
Mai întâi vreau 
să fac o precizare: 
n - a m  f o l o s i t  
niciodată ziarul pe 
care-l f inanțez 
pentru a răspunde 
unor atacuri la 
persoana mea. 
Mi-am exprimat 
o p i n i i l e  d o a r  
atunci când a fost 
vorba de abuzuri 
oficiale, la nivel 
local, județean 
sau național, în rest am aplicat principiul „câinii latră, caravana trece”... Mai 
precizez că nu mi-am lăudat niciodată prietenii și nu mi-am atacat adversarii.

(Continuare  în  pagina  2)

Desfăsurată sub 
sloganul „Cancerul 
este un risc pentru o 
f o r m ă  s e v e r ă  d e  
COVID-19! Nu lăsa 
boala să te afecteze! Și 
tu poti lua măsuri, și tu 
poti preveni, și tu te poti 
proteja!”, campania 
privind cancerul are ca 
t e m ă  î n  2 0 2 1  

„Protejarea sănătătii, o grijă specială pentru pacientul oncologic în contextul 
pandemiei COVID-19”.

(Continuare  în  pagina  2)

Scăderea numărului de cazuri de covid 19 semnalate 
în ultimele 14 zile la nivelul municipiului Alexandria i-a 
făcut pe reprezentanţii Comitetului Local pentru Situații 
de Urgență din Alexandria să se întâlnească pentru a 
vota o ușoară ”relaxare”.

Astfel, purtarea măștii de protecție, astfel încât să 
acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate 
persoanele începând cu  vârsta de 5 ani, în toate spațiile 
publice.

Sunt interzise organizarea și desfășurarea de 
mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte 

tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor 
de natura activităților culturale, științifice, artistice, 
sportive sau de divertisment în spații închise.

Se interz ice organizarea or icărui  t ip de 
eveniment/petrecere (nunți, botezuri, mese festive, 
aniversări și alte asemenea), în spații închise și spații 
deschise, după cum urmează: saloane, cămine culturale, 
restaurante, baruri, cafenele, săli/ corturi de evenimente, 
fără a se limita la acestea.

(Continuare  în  pagina  4)
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Testele de 
antrenament pentru

 BAC 2021, setul 9, 
au fost publicate

Măsuri mai "relaxante" în reşedinţa
 judeţului Teleorman

Direcția pentru Agricultură Teleorman:

Recensământul 
general agricol

DSP Teleorman:

Campania „Pandemia COVID
 nu trebuie să afecteze diagnosticarea și

 tratamentul cancerului”

La mâna impostorilor, internetul e mai 
periculos decât kalashnikovul
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(urmare  din  pagina  1)
Scopul campaniei este conștientizarea 

persoanelor cu afectiuni oncologice în ceea ce 
privește vulnerabilitatea crescută a acestora 
în contextul pandemiei COVID-19.

Campania are ca obiective conștientizarea 
și cresterea nivelului de informare a pacientilor 
oncologici asupra vulnerabilității acestora în 
fata infectiei COVID-19 și a măsurilor de 
prevenție necesare în cursul pandemiei cu 
noul coronavirus SARS-CoV-2.

Mesajele principale ale campaniei sunt: 
pacienții oncologici sunt grupuri populaționale 
aflate la risc în contextul pandemiei cu SARS-
Cov-2; pacienții oncologici necesită măsuri 
crescute de protecție pentru prevenirea 
infectiei cu noul coronavirus; informarea 
corectă asupra SARS-Cov-2 influentează 
comportamentele de preventie si încrederea 
în eficacitatea preventiei.

În România, implicarea promotorilor 
sănă tă t i i  î n  s t imu la rea  sch imbăr i i  
comportamentale a populatiei, prin adoptarea 

unui stil de viată sănătos reprezintă o 
modalitate accesibilă de prevenție în aparitia 
cancerului, fiind la îndemâna tuturor.

De asemenea, mediatizarea largă a 
campaniei din 2021 „Pandemia COVID nu 
trebuie să afecteze diagnosticarea și 
tratamentul cancerului” prin toate canalele de 
informare, poate ajuta publicul larg să 
conștientizeze mai bine asupra prevenției 
acestei boli.

În județul nostru, cu ocazia desfăsurării 
acestei campanii, Directia de Sănătate 
Publică, prin Compartimentul Pomovarea 
Sănătătii organizează următoarele acţiuni: 
postarea pe adresa web si pe retelele de 
socializare a materialelor promovationale, 
multiplicarea și diseminarea pliantelor și a 
posterelor aferente campaniei, distribuirea 
prin rețelele de asistență medicală 
comunitară, asistență medicală școlară și de 
medicină de familie a mesajelor principale ale 
campaniei.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Azi mă văd obligat să pierd 

timp, prețios pentru mine, 
pentru a răspunde unei 
doamne care se pretinde a fi 
„jurnalist de investigație”, deși 
multă lume, inclusiv colegi de 
breslă, spun că nu este decât 
o “fomistă” care scrie la 
comanda unor afaceriști de 
paie și a unor politicieni de doi 
lei.

Soarta a fost miloasă cu 
ea, ajutând-o să ajungă 
ziarist, chiar dacă n-are nici 
t a l e n t u l ,  n i c i  s t u d i i l e  
necesare, dar natura a fost 
nemiloasă pentru că a 
înzestrat-o cu o răutate 
nocivă și o lipsă de logică 
fundamentală. De aceea 
articolele ei sunt împănate cu 
minciuni și exagerări și parcă 
sunt scrise cu venin, când e 
vorba de oameni și fapte pe 
care ea sau „anturajul” nu-i 
agreează.

De curând m-a atacat 
gratuit și prostește în fițuica 
on-line, care-i găzduiește 
frustrările de fată bătrână, 
începând chiar din titlu, unde 
mă numește „băiat deștept”, 
în sensul de abonat la 
contracte cu statul. Păi dacă 
abia acum m-am făcut „băiat 
deștept”, cum puteam să am 
o istorie a afacerilor cu statul 
în domeniul construcțiilor de 
drumuri, numai ziariști pârâți 
ca Monica Vasilescu știu. Și 
de când asfaltarea drumurilor 
de la țară e reprobabilă, tot 
jurnaliști d-ăștia liberi pot să 
explice.

O fi chiar atât de greu să 
înțelegi că într-o economie 
dinamică, cum este cea de 
p i a ț ă ,  d i v e r s i f i c a r e a  
activităților este una dintre 
cheile succesului? Se pare că 
pentru șantajista de serviciu e 
chiar imposibil.

Creierul ei neted, de 
patinează și musca pe el, nu 
poate să înțeleagă nici cum 
am realizat eu atâtea lucruri și 
de unde am avut timp și 
resurse materiale și umane 
să le fac pe toate. O să-i 
explic eu cum. De aproape 30 
de ani, ziua de muncă a mea 
și a familiei mele numără de la 
10 ore în sus, banii i-am 
produs ori, când a fost cazul, 
i-am împrumutat de la bănci 
sau am accesat fonduri 
europene, iar cei peste 300 
de angajați mi-au fost de 
ajuns până acum.

Și ca să nu se mai mire ca 
proasta-n târg în viitor, îi 
anunț, pe ea și pe susținătorii 
ei, că voi mai cumpăra utilaje, 
pentru a nu depinde de 
n i m e n i  î n  r e a l i z a r e a  
contractelor. Care sunt 
perfect legale, așa cum chiar 
jurnalista lu' pește prăjit 

confirmă prin atașarea paginii 
de pe SEAP la articolul 
respectiv. De exemplu, până 
în iarnă voi pune în funcțiune 
stația de asfaltare, esențială 
pentru act iv i tatea unui  
drumar.

D e  c e  n u  s c r i e  
„atotștiutoarea” și despre 
firmele care „împrumută” 
utilaje până câștigă licitațiile 
sau despre  ce le  care  
lucrează în „sistem barter” în 
Te leo rman  ș i  j ude țe le  
învecinate (tu-mi cedezi 
asfaltul, eu îți dau gunoiul sau 
apa și canalizările)? Sau 
despre șmecher i i  care 
folosesc „insolvența” pentru 
a-și umple buzunarele și a nu 
plăti impozitele și taxele la 
stat? Cum să ieșim din 
sărăcie când firmele care 
dijmuiesc banii Teleormanului 
au sediul financiar în alte 
locuri, unde se duc și taxele și 
impozitele? La asemenea 
în t rebăr i  a r  t rebu i  să  
r ăspundă  un  j u rna l i s t  
adevărat.

