din 
cauza ceții și va fi reluată 

mâine, de la scorul de 0-0.
După aproximativ 45 de 

minute de la întreruperea 
jocului ,  centralu l  Flor in 
Chivulete a decis că meciul nu 
poate fi reluat. Cele două 

cluburi s-au înțeles ca partida 
să fie reluată din minutul 65 
mâine, de la ora 16:00.

Viitorul - Poli Iași se va relua 

marți, de la ora 16:00: ”Cu 
natura nu te poți pune”

„Putem zice că ne facem 
sejurul pe litoral, suntem veniți 
de sâmbătă, vom mai face o 
seară. Ambele echipe au vrut 

să joace în această seară, nu 
s-a putut.

Suntem totuși în luna 
februrie, este de înțeles. Vom 
vedea mâine care echipă intră 
mai odihnită în teren”, a spus 
C i p r i a n  P a r a s c h i v ,  
președintele Iașiului, după 
decizia lui Chivulete.

„Cu natura nu te poți pune, 
din păcate a trebuit să 
așteptăm după cele 65 de 
minute jucate, nu s-a ridicat 
ceața și ne-am pus de acord 
ambele echipe să jucăm 
mâine la ora 16:00.

Este neplăcut pentru 
jucători, pentru toată lumea, 
pentru că este bine să duci la 
bun sfârșit un meci în plină 
desfășurare. Avem 30 de 
minute la dispoziție pentru a 
încerca să câștigăm”, a 
completat Gică Popescu, 
oficialul Viitorului.

Radu Drăgușin, asaltat de oferte! Ultima echipă
 care este interesată de fundașul de 19 ani

Când se vor juca ultimele 30 de minute 
ale partidei Viitorul - Poli Iași

Șumudică a asistat la faza zilei! 
Un jucător de-al lui s-a bucurat după ce 

a marcat, dar a ieșit pe targă
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