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Peste 25.000 de teleormăneni s-au
vaccinat până în prezent

7
Apariție editorială

„Sub stele, Doruri”,
antologia poeților de
pretutindeni

7
Curs gratuit de
educație financiară
destinat profesorilor
Județul Teleorman beneficiază, la mai bine de două
luni și jumătate de la debutul campaniei de vaccinare, de
11 centre în care se administrează vaccinul împotriva
Covid-19. Alexandria este singura localitate de județ care
are două fluxuri de vaccinare. Aici, peste 100 de
persoane primesc, zilnic, vaccinul.
De la începutul campaniei de vaccinare, pe data de 31
decembrie 2020 și până în prezent, în județul Teleorman
au fost administrate peste 43.000 de doze de vaccin.
Dintre acestea, aproximativ 26.000 reprezintă prima
doză, iar 17.000, doza a doua.
Potrivit reprezentanților Prefecturii Teleorman, în
numai o zi, în data de 5 aprilie 2021 au fost vaccinate 495

persoane, din care: 36 cu prima doză și 459 cu a doua
doză (rapel).
” Nu au fost raportate reacții adverse. În săptămâna
29.03 - 04.04.2021, 3 echipe mobile de la Centrele de
vaccinare din Alexandria (Punctul A), Roșiorii de Vede și
Zimnicea au desfășurat 5 misiuni de vaccinare. Astfel, au
fost vaccinate 45 de persoane imobilizate la domiciliu și
aparținători.)”, se arată într-un comunicat al Prefecturii
Teleorman.
Potrivit autorităților, până în acest moment, în județul
Teleorman nu au fost raportate reacții adverse severe în
urma administrării vaccinului împotriva Covid-19.
C. DUMITRACHE

Zeci de șoferi au rămas pietoni
600 de amenzi
contravenționale
au aplicat polițiștii
din Teleorman în 2
zile.
Aceștia au
reținut 35 de
permise de
conducere și au
retras 13 certificate
de înmatriculare
pentru diverse
abateri de la
normele privind
circulație pe
drumurile publice.
În ultimele 72 de ore, polițiștii teleormăneni au fost în teren în vederea
asigurării unui climat optim de ordine și siguranță publică, protejării patrimoniului
și drepturilor și libertăților persoanelor, răspunzând nevoilor cetățenilor.
(Continuare în pagina 2)
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4.1372 lei

Agricultura,
Cenușăreasa economiei
Fermierii care așteaptă
disperați atât achitarea
banilor pentru motorină, dar
și ajutoarele tranzitorii, mai
au de stat „cu ochii-n soare”.
Deși săptămâna trecută au
avut loc două ședințe de
Guvern, în nici una dintre
reuniuni n-au fost introduse
pe ordinea de zi hotărârile
de Guvern care prevedeau
sumele necesare pentru
achitarea sumelor cuvenite
fermierilor.
(Continuare în
pagina 4)

(£) 1 GBP
5.7192 lei

1 XAU (Gramul
de aur)
231.0969 lei
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EVENIMENT - ACTUALITATE

Zeci de șoferi au rămas pietoni
(urmare din pagina 1)
Polițiștii au intervenit aproximativ 300 de
evenimente, dintre care nu mai puțin de 269
au fost sesizate pe numărul unic pentru
apeluri de urgență – 112. Totodată, în urma
activităților preventive desfășurate, pentru
neregulile constatate polițiștii au aplicat
peste 600 de sancțiuni contravenționale în
valoare aproximativ 240.000 de lei, au
reținut 35 de permise de conducere și au
retras 13 certificate de înmatriculare pentru
diverse abateri de la normele privind
circulație pe drumurile publice.
În ultimele 72 de ore, la nivelul județului
au fost înregistrate două accidente rutiere
ușoare, Zimnicea și Putineiu, în cauze fiind
întocmite dosare penale sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală
din culpă.
De asemenea, polițiștii au constatat șase
infracțiuni privind circulația pe drumurile
publice, dintre care patru pentru conducere

fără permis, iar două pentru conducere sub
influența alcoolului. Polițiștii teleormăneni
atrag atenția asupra necesității respectării
normelor rutiere de către toți participanții la
trafic, întrucât cauzele generatoare ale
evenimentelor tragice produse pe drumurile
județului nu sunt imputabile doar unei
categorii.
Polițiștii din cadrul Serviciului Investigații
Criminale – Compartimentul Urmăriri au
desfășurat activități pe linie de mandate și
persoane urmărite, fiind depistat un bărbat în
vârstă de 37 de ani, din comuna Suhaia,
împotriva căruia Judecătoria Zimnicea a
emis mandat de executare a pedepsei cu
închisoarea pentru săvârșirea infracțiunilor
de ucidere din culpă, conducere fără permis
de conducere și conducerea sub influența
băuturilor alcoolice, bărbatul fiind încarcerat
în Penitenciarul de Maximă Siguranță
Giurgiu.
C. D.

Modificări în platforma de vaccinare
Coordonatorul campaniei
d e v a c c i n a r e Va l e r i u
Gheorghiță a anunțat două
modificări importante în
ceea ce privește platforma
de programare pentru
vaccinare: persoanele vor fi
notificate o singură dată, iar
beneficiarii vor putea să-și
estimeze timpul de
așteptare.

administrează vaccin de la
Pfizer, rata de confirmare a
programărilor după
notificare este între 85 și 90
la sută dintre persoanele
care sunt înscrise pe lista de
așteptare, chiar de la prima
notifficare”.
El a anunțat că de acum
înainte persoanele vor primi
o singură notificare pentru

Coordonatorul campaniei
d e v a c c i n a r e Va l e r i u
Gheorghiță susține că
interesul pentru vaccinare
este ridicat: „În momentul de
față, în centrele în care se

programare la vaccinare.
„După cum știm până la
acest moment, regula era că
o persoană era notificată de
până la trei ori, după care
dacă nu răspunde

confirmării se notificau alte
persoane din lista de
așteptare. Întrucât există
multe persoane înscrise pe
lista de așteptare, am luat
decizia de a notifica o
singură dată o persoană din
lista de așteptare, care va
avea la dispoziție timp de 24
de ore să-și confirme
programarea respectivă.
Dacă nu va confirma, vor fi
notificate alte persoane din
lista de așteptare, tocmai
pentru a rula într-un interval
cât mai scurt persoanele din
lista de așteptare”, a mai
spus Valeriu Gheorghiță,
care a precizat că acest lucru
va intra în vigoare de
miercuri.
Coordonatorul campaniei
de vaccinare a mai anunțat
că din 10 aprilie pentru
fiecare persoană platforma
va afișa câte persoane se
află înscrise în față și care
este capacitatea de
vaccinare zilnică în centrul
ales. Astfel, acesta
precizează că persoanele
înscrise își vor putea estima
timpul de așteptare.

Anunţuri
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.