D o v a d a  c ă  
semianalfabeta în jurnalistică 
scrie la comandă este apariția 
în aceeași fițuică on-line, a 
u n u i  m a t e r i a l  d e s p r e  
deputatul PSD Paul Stancu, 
care a lucrat toată viața de 
până acum ca inginer 
constructor. Vezi, Doamne, el 
ar fi obținut „altă lucrare de 
milioane” pe bani publici, ca 
să nu se plictisească în 
Parlament.

O minciună cât Casa 
Poporului. Pentru că Paul 
Stancu nu mai are nicio 
legătură cu firma care a 
obținut lucrarea, după cum 
s c r i e  c h i a r  a u t o a r e a  
materialului, care-l citează pe 
patronul firmei unde a lucrat 
deputatul.

Și dacă știe asta, de ce-l 
mai atacă „jurnalista de 
investigații” pe deputat? Din 
interes (al altora), din invidie 
sau numai de amorul artei (ca 
să se dea mare) și să-i 
crească „acțiunile”? Oricare 
ar fi motivul, așa nu se face în 
jurnalismul serios.

Și dacă chiar e convinsă 
că e ceva în neregulă, există 
organe abilitate să facă 
lumină în asemenea cazuri. 
De ce nu li se adresează 
acestora? Sau este mai ușor 
și mai „rentabil” să minți la ziar 
decât să faci o plângere 
penală, riscând o acuzație de 
denunț calomnios?

De aceea, (ne)stimată  
doamnă, vă dau un sfat 
prietenesc: Lăsați-vă de 
meserie ori faceți-o cum 
trebuie, ca să nu vă mai faceți 
de râs pe internet!

Florică MARA

Complex turistic Mara angajează personal feminin pentru următoarele servicii: 
spălătorie, cameriste motel și bucătărie – vase. Relații la telefon 0723.148.613.

***
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

DSP Teleorman:

Campania „Pandemia COVID
 nu trebuie să afecteze diagnosticarea și

 tratamentul cancerului”

La mâna impostorilor,
 internetul e mai periculos 

decât kalashnikovul

Reprezentanţii Asociaţiei 
Pro Infrastructura arată că, şi 
în anul pandemic 2020, 
România a fost tot la coada 
clasamentului siguranţei 
rutiere, cu 85 de victime la un 
milion de locuitori, peste 
dublul mediei europene, 
transmite Nerws.ro.

„Concentrarea discursului 
public pe autostrăzi nu va 
schimba radical poziţ ia 
codaşă a României din cauză 
că aproape jumătate din 
vict ime sunt pietoni ş i  
biciclişti, cea mai mare 
pondere din Europa”, afirmă 
ei.

„Chiar şi în anul pandemic 
2020, România a fost tot la 
c o a d a  c l a s a m e n t u l u i  
siguranţei rutiere, cu 85 de 
victime la un milion de 
locuitori, peste dublul mediei 

europene. Comisarul Adina 
Vălean cere investiţii în 
domeniu. Suntem de acord, 
cu menţiunea că banii trebuie 
cheltuiţi cu cap. Fără o 
sch imbare rad ica lă  de 
strategie şi de atitudine faţă 
de factorul uman, vom 
rămâne repetenţii Europei (şi) 
la acest capitol”, afirmă 

reprezentanţii Asociaţiei Pro 
Infrastructura, într-o postare 
pe Facebook.

Ei arată că adăugarea de 
benzi la bulevardele urbane, 
„preferată de mulţi primari 
deoarece aduce voturi”, face 
acele drumuri mult mai greu 
de traversat de către pietoni.

Şi în 2020, România a fost tot 
la coada clasamentului siguranţei rutiere
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Preşedintele Klaus Iohannis a declarat luni 
că situaţia de securitate de la Marea Neagră 
este îngrijorătoare, motiv pentru care NATO 
trebuie să continue să îşi întărească postura de 
descurajare şi apărare, în special pe Flancul 
Estic, în mod unitar şi coerent.

"Am subliniat, în schimbul de opinii cu 
o m o l o g i i  m e i ,  f a p t u l  c ă  a c ţ i u n i l e  
destabilizatoare ale Rusiei din regiune sunt 
îngrijorătoare şi contribuie la menţinerea unui 
accentuat climat de insecuritate. Situaţia 
îngrijorătoare de securitate din Marea Neagră - 
despre care am discutat pe larg - ne-a dovedit 
că trebuie să ne menţinem vigilenţa. Aşadar, 
NATO trebuie să continue să îşi întărească 
postura de descurajare şi apărare, în special pe 
Flancul Estic, în mod unitar şi coerent, de la 
Marea Baltică la Marea Neagră. De aceea, am 
pledat - inclusiv în discuţia cu preşedintele 
Biden - pentru o creştere a prezenţei militare 
aliate, inclusiv a SUA, în România şi în sudul 
Flancului Estic", a spus şeful statului în 
declaraţia comună cu omologul polonez, 
Andrzej Duda, la finalul Summitului B9.

El a arătat că preşedintele SUA, Joe Biden, 
s-a referit în intervenţia sa la importanţa unei 
Alianţe mai puternice şi relevante global şi la 
importanţa specială a articolului V din Tratatul 
de la Washington, pe care Statele Unite ale 
Americii îl susţin extrem de puternic.

De asemenea, Iohannis a subliniat 
necesitatea ca statele NATO să rămână 
angajate faţă de partenerii din Vecinătatea 
Estică, pentru consolidarea capacităţilor de 
apărare şi sporirea rezilienţei lor în faţa 

provocărilor multiple cu care se confruntă.
Şeful statului a menţionat că în cadrul 

Summitului B9 a avut loc un schimb substanţial 
de evaluări privind subiectele actuale de pe 
agenda NATO şi contribuţiile în perspectiva 
Summitului Alianţei din iunie.

"Acest Summit va fi un moment important de 
reconfirmare a unităţii şi solidarităţii aliate. De 
asemenea, vor fi adoptate decizii importante 
privind procesul de reflecţie NATO 2030 şi 
actualizarea Conceptului Strategic al NATO", a 
mai spus Iohannis.

El a evidenţiat leadership-ul secretarului 
general al NATO în ceea ce priveşte 
coordonarea procesului NATO 2030, arătând 
că acest proces va oferi viziunea strategică 
pentru Alianţă în următorul deceniu şi va 
permite consolidarea rolului şi posturii NATO pe 
câteva coordonate majore.

Şeful statului a subliniat că prioritatea 
continuă să o reprezinte partenerii din 
Vecinătatea Estică şi din Balcanii de Vest.

*Instanța are cel 
mult 120 de zile să 
pronunțe o sentinţă 
şi să o motiveze

Plenul Camerei 
Deputaţilor a adoptat, 
luni, propunerea de 
modificare a Codului 
de procedură penală 
(Cpp) în acord cu decizia Curţii Constituţionale, potrivit căreia 
hotărârea judecătorească trebuie să fie motivată la data 
pronunţării. Astfel, judecătorii au la dispoziție cel mult 120 de 
zile de la încheirea dezbaterilor pentru pronunțarea unei 
sentințe.

Au votat "pentru" 244 de deputaţi, trei au fost "împotrivă", 
iar 40 s-au abţinut.

"Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se fac 
într-un termen de maximum 60 de zile de la închiderea 
dezbaterilor. În cazuri temeinic justificate, dacă deliberarea, 
redactarea şi pronunţarea hotărârii nu pot avea loc în 
termenul prevăzut, instanţa poate amâna succesiv 
pronunţarea, fiecare amânare neputând depăşi 30 de zile. În 
toate cazurile, deliberarea, redactarea şi pronunţarea 
hotărârii nu pot avea loc mai târziu de 120 de zile de la 
închiderea dezbaterilor", prevede proiectul adoptat de 
Camera Deputaţilor, care este for decizional în acest caz, 
notează Agerpres.

Prin propunerea legislativă au fost reglementate şi 
situaţiile în care judecători, membri ai completului, sunt 
împiedicaţi - de exemplu, prin pensionare - să semneze 
motivarea hotărârii.

"Dacă vreunul dintre membrii completului de judecată 
este împiedicat să semneze, hotărârea se semnează în locul 
acestuia de preşedintele completului. Dacă şi preşedintele 
completului este împiedicat a semna, hotărârea se 
semnează de preşedintele instanţei", menţionează 
propunerea legislativă.

O pondere de 80% dintre angajaţii sectorului HoReCa s-au 
vaccinat până în prezent, astfel că restricţiile în restaurante ar 
trebui ridicate total, a declarat, marţi, Daniel Mischie, 
preşedintele Organizaţie Patronale a Hotelurilor şi 
Restaurantelor din România - HORA, într-o conferinţă de 
presă.

"Din păcate, industria ospitalităţii a fost ataşată de numărul 
de vaccinaţi. Ni s-a pus în discuţie ca o mare parte din angajaţii 
din HoReCa să fie vaccinaţi pentru a funcţiona ca înainte, adică 
la fel ca în 2019. Am luat acest lucru în considerare şi ne-am 
mobilizat, astfel că astăzi 80% dintre angajaţi sunt vaccinaţi. 
Astfel că HORA şi-a făcut treaba şi putem merge în faţa 
Guvernului să spunem că ne-am respectat angajamentele", a 
spus Mischie.

În consecinţă, de la 1 iunie, activitatea în restaurante nu ar 
trebui să mai aibă restricţii, consideră el.

"Am solicitat ca activitatea în restaurante, când vaccinul va fi 
la liber şi datele de la INSP permisive, noi să putem funcţiona în 
restaurante şi pe terase fără restricţii. Iar în momentul în care 
specialiştii Ministerului Sănătăţii consideră că anumite date pot 
afecta activitatea, să nu mai fie restricţii pentru cei vaccinaţi şi 
pentru cei care aleg să se testeze", a arătat oficialul industriei 
ospitalităţii.

Mischie a adăugat că HORA a iniţiat un ghid de bune practici 
pentru operatorii din acest sector, astfel încât activitatea să fie 
cât mai eficientă în condiţiile actuale.

Codul de procedură penală 
a fost modificat

Mischie (HORA): 80% dintre
 angajaţii HoReCa s-au vaccinat; 

de la 1 iunie restricţiile în
 restaurante ar trebui ridicateŞefa Biroului Procurorului 

Public European (EPPO), 
Laura Codruţa Kövesi, le-a 
trimis o scrisoare comisarilor 
europeni Didier Reynders 
(justiţie) şi Johannes Hahn 
(buget şi administraţie) în 
care anunţă că noul organism 
este pregătit să-şi înceapă 
ac t iv i ta tea  la  1  iun ie ,  

informează luni euractiv.com.
Dintre cei 40 de procurori 

europeni adjuncţi, până în 
prezent au fost aprobaţi zece, 
în timp ce pentru ceilalţi 
p r o c e d u r i l e  s u n t  î n  
desfăşurare.

Gabriel Seixas va avea 
misiunea de a depista la 
Luxemburg fraudele cu 
fonduri europene.

EPPO, care ar fi trebuit să 
fie operaţional la sfârşitul 

anului 2020, este o instituţie 
independentă însărcinată cu 
invest igarea,  urmăr i rea 
penală şi aducerea în faţa 
just i ţ ie i  a infracţ iuni lor  
împotriva bugetului UE, cum 
ar fi corupţia sau frauda 
transfrontalieră cu TVA de 
peste 10 milioane de euro. 
Lista infracţiunilor se va putea 

extinde în viitor pentru a 
include, de exemplu, faptele 
de terorism.

Biroul Procurorului Public 
European va funcţiona ca o 
structură colegială, formată 
din două niveluri. Nivelul 
central va fi format din 
procurorul-şef european, care 
va avea responsabilitatea 
generală a biroului. Nivelul 
descentralizat va fi alcătuit din 
procurori europeni delegaţi 

situaţi în statele membre, care 
vor fi însărcinaţi cu activitatea 
de zi cu zi a investigaţiilor şi 
u r m ă r i r i l o r  p e n a l e  î n  
conformitate cu regulamentul 
şi cu legislaţia respectivului 
stat membru.

N i v e l u l  c e n t r a l  v a  
monitoriza, va conduce şi va 
s u p r a v e g h e a  t o a t e  
investigaţiile şi urmăririle 
penale desfăşurate de 
procurorii europeni delegaţi, 
asigurând astfel o politică 
consecventă în materie de 
investigaţii şi urmărire penală 
în întreaga Europă. Deşi 
competenţa sa este limitată la 
statele membre participante, 
EPPO va coopera cu celelalte 
state din UE neparticipante.

Activitatea EPPO va fi 
complementară celei  a 
Biroului european de luptă 
antifraudă (OLAF) şi a 
Eurojust (agenţie a Uniunii 
Europene ce se ocupă de 
cooperarea judiciară în 
materie penală între agenţiile 
statelor membre), care nu 
sunt echipate pentru a 
ancheta sau pentru a urmări 
penal cazuri individuale.

Dintre cele 27 de state 
m e m b r e  a l e  U n i u n i i  
Europene, cinci nu participă la 
EPPO: Ungaria, Polonia, 
I r l a n d a ,  S u e d i a  ş i  
Danemarca.

Iohannis: Situaţia de securitate la Marea Neagră, 
îngrijorătoare; am pledat pentru creşterea

prezenţei militare aliate

Biroul Procurorului Public European, 
condus de Kovesi, pregătit să-şi 

înceapă activitatea la 1 iunie



(urmare  din  pagina  1)
Sunt permise, la o rată de incidență 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, cu participarea 
publicului până la 50% din capacitatea maximă 
a spațiului.

Căsătoriile se pot celebra în fața ofițerului de 
stare civilă, cu participarea a maxim 16 
persoane, dacă nu sunt membrii aceleiași 
familii, cu respectarea măsurilor de distanțare 
socială.

Cununiile religioase și botezurile se pot 
oficia în biserică, cu participarea a maxim 16 
persoane, cu respectarea măsurilor de 
distanțare socială. 

Tot în aceeași perioadă, respectiv 
10.05.2021 – 23.05.2021 inclusiv, ESTE 
PERMISĂ, la o rată de incidență mai mică sau 
egală cu 1,5 infecții la 1000 de locuitori, 
următoarele: 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  fără a  depăși 50% din 
capacitatea maximă a  spațiului,  în intervalul 
orar 06:00-22:00. Activitatea restaurantelor și 
cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 
sau altor unități de cazare este permisă fără a 
depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, 
în intervalul orar  06:00-22:00.

Operatorii economici care desfășoară 
activități de preparare, comercializare și 

consum al produselor alimentare și/ sau 
băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise 
în spații special destinate dispuse în exteriorul 
clădirilor, în aer liber (terase), cu asigurarea 
unei distanțe de minim 2 metri între mese și 
participarea a maxim 6 persoane la o masă, 
dacă sunt din familii diferite și cu respectarea 
măsurilor de protecție sanitară.

Activitatea operatorilor economici licențiați  
în  domeniul  jocurilor de noroc, agențiilor Loto, 
pariuri, este permisă  fără a depăși 50% din 
capacitatea  maximă a spațiului,  inclusiv 
cazinouri, în intervalul orar 6:00-22:00.

Operatorii economici (market, supermarket, 
magazine de cartier, etc), care desfășoară 
activități de comercializare a produselor 
alimentare și/ sau băuturilor alcoolice și 
nealcoolice/ mărfuri industriale/produse 
panificație, etc., sunt permise în intervalul orar 
06:00-21:00.

În perioada 10.05.2021-23.05.2021, la o 
rată de incidență mai mică sau egală cu 1,5 
infecții la 1000 de locuitori locuitori, se continuă 
activitatea în sălile de sport și fitness de pe raza 
municipiului Alexandria, fără a depăși 50% din 
capacitatea maximă a spațiului, în intervalul 
orar 06:00 - 22:00.

Totodată, se perimite circulația persoanelor 
în afara locuinței în intervalul orar 05:00-22:00, 
începând cu data de 10.05.2021 până la 
23.05.2021, inclusiv!

Unitătile farmaceutice, benzinăriile precum 
și operatorii economici cu activitate de livrare la 
domiciliu (catering), își pot desfașura 
activitatea în regim.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Românii se încadrează în media globală (67%) în ce 
priveşte intenţia de a se vaccina, dacă de acest lucru 
depinde desfăşurarea activităţii lor profesionale, arată 
prima ediţie din acest an a studiului Randstad Workmonitor, 
desfăşurat în 34 de ţări, printre care şi România. Cea mai 
utilă acţiune pentru ca angajaţii să se simtă sprijiniţi de 
angajatori, în următoarele luni, în contextul modului de 
lucru hibrid, menţionată de peste un sfert dintre 
respondenţi (27%), este consolidarea politicilor menite să îi 
ajute să menţină un echilibru între viaţa profesională şi cea 
personală.

Pentru ca organizaţiile să revină la starea pre-
pandemie, majoritatea respondenţilor la studiul Randstad 
Workmonitor consideră că mediile lor de lucru trebuie să fie 
mult mai sigure decât în prezent, iar o creştere a ratei 
vaccinării este văzută de mulţi ca fiind esenţială. Mai mult, 
53% dintre angajaţi spun că nu se vor simţi în siguranţă la 
locul de muncă până când nu vor fi vaccinaţi şi colegii lor, iar 
51% preferă să lucreze de acasă până când vaccinarea va 
fi făcută pe scară largă.

Randstad Workmonitor arată că, la nivel global, un sfert 
dintre angajaţi sunt obligaţi de angajatori să fie vaccinaţi, 
cel mai mare procent regăsindu-se în Asia şi cel mai scăzut 
în sudul Europei. Mai mult de jumătate (56%) cred că vor 
avea mai multe oportunităţi de angajare, odată vaccinaţi. 
Acest lucru indică un rol puternic pe care îl are mediul de 
afaceri într-un moment critic pentru succesul campaniei de 
vaccinare, în plan mondial.

Până când va fi posibilă revenirea la locul de muncă, 
sentimentul de izolare, incapacitatea de a atinge un 
echilibru sănătos între viaţa profesională şi cea privată şi 
nostalgia faţă de conexiunea directă, personală sunt 
preocupări menţionate de majoritatea angajaţilor. Mai mult 
de jumătate duc dorul interacţiunii faţă în faţă cu colegii lor 
şi peste o treime dintre cei cu vârsta între 18 şi 24 de ani se 
simt singuri (cel mai mare procent dintre toate grupele de 
vârstă). Aceste provocări au creat o dorinţă puternică de a 
reveni la birou (78%), totuşi nu neapărat în acelaşi mod ca 
înainte de pandemie, 54% dintre respondenţi apreciind 
modul de lucru hibrid.

54% dintre angajaţi cred că vor avea mai multe 
oportunităţi profesionale în acest an, faţă de 2020. Peste 
jumătate dintre respondenţi declară că experienţa trăită 
alături de angajatorul lor, în pandemie, i-a motivat să 
rămână alături de acesta pe termen lung. Interesant este şi 
faptul că tot această experienţă i-a susţinut pe 30% dintre 
angajaţi să fie mai productivi.

În rândul angajaţilor cu vârsta cuprinsă între 45-54 de 
ani există cea mai mare preocupare de a nu-şi pierde 
serviciul, aceasta manifestându-se uşor mai accentuat în 
cazul femeilor (26.5%). În acest segment de vârstă se 
înregistrează şi cel mai ridicat grad de insatisfacţie la locul 
de muncă. Cel mai puţin îngrijoraţi (aproape 70%) de 
perspectiva de a nu-şi găsi un loc de muncă sunt bărbaţii cu 
vârsta între 18-24 de ani. Cei care declară că sunt cel mai 
mulţumiţi de viaţa lor profesională au între 18-24 de ani 
(35.8% bărbaţi, 28.6% femei).

74.4% dintre angajaţii români (procent aliniat cu media 
globală) spun că angajatorul se aşteaptă de la ei să lucreze 
de la birou, în ciuda posibilelor consecinţe cauzate de 
pandemie. Totodată, 59.6% declară că natura activităţii lor 
face imposibil lucrul de acasă (în industrii precum transport, 
automotive, minerit şi utilităţi ş.a.).

Măsuri mai "relaxante" în reşedinţa
 judeţului Teleorman

Recensământul general 
agricol se va desfășura în 
perioada 10 mai-31 iulie 2021, 
fiind foarte important faptul să 
se furnizeze date cât mai 
corecte recenzorilor care se 
vor ocupa de colectarea 
acestora.

Datele se vor înregistra în 
format electronic de către 
recenzorii atribuiți fiecărei 
localități, prin interviu direct cu 
reprezentanții exploatațiilor 
agricole, anul de referință fiind 
anul agricol 2019-2020.

Totodată, prin colectarea 
acestor date se va măsura 
impactul agriculturii asupra 
mediului, dar și identificarea 
problemelor existente în acest 
sector.

I m p o r t a n ț a  a c e s t u i  
recensământ este dată și de 

af larea răspunsuri lor la 
întrebări precum: „Grupa de 
vârstă a fermierilor care vor 
face agricultură în viitor?”, 
„Câte femei mai lucrează în 
prezent în agricultură?”, 
„Avem în prezent o creștere a 
agriculturii ecologice?”, „Cum 
inf luențează agr icu l tura 
mediul?” ,  „Cum se vor 
s c h i m b a  m e t o d e l e  d e  
producție în agricultură în 
viitor?”.

R e z u l t a t e l e  
Recensământului general 
agricol trebuie să răspundă 
atât cerințelor europene 
pentru respectarea criteriilor 
de comparabilitate la nivel 
internațional, cât și cerințelor 
naționale, asigurând informații 
care vor fi utilizate de către 
decidenți politici, cercetători, 

fermieri și publicul larg, pentru 
a înțelege mai bine starea și 
structura sectorului agricol și 
impactul agriculturii asupra 
mediului.

Astfel, Recensământul va 
furniza indicatori statistici 
pentru monitor izarea și  
evaluarea Politicii Agricole 
Comune în ceea ce privește 
spri j inul acordat tuturor 
fermierilor europeni.

Trebuie precizat faptul că 
datele exploatațiilor agricole 
vor fi folosite pentru statisticile 
europene în vederea acordării 
subvențiilor și nu vor avea 
acces la aceste date decât INS 
( I ns t i t u t u l  Na ț i ona l  de  
Statistică) și MADR (Ministerul 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale).

Cornelia RĂDULESCU

Exporturile României au crescut în perioada 
ianuarie-martie 2021 cu 3,9%, în timp ce 
importurile au crescut cu 7,1%, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului 2020. Deficitul 
balanței comerciale în perioada 1 ianuarie - 31 
martie 2021 a fost de peste 5,3 miliarde de 
euro, mai mare cu 863,1 milioane decât cel 
înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, 
informează Institutul Național de Statistică 
(INS).

„În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2021, 
exporturile FOB („Free on Board”, adică prețul 
la frontiera țării exportatoare, conform INS) au 
însumat 17719,5 milioane de euro , iar 

importurile CIF („Cost Insurance Freight”, adică 
prețul la frontiera țării importatoare) au însumat 
23046,5 milioane de euro”, se arată într-un 
comunicat INS.

Astfel, în luna martie 2021, exporturile FOB 
au însumat peste 6,5 miliarde de euro, iar 
importurile CIF peste 8,7 miliarde de euro, 
rezultând un deficit de peste 2,25 miliarde de 
euro.

„Am luat cele mai bune măsuri din punct de 
vedere economic și se vede. România devine 
competitivă pe piața internațională”, a declarat 
premierul Florin Cîțu într-o postare publicată pe 
Facebook, referitoare la datele INS.

Direcția pentru Agricultură Teleorman:

Recensământul general agricol

INS: România continuă să importe mai 
mult decât exportă

67% dintre români sunt
 dispuşi să se vaccineze, dacă

 angajatorul le solicită 
acest lucru
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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



Setul 9 de teste de antrenament pentru 
examenul de Bacalaureat 2021 a fost publicat 
astăzi, 10 mai 2021, de Centrul Național de Politici 
și Evaluare în Educație al Ministerului Educației. 

Testele de antrenament pentru Bacalaureat 
2021 sunt concepute de instituția din subordinea 
Ministerului Educației care elaborează și 
subiectele de la toate examenele naționale.

Baremele pentru setul 9 vor fi publicate vineri, 
14 mai.

Precizările Ministerului Educației: testele de 
antrenament pentru Examenul național de 
bacalaureat de săptămâna aceasta vor fi 
publicate astfel:

Luni 10.05.2021 – Limba și literatura română 

(proba E.a.)
Marți 11.05.2021 – Disciplina obligatorie a 

profilului (proba E.c.)
Miercuri 12.05.2021 – Disciplina la alegere a 

profilului (proba E.d.)
Joi 13.05.2021 – Limba și literatura maternă 

(proba E.b.)
Instituția a lansat până acum alte 8 seturi de 

teste de antrenament pentru Bacalaureat, 
începând cu data de 22 februarie 2021. A oprit 
publicarea de noi teste la clasa a VIII-a în 
săptămâna în care elevii au susținut simularea 
Evaluării Naționale și, de asemenea, nu a publicat 
teste noi la clasa a XII-a în săptămâna simulărilor 
Bacalaureatului.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Un studiu realizat de cercetătorii români arată că în 
cazul a 11% dintre persoanele vaccinate fără a fi infectate 
anterior, anticorpii Covid scad sub limita de sensibilitate a 
testelor după 3-4 luni. Același studiu arată că răspunsul 
imunitar ar fi mai puternic dacă rapelul Pfizer s-ar face la 
cinci.

Cercetarea a fost începută pe 6 ianuarie, odată cu 
prima etapă de vaccinare, de către Centrul de cercetare 
Pro-Vitam Sfântu Gheorghe și Promedical Center Cluj, în 
parteneriat cu Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Cluj-
Napoca, pentru a evalua și monitoriza răspunsului imun la 
vaccinarea împotriva COVID-19.

Rezultatele au arătat că, după 3-4 luni, în cazul a 11% 
dintre persoanele vaccinate fără a fi infectate anterior, 
anticorpii COVID scad sub limita de sensibilitate a testelor. 
Același studiu arată că răspunsul imunitar ar fi mai puternic 
dacă rapelul Pfizer s-ar face la cinci săptămâni.

Cercetările s-au făcut pe un eșantion de 150-200 de 
participanți și potrivit specialiștilor au confirmat faptul că 
vaccinul BioNTech/Pfizer împotriva COVID-19 induce un 
răspuns imunitar puternic

97% dintre persoanele vaccinate au produs o cantitate 
adecvată de anticorpi la 7-10 zile după rapel. 10% au avut 
un răspuns imun mai lent, în timp ce toți ceilalți 90% au 
produs anticorpi peste 2,5 AU/ml. Peste o valoare de 1,6 
AU/ml, probabil există suficienți anticorpi pentru a dona 
plasmă convalescentă.

„Din păcate însă, protocolul actual nu include pacienți 
vaccinați ca donatori de plasmă convalescentă. 
Considerăm că ar trebui efectuate mai multe investigații în 
vederea determinării unui potențial terapeutic a 
anticorpilor produși după vaccinare”, a declarat Fejér 
Szilárd, coordonatorul echipei de la Centrul de cercetare 
din Sfântu Gheorghe.

Cercetătorii au mai stabilit că întreaga cantitate de 
anticorpi este semnificativ mai mare în grupa persoanelor 
vaccinate post-infecție, la 28-30 de zile după vaccinare. 
Cantitatea de anticorpi din grupa neinfectată crește mai 
semnificativ ca urmare a celei de-a doua vaccinări 
(schimbare mai abruptă între 21 și 28 de zile). În intervalul 
de 1-4 luni de la vaccinare, cantitatea de anticorpi începe 
să scadă, însă diferența între cele două grupe (anterior 
infectați și neinfectați) rămâne semnificativă chiar și la 3-4 
luni după vaccinare, potrivit Mediafax.

La participanții vaccinați care au trecut prin infecția cu 
Covid, cantitatea de anticorpi de bună calitate crește brusc 
la 7-10 zile după vaccinare și nu se modifică semnificativ în 
primele 30 de zile post-vaccinare, și nici după primirea 
dozei de rapel. În intervalul de 71-125 zile de la vaccinare, 
la 11% dintre persoanele neinfectate anterior (8 
participanți) cantitatea de anticorpi scade sub limita de 
sensibilitate a metodei. Majoritatea acestor persoane (7 
participanți) au vârsta între 53-68 ani. Toate persoanele cu 
infecție anterioară și vaccinate au încă cantități mult peste 
limita de sensibilitate a metodei.

Testul Proel, care detectează numai anticorpi care se 
leagă puternic de antigen (cu afinitate mare), arată o 
creștere a cantității de anticorpi la persoanele neinfectate 
anterior din prima săptămână de după prima doză, chiar 
dacă doar 44% au nivel de anticorpi în intervalul pozitiv în 
ziua administrării rapelului.

„Organismul are nevoie de timp pentru a produce 
cantitatea și mai ales calitatea potrivită de anticorpi 
eficienți, iar acest fapt poate avea legătură cu dobândirea 
treptată a protecției. Ar fi indicat ca rapelul în cazul 
imunizării cu vaccinul BioNTech/Pfizer să se facă la o 
perioadă mai mare decât cea recomandată de producător, 
astfel răspunsul imunitar ar fi mai puternic, și, implicit, 
efectul vaccinului ar fi prelungit. Desigur, ar trebui 
desfășurate studii clinice în acest sens”, a fost concluzia lui 
Fejér Szilárd.

Primele teste școlare pentru 
toți elevii, de la clasele I la a XII-a, 
care folosesc algoritmi din 
domeniul Inteligenței Artificiale și 
c a r e  s u n t  c o r e l a t e  c u  
curriculumul școlar românesc, 
au fost lansate de compania 
românească Brio. Fondator al 
p l a t f o r m e i  d e  t e s t a r e  
standardizată, Dragoș Iliescu – 
colaborator OECD 
l a  t e s t ă r i l e  
internaționale – a 
declarat într-un 
interviu pentru 
G4Media.ro că 
„ s i s t e m u l  d e  
testare BRIO îi dă 
părintelui ocazia 
să testeze în mod 
coerent, robust, 
serios, nivelul de 
cunoștințe și de 
competențe ale 
copilului, cât mai 
din timp”, pentru a 
cunoaște nivelul 
r e a l  a l  
cunoștințelor dobândite de copil, 
prin raportare la exigențele 
programei școlare.

„Un test BRIO poate fi o 
ocazie de joacă, dacă e 
prezentat corect. Propriul meu 
copil, cel mic, care e acum în 
clasa a doua, iubește sistemul și 
îl utilizează de un an, de când era 
în clasa întâi – și îl vede în mod 
cert ca pe o formă de joacă”, a 

explicat Iliescu.
Expert  în  ps ihometr ie ,  

Dragoș Iliescu a vorbit și despre 
real i tatea teste lor  uneor i  
irelevante, prost făcute, cu care 
copiii se întâlnesc în școală. „Cu 
toții am trecut prin asta în școală 
sau în facultate sau în alte 
contexte: cursul care ni se părea 
inutil, examinarea care ni se 

părea incorectă etc. Nu e un 
lucru pe care să îl poată schimba 
elevul, deci trebuie să învețe să 
trăiască așa cu el. Nu mă 
înțelegeți greșit, nu spun ca e 
bine așa și că nu ar trebui să 
schimbăm lucrurile. Dar nu poate 
elevul să le schimbe și dacă va 
crede că poate să protesteze 
refuzând să învețe la acea 
materie, nu cred că e o rută 

corectă. Da, unele din evaluările 
prin care trecem, în școală sau în 
viață, sunt inutile, insuficiente, 
prost făcute sau irelevante – dar 
n i  s e  i m p u n .  E x i s t e n ț a  
componentelor irelevante în 
învățare nu ar trebui să 
u m b r e a s c ă  î n s ă  a c e l e  
componente ale învățării care 
sunt relevante”, spune acesta.

„Testele BRIO 
sunt corelate cu 
c u r r i c u l u m u l  
școlar. Programa 
prescrie atât un 
n u m ă r  d e  
competențe, cât și 
u n  n u m ă r  d e  
con ț inu tu r i  de  
învățare și teoretic 
un test le poate 
a c o p e r i  p e  
ambele, însă e 
n e v o i e  s ă  s e  
concentreze la 
b a z ă  o r i  p e  
conținuturi, ori pe 
competențe. Noi 

ne concentrăm la acest moment 
în BRIO Standard nu pe 
competențele din programă, ci 
pe conținuturile reflectate în 
p r o g r a m ă .  Te s t e l e  d e  
antrenament însă – adică testele 
generate programatic, pe baza 
unor algoritmi din domeniul AI – 
s e  c o n c e n t r e a z ă  p e  
competențele programei.”, a mai 
spus acesta.

Testele de antrenament pentru BAC 2021, 
setul 9, au fost publicate

După cât timp își pierd 
imunitatea unele persoane 

vaccinate împotriva 
COVID-19

Evaluarea Națională pentru elevii de clasa a 
VI-a începe miercuri, 12 mai, cu testul de Limbă și 
comunicare, urmat de testul de Matematică și 

Științe ale Naturii pe 13 mai, potrivit calendarului 
Ministerului Educației. Ministrul Sorin Cîmpeanu a 

anunțat pe 29 aprilie că evaluarea se va susține cu 
prezență fizică, indiferent de rata de incidență din 
localitate.

Rezultatele copiilor la evaluarea de la clasa a 
VI-a nu vor fi trecute în catalog, nici nu vor fi făcute 
publice, ci vor fi comunicate fiecărui părinte în 
parte de către învățător. Evaluarea de anul acesta 
va servi un rol important pentru a înțelege care 
este nivelul pierderilor generate de peste un an de 
pandemie în care școala online a alternat cu cea 
în format fizic.

Scopul evaluării de la clasa a VI-a este de a 
vedea în ce măsură copiii și-au însușit informațiile 
prevăzute în programa școlară, dar și de a le da o 
primă idee asupra liceelor sau școlilor 
profesionale care le-ar fi cele mai potrivite.

Evaluările Naționale de la a II-a, a IV-a și a VI-a 
nu au fost organizate anul trecut din cauza 
pandemiei de coronavirus.

Dragoș Iliescu, expert în testare educațională: 

Părinții funcționează foarte des într-un vid informațional, 
au doar vag de tot habar cât de bun e copilul

Elevii vor susține evaluarea de la clasa 
a VI-a miercuri și joi
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Este cunoscută de toată lumea expresia: mai bine sărac şi 
sănătos, decât bogat şi bolnav… Dar ce facem dacă suntem în 
situaţia, nedorită de nimeni de a avea un handicap?... 
Handicap într-o ţară plină şi ea de tot felul de beteşuguri, de sus 
până jos... Cum ce beteşuguri? Corupţie, lăcomie, hoție, 
prostie, nesimţire, dezinteres, lene... E greu pentru majoritatea 
populaţiei, darămite pentru persoanele cu handicap care sunt 
ignorate și lăsate la mila lui Dumnezeu să se descurce cum vor 
putea. Văd zilnic cum tineri și bătrâni fără picioare stau la colț 
de stradă și cerșesc un leu pentru o pâine… Văd foști profesori, 
văd foști ingineri care din cine știe ce motive au suferit depresii 
ce le-au schimbat pentru totdeauna destinul cerșind pierduți de 
realitate pe străzi. Lipsa susținerii de către familie, lipsa 
susținerii de către stat în situația în care aceștia nu mai au pe 
nimeni ne face inumani și în primul rând „nealiniați la legile” 
prevăzute de UE în ceea ce privește Protecția Socială.

Mihail TĂNASE

Ion era pe câmp şi trăgea la coasă. Vine Geo din sat şi 

strigă: 

- Hai, Ioane acasă că a murit soacră-ta! 

Ion muncea în continuare de parcă nimic nu se întâmplă. 

- Hai mă, că a murit soacră-ta, strigă Geo după ce se mai 

apropie. 

Ion, nimic. Ajunge Geo lângă Ion şi-l întreabă mirat: 

- Mă, tu nu auzi când te strig? Hai acasă că a murit 

soacră-ta. 

Ion răspunde : 

- Întâi munca şi apoi plăcerea... aşa e în viaţă. 

***

Un vânător şi-a invitat prietenii să le arate colecţia sa de 

animale împăiate.

- Uite, aici este un leu pe care l-am împuşcat în Africa. 

Lângă el, o veveriţă, iar acolo în spate este soacră-mea. 

- Dar ce zâmbitoare este!, remarcă unul dintre musafiri. 

- Da, pentru că puşca avea lunetă şi până-n ultima clipă a 

crezut că vreau să o fotografiez.

Pastila de râs

Echipa formată din doi alpiniști români și un 
slovac a fost lovită de o avalanșă în timp ce se 
afla la aproape 7.000 de metri în Himalaya. Cei 
trei au supraviețuit, dar trebuie să se întoarcă la 
tabăra de bază aflată la 4.200 de metri. 
Alpiniștii încearcă să ajungă pe un vârf de 
8.167 de metri.

Echipa formată din alpiniștii români Horia 
Colibășanu, Marius Gane și slovacul Peter 
Hámor are obiectivul de a deschide o rută nouă 
spre vârful Dhaulagiri din Munții Himalaya. 
Vârful se află la înălțimea de 8.167 de metri.

În tentativa lor de a realiza o premieră 

mondială, cei trei alpiniști au fost susprinși de o 
avalanșă. Aceasta s-a produs noaptea trecută 
la aproape 7.000 de metri și i-a îngropat pe 
alpiniști în zăpadă. Ei au supraviețuit, însă au 
pierdut o parte din echipamente.

 „Avem vești din expediție și din păcate nu 
sunt cele pe care le așteptam cu toți. Noaptea 
trecută, la 6800 de metri altitudine pe 
Dhaulagiri, o avalanșă a venit peste cortul în 
care se aflau cei trei alpiniști și i-a îngropat în 
zăpadă.

Au fost nevoiți să taie cortul cu briceagul 
pentru a ieși. Peter și Horia au ieșit primii. 
Marius a mai întârziat pentru că nu și-a găsit 
imediat bocancii în cortul surpat sub zăpadă. 
Din fericire, au reușit să își găsească adăpost 
într-o grotă pentru restul nopții și să ajungă în 
siguranță în Tabăra 1”, scrie pe pagina de 
Facebook a lui Horia Colibășanu.

Liderul expediției a transmis că toți sunt 
teferi, dar trebuie să coboare în Tabăra de 
Bază, aflată la 4.200 de metri. În funcție de 
vreme și de celelalte condiții, ei vor hotărî în 
zilele următoare dacă reiau ascensiunea.

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

privind dezbaterea publică
SC RCS&RDS SA anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul 

asupra mediului pentru proiectul “Construire stație de bază pentru servicii de comunicații 
electronice”, propus a fi amplasat în satul Uda Paciurea, comuna Uda Clocociov, Tarlaua 
94/4, parcela 21, județul Teleorman.

Tipul deciziei posibile luate de APM Teleorman poate fi emiterea acordului de mediu sau 
respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului poate fi consultat la sediul APM 
Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de luni-joi 
între orele 8:00-16:30 și vineri 8:00-14:00 și la sediul Primăriei comunei Uda Clocociov, precum 
și la următoarea adresă de internet: http://apmtr.anpm.ro

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul 
Primăriei comunei Uda Clocociov în data de 09.06.2021 începând cu ora 11:00.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la documentele menționate la sediul 
APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, până la data de 
09.06.2021.

Anunţ public

O echipă de cercetători din Spania și România a descoperit 
în Dobrogea o specie necunoscută de plante acvatice din 
Cretacicul inferior.

Fragmente din noua specie de carofite, denumită de 
cercetători Mesochara dobrogeica, au fost descoperite în două 
formațiuni continentale, Zăvoaia și Gherghina (din Dobrogea), 
dominate de lut, mâl și argilă de origine lacustră.

Cercetarea, ale 
cărei rezultate au fost 
publicate în revista 
C r e t a c e o u s  
Research, a scos la 
iveală și o nouă 
varietate de carofite 
din genul Clavator (în 
s p e c i a l  C l a v a t o r  
ampul laceus var.  
Latibracteatus) și a 

dezvăluit noi informații paleobiografice din Cretacic mult mai 
bogate decât alte înregistrări continentale.

Carofitele sunt alge pluricelulare considerate a fi strămoșii 
plantelor vasculare. Din perioada Silurian și până în prezent au 
ocupat mai multe medii cu ape lacustre (ape oligotrofe, alcaline 
și salmastre). În zilele noastre, din cauza exploatării habitatului 
natural, drenării zonelor umede și poluării, conservarea lor este 
în pericol.

Rămășițele fosile ale acestor alge au o valoare mare pentru 
comunitatea științifică, permițând datarea stratelor fosilifere la 
scară locală și regională și sunt un indiciu pentru vârsta relativă 
a unităților continentale unde au fost descoperite, se arată într-
un comunicat al Universității din Barcelona.

România reală
Oare Uniunea Europeană știe?

 Știe... dar tace

O specie necunoscută de 
plante acvatice, descoperită

 în România

Serviciul de mesagerie 
Wha tsApp ,  de ț i nu t  de  
Facebook, a anunţat o nouă 
amânare a aplicării stricte a 
n o i l o r  r e g u l i  d e  
confidenţialitate, criticate de 
unii pentru că ar extinde 
colectarea de date de la cele 
două miliarde de utilizatori ai 
săi, informează AFP, potrivit 
Agerpres.

Compania californiană 
amânase deja cu trei luni, 
p â n ă  p e  1 5  m a i ,  
implementarea pentru toţi 
utilizatorii a noilor condiţii de 
utilizare a WhatsApp, ca 
urmare a îngrijorării unor 
utilizatori care s-au temut că 
mesageria va împărtăşi 
informaţiile cu compania-
mamă Facebook.

WhatsApp a indicat vineri 
pe site-ul său că nu va 
întrerupe în mod direct 
accesul utilizatorilor care 
refuză noii termeni, ci le va 
t r i m i t e  î n  c o n t i n u a r e  
memento-uri.

Potrivit platformei, noile 
reguli schimbă modul în care 
agenţii de publicitate care 
utilizează WhatsApp pentru a 
comunica cu clienţii lor pot 
partaja date cu Facebook. 
Însă, în opinia criticilor, o 
astfel de schimbare deschide 
posibilitatea unei partajări mai 
largi a datelor cu Facebook.

"Nu vor fi suprimate 
conturile nimănui sau nimeni 
nu va pierde capacitatea de a 
folosi WhatsApp pe 15 mai 
din cauza acestei actualizări", 

a asigurat platforma vineri.
Utilizatorii vor primi însă 

memento-uri "persistente" 
privind noua politică şi riscă 
să piardă încetul cu încetul 
accesul la unele funcţii, dacă 
nu sunt de acord cu noii 
termeni. Aceştia vor putea 
astfel continua să primească 
apeluri audio şi video pentru o 
perioadă de timp fără a putea 
accesa lista de mesaje. După 
câteva săptămâni, nu vor mai 
putea primi mesaje şi apeluri.

Alpiniștii români Horia Colibășanu și Marius Gane,
 prinși de avalanșă pe Himalaya

WhatsApp amână din nou aplicarea 
strictă a noilor reguli de confidenţialitate, care

 trebuiau să intre în vigoare ăe 15 mai



1607: Au fost 

puse bazele primei 

colonii englezeşti 

în Lumea Nouă, de 

către căpitanul 

John Smith şi un 

batalion de soldaţi 

d e b a r c a ţ i  î n  

V i r g i n i a ,  l a  

Jamestown.

1840: S-a născut Alphonse Daudet, scriitor francez (d. 

1897).

1866: A murit Nikolai Brasman, matematician rus (n. 1796).

1904: S-a născut Elvira Godeanu, actriţă româncă de 

teatru şi film (d. 1991).

1907: S-a născut Daphne du Maurier, scriitoare engleză (d. 

1989).

1930: A murit Fridtjof Nansen, explorator şi om politic 

norvegian, laureat al Premiului Nobel (n. 1861).

1938: S-a născut Ludovic Spiess, tenor român (d. 2006).

1938: A murit Charles Edouard Guillaume, fizician elveţian, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1861).

1961: A murit Gary Cooper, actor american (n. 1901).

2008: A murit Colea Răutu, actor român de teatru şi film (n. 

1912).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Giuvaierul 
palatului 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială 
13:30 Pofticioşi, la cratiţă! 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 17:15 
Giuvaierul palatului 18:30 Dragul 
de Raymond 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Microbist de 
Romania 23:00 Jocurile timpului 
00:10 Telejurnal 01:00 Dragul de 
Raymond

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Mai

Dimineata faceti 
cunos t i n t a  cu  o  
femeie care va juca 
un rol important in 
viata dv. Relatiile cu 
persoana iubita sunt 
f o a r t e  b u n e  s i  
petreceti impreuna 
momente placute.

Sunteti intr-o forma 
intelectuala foarte 
buna. Aveti succes in 
societate si in afaceri. 
Sunt sanse sa vi se 
propuna o colaborare 
pe  te rmen  lung .  
S t a b i l i t i - v a  c l a r  
prioritatile. 

C u m p a r a t i  u n  
obiect important pentru 
familie. La serviciu, 
apare o problema 
n e p r e v a z u t a ,  d i n  
cauza careia ramaneti 
peste program. Seara 
o petreceti intr-un mod 
placut.

Este posibil sa aveti 
dificultati in relatiile 
p a r t e n e r i a l e .  Va  
sfatuim sa fiti calm si 
sa nu refuzati dialogul. 
Dupa-amiaza primiti 
niste bani pe care ii 
asteptati de cateva 
zile. 

In cadrul unei 
reuniuni, va faceti 
remarcat si cuceriti 
inima unei persoane 
d e o s e b i t e .  V a  
sfatuim sa-i acordati 
atentie. Ar fi bine sa 
ascultati sfaturile 
prietenilor apropiati. 

Z i  f a v o r a b i l a  
pentru intalniri cu 
prietenii. In familie, va 
bucurati de armonie. 
Dupa-amiaza s-ar 
putea ca o ruda sa va 
imprumute o suma pe 
care i-ati cerut-o mai 
demult. 

S-ar putea sa fiti 
impulsiv si sa jigniti o 
femeie. Nu este o zi 
b u n a  p e n t r u  
e x a m e n e  s i  d e  
afaceri. Va sfatuim sa 
fiti mai prudent. Nu va 
lasati antrenat intr-o 
cearta!

Este posibil sa vi 
se propuna asocierea 
intr-o afacere. Va 
recomandam sa nu 
va grab i t i .  Daca 
sunteti mai atent la 
relatiile sentimentale, 
puteti petrece o seara 
romantica.

Aveti succes in 
afaceri, dar sunteti 
nevoit sa faceti mai 
multe drumuri scurte. 
Dupa-amiaza va loviti 
d e  o  p r o b l e m a  
sentimentala, dar o 
rezolvati repede. Nu 
neglijati odihna.

BERBEC

S u n t e t i  f o a r t e  
apreciat la serviciu, 
datorita initiativelor 
i n s p i r a t e .  D u p a -
amiaza trebuie sa luati 
o decizie in ce priveste 
relatiile cu persoana 
iubita. Ascultati-va 
intuitia si nu veti gresi!

Z i  f a v o r a b i l a  
relatiilor sentimentale. 
Va puteti afirma in 
s o c i e t a t e .  V a  
recomandam sa fiti 
prudent la serviciu. S-
ar putea sa aveti 
probleme cu banii, dar 
tot reusiti sa iesiti cu 
prietenii. 

S-ar putea sa aveti 
probleme financiare, 
motiv pentru care 
sunteti indispus. Nu 
incepeti activitati noi. In 
relatiile sentimentale, 
totul este in regula, 
ceea ce va mentine 
moralul ridicat.

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 
Turistul 22:30 O luptă personală 
3: Frontul de acasă 00:15 Ştirile 
Pro Tv 00:45 Să moară Romeo 
02:45 Vorbeşte lumea 05:00 Ce 
spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 iUmor - sezon nou 23:15 
Mai mult iUmor, cu Vlad Drăgulin 
2 3 : 3 0  G a l a  M M A 0 0 : 0 0  
Autobuzul 657 01:00 Observator 
02:00 Acces direct 04:00 
Insurgent 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 Hercai 23:00 Asta-i 
România! 00:30 Știrile Kanal D 
01:30 Puterea dragostei 04:00 
Asta-i România! 05:15 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 Trăsniți 20:00 
Cronica cârcotaşilor 22:00 
Focus 22:30 Starea naţiei 
23:30 Tâlc Talk 00:05 Exclusiv 
VIP 02:00 Cronica cârcotaşilor 
04:00 Trăsniți 04:30 Focus 
06:00 Starea naţiei

07:45 Echipa de șoc 09:30 
La bloc 12:00 Povestea lui 
Lance Armst rong 14:30 
Doamna şi banditul 16:15 
Fraierul 18:15 La bloc 20:30 
Mâini de aur: Povestea lui Ben 
Carson 22:30 Noaptea fricii 2 
00:30 Mâini de aur: Povestea 
lui Ben Carson 02:30 Noaptea 
fricii 2 04:15 La bloc 06:30 La 
Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Reteaua de idoli 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 Glumeţii 17:30 
R o m â n i a … î n  b u c a t e  1 7 : 5 8  
#NuExistaNuSePoate! 19:00 Telejurnal 
20:00 Câştigă România! 21:10 O fată 
s t r ă l u c i t o a r e  2 3 : 0 0  
#NuExistaNuSePoate! 00:00 Câştigă 
România!

07:50 Bărbații în negru II 09:10 
Din greșeală împreună 11:00 
Transport blindat 12:25 Piaza rea 
14:00 Karate Kid 16:00 Demon 
pe două roți 17:45 Totul despre 
sex 20:00 Omul-Păianjen: 
Departe de casă 22:00 Poveste 
adevărată 23:40 Noi suntem 
familia Miller 01:25 RocknRolla 
03:15 Totul despre sex 05:30 Din 
greșeală împreună 

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 
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Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
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CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
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Lupta pentru titlul din Liga 1 devine din ce în 
ce mai încinsă, iar totul se va decide în ultimele 
trei etape.

CFR Cluj și FCSB s-au încurcat în etapa cu 
numărul 7 din play-off, astfel că ardelenii rămân 
lideri cu trei etape înainte de final. CFR a fost 
învinsă de Sepsi pe teren propriu, scor 0-1, iar 
FCSB a remizat cu Academica Clinceni, scor 2-
2.

FCSB putea trece pe locul 1 după eșecul 
suferit de CFR Cluj, dar nu a reușit să profite de 
această șansă. CFR rămâne lider, cu un punct 
avans față de FCSB, iar finalul de sezon se 
anunță extrem de spectaculos. În ultima etapă 
se vor duela CFR Cluj și FCSB, în Gruia, într-un 
meci care s-ar putea desfășura cu trofeul pe 
masă! Până atunci, CFR Cluj și FCSB sunt la 
mâna lor și trebuie să-și câștige jocurile pentru 
a lupta în ultima etapă cu titlul pe masă.

În caz de egalitate de puncte între CFR Cluj 
și FCSB, câștig de cauză vor avea ardelenii. 
Echipa lui Toni Petrea a beneficiat de rotunjirea 
punctelor la finalul sezonului regulat. Conform 
UEFA, meciurile din preliminarii nu se vor mai 

disputa în manşă unică, din sezonul 2021-2022 
urmând să se revină la confruntări tur-retur.

Echipa care se va impune în campionatul 
Ligii 1 la finele actualului sezon va lua startul în 
primul tur preliminar (Q1) al Champions 
League, programat la 6/7 şi, respectiv, 13/14 
iulie 2021. Asta, după ce se va fi jucat turul 
preliminar, sub forma unui mini-turneu, pe 22 
iunie (semifinalele) şi 25 iunie 2021 (finala), 
unde vor participa campioanele statelor 
Kosovo, Insulele Feroe, Andorra şi San Marino.

Învingătoarele merg mai departe în turul 2 
preliminar, în timp ce învinsele vor trece în turul 
2 preliminar al Europa League şi aşa mai 
departe. Următoarele tururi preliminare ale 
Champions League se vor juca la următoarele 
date: turul 2 preliminar la 20/21 respectiv 27/28 
iulie 2021, turul 3 preliminar la 3/4 şi 10 august 
2021, play-off-ul la 17/18 şi 24/25 august 2021.

În Europa League mai poate ajunge din 
sezonul viitor doar campioana României, în 
cazul în care va fi eliminată din preliminariile 
Champions League.

Celelalte trei reprezentante ale României în 
cupele europene vor merge în Conference 
League și vor intra în cursă în al doilea tur 
preliminar (22 şi, respectiv, 29 iulie 2021), după 
ce prima rundă de calificare se va fi disputat pe 
8 şi, respectiv, 15 iulie.

Echipele din play-out-ul Ligii 1 au șansa să 
se califice în cupele europene

În ceea ce privește play-out-ul, acesta va 
avea o miză sportivă mult mai ridicată.

Locul 3 din play-off va juca baraj cu 
câștigătoarea barajului dintre locurile 1 si 2 din 
play-out pentru un loc în Europa Conference 
League.

SPORT

Universitatea Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe vor duce 
o adevărată luptă pentru locul al treilea din Liga 1, după 
ultimele rezultatele înregistrate de cele două formații.

Oltenii au trei eșecuri consecutive, au spus adio titlului, iar 
acum riscă să piardă și locul 3, care poate duce în 
Conference League. Formația lui Marinos Ouzounidis mai 
are un singur punct avans față de Sepsi, care e pe 4, cu 36 de 
puncte, în urma victoriilor cu Craiova (2-0) și CFR Cluj (1-0).

Craiova și Sepsi, luptă încinsă pentru locul 3!
Universitatea Craiova are, cel puțin teoretic, un program 

mai complicat în acest final de sezon, când va întâlni atât 
CFR Cluj, cât și FCSB. De partea cealaltă, Sepsi se va mai 
duela cu o singură formație care luptă la titlu, cea a lui Toni 
Petrea.

În cazul în care cele două echipe vor termina la egalitate, 
Universitatea Craiova va avea câștig de cauză, pentru că 
Sepsi a beneficiat de rotunjirea punctelor la intrarea în play-
off.

8 puncte a recuperat Sepsi față de Universitatea Craiova, 
de la intrarea în play-off și până în acest moment.

Dacă va coborî pe locul 4 și nu va câștiga nici Cupa 
României, Universitatea Craiova va rata prezența în 
Conference League. Oltenii sunt cu un pas în finala Cupei, 
după ce au învins în turul semifinalelor Viitorul Pandurii Tg. 
Jiu, scor 3-0.

Ultima poziție eligibilă (3 sau 4, în funcție de câștigătoarea 
Cupei României) din play-off pentru Conference League va 
disputa un baraj cu învingătoarea dintr-un alt baraj - cel dintre 
locul 7 și locul 8. Câștigătoarea va fi ultima reprezentată a 
României în noua competiție europeană.

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.

Craiova și Sepsi, luptă 
încinsă pentru locul 3! 

Program complicat 
pentru olteni 

Raul Rusescu a înscris 
superb în meciul FCSB - 
Academica Clinceni, scor 2-2, 
iar la final a spus că egalul este 
echitabil.

Rusescu a punctat pentru 
2-1 contra fostei sale echipe, 
iar la final și-a amintit când 
marcase ultima oară contra 
FCSB-ului: "Din 2008 sau 
2009 cred că n-am mai marcat 
contra lor. Au trecut mulți ani 
de atunci, eram la Urziceni.

Este un rezultat echitabil. 
Nu pot să le spun oamenilor să 
gândească diferit, este păcat. 

Și formatul competiției este de 
așa natură, locurile 5 și 6 n-au 
un obiectiv. După accederea în 
play-off am încercat să 
schimbăm stilul de joc și în 

ultimele meciuri ne-a reușit. 
Avem patru puncte în play-off, 
iar asta este o performanță 
istorică pentru un club de 
calibrul acesta", a spus 
Rusescu, după FCSB - 
Academica Clinceni.

F C S B  -  A c a d e m i c a  
Clinceni s-a terminat 2-2, iar în 
urma acestui rezultat FCSB 
rămâne pe locul 2, cu 44 de 
puncte, la o lungime în spatele 
liderului CFR Cluj, care a 
pierdut azi cu Sepsi (0-1). 
Academica Clinceni e pe locul 
6, cu 26 de puncte.

CFR Cluj a pierdut pe teren propriu contra 
lui Sepsi, scor 0-1.

Pentru CFR a fost al doilea eșec din play-off, 
după cele cu Universitatea Craiova, din etapa 
3, disputat tot pe teren propriu, scor 1-2.

Valentin Costache: "S-a jucat foarte puțin, a 
fost rupt meciul"

Valentin Costache, atacantul lui CFR Cluj, a 
făcut o scurtă analiză a meciului și a găsit 
motivele pentru care Sepsi a reușit să se 
impună pentru prima dată contra echipei din 
Gruia.

"Un meci greu. În prima repriză nu prea am 
contat. În a doua repriză am avut ocazii mai 

multe. Ei ne-au prins puțin pe contraatac. Un 
meci foarte greu. Poate mai multe minute de 
prelungire, pentru că s-a jucat foarte puțin, a 
fost rupt meciul. S-a oprit meciul foarte mult, au 
stat pe jos. Eu, dacă fac asta, toată lumea țipă 
la mine. Felicitări băieților, au antrenor bun, și-
au dat viața pe teren astăzi. Asta trebuie să 
facem și noi.

Noi nu ne gândim la asta. Vedeți și voi ce 
meciuri grele sunt. Ne gândim doar la noi și 
luăm meci cu meci. Nu trebuie să ne gândim ce 
fac ceilalți. Noi, dacă suntem bine, nu ne poate 
bate nimeni", a spus Costache.

Calculele din cursa pentru titlu. 
CFR Cluj are prima șansă în lupta cu

 FCSB pentru coroana Ligii 1

Ce a spus Raul Rusescu după golul superb 
marcat împotriva FCSB-ului: "Au trecut

 mulți ani de atunci"

Nemulțumirea lui Costache, după eșecul 
care poate trimite titlul la FCSB
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