
Nu mai scapăm de furtuni. 
Ultima ploaie care s-a abătut 
peste judeţul Teleorman a 
măturat totul în cale. În mai puțin 
de o oră, în orașul Zimnicea, 
precipitațiile au fost abundente, 
producând la  n ive l  local  
inundații. 

Alertați pe numărul unic 
pentru apeluri de urgență 112, în 
sprijinul cetățenilor s-au deplasat 
pompierii militari din cadrul 
Detașamentului  Zimnicea, 
reprezentanții APASERV și 
membrii SVSU Zimnicea, cu 
motopompele din dotare.

(Continuare  în  pagina  2)

Price Water Coopers (PWc) 
este una dintre cele mai 
importante firme de consultanță 
din lume și a deschis primul 
birou din România în anul 1993.

În cei aproape 30 de ani de 
activitate, PWc a fost implicată 
în unele din cele mai mari 
proiecte de investiții, oferind 
to toda tă  consu l tan ță  în  
tranzacții majore din toate 
domenii le importante ale 
e c o n o m i e i  r o m â n e ș t i ,  
câștigând un binemeritat 
prestigiu.

(Continuare  în  pagina  4)

Aproximativ 600 de persoane se vaccinează zilnic, în 
județul Teleorman. Potrivit datelor furnizate de Prefectura 
Teleorman, numărul total de doze de vaccin administrate 
începând cu data de 31 decembrie 2020, prima 
administrare până în data de 07.06.2021 inclusiv, la nivel 
județean au fost vaccinare 105201 de persoane. Din 
acestea 54483 de persoane cu prima doză, 46915 de 
persoane și cu a doua, iar Johnson&Johnson – 3803.

Județul Teleorman beneficiază de 13 centre în care se 
administrează vaccinul împotriva Covid-19. Alexandria 
este singura localitate de județ care are două fluxuri de 

vaccinare. De aproape o lună și medicii de familie pot 
administra vaccinul anti COVID. În data de7 iunie 2021 
au fost vaccinate 630 persoane, din care: 133 cu prima 
doză, 310 cu a doua doză (rapel) și 187 cu 
Johnson&Johnson. Nu au fost raportatereacții adverse

Vaccinarea este gratuită și voluntară. Vaccinarea este 
o măsură complexă de prevenție în pandemia de 
coronavirus, alături de celelalte obligații ce ne revin: 
respectarea regulilor şi a măsurilor igienico-sanitare 
(purtarea măştii, spălatul pe mâini şi distanţarea fizică).

C. DUMITRACHE

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Filme utile elevilor 
care susțin Evaluarea 

și Bacalaureatul

Numărul teleormănenilor care se vaccinează 
zilnic scade dramatic

Agricultura și 
IMM-urile, Cenușăresele PNRR

Ruperi de nori în Teleorman! 
Mai multe gospodării au fost inundate

10 iunie 2021:
 Înălțarea Domnului 

și Ziua Eroilor



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Ziua Eroilor, sărbătoarea noastră națională 
legiuită prin Decretul nr. 1913 din 4 mai 1920 a 
fi sărbătorită în fiecare an, de Sfânta Înălțare a 
Domnului, comemorează bărbații și femeile 
care au murit în timp ce făceau parte din forțele 
armate, servind patria. 

Sărbătoarea este dedicată celor care și-au 
iubit infinit țara, dându-i jerfa supremă. 
Exemplu peste timp, mărturie a unei 
nemărginite iubiri de glie, lecție de istorie și de 
viață, pusă în slujba țării și a neamului.

Eroi știuți și neștiuți, care au contribuit, prin 
lupta și jetfa lor, la libertatea, independența și 

întregirea neamului românesc.
O zi aleasă a fi marcată cum nu se putea 

mai bine, căci Înălțarea Domnului este una 
dintre sărbătorile cele mai importante ale 
creștinătății, ziua când Mântuitorul s-a înălțat 
la cer, după cele 40 de zile de la Înviere, timp în 
care s-a arătat apostolilor. 

O zi de mare sărbătoare, o zi în care 
neamul românesc își exprimă credința și 
recunoștința.

Hristos s-a înălțat!