Teoria ca teoria,
practica ne omoară
Premierul Cîțu ne mai dă și vești bune. Acesta ne-a
anunțat că revenirea la normalitate depinde de campania
de vaccinare și de NOI. Adică Gheorghiță să vaccineze cam
5 milioane de persoane, iar NOI, cei neatinși de carcalac,
să respectăm întocmai sfânta treime igienico-sanitară:
mască, distanțare, spălat pe mâini.
În sprijinul afirmației sale, premierul a dat asigurări că
în lunile aprilie și mai, România va dispune de 8 milioane de
doze de vaccin. Iar „aceasta este o condiție necesară
pentru a putea trece mai departe. Trebuie să avem acest
număr de persoane vaccinate. Nicio altă măsură nu ne ajută
să redeschidem economia.”, a mai precizat premierul.
Un anunț asemănător a făcut de la Bruxelles Thierry
Breton, comisarul pentru Piața Internă, care este
responsabil în această perioadă și de campania de
vaccinare la nivel european. El estimează că până în
semestrul al doilea, Uniunea Europeană va primi 800 de
milioane de doze de vaccin și „imunitatea colectivă ar putea
fi atinsă pentru întreaga populație a Uniunii Europene”.
Până aici totu-i bine și frumos, dar semnele de întrebare
încep să apară atunci când vedem bilanțul Comitetului
Național de Coordonare a Activităților prinvind Vaccinarea
împotriva Covid. Până la 5 aprilie, 1.226.982 de români
fuseseră vaccinați cu ambele doze, iar 905.042 doar cu
prima doză.
Ce se va întâmpla cu cei vaccinați cu AstraZeneca, care
acum refuză rapelul, dar și cu cei care au fost înscriși
pentru același vaccin, dar nu s-au mai prezentat și nu se vor
mai prezenta la vaccinare?
Ce se întâmplă cu cele 400 de centre de vaccinare care
până acum n-au primit nici o doză de vaccin? Vor deveni
funcționale prin repartizarea de vaccinuri sau vor fi
închise, iar personalul va fi mutat în centrele
suprasolicitate?
Va reuși doctorul Gheorghiță să îndeplinească „planul” la
vaccinare? Să zicem că da, din punct de vedere teoretic.
Dar pe noi, de când lumea, practica ne omoară.
Șt. B.

POLITIC - ADMINISTRATIV

Premierul Cîțu: FMI are încredere în
Guvernul României
Premierul Florin Cîțu a reacționat printr-o
postare pe Facebook după ce FMI a prezentat,
marți, prognoza economică actualizată. Potrivit
prognozei, PIB-ul României ar urma să aibă o
creştere de 6,0% în 2021.
„FMI are încredere în Guvernul României și
estimează o creștere economică semnificativă
mai mare pentru România. Previziunile FMI
arată o creștere economică substanțială de 6%
a PIB în 2021, a doua cea mai mare creștere din
Uniunea Europeană”, a scris pe Facebook
Florin Cîțu.
Premierul susține că economia României se
află pe o direcție de creștere sustenabilă „și
nimeni, niciodată, nu va mai putea să schimbe
acest lucru”.
„Luăm cele mai bune măsuri pentru
economie și acest lucru se vede. Am reușit să
stabilizăm economia și să reducem la
maximum impactul crizei asupra economiei
noastre”, a mai scris Florin Cîțu.
Fondul Monetar Internaţional a prezentat
prognoza economică actualizată, potrivit
căreia, după o scădere economică de 3,9% în
2020, PIB-ul României ar urma să aibă o
creştere de 6,0% în 2021 şi de 4,8% în 2022.
Prognoza anunțată de Fondul Monetar
Internațional este una semnificativ mai mare
decât cea a Comisiei Europene și cea a
Guvernului. Ce înseamnă, însă, această
prognoză şi pe ce se bazează ea?
E o prognoză optimistă, spune la Europa FM
consultantul economic Adrian Negrescu. O
prognoză care se bazează în special pe
fondurile pe care România ar urma să le atragă
de la Uniunea Europeană prin Planul Naţional
de Rezilienţă:
„Pentru a se îndeplini toată această
prognoză, trebuie ca economia românească să
relanseze consumul, ca fondurile europene din

Programul de Reziliență să ajungă în țară, iar
statul să ia măsurile de restructurare necesare,
printre care scoaterea la lumină a economiei
subterane. Probabil, din a doua parte a anului,
este posibil ca prognoza FMI să fie, practic,
confirmată de așteptările din piață. Din punctul
meu de vedere, este o prognoză sub semnul
întrebării.”
Pe de altă parte, spune consultantul
economic Adrian Negrescu, România va avea
de a face anul acesta cu o revenire economică
sub forma literei litera K. Adică unele sectoare
vor creşte, altele vor scădea:
„Avem o economie care performează în
zona serviciilor din sectorul construcțiilor,
retailului online, afacerilor medicale, iar pe de
altă parte avem o bună parte din economie care
rămâne în urmă, cum este comerțul, tot ce
înseamnă comerțul în magazinele fizice,
agricultura, exporturile.”
Comisia Europeană prognozase în
februarie o creștere economică de doar 3,8% în
acest an, în timp ce guvernul Cîțu și-a
fundamentat bugetul pe o prognoză de creștere
de 4,3%.
În ceea ce privește deficitul bugetar, FMI
prognozează 7,131% din PIB în 2021.

Senatorii PSD au părăsit din nou
plenul de marți
Senatorii social-democrati
au parasit marti plenul, nefiind
multumiti de procedura de vot
mixt, pe tableta si vot
telefonic. E a doua intamplare
de acest gen, dupa plenul de
lunea trecuta.
"Este evident ca
electoratul, ca oamenii de
acasa, care sunt fortati sa
mearga la munca indiferent
de conditiile pandemice, se

tablete exclusiv, grupul
senatorial al PSD paraseste
sala de plen si nu participa la
acest vot", a explicat liderul
senatorilor PSD Lucian
Romascanu, in plenul de
marti.
Pe de alta parte, liderul
senatorilor PNL Virgil Guran a
precizat ca procedura de vot a
fost stabilita prin consens cu
toti liderii grupurilor

pot gandi ca parlamentarii lor
iubiti, distinsii lor parlamentari
pot fi ori cu picioarele pe
peretii dormitorului, ori la plaja
cand sunt sunati cu telefonul,
care este telefon fara
imagine. In consecinta, in
acest moment, revenim cu
aceeasi decizie pe care am
avut-o si data trecuta, pana la
decizia de a avea un vot pe

parlamentare, iar prezenta
fizica a tuturor senatorilor are
loc numai cand votul este
exprimat prin buletine sau cu
bile.
Pe 29 martie, senatorii
PSD si AUR s-au retras din
plen la reexaminarea legii
privind respingerea
ordonantei de urgenta a
Guvernului 166/2020 pentru

modificarea Legii 173/2020
privind unele masuri pentru
protejarea intereselor
nationale in activitatea
economica. Votul urma sa fie
reluat la urmatoarea sedinta a
Senatului, insa si de aceasta
data social-democratii au iesit
din sala, motivul fiind tot
procedura de vot mixt telefonic si pe tableta.
Virgil Guran a anuntat in
plenul lunea trecuta ca in
urma sedintei Comitetului
liderilor a fost decis un vot atat
pe tableta, cat si telefonic,
dupa ce reexaminarea
acestei legi privind
respingerea OUG referitoare
la unele masuri pentru
protejarea intereselor
nationale in activitatea
economica nu a intrunit
numarul de 69 de voturi
necesar.
In schimb, Lucian
Romascanu a anuntat ca
social-democratii se retrag
din plen din cauza deciziei ca
votul sa fie pe tableta si
telefonic.
Vicepresedinta Senatului
Alina Gorghiu a atras atentia
ca PSD a reluat, in legislatura
trecuta, votul pe toate
"ineptiile" de legi pana cand
acestea au trecut si astfel nu
ar trebui sa fie acum
nemultumiti de procedura.
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Cîțu și renunțarea la restricții
Primul ministru liberal, Florin Cîțu îi anunță pe români că
este posibil ca de la 1 iunie să vedem luminița de la capătul
tunelului; respectiv să se renunțe la o parte din restricțiile
împotriva pandemiei coronavirus. La acest lucru, mai spune
premierul, se poate ajunge dacă se va atinge pragul de 10
milioane de vaccinați anticoronavirus. Este posibil ca de la 1
iunie, la începutul verii, să se prelungească intervalul orar în
care sunt deschise magazinele, să se redeschidă
restaurantele, cafenelele, barurile și în general industria
HoReCa să revină la normalitate.
„Voi anunţa constituirea unui comitet interministerial, sub
coordonarea premierului, care să asigure, de la 1 iunie,
revenirea la normalitate a României. Vom începe, de fapt,
acesta este primul jalon, primul pas, prima bornă pe care o
punem pentru revenirea la normalitate”, a declarat Florin
Cîţu, la începutul acestei săptămâni, într-o conferinţă de
presă susţinută la Palatul Victoria.
Pentru toate acestea este nevoie ca până în prima zi a
primei luni de vară să se respecte toate restricțiile care sunt
în momentul de față în vigoare. De Paștele ortodox, însă,
restricțiile nu vor fi ridicate, preoții vor sluji probabil cu masca
pe figură, credincioșii vor merge la biserică la fel, cu masca și
vor păstra distanța. Până la 1 iunie nunțile, botezurile și chiar
și înmormantările vor fi făcute cu un număr limitat de
participanți.
Revenirea la normalitate, posibilă după 1 iunie și anunțată
de primul ministru Florin Cîțu, a dat deja de furcă în coaliția
de guvernare, liberalii având mult de furcă cu cei de la
Uniunea Salvați România. De altfel, contrele între USR și
PNL sunt pe fel și fel de motive, de la numirea în funcții
importante, chiar până la purtarea măștii obligatorii în
momentul de față.
Despre posibila revenire la normalitate, deputatul liberal
de Teleorman, Maria Stoian se echivează să răspundă.
Contactată telefonic, deputatul Maria Stoian a refuzat să
vorbească pretextând că se află într-o ședință. Am fi putut să
o credem că din cauza ședinței nu poate răspunde, dacă șiar fi arătat disponibilitatea de a vorbi la finalul acesteia. Însă
Maria Stoian a afirmat că ”vorbim altă dată, peste cîteva zile”,
nu mai încolo peste o oră sau două. Greutatea în comunicare
a deputatului liberal Maria Stoian este cunoscută de mult
timp și cu toate acestea, Maria Stoian reprezintă județul
Teleorman în Camera Inferioară a Parlamentului.
Ioan DUMITRESCU

Proiectul de
lege pentru desființarea Sectiei
Speciale, pe masa Comisiei
de la Veneția în iulie
Comisia de la Venetia va exprima in luna iulie un punct de
vedere referitor la solicitarea facuta de catre ministrul Justitiei
Stelian Ion cu privire la proiectul de lege care prevede
desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie
(SIIJ).

Pe 29 martie, ministrul Justitiei Stelian Ion anunta ca va
trimite o solicitare de aviz catre Comisia de la Venetia pe
proiectul de lege de desfiintare a SIIJ si pe amendamentul
prin care magistratii pot fi trimisi in judecata numai cu avizul
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).
Pe 24 martie, proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei
pentru Investigarea Infractiunilor in Justitie (SIIJ) a fost
adoptat de Camera Deputatilor, in calitate de prim for sesizat.
Raportul adoptat de catre deputati are si un amendament
prin care magistratii nu pot fi trimisi in judecata fara
incuviintarea CSM in prealabil. Initiativa legislativa merge la
Senat, care este for decizional.
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Fermierii din Moldova au ieșit
cu utilajele în stradă
Ieri, în județele Iași, Vaslui și Botoșani, fermierii au ieșit cu
utilajele în stradă. Conform organizatorului protestului
(Asociația Cultivatorilor de Cereale și Plante Tehnice
GRÂNARII), acțiunea reprezintă un strigăt de disperare al
fermierilor care au datorii pe care sunt obligați să le plătească
cu penalități, conform contractelor încheiate și n-au putut fi
respectate din cauza secetei, dar și a faptului că n-au primit
despăgubirile promise de Guvern, plățile la motorină s-au
întârziat iar ajutorul național tranzitoriu s-a înjumătățit.

În comunicatul privind organizarea protestului, dar și în
scrisoarea către premierul Cîțu, fermierii cer imperativ să se
plătească despăgubirile pentru culturile calamitate, din sume
identificate la propunerea Alianței pentru Agricultură și
Cooperare.
Cum de pasivitatea Executivului sunt nemulțumiți fermieri
din toată țara, rămâne de văzut care va fi reacția acestora
după protestele din Moldova.
Șt. B.

Agricultura, Cenușăreasa economiei
(urmare din pagina 1)
Ministrul Adrian Oros, care e mai degrabă
avocatul Executivului decât reprezentantul
agricultorilor, aruncă vina pe mobilizarea
greoaie a celorlalte ministere care nu și-au
făcut timp să semneze avizele interministeriale,
o simplă formalitate care durează câteva
secunde. Este o scuză pe cât de demagogică,
tot pe atât de penibilă și, mai ales, păguboasă.
Pentru că în agricultură timpul n-are răbdare și
fiecare zi de întârziere în campania de înființare
a culturilor înseamnă producții mai mici la
recoltare.
Se pare că, de fapt, doar unul dintre miniștri
nu și-a pus semnătura pe documente. Este
vorba de ministrul Justiției, Stelian Ion, fără
avizul căruia cei 340,5 miliona de lei rămân în
continuare de neatins pentru fermieri. Mult mai
puțini decât cei peste 800 de milioane primiți
anul trecut.
Marți seară, pe un post de televiziune,
ministrul Oros a fost din nou avocatul
Guvernului, spunând că bugetul de stat este

secătuit și sunt slabe șanse ca programele de
sprijin pentru fermieri, proiectele aflate în
derulare să fie finanțate de la acest buget, așa
cum se plănuia la sfârșitul anului trecut, iar
speranța stă în fondurile europene.
De ce vinde ministrul pielea ursului din
pădure în loc să se bată pentru obținerea de
fonduri de la bugetul de stat, numai el și
Dumnezeu știu. Pentru că banii investiți în
agricultură se întorc în buget după numai un an,
spre deosebire de cei investiți în alte domenii,
care încep „să producă” pentru buget după ani
și ani de zile. Asta ar trebui să le explice Oros și
consilierii săi colegilor din Guvern. Iar
argumentul suprem ar trebui să fie acela că fără
agricultură n-ar fi mâncare, iar fără mâncare nar fi viață. Un mare poet al neamului a scris un
poem – avertisment, valabil în orice epocă și
orice regim, în care spune: „Când nu vom mai
putea răbda/ Când foamea ne va răscula/
Hristoși să fiți, nu veți scăpa/ Nici în mormânt!”.
Șt. B.

Secretar de stat: ”Două săptămâni de carantină
națională ar face minuni”
Secretarul de stat în
Ministerul Sănătății, Andreea
Moldovan, susține în
continuarea ideea potrivit

„Perioada de incubație a
virusului este de două
săptămâni, ceea ce înseamnă
că dacă timp de maximum

căreia o carantină la nivel
național, „ar face minuni”
pentru țara noastră, scrie
Digi24.

două săptămâni nu se
transmite virusul el se poate
stopa. Două săptămâni de
carantină ar face minuni”, a

Asociaţia Forţa Fermierilor:

Crescătorii de bovine riscă
să rămână în acest an cu o
subvenţie de la buget de doar
un euro pe o vacă
Crescătorii de bovine din România riscă să rămână, în
acest an, cu o subvenţie de la bugetul de stat de doar un euro
pe o vacă, în condiţiile în care toate celelalte state din
Uniunea Europeană îşi sprijină masiv zootehnia naţională,
afirmă reprezentanţii Asociaţiei Forţa Fermierilor (AFF), care
solicită, totodată, adoptarea simultană a celor două acte
normative care prevăd subvenţiile pentru crescătorii de
bovine.
" M i n i s t r u l
Agriculturii trebuie
să se oprească din a
juca alba-neagra cu
soarta crescătorilor
de animale.
România riscă să
ajungă ruşinea UE,
ca ţara care dă doar
1 euro subvenţie pe
o vacă (...) Pentru a-şi recăpăta, parţial, încrederea în
ministrul Oros (ministrul Agriculturii, Adrian Oros, n.r.),
crescătorii de bovine din Asociaţia Forţa Fermierilor îi solicită
acestuia să adopte simultan cele două acte normative
(hotărâre de guvern şi ordin de ministru) care prevăd
subvenţiile pentru crescătorii de bovine, respectiv Ajutorul
Naţional Tranzitoriu (ANT) şi Ajutorul COVID. Doar în acest
fel, fermierii vor avea garanţia că sprijinul din bugetul
Ministerului Agriculturii este la nivelul promisiunilor lui Adrian
Oros", menţionează reprezentanţii asociaţiei, potrivit
Agerpres.
Deşi pentru direcţionarea unor sume către Ajutorul COVID
este nevoie de acordul Comisiei Europene, ceea ce face ca
actul normativ respectiv să nu poate fi adoptat imediat, AFF
propune ministrului Agriculturii să amâne adoptarea hotărârii
de guvern privind ANT până la momentul în care şi al doilea
ajutor poate fi adoptat, ca ambele măsuri să fie plătite
simultan.
Asociaţia Forţa Fermierilor susţine că în cazul în care
Guvernul va adopta doar ANT, există toate motivele să
considere că "promisiunile lui Adrian Oros nu au însemnat
decât o nouă păcăleală la adresa fermierilor" şi că Ajutorul
COVID nu va fi acordat în acest an. "Acest lucru va însemna
că producătorii de lapte din România vor rămâne cu o
subvenţie din bugetul naţional de 1 euro pe cap de vacă.
Adică, practic, niciun sprijin", mai spun ei.

spus Andreea Moldovan la
DigiFM.
Totodată, ea a afirmat
faptul că noile restricții valabile
în weekend în zonele cu o rată
de incidență ridicată s-au
arătat a fi eficiente, tocmai
pentru că au contribuit la o
scădere a numărului de cazuri
de Covid-19.
„Carantina sperie ca
termen, însă dacă am fi fiecare
dintre noi conștienți să evităm
acele aglomerații care ne
expun clar la un risc, în primul
rând pe noi și în al doilea rând
pe cei din jurul nostru, lucrurile
ar putea fi mult mai ușor
manageriate. Am spus și
repet, cred că depinde de
fiecare dintre noi ca după un
an de pandemie să știm ce
este bine de făcut și ce nu”, a
mai adăugat Moldovan.

Patronate: Operatorii din HoReCa îşi vor asuma
costul testării rapide a clienţilor
Operatorii din domeniul HoReCa îşi vor
asuma costurile pentru testele rapide ale
clienţilor la intrarea în locaţii, astfel încât preţurile
pentru clienţi să nu fie afectate, au declarat,
marţi, reprezentanţi a două patronate din
HoReCa, la finalul întrevederii cu şeful
Guvernului.
Reprezentantul Organizaţiei Patronale a
Hotelurilor şi Restaurantelor din România
(HORA), Dragoş Petrescu, a apreciat că
numărul celor care vor fi testaţi la intrare nu va fi
foarte mare, deoarece unii români s-au vaccinat,
iar alţii pot dovedi că au trecut prin boală.
"Pe lângă vaccinare luăm în calcul testarea
de către operator, pe costurile operatorilor. Deci
nu discutăm aici de un potenţial cost pentru
cetăţenii României, însă toate aceste reguli care
ar putea ajuta redeschiderea ospitalităţii la data
de 1 iunie vor fi decise în Comitetul
interministerial. (...) Nu ne aşteptăm ca toţi
clienţii noştri să urmeze a fi testaţi, pentru că
avem o categorie de clienţi suficient de mare şi în
creştere care s-a vaccinat, avem o categorie de
clienţi suficient de mare care a trecut prin boală
şi poate arăta că a trecut prin boală, aşadar cei
care vor fi testaţi rapid vor reprezenta o
minoritate, iar acest cost, între 2 şi 3 euro, care
va fi un unul de testare rapidă este un cost
asumat de operatori", a menţionat Dragoş
Petrescu.La rândul său, preşedintele Federaţiei

Industriei Hoteliere din România (FIHR), Călin
Ile, a susţinut că operatorii nu vor transfera
asupra clienţilor costurile testării rapide la
intrarea în localuri.
"Evident că orice cost care e suportat de
operator se regăseşte cumva, dar nu vor creşte
preţurile datorită acestor costuri (cu testările
rapide, n.r.), ni le vom asuma noi, cu scopul de a
creşte volumul, de a creşte circulaţia turistică în
unităţile noastre, deci în niciun caz nu vom
transfera costul pe client", a menţionat Călin Ile.
Pe de altă parte, preşedintele FIHR a
subliniat că angajaţii din HoReCa nu vor fi
obligaţi să se vaccineze.
"Cel mai bun lucru pe care noi îl putem face
acum e să îmbrăţişăm această idee a vaccinării
în industria noastră. Cu cât vom avea mai mulţi
salariaţi din HoReCa vaccinaţi, cu atât vom da
semnalul că suntem o industrie sigură. Nu-i
putem obliga, sigur că nu, şi pe măsură ce vom fi
o industrie sigură vom putea ridica mai repede
restricţiile, cu orizontul de timp 1 iunie ca obiectiv
comun. Dacă lucrurile merg mai bine, acest
termen se poate devansa, sperăm ca lucrurile să
nu meargă mai prost, pentru că toată lumea e
mobilizată. Noi credem că 1 iunie este o dată
viabilă", a afirmat Călin Ile.
În acest context, reprezentantul HORA,
Dragoş Petrescu, a menţionat că angajaţii din
HoReCa vor avea prioritate la vaccinare.
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Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii
Cazare: În camere double sau single room
Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308

Mail: maraflorica@yahoo.com www.motel-restaurant-mara.ro

EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE
Apariție editorială

„Sub stele, Doruri”,
antologia poeților de pretutindeni

Pentru că antologia din
Colecția Poeți de pretutindeni:
„Iubite poteci” a avut un succes
neașteptat, am pornit la drum
cu un al doilea proiect intitulat
sugestiv: „Sub stele, doruri”, în
care sunt antalogați poeți și
poete din Republica Moldova,
Spania și România.
P e c o p e r t a a - I V- a ,

antologistul Mihail Tănase
scrie: „Sub stele, Doruri” emană
multă căldură și emoție – se
simte, se vede încrustat adânc
în urma condeielor autorilor ce
vorbesc deschis cu versul și
care trăiesc de la egal la egal cu
iubirea, cu speranța, cu dorul.
Sunt versuri de dragoste pentru
cineva drag, pentru satul natal

Muzeul Județean Teleorman:

sau pentru țară, feeric împletite
din bătăile inimilor încărcate de
frumos. „Sub stele, Doruri” vine
ca o întregire a timpului scurs
pe meleaguri diferite, ca o trăire
a prezentului cu toate greutățile
lui și mai apoi ca un viitor dorit
pur sub un clar de lună.
R.M.

Curs gratuit de educație financiară
destinat profesorilor
Ministerul Educației și Cercetării, Banca
Națională a României, Asociația Română a
Băncilor, Institutul Bancar Român, Autoritatea de
Supraveghere Financiară și Institutul de Studii
Financiare anunță acreditarea singurului curs
integral „Educație economico-financiară pentru
profesori”.
Grupul-țintă al acestui curs este personalul
didactic din învățământul gimnazial care predă
disciplina „Educație socială” elevilor de clasa a
VIII-a, așa cum se anunță în comunicatul de
presă.
Educația financiară a devenit materie
obligatorie pentru elevii clasei a VIII-a, începând
cu anul școlar 2020-2021, fiind cuprinsă în
disciplina „Educație socială”.
Institutul Bancar Român (IBR), fondat de
Banca Națională a României și Asociația Română
a Băncilor, este furnizorul cursului gratuit acreditat
de Ministerul Educației și Cercetării, pe o perioadă
de 4 ani.
Cadrele didactice din învățământul gimnazial

care predau disciplina „Educație socială" elevilor
din clasa a VIII-a sunt invitate să se înscrie la IBR,
începând cu luna aprilie 2021, conform
informațiilor afișate pe site-ul instituției.
În urma absolvirii acestui curs cu o durată de
40 de ore, profesorii vor obține 10 credite
profesionale transferabile. Formatorii cadrelor
didactice sunt profesori de economie, iar inițiativa
de formare a fost susținută și de Inspectoratul
Școlar al Municipiului București.
Desfășurarea acestui curs se înscrie în
proiectele de educație financiară derulate de
Ministerul Educației, Banca Națională a
României, Ministerul Finanțelor, Autoritatea de
Supraveghere Financiară și Asociația Română a
Băncilor, în baza Acordului de colaborare încheiat
în anul 2018.
Acest acord de colaborare prevede realizarea
de activități comune în domeniul educației
financiare și elaborarea Strategiei Naționale de
Educație Financiară.
Cornelia RĂDULESCU

Ministrul Educatției: "Rezultatele simulării pentru
Evaluarea Națională și Bacalaureat,
surprinzător de bune"
Rezultatele simularii pentru
Evaluarea Nationala si
Bacalaureatul din acest an sunt
"surprinzator de bune", sustine
ministrul Educatiei, Sorin
Cimpeanu, luand in considerare
ca anul scolar s-a desfasurat in
conditii de pandemie.
"Fata de specificul acestui
an, rezultatele sunt surprinzator
de bune. Sunt mai bune decat in
anii 2017, 2018, cand nu a fost
pandemie, nu au fost acele
pierderi generate de predarea
online si totusi a fost procentul
de promovare mai scazut decat
anul asta", a explicat ministrul
Educatiei, Sorin Cimpeanu.
Potrivit acestuia, programa a
fost modificata pentru
examenele nationale din acest

7

Vasul de ofrandă de tip
„Gârla Mare-Cârna”, descoperit
la Zimnicea
Vasul a fost descoperit în anul 1969 de către
arheologul Alexandrina Alexandrescu în situl numit
„Câmpul Morților”, mai precis în necropola atribuită epocii
bronzului târziu, cultura Zimnicea-Plovdiv (sec. XIV î.Hr.).
Vasul de ofrandă, care fost depus în mormântul unui
adolescent, a aparținut culturii Gârla Mare-Cârna, fiind
considerat un „import” din această arie culturală specifică
sud-vestului României.
Este de dimensiuni medii, de formă bitronconică.
Fundul este inelar, iar corpul este prevăzut cu trei
proeminențe conice. Gâtul este ușor arcuit, iar toarta este
supraînălțată.

Vasul este bogat decorat prin incizare, imprimare și
încrustare cu o pastă albă care scoate în evidență
motivele decorative pe fondul de culoare maroniu-gălbuie
a vasului. Gâtul prezintă un motiv în formă de ghirlandă,
urmată de o bandă formată din impresiuni succesive,
semicirculare. Zona centrală a corpului este împărţită prin
câte trei linii verticale în opt zone metopice, având în
centru un motiv circular. Inelul dinspre fundul vasului este
decorat cu o mică ghirlandă formată prin impresiuni
semicirculare.
Toarta prezintă la exterior o bandă verticală realizată
din mici impresiuni spiralice, suprapuse, iar la interior spre
buză un motiv ce se aseamănă cu o ancoră modernă.
Un alt vas aparţinând aceleiaşi culturi forma inventarul
mormântului numărul 11, iar în mormântul numărul 17 s-a
descoperit o cană din arealul culturii Tei.
Vasul de ofrandă Gârla Mare-Cârna este o piesă foarte
importantă, deoarece atestă legătura şi
contemporaneitatea dintre mai multe culturi ale epocii
bronzului târziu de pe teritoriul ţării noastre.
Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Urzica, planta minune
a primaverii

an.
"Programa a fost deja
adaptata specificului acestui an
scolar. Au fost scoase de catre
fiecare colectiv de cadre
didactice acele notiuni care nu

au fost considerate strict
esentiale. Si au fost scoase
uniform, nu in bloc, dintr-o
anumita parte a materiei la o
anumita disciplina", a completat
Sorin Cimpeanu.

Un nou studiu arată că vaccinul Moderna continuă să fie
eficient după şase luni de la administrare
Vaccinul împotriva Covid19, produs de compania
Moderna, administrat în două
doze, continuă să stimuleze
producţia de anticorpi chiar și
după şase luni de la
administrare, arată cel mai
recent studiu. Un nivel ridicat
de anticorpi a fost detectat la
toate grupele de vârstă, persoanele mai tinere
prezentând niveluri mai mari decât persoanele în
vârstă.
Analiza a fost publicată marţi în The New

England Journal of Medicine,
informează DPA, citată de
Agerpres, iar cercetarea va
continua şi în perioada
următoare, pentru ca oamenii
de ştiinţă să poată să identifice
perioada în care anticorpii sunt
detectaţi la persoanele
imunizate cu acest vaccin.
Nivelul ridicat de anticorpi a fost detectat la
toate grupele de vârstă participante la studiul
clinic, însă persoanele mai tinere prezintă niveluri
mai mari decât persoanele în vârstă.

P r i m a v a r a ,
plantele tinere de
urzica se pot folosi la
mancare, pentru ca
sunt foarte bogate in
fier, iar cele taiate se
pot usca pentru infuzii,
fiind pline de minerale
si vitamine.
Fie ca vreti sa faceti
ciorbe sau mancaruri
cu urzici, trebuie sa
stiti ca se folosesc
numai plantele tinere
si frunzele, inainte ca planta sa infloreasca. Ca si
beneficii, consumul de urzica: Are rol detoxifiant;
Stimuleaza metabolismul, secretia biliara si pancreatica,
gastrica si intestinala; Stimuleaza digestia, ajuta tranzitul
intestinal; Actioneaza asupra viermilor intestinali;
Fluidifica sangele si are efect usor hipoglicemiant;
Favorizeaza eliminarea excesului de acid uric pe cale
renala; Fluidifica secretiile bronsice si ajuta la eliminarea
lor prin expectoratie; Stimuleaza imunitatea; Efect
diuretic.
Consumul de urzica se face cu precautie in cazul
pacientilor cu hipertensiune arteriala, ateroscleroza,
hemoragii provocate de fibroame (plus alte afectiuni) si
varstnicilor la care poate agrava fenomenele circulatorii
de tip tromboflebite, arterite deoarece printre efectele
secundare ale excesului consumului de urzica amintim
cresterea coagulabilitatii sangelui.
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INS: Doar 8,4% dintre români
urmează un regim alimentar
adecvat și numai 11,6%
fac sport
Din totalul populatiei Romaniei de 15 ani si peste, 8,4%
urmeaza un regim alimentar adecvat.
Dintre acestia, 71,1% sunt atenti la consumul redus de sare,
62,2% sunt preocupati de consumul de grasimi, 51,2% reduc
consumul de zahar, iar 24,5% sunt atenti la consumul de
calorii.
Ponderea populatiei de sex feminin care urmeaza un regim
alimentar (9,8%) este mai mare decat cea a populatiei de sex
masculin (6,8%).
In mediul rural se remarca o pondere mai ridicata, fata de
cea din mediul urban, a regimului legat de consumul de sare
(72,8 fata de 69,9% in mediul urban), iar in cazul populatiei din
mediul urban se remarca un regim sporit al numarului de calorii
consumate (28,0% fata de 19,6% in mediul rural) si a
consumului de zahar (53,0% fata de 48,5% in mediul rural).
Din totalul populatiei rezidente (incepand cu varsta de 6
luni) 99,4% au consumat fructe, 26,5% din persoane mananca
fructe zilnic. Femeile (29,8%) au consumat fructe zilnic intr-o
proportie mai mare decat barbatii (23,1%).
In mediul urban, populatia consuma zilnic fructe in proportie
de 32,1%, in timp ce in mediul rural doar 20,1% din populatie
consuma fructe zilnic.
Copiii si tinerii cu
varsta pana la 24 ani
consuma in medie 1,9
portii de fructe zilnic,
iar persoanele in
varsta de 75 de ani si
peste consuma mai
putine fructe zilnic
(1,7 portii/zi).
Aproape toata
populatia rezidenta
consuma legume (99,5%), 18,4 consuma legume cel putin o
data pe zi, iar 31,0% consuma legume de 4-6 ori pe
saptamana. Ponderea femeilor care consuma legume zilnic
sau de 4-6 ori pe saptamana (56,3%) este mai mare decat cea
a barbatilor cu 8,8 puncte procentuale.
In ceea ce priveste activitatea fizica, mersul pe jos pentru
deplasarea in diverse locuri este o activitate pe care 92,7% din
populatia rezidenta de 5 ani si peste a desfasurat-o, pentru cel
putin 10 minute pe zi, intr-o saptamana obisnuita.
Mai mult de o treime din populatia de sex feminin in varsta
de 5 ani si peste (40,5%) a mers pe jos, in mod continuu, intre
10 si 29 de minute, cu 5,8 puncte procentuale mai mult decat
populatia de sex masculin.
Barbatii aleg intr-o proportie mai mare decat femeile sa
mearga pe jos distante mai mari, care totalizeaza o durata
zilnica de 2 ore sau mai mult.
17,6% din populatia rezidenta de 6 ani si peste alege
saptamanal deplasarile cu bicicleta, rolele, skateboard-ul.
Din totalul populatiei de 5 ani si peste doar 11,6 % au
declarat ca fac saptamanal sport sau activitati fizice recreative
in timpul liber.
Persoanele care au facut sport, fitness sau diverse activitati
fizice in timpul liber au dedicat zilnic acestor activitati, in medie,
34 de minute.
Tara noastra se afla in grupul tarilor cu cele mai mici valori a
sperantei de viata la nastere din UE-27 (75,9 ani) in anul 2018.
Valori mai mici sunt in Letonia, Lituania si Bulgaria.
Intre tarile cu cea mai mare speranta de viata din Uniunea
Europeana se numara Spania (83,5 ani), Italia (83,4 ani),
Franta si Cipru (82,9 ani).

Pastila de râs
Doi ardeleni pe drum. Unul calcă și strivește un melc.
– De ce-ai strivit biata făptură?
– Păi n-ai văzut că ne urmărea de trei ceasuri?
***
Se întalnesc trei persoane în vârsta şi stau la o discuţie la
o cafenea in Herăstrău.
– Eu, spune primul, am 70 de ani şi tot mai reuşesc să'mi
mulţumesc nevasta! şi bate de trei ori în masă.
– Eu, spune altul, sunt ceva mai în vârstă dar reuşesc
totuşi, e drept, ceva mai rar! şi bate şi el cu degetele în masă.
Al treilea, ceva mai în vârstă, spune:
– În masă pot să bat şi eu!

17,4 milioane de tone de aparate electrice
mici au ajuns la gunoi în 2019
Aparatele electrice de mici dimensiuni sunt
cele care au produs, în anul 2019, cele mai
multe deșeuri din cantitatea globală de deșeuri
electrice și electronice (DEEE), conform unui
studiu realizat de Global E-waste monitor,
atingând cifra de 17,4 milioane de tone.
În această categorie se încadrează atât
aparatele electrice mici, menite să ușureze
munca în gospodării (prăjitoare de pâine,
fierbătoare, fiare de călcat), cât și aparate de
igienă și înfrumusețare (uscătoare de păr,
cântare, ceasuri, epilatoare electrice).
“Acest tip de echipamente au în general
cicluri de viață scurte, dar și puține opțiuni de
reparare. Multe dintre ele ajung astfel la gunoi
odată ce sunt înlocuite cu altele noi, afectând
atât mediul, cât și sănătatea oamenilor”,
declară Cristian Pocol, președintele Asociației
Respo DEEE.
Reprezentanții Asociației Respo DEEE
explică impactul pe care aceste deșeuri îl au
asupra mediului și sănătății oamenilor.
“Aparatele electrice conțin plastic, extrem de
nociv pentru mediu, dar și substanțe
periculoase precum mercurul. Atunci când
aparate care conțin baterii incorporate sunt
aruncate la gunoi, există posibilitatea ca
acestea să provoace incendii la contactul cu
apa. La nivel global, în 2019 s-a înregistrat o
cifră record de deșeuri electrice și electronice.
53,6 milioane de tone. În cantitatea globală, cea
mai mare cotă revine echipamentelor mici, cu
17,4 milioane de tone, fiind urmată de cele de
dimensiuni mari, cu 13,1 milioane de tone și
apoi, echipamentele de schimb termic, cu 10,8
milioane tone”, declară Cristian Pocol,
președintele Asociației Respo DEEE.
Raportul Global E-waste Monitor 2020
estimează că deșeurile electrice și electronice
(DEEE) vor atinge cifra de 74 milioane tone
metrice până în anul 2030, fapt ce arată că
acest tip de deșeu are cel mai rapid flux de
creștere.
Doar 17,4 % dintre deșeurile electrice și
electronice (DEEE) din 2019, colectate și
reciclate
Aceleași studii arată că doar un procent de
17,4% dintre deșeurile electrice și electronice

(DEEE) din 2019 au fost colectate și reciclate.
Ceea ce înseamnă că aurul, argintul, cuprul,
platina și alte materiale recuperabile cu valoare
mare (evaluate la 57 miliarde de dolari – o sumă
mai mare decât Produsul Intern Brut al multor
țări), au fost în mare parte aruncate sau arse, și
mai puțin colectate pentru tratament și
refolosire.
În România, oamenii pot preda spre
reciclare echipamente electrice și electronice
comandând telefonic sau online, cutia RESPO,
în care, odată primită la domiciliu sau la orice
altă adresă menționată, pot introduce
echipamentele electrice de mici dimensiuni,
urmând ca această cutie să fie preluată de
specialiști și transportată spre centrele de
reciclare.
„Cutia RESPO este soluția pe care o
propunem pentru ca echipamentele electrice
de mici dimensiuni să nu mai ajungă la groapa
de gunoi. Aceasta este realizată din carton și
cred ar trebui să o avem cu toții în casă pentru a
strânge deșeurile. După ce se umple, putem
duce cutia la magazinele partenere care
colectează, o putem scoate afară atunci când
vine mașina de gunoi sau putem suna la tel
verde pentru a afla care este cel mai apropiat
punct. De asemenea, anunțăm că avem în plan
să lansăm o nouă hartă pe site-ul asociației,
unde se pot vedea exact unde sunt punctele de
colectare ale partenerilor noștri”, declară
Cristian Pocol, președintele Asociației Respo
DEEE.

Sfere misterioase descoperite în
Marea Norvegiei
Descoperirea unor sfere
misterioase in largul coastelor
Norvegiei a nedumerit recent
oamenii de stiinta, ei neputand
explica la prima vedere aceste
aparitii neobisnuite. Ele
seamana practic cu niste
globuri si au diametrul de
peste un metru.
Aproape 100 de sfere
enorme, de culoare alba, au
fost observate de catre
cercetatori in Marea
Norvegiei, iar scafandrii au
reusit sa filmeze obiectele
gelatinoase, care se misca pe
fundul apei, potrivit Live
Science.
Potrivit unui studiu publicat

pe 30 martie in revista
Scientific Reports, fiecare
sfera poate contine sute de mii
de oua de calamar, ele fiind
inglobate intr-o bula de mucus,
care se dezintegreaza destul
de lent, in timp.
"Am reusit sa vedem, de
asemenea, ce este in interiorul
sferei actuale, aratandu-ne
niste embrioni de calamar,
care se afla in diverse stagii de
dezvoltare", a declarat Halldis
Ringvold, managerul
Organizatiei marine Sea
Snack din Norvegia.
Insa, transformarea
acestor "bule" reprezinta un
fenomen spectaculos, acolo

pe fundul marii, ceea ce a uimit
oamenii de stiinta. "In plus, am
putut urmari modul in care
sfera isi schimba consistenta de la una tare, la alta
transparenta si opaca - pe
masura ce embrionii se
dezvolta", a completat
cercetatorul, care este
principalul autor al studiului.
Un fapt uimitor este acela
ca unele sfere contin un fel de
"cerneala", un lichid colorat,
specific stadiului de dezvoltare
al embrionilor. "Dupa un timp,
cand embrionii incep sa
ajunga la maturitate, intereaga
sfera va incepe sa se
dezintegreze".

Anunţuri
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.
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GEMENI

BERBEC

TAUR

Este posibil sa
primiti musafiri de
departe si sa fiti nevoit
sa va schimbati
complet programul. In
partea a doua a zilei nu
este exclus sa primiti o
veste mai putin placuta
de la un prieten.

Sunteti hotarat sa
rezolvati o problema
financiara. Daca vi se
propune participarea
intr-o afacere, va
sfatuim sa o luati in
considerare. Tineti
cont si de opinia
partenerului de viata!

LEU

Este posibil sa fiti
anuntat ca va trebui sa
faceti ore suplimentare.
Daca nu reusiti sa va
temperati nervozitatea,
exista riscul sa
declansati o cearta cu
urmari neplacute.
Pastrati-va calmul!
SĂGETĂTOR

Dimineață ar putea
surveni evenimente
neprevazute. Nu este
un moment prielnic
pentru a incepe o
noua afacere. Riscati
un esec care v-ar
putea descuraja pe
termen lung.

FECIOARĂ

Un barbat mai in
varsta va ajuta sa
rezolvati o problema
sentimentala. Seara
s-ar putea sa aflati
despre problemele
de sanatate ale unei
cunostinte si sa va
schimbati programul.

O intarziere
independenta de
vointa dv. s-ar putea
solda cu ratarea unei
oportunitati in afaceri.
Incercati sa va detasati
de problemele
cotidiene! Vor aparea
si alte oportunitati.

Nervozitatea va
poate crea probleme
la locul de munca si in
relatiile cu partenerul.
Va sfatuim sa va
pastrati calmul. Orice
a f i r m a t i e
necontrolata risca sa
tensioneze relatiile.

BALANŢA

P a r t e n e r u l d e Exista riscul sa fiti
afaceri ar putea sa va i m p l i c a t i n t r - u n
reproseze ca nu va accident de circulatie.
implicati suficient in Daca sunteti pieton,
r e z o l v a r e a u n o r circulati cu atentie!
probleme financiare. Situatia financiara sRelatiile cu partenerul ar putea imbunatati in
de viata ar putea fi si s c u r t t i m p . S e
intrevede o prima.
ele tensionate.
CAPRICORN

RAC

SCORPION

In plan sentimental
s-ar putea sa simtiti
nevoia de un scurt
ragaz. Atentie:
persoana draga ar
putea interpreta
gresit! Prietenii nu par
sa fie de acord cu
unele dintre ideile dv.
PEŞTI

VĂRSĂTOR

S-ar putea sa aveti
multe drumuri de facut
si sa survina diverse
intarzieri. Atentie:
exista riscul sa pierdeti
o suma de bani din
cauza neatentiei. Nu
va descarcati nervii
asupra familiei!

S-ar putea sa fiti
indispus din cauza ca
ati pierdut o
colaborare. Diverse
incurcaturi ar putea
sa va dea senzatia ca
toti si toate sunt
i m p o t r i v a d v. Va
sfatuim sa va relaxati!

Semnificaţii istorice pentru
8 Aprilie
1802: S-a născut
Gheorghe Magheru,
general şi om
politic, conducător
a l
a r m a t e i
revoluţionare
r o m â n e d i n
Muntenia, la 1848
(d. 1880).
1848: A murit
Gaetano Donizetti,
compozitor italian (n.
1797).
1885: A murit C.A.
Rosetti, om politic
român, participant la
Revoluşia română de
la 1848, conducător de importante ziare li reviste (n.
1816).
1911: S-a născut Emil Cioran, scriitor şi filosof român,
stabilit în Franţa (d. 1995).
1911: Fizicianul olandez Heike Kamerlingh Onnes
descoperă supraconductibilitatea.
1927: S-a născut George Grigoriu, compozitor român (d.
1999).
1973: A murit Pablo Picasso, pictor, sculptor, gravor şi
ceramist spaniol (n. 1881).
1980: A murit Ion Emil Bruckner, medic român,
membru al Academiei Române (n. 1912).
1984: A murit Piotr Kapi a, fizician rus, cercetător al
atomului, distins cu Premiului Nobel pentru Fizică (n.
1894).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00
Telejurnal regional 10:45 Secretul
lui Nok-Du 12:30 Parlamentul
României 13:00 Ediţie specială
13:30 Micile vedete in bucătărie
14:00 Telejurnal 15:10 Akzente
17:15 Secretul lui Nok-Du 18:25
Handbal masculin: Dobrogea Sud Minaur Baia Mare 20:00 Telejurnal
21:00 România 9 22:00 Dispăruţi
fără urmă 23:00 Blochin: La graniţa
legii 00:00 Telejurnal

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 Las
fierbinți 21:30 Profu' 22:30 Pe
bune?! 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00
Cursă mortală 2 02:00
Superspeed la Pro TV 02:30
Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00
Observator 14:00 Mireasa
16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator Sport/Meteo 20:30 Adela 22:20
Observator – Sport 23:00
Burlacul 02:00 Acces direct
03:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la
Nea Marin! 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15
Patria mea esti tu 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 Survivor Romania 23:30
La rascruce 01:00 Știrile Kanal
D 02:00 Puterea dragostei
05:00 În căutarea adevărului

07:00 Focus la prima oră
10:00 Hai cu fetele! 14:00
Focus 15:00 Exclusiv VIP
17:00 Hai cu fetele! 18:00
Focus 18 19:30 20:00 Hoț de
diamante 22:00 Focus 22:30
Starea naţiei 23:30 Tâlc Talk
00:00 Exclusiv VIP 02:00 În
căutarea unui erou 04:00
Sănătate cu stil 04:30 Focus

08:30 Inimă de dragon:
Un nou început 10:30 La
bloc 12:45 De-a regasirea
14:45 Echipa de șoc 16:30
Hai să ne căsătorim 18:15
La bloc 20:30 Frizeria 3
22:45 Insidious: Capitolul 2
01:00 Frizeria 3 03:15
Insidious: Capitolul 2 05:15
La bloc 06:15 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00
Misterele Aurorei Teagarden 09:00
Festivalul de circ de la Monte-Carlo 10:00
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă
România! 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura
minorităţilor 13:30 Natură şi aventură
14:00 Documentar 360° Geo 15:00
Misterele Aurorei Teagarden 15:50
Handbal masculin: CSM Bucuresti –
Politehnica Timisoara 17:30 România…în
bucate 17:58 #NuExistaNuSePoate! 19:00
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 21:10
The Wonderful World of Disney 22:40
#NuExistaNuSePoate! 23:45 Câştigă
România!

07:30 Supraviețuitorii 09:05
Hellboy și Armata de Aur 11:05
Radioactive 12:50 Maleficent:
Suverana Răului 14:40 Regulile
nu se aplică 16:40 Turistul 18:20
Un plan perfect 20:00 Bărbatul de
mâine 21:35 Gravity: Misiune în
spațiu 23:00 Informatorul 00:50
Mad Max: Drumul furiei 02:45
Dragonul Roșu 04:45 Un plan
perfect 06:25 Maleficent:
Suverana Răului
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Cotidianul MARA vine la tine acasă
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.
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
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Simona Halep e regina! Ce scrie site-ul WTA
la startul sezonului de zgură
Simona Halep, numărul 3
mondial, va începe sezonul de
zgură din postura de ''regină a
acestei suprafeţe'', scrie site-ul

a mai trecut în palmares titlul la
Roland Garros (2018), două
trofee la Madrid (2016, 2017),
dar a jucat şi o finală la Roland

WTA, care a întocmit o ierarhie
pe ultimii 5 ani, care cuprinde
cele mai importante rezultate
înregistrate pe zgură.
În 2020, Halep a câştigat
două titluri pe zgură, la Praga
şi la Roma, iar în ultimii 5 ani şi-

Garros (2017), două la Roma
(2017, 2018), una la Madrid
(2019), având şi un sfert de
finală la Madrid (2018) şi altul
la Roland Garros (2019).
Românca are un procentaj
de 74,3% victorii în carieră pe

această suprafaţă, iar în
sezonul 2019-2020 a
înregistrat un bilanţ de 24 de
victorii şi 4 înfrângeri.
Sezonul 2021 a început
săptămâna aceasta cu
turneele de la Charleston şi
Bogota.
WTA a întocmit
clasamentul pentru turneele
pe zgură. Simona Halep e lider
detaşat
Halep conduce detaşat în
ierarhia alcătuită de WTA şi
care cuprinde toate rezultatele
pe zgură din 2019 şi 2020,
75% dintre punctele câştigate
pe această suprafaţă în 2018,
50% din cele obţinute în 2017
şi 25% dintre punctele
adunate în 2016.
Românca are un avans de
peste 1.500 de puncte faţă de
următoarea clasată, olandeza
Kiki Bertens şi peste 2.500 faţă
de a treia clasată, Karolina
Pliskova.

Cum a trăit Daniel Niculae primul meci
ca președinte la Rapid: "Eu n-am niciun merit"
Rapid a câștigat la limită meciul cu
Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-0, la
debutul în play-off.
Noul președinte al clubului, Daniel Niculae,
a recunoscut că a avut emoții uriașe în tribună
și speră ca jucătorii să fie la fel de montați și în
celelalte jocuri: "Am trăit meciul cu sufletul la
gură. Am jucat cu ambiție, cu dăruire, iar dacă
te dăruiești cum s-au dăruit băieții în acest
meci, Dumnezeu te răsplătește. Important este
rezultatul, cu atât mai mult cu cât meciurile se
vor împuțina. Cred că puteam să înscriem și
golul 2, iar atunci finalul ar fi fost mai liniștit.
Cum a trăit Daniel Niculae primul meci ca
președinte la Rapid: "Eu n-am niciun merit"
E important că am câștigat, sunt trei puncte
uriașe, ne dau moral pentru ce va urma. Eu nam niciun merit, meritul îl au băieții și Miță (n.r
Mihai Iosif) cu stafful lui. Eu încerc să le ofer
toate condițiile pentru a face performanță, apoi

depinde numai și numai de ei. Dacă jucătorii se
vor sacrifica pe teren în acest play-off, cred că
vom avea șanse mari să promovăm.
Eu n-am plecat niciodată de la Rapid,
sufletul și inima îmi vor rămâne tot timpul aici.
Trebuie să mă obișnuiesc cu aceste emoții din
tribună. Suporterilor le transmit să arate
băieților susținere totală", a spus Daniel
Niculae, după victoria de la Miercurea Ciuc.

Ștefan Radu a refuzat mai
multe echipe din Italia pentru
a rămâne la Lazio
Ștefan Radu (34 de ani) a devenit jucătorul cu cele mai
multe prezențe în tricoul celor de la Lazio (402). Renzo Rossi
spune că acesta a avut mai multe șanse de a pleca de la
actuala sa echipă.
Printre echipele care au fost interesate de Radu s-ar
număra Genoa și Juventus, dar acesta a preferat să rămână
la clubul pentru care joacă din 2008, și alături de care a
cucerit de trei ori Cupa Italiei și de trei ori Supercupa.

Renzo Rossi, despre Ștefan Radu: ”Jos pălăria pentru el”
„A rezistat acolo cu Lotito (n.r. - Claudio Lotito,
preşedintele lui Lazio). Jos pălăria pentru el. A fost mereu
serios, a suferit multe accidentări, nu putea juca, reintra. A
revenit, a demonstrat mereu.
Norocul lui a fost că a avut în ultima perioadă un antrenor
ca Inzaghi, cu care a fost coleg şi l-a ajutat mult. Eu zic că
Ştefan Radu merită tot respectul şi a câştigat respectul în
Italia, mai ales la Lazio. Ştiu că deja se discuta să mai facă un
an de contract cu el, apoi cred că va rămâne în club
A avut oferte de a merge la alte echipe, l-a dorit Genoa, dar
şi echipe mai mari. Mi se pare că era în discuţie cu Juventus,
cu ani în urmă, dar nu s-a concretizat. În ultima perioadă a
avut oferte din Serie A, dar a preferat să rămână la Lazio şi a
făcut o alegere bună. Demonstrează că a ajuns pe merit unde
a ajuns. E greu să stai atâţia ani la o echipă în Italia. Nu sunt
multe exemple: Totti, Del Piero, Maldini", a spus Rossi.
Radu, lăudat de presa din Italia: ”E un lider și fără
banderolă”
Presa din ”Cizmă” l-a lăudat pe fundașul român după
meciul cu Spezia, câștigat cu 2-1. Jurnaliștii italieni au scris și
despre rolul lui Radu în vestiarul echipei lui Simone Inzaghi.
"Zero erori, siguranță totală. A sărbătorit în cel mai bun
mod performanța sa. A intrat definitiv în inima lazială. Radu a
rămas coerent, concentrându-se doar la joc, la victorie. Până
la urmă, a evitat întotdeauna acel grad de căpitan, nu a avut
nevoie de el pentru a-și evidenția carisma, pe teren și în
vestiar. Pentru că e un lider și fără banderolă”, scrie Corriere
dello Sport.

Florin Cernat, amintiri din vestiarul
lui Dinamo
Florin Cernat (41 de ani) și-a
amintit cum a fost când a intrat
prima oară în vestiarul lui
Dinamo. Se întâmpla la
începutul anului 2000, când
fostul mijlocaș era transferat în
”Ștefan cel Mare” de la Oțelul
Galați.

Gică Mihali, Ionuț Lupescu,
Giani Kiriță, Cătălin Hîldan,
Florentin Petre sau Adi

Mihalcea erau doar câteva
dintre numele ”cu greutate” din
vestiarul de atunci al lui
Dinamo. Cernat își amintește
cum a fost poreclit de Giani
Kiriță ”Păstrugă”.
Florin Cernat: ”Mi-am zis:
'Doamne, numai el să nu fie'”

"Când am intrat prima dată
în vestiar, îţi dai seama, erau
nume la Dinamo. Eu fiind micuţ

şi de ani, şi de înălţime, nu
ştiam unde să mă aşez.
Vedeam Giani (n.r. Kiriţă),
Mihali, Lupescu, Cătălin (n.r.
Hîldan), Petre, Mihalcea... La
un moment dat a ţipat Gică
Mihali: 'Moldovene, vino
încoace!'.
Mi-am zis: 'Doamne, numai
Mihali să nu fie!'. Mă gândeam
că fiind mai micuţ... Dar din
contră, s-au purtat foarte bine
cu mine. Venind de la Dunăre,
crapul, păstrugă... păstruga e
un peşte mai deosebit", a spus
Cernat, pentru AS.ro.
Cernat a plecat după un
singur sezon de la Dinamo.
Acesta a prins un transfer în
Ucraina, la Dinamo Kiev, alături
de care a câștigat de două ori
campionatul și de două ori
Cupa.
Hajduk Split, Karabukspor,
Rizespor, Oțelul, Viitorul și FC
Voluntari sunt echipele pentru
care a mai jucat Cernat.

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.