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Pe str. Biruinței, un echipaj de pompieri a intervenit pentru 

evacuarea apei dintr-o gospodărie, cu ajutorul unei 
motopompe. Pe str. Vlad Țepeș, un cetățean a rămas blocat cu 
autoturismul în mijlocul apei, acesta fiind ajutat de pompierii 
zimniceni, care l-au tractat cu autospeciala de stingere, într-o 
zonă de siguranță. Pe str. Romană, o familie a solicitat 
intervenția pompierilor deoarece apa i-a intrat în locuință. 
Pentru evacuarea acesteia au intervenit pompierii zimniceni cu 
o motopompă. Pe str. Apusului, pentru evacuarea apei dintr-o 
curte a acționat personalul APASERV Zimnicea, cu o 
motopompă.

Pe str. Speranței, o familie care avea curtea plină cu apă, cu 
pericol de a ajunge la casa de locuit, a fost ajutată de pompierii 
militari zimniceni cu o motopompă și o mașină de lucru cu apă și 
spumă. Pe str. Agricultori, pentru evacuarea apei dintr-o 
gospodărie au intervenit angajații ApaServ Zimnicea.

Membrii SVSU Zimnicea, cu o motopompă aflată în dotarea 
serviciului, au intervenit rapid pentru evacuarea apei dintr-o 
curte de pe str. Meșteșugari. Pe str. Cuza Vodă, mebrii SVSU au 
trimis un al doilea echipaj, cu o motopompă, pentru evacuarea 
apei dintr-o gospodărie.

Pentru a fi evitate astfel de probleme, cetățenii sunt sfătuiți să 
curețe șanțurile și rigolele de scurgere, pentru a permite 
evacuarea apelor pluviale, iar în cazul în care apa amenință să 
pătrundă în locuințe, să construiască bariere pentru a opri 
pătrunderea acesteia (saci cu nisip, pământ, etc.).

În cazul unei situații de urgență reale, persoanele puse în 
pericol sunt sfătuite să anunțe de îndată evenimentul pe 
numărul unic pentru apeluri de urgență 112!

C.D.

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

Ruperi de nori în 
Teleorman! Mai multe 

gospodării au fost inundate

Ministrul Mediului, Tánczos 
Barna, a declarat că România 
va trebui să propună Comisiei 
E u r o p e n e  m ă s u r i  d e  
descurajare a înmatriculării 
autovehiculelor mai vechi de 15 
ani, în contextul negocierilor 
privind Planul Național de 
Redresare ș i  Rezi l iență 
(PNRR).

F o n d u r i l e  e u r o p e n e  
reprezintă o șansă istorică 
p e n t r u  d e z v o l t a r e a  
infrastructurii din țară, în 
condițiile în care autoritățile de 
la Bruxelles au alocat sume 
uriașe pentru fiecare țară în 
parte. 

În cazul României, fondurile 
pot ajunge până la 30 de 
miliarde de euro, o bună parte 
din acest buget urmând să fie 
che l tu i t ă  pe  segmen tu l  
t r anspo r tu r i l o r.  O f i c i a l i i  
europeni cer însă reforme și 

proiecte concrete pentru ca 
banii să ajungă în posesia 
guvernului. 

Pe masa discuțiilor dintre 
Executivul de la București și 
Comisia Europeană se află 
subiecte precum dezvoltarea 
infrastructurii rutiere sau 
reducerea numărului de mașini 
poluante de pe drumurile 

publice. Ideea unei noi taxe 
auto a fost respinsă de guvern, 
însă autoritățile caută în 
continuare soluți i  pentru 
limitarea importurilor de “rable”. 

Ministrul Mediului, Tánczos 
B a r n a ,  a  d e c l a r a t  c ă  
posibilitatea introducerii unei 
taxe pentru maşinile mai vechi 
de 15 ani este o "temă foarte 
nouă", ridicată de către oficialii 
de la Bruxelles în discuţiile pe 
tema PNRR. 

"Nu cred că e vorba 
neapărat de taxă, dar de 

metode de descurajare a 
acestor maşini vechi este 
nevoie", afirmă ministrul, care 
avansează posibilitatea unor 
taxe "diferenţiate" sau a unor 
restricţii la nivel local. 

"E o propunere, practic, a 
Comisiei, ca în contrapartidă cu 
investiţiile în infrastructura 
rutieră, România să găsească 
o soluţie de descurajare a 
înmatriculării maşinilor mai 
vechi de 15 ani.

 Este o noutate pentru toate 
ministerele care au fost 
implicate – şi pentru MIPE 
(Ministerul Investiţi i lor şi 
Proiectelor Europene) și pentru 
Ministerul Transporturilor, şi 
pentru noi – acest lucru. Este 
un element pe care trebuie să-l 
analizăm şi va trebui să venim 
cu propuneri,” a afirmat 
ministrul Mediului. 

Acesta a adăugat că în 
foarte multe ţări europene se 
aplică o taxă de poluare, fiind 
un instrument de reducere a 
poluării la nivel naţional, 
regional sau local.

Premierul Florin Cîţu a 
afirmat că nu este adeptul 
taxelor şi nu doreşte impunerea 
unei taxe auto, chiar dacă în 
P N R R  e s t e  p r e v ă z u t ă  
descurajarea înscrierii de 
autoturisme vechi. "Eu cred că 
pozitiv putem să descurajăm 
oamenii să-şi cumpere maşini 
vechi", a afirmat premierul.

10 iunie 2021:
 Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor

Ministrul Mediului: “Trebuie să descurajăm 
înmatricularea mașinilor mai vechi de 15 ani”
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Doua noi "puncte fierbinti" in relatia dintre 
Partidul National Liberal (PNL) si USR-PLUS, 
dupa episodul demiterii lui Vlad Voiculescu de 
la Ministerul Sanatatii.

La aproape 2 luni de la demiterea fostului 
ministru al Sanatatii, coalitia de guvernare risca 
sa treaca printr-un nou amplu conflict, care ar 
putea duce chiar la renegocierea termenilor si 
conditiilor impuse prin actul de guvernare. 
Scandalul gunoiului de la Secorul 1, precum si 
subiectul privind eliminarea pensiilor speciale 
genereaza mari discutii zielele acestea in 
interiorul partidelor de guvernare, spun surse 
politice.

Inca de la preluarea mandatului de catre 
Clotilde Armand la Primaria Sectorului 1, 
liberalii s-au aflat intr-un continuu conflict cu 
reprezentantii USR-PLUS. Mai intai, discutiile 
aprinse dintre liberali si USR-PLUS au pornit de 
la bugetul pentru Sectorul 1. Reamintim ca 
bugetul pentru 2021 a fost aprobat dupa 
aproape o luna de certuri intre primarul Clotilde 
Armand si PNL. "Chiar daca bugetul pe 2021 
este mai mic fata de anii precedenti, am 
prevazut investitii majore in: sanatate, educatie 
si infrastructura. De asemenea, avem multe 
proiecte pentru comunitate pentru care luptam 
sa accesam fonduri europene - domeniu total 
strain pana acum in Primaria Sectorului 1. 
Multumesc consilierilor pentru ca au votat 
bugetul si au realizat ca bugetul comunitatii 
este mai presus de interesele transpartinice. 
Cetatenii sunt pe primul loc si asteapta de la noi 
rezultate!", a declarat la acea vreme primarul 
Clotilde Armand.

Ulterior, discutiile aprinse dintre PNL si edilul 
Sectorului 1 au atins un nou punct sensibil: 
problema gunoaielor din sectorul 1, disputa 
care a inceput pe 1 iunie si care continua pana 
astazi. "Operatorul de salubritate anunta, din 
nou, ca nu mai ridica gunoiul din Sectorul 1. 
Este un nou santaj de tip mafiot din partea 
acestei companii, un santaj adresat tuturor 
locuitorilor din Sector care platesc bani multi sa 
fie curat", anunta Clotilde Armand, pe 1 iunie, 
intr-o postare pe Facebook. Imediat dupa, 
Romprest a decis sa nu mai ridice gunoaiele de 

pe strazile Sectorului 1, iar primarul a inceput sa 
fie criticat de cetateni.

"Stiu ca nu este cea mai confortabila 
situatie: va citesc mesajele, umblu zilnic in 
sector si vad cu ochii mei ce se intampla. Dar de 
asta suntem noi aici. Sa rezolvam problemele. 
Acest episod negru din istoria Sectorului 1, 
cauzat de politicieni corupti si mafia gunoaielor, 
va lua curand sfarsit. Va promit", a revenit 
Clotilde Armand cu o postare pe 4 iunie.

Liberalii nu au fost de partea primarului, asa 
cum era de asteptat in baza protocolului de 
colaborare incheiat intre cele doua partide. 
Daca Ludovic Orban a recunoscut problema si 
a sustinut ca va interveni in cadrul Coalitiei, 
daca se va impune, presedintele PNL Sector 1, 
Sebastian Burduja, a inceput sa arate cu 
degetul spre actualul edil. "Nu este din vreo tara 
din lumea a treia, nici din vreo comuna uitata de 
lume in Romania profunda. Este chiar din 
sectorul 1 al Bucurestiului, intr-un razboi 
absurd care ar fi trebuit transat in justitie, nu cu 
circ si scandal. Solicitam din nou primarului 
sectorului 1 sa-si asume rezolvarea acestei 
probleme grave si sa prezinte public planul pe 
care-l are si solutiile necesare", scria sambata 
Burduja pe pagina sa de Facebook.

Eliminarea pensiilor speciale pentru primari 
reprezinta un nou punct fierbinte in coalitia de 
guvernare. Reprezentantii USR-PLUS ii acuza 
public pe partenerii coalitiei de guvernare, PNL 
si UDMR, de "ipocrizie", dupa ce saptamana 
trecuta Comisia pentru drepturile omului a 
Camerei Deputatilor a emis aviz negativ pentru 
unul dintre proiectele de lege care se refera la 
desfiintarea pensiilor speciale pentru alesii 
locali, fiind doar 6 voturi "pentru", dintre care 4 
de la USR-PLUS.

"Ipocrizie nerusinata In fata camerelor de 
filmat, parlamentarii PSD, PNL, UDMR spun ca 
vor echitate pentru pensionari, dar cand e 
vorba de masuri concrete pentru eliminarea 
pensiilor speciale, fac pasul inapoi", sustin 
reprezentantii USR-PLUS.

In fapt, surse politice au precizat pentru 
Ziare.com ca reprezentantii UDMR, precum si o 
mare parte a liberalilor nu isi doresc ca un astfel 
de proiect de lege sa fie adoptat, motiv pentru 
care s-a cerut "o discutie urgenta in coalitie". 
Aceleasi surse vorbesc despre faptul ca 
reprezentantii USR-PLUS nu doresc sa dea 
inapoi cu proiectul si ameninta chiar cu 
izbucnirea unui nou conflict in coalitie, daca 
partenerii de coalitie continua sa ii saboteze.

Drept urmare, in coalitia de guvernare exista 
la aceasta ora temerea ca s-ar putea semna un 
nou act aditional la protocolul Coalitiei, asa cum 
s-a facut in aprilie, dupa demiterea lui Vlad 
Voiculescu, iar acest lucru ar putea complica 
ecuatia partidelor care vor avea un Congres in 
toamna.

Senatorul social democrat de Teleorman, Dănuț 

Cristescu, fostul președinte al Consiliului Județean 

Teleorman, afirmă astăzi că social democrații au votat în 

perioada în care erau la putere o lege a dublării 

alocațiilor, lege care a fost și promulgată de 

președintele țării, Klaus Werner Iohannis. Apoi, când au 

venit liberalii la putere, au neglijat dublarea alocațiilor 

și au promis că anul acesta alocațiile pentru copii vor fi 

majorate cu 20%. Acum, susține Dănuț Cristescu, 

liberalii amână creșterea alocațiilor pentru anul 

următor, respectiv în 2022. În ciuda faptului că 

alocațiile pentru copii, chiar și mărite, ajută foarte puțin 

pe părinți, aceste alocații erau bune.

Acesta este încă un motiv, susține Dănuț Cristescu, 

pentru care social democrații vor depune o moțiune de 

cenzură în jurul datei de 25 iunie anul acesta. Partidele 

din opoziție au dreptul de a depune o moțiune de cenzură 

o singură dată pe perioada unei sesiuni parlamentare. 

Pentru a trece moțiunea însă, social democrații ar avea 

nevoie de mininm 233 de vorturi în Parlament, dar în 

momentul acesta PSD-ul nu numără atâția parlamentari, 

dar caută aliați în celelalte formațiuni politice și este 

posibil să găsească aliați la USR, la AUR și poate chiar și 

printre liberali, fiindcă și printre aceștia sunt 

nemulțumiți. Pesediștii nu uită că ei au căzut de la putere 

în urma unei moțiuni de cenzură și au speranța că această 

moțiune de cenzură să îi ajute să revină la putere, acesta 

fiind scopul oricărui partid politic. Înainte de moțiunea 

de cenzură, parlamentarii PSD vor depune un proiect de 

lege prin care Guvernul să fie obligat să majoreze de 

îndată alocaţiile la nivelul adoptat în 2020.

”Dacă nu vrea de bună voie, Guvernul Cîţu trebuie 

obligat să majoreze alocaţiile copiilor. Înainte de 

alegeri, Cîţu şi Orban au promis că vor eşalona în 5 

tranşe dublarea alocaţiilor adoptată de PSD. Acum 

anunţă că anulează tranşele 3 şi 4, adică adio majorări de 

la 1 iulie 2021 şi 1 ianuarie 2022.

În următoarele zile, PSD va depune, în Parlament, un 

proiect de lege prin care Guvernul să fie obligat să 

majoreze de îndată alocaţiile la nivelul adoptat în 2020. 

Nu au 2 miliarde de lei pentru alocaţii, nu au bani pentru 

copii şi nici pentru pensionari, dar au bani pentru firmele 

lor de casă. Să nu uităm că alocă, prin PNRR, 600 de 

milioane de EURO, direct, fără niciun criteriu de 

atribuire, unei companii - sponsor al PNL. Guvernul ”Atât 

s-a putut” n-are copii, n-are bunici, n-are bani, n-are 

nimic pentru români. Totul doar pentru PNL-USR-UDMR 

şi ai lor!”, a declarat Dănuț Cristescu.

Ioan DUMITRESCU

Două noi "puncte fierbinți" în relația 
PNL – USR-PLUS

Copreşed in te le  USR 
PLUS Dan Barna a declarat 
că în prima sâmbătă a lunii 
octombrie va avea loc 
c o n g r e s u l  p e n t r u  
desemnarea noii conduceri a 
alianţei şi a reiterat că va 
candida pentru funcţia de 
preşedinte.

"În 2 sau 3 octombrie, în 
p r i m a  s â m b ă t ă  d i n  
octombrie. (...) O săptămână 
după liberali, da", a precizat 
el, la TVR 1.

Liderul USR PLUS a 
confirmat că a avut o discuţie 
cu celălalt copreşedinte al 
alianţei, în cadrul căreia 
Dacian Cioloş i-a propus ca 
nici unul dintre ei să nu 

candideze la preşedinţia 
formaţiunii.

"A fost o discuţie pe care 
am avut-o într-adevăr şi, 
analizând diverse scenarii, a 
fost unul dintre scenarii. (...) 
Eu am anunţat că pentru 
mine USR PLUS e un proiect 
în care mi-am alocat ultimii 
cinci ani din viaţă, cu toate 
resursele şi cu toată energia. 
E un proiect care cred că 
poată să meargă mai departe 
şi eu cred că ai noştri colegi 
de partid, din USR şi PLUS, 
trebuie să aibă pe masă toate 
opţiunile, pentru că acest 
partid, de câte ori s-a întors la 
înţelepciunea aceasta a 
membrilor, a luat cele mai 

inspirate decizii, care, iată, 
ne-au adus la guvernare", a 

spus el.
Barna a reiterat că va 

candida şi a menţionat că 
Dacian Cioloş analizează în 
p r e z e n t  o p ţ i u n e a  
candidaturii.

"Este o decizie pe care o 
analizează. Eu îmi doresc ca 
ai noştri colegi să aibă toate 
opţiunile, tocmai pentru că 
acela care va fi ales să aibă 
legitimitatea reală de a duce 
mai departe USR PLUS", a 
precizat Barna.

În ceea ce pr iveşte 
stabilirea candidatului pentru 
alegerile prezidenţiale din 
2024, Barna a declarat că o 
dec iz ie  în  acest  sens 
urmează să fie luată la nivelul 
partidului probabil în anul 
2023.

Pesedist despre alocații

Congresul USR PLUS, pe 2 octombrie



A fost semnat contractul 
privind modernizarea drumului 
județean DJ 601 B Cosmești 
(DJ 601 C)-Siliștea (DJ 701), 
km. 14+540 - km. 22+704 (L: 
8,164 km.).

Finanțarea contractului 
semnat de președintele 
C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  
Teleorman, Adrian Gâdea, 
este asigurată din fonduri de la 
bugetul de stat (PNDL II) și de 
la bugetul local.

Contractul de lucrări nr. 
91/26.05.2021 încheiat pentru 
realizarea acestui obiectiv 
e s t e  î n  v a l o a r e  d e  
17.369.111,13 lei, inclusiv 
TVA.

Tronsonul de drum cu o 

lungime de 8.164 km va fi 
modernizat în termen de 12 
luni, din care 2 luni este 
perioada de proiectare și 10 

luni perioada de execuție a 
lucrărilor.

Cornelia RĂDULESCU
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(urmare  din  pagina  1)
Acesta este motivul pentru care autoritățile invocă firma 

de consultanță când vorbesc despre PNRR, firma care a 
întocmit studiile de fezabilitate. Din păcate, studiile de 
fezabilitate rămân doar niște teancuri de hârtie, fără nici o 
valoare, dacă nu se ține cont de ele și nu sunt puse în 
aplicare. Lucru demonstrat de ceea ce s-a întâmplat în 
l egă tu ră  cu  va loa rea  to ta lă  a  măsur i l o r  de  
dezvoltare/susținere a sectorului IMM-urilor, pilonul de 
rezistență al oricărei economii concurențiale.

Conform studiului PWc, pentru IMM-uri ar fi fost necesare 
5,1 miliarde de euro. Dar ministrului Cristian Ghinea, 
“specialist” în neaccesarea  fondurilor europene, i s-a părut 
suma prea mare  pentru gustul și mintea sa, deși IMM-urile se 
confruntă cu spectrul falimentului, în urma crizei pandemice. 
Așa că în loc de cele 5,1 miliarde de euro au fost solicitate prin 
PNRR doar 1,3 miliarde de euro. Iar din aceștia, apoape 20% 
vor reprezenta  cheltuieli cu comisioanele și cheltuielile de 
administrare pentru entități terțe.

Patronatele din IMM-uri sunt nemulțumite atât de sprijinul 
financiar neîndestulător, cît și de faptul că toate proiectele au 
o componentă de asistență tehnică, aspect care nu se 
justifică în condițiile în care un număr mare de “specialiști” 
este angajat în aparatul de stat și primește sporuri 
substanțiale pentru atragerea și implementarea proiectelor 
cu finanțare europeană. La aceste sume se adaugă plata 
consultanților externi.  Dar cel mai revoltător pentru 
reprrzentanții IMM-urilor este faptul că doar 3246 de societăți 
vor beneficia de banii din PNRR, ceea ce, procentual, 
reprezintă mai nimic, raportat la sutele de mii de IMM-uri 
existente în Romînia.

Dacă de IMM-uri și-au bătut joc, Ghinea și gașca de 
impostori care au lucrat la PNRR la Agricultură nici nu s-au 
gândit. Așa că Agricultura a fost scoasă din PNRR, pe motiv 
că acest sector economic beneficiază de fonduri europene 
prin Planul Național de Dezvoltare Rurală. Și dintr-un condei 
bont, Ghinea a lăsat acest sector vital pentru economia 
românească fără 2,6 miliarde de euro.

Revoltați, fermierii, care știu ce înseamnă să fii la mâna 
sorții, s-au adresat Guvernului, Ministerului Agriculturii și 
celui pentru fondurile europene, să facă toate demersurile 
posibile ca până la aprobarea definitivă a PNRR să fie inclusă 
în plan Strategia de Gestionare Integrată a Apei ca Resursă 
Regenerabilă, așa cum fusese inclusă la negocierile 
precedente, și pe care Comisia Europeană  o acceptase, cu 
o finanțare de 2,6 miliarde de euro.

De ce au scos guvernanții și, mai ales, Ghinea, Agricultura 
din PNRR? Probabil pentru a acorda peste un miliard de euro 
ONG-urilor și alte miliarde unor societăți comerciale 
prietenoase. Așa că IMM-urile și Agricultura rămân, 
deocamdată, Cenușăresele PNRR.

Șt. B.

Agricultura și 
IMM-urile, Cenușăresele 

PNRR

Numărul sacrificărilor a crescut în aprilie 
2021 la bovine, porcine, ovine şi caprine şi a 
scăzut la păsări, comparativ cu luna 
precedentă, în timp ce greutatea în carcasă s-a 
majorat la toate speciile, arată datele 
Institutului Naţional de Statistică (INS), 
publicate luni.

Raportat la aceeaşi lună din 2020, în aprilie 
n u m ă r u l  
sacrificărilor şi 
g r e u t a t e a  î n  
c a r c a s ă  a u  
crescut la bovine, 
la porcine şi la 
păsări, iar la ovine 
ş i  capr ine au 
scăzut.

Astfel, în luna 
a p r i l i e  2 0 2 1 ,  
numărul bovinelor 
s a c r i f i c a t e  a  
crescut cu 2%, iar 
greutatea în carcasă cu 1%, faţă de aceeaşi 
lună din 2020, dar raportat la martie au crescut 
cu 18,6%, respectiv cu 27,5%.

La specia porcine, în luna aprilie s-au 
sacrificat cu 11,4% mai multe animale, iar 
producţia de carne de porc consemnată a fost 
cu 11,5% mai mare faţă de aprilie 2020. 
Comparativ cu luna anterioară, sacrificările au 

crescut cu 0,3%, iar producţia de carne de porc 
a fost cu 2,1% mai mare.

În ceea ce priveşte sacrificarea ovinelor şi 
caprinelor, datele INS arată o scădere cu 1,8% 
faţă de aprilie 2020, greutatea în carcasă fiind 
cu 3,7% mai mică. Comparativ cu luna 
anterioară, sacrificările au crescut de 8,3 ori, iar 
greutatea în carcasă de 7,3 ori.

Potrivit datelor 
INS, sacrificările 
d e  p ă s ă r i  a u  
crescut cu 2% şi 
p r o d u c ţ i a  d e  
carne cu 2,8% 
faţă de aprilie 
2020, în timp ce, 
raportat la luna 
p r e c e d e n t ă ,  
sacrificările au 
scăzut cu 0,6%, 
iar greutatea în 
carcasă a crescut 

cu 2,7%.
Greutatea medie în carcasă consemnată în 

luna martie 2021 a fost de 166,6 kilograme la 
bovine, 93 kilograme la porcine, 9,7 kilograme 
la ovine/caprine şi 1,7 kilograme la păsări.

Greutatea medie în carcasă reprezintă 
raportul dintre greutatea în carcasă totală şi 
numărul de animale sau păsări sacrificate.

Modernizarea drumului județean 
Cosmești-  Siliștea

Sacrificările de animale, în creştere în aprilie 

În  t impul  pandemie i  
COVID-19 a ex is tat  o  
transmisibilitate atât de 
redusă a gripei, încât unele 
tipuri de virusuri gripale s-ar 
putea să fi dispărut. Astfel, 
cazurile de gripă au scăzut la 
valori minime istorice - un 
fenomen pe care experții îl 
atribuie purtării măștilor și 
altor măsuri de precauție 
pentru combaterea noului 
coronavirus. Interesant este 
că două tipuri de virusuri 
gripale nu au mai apărut 
nicăieri în lume de un an, 
nefiind raportate cazuri de 
îmbolnăv i re  d in  cauza 
acestora, scrie Live Science.

Experții nu știu încă dacă 
aceste tipuri de gripă au 
dispărut de tot, dar dacă este 
așa, ar fi mult mai ușor de 
realizat vaccinurile gripale și 
de stabilit tulpinile cărora se 
adresează.

Două familii de virusuri 
gripale cauzează gripa 
sezonieră: gripa A și gripa B. 
Virusurile gripale A sunt 
împărțite în „subtipuri” bazate 

pe două proteine de pe 
suprafața lor cunoscute sub 
numele de hemagglutinină 

(H) și neuraminidază (N), 
potrivit Centrului pentru 
Controlul Bolilor. În prezent, 
H1N1 și H3N2 sunt încă în 
circulație. Virusurile gripale B, 

pe de altă parte, nu au 
subtipuri, dar sunt împărțite în 
două ramuri cunoscute sub 

numele de B - Yamagata și B - 
Victoria. O tulpină de H3N2, 
cunoscută sub numele de 
3c3.A, nu a mai fost detectată 
din martie 2020. Același lucru 
este valabil și pentru linia B - 
Yamagata.

"Cred că are o șansă ca 
acestea să dispară", spune 
Trevor Bedford, biolog la 
centrul de cercetare din 
Seattle, referindu-se la 
H3N2.

La rândul lui, Florian 
Krammer, virusolog la Școala 
de Medicină din New York, a 
spus referitor la tulpina B - 
Yamagata: "Doar pentru că 
nimeni nu l-a mai văzut nu 
înseamnă că a dispărut 
complet, nu? Însă, ar fi putut 
să dispară".

În fiecare an, oamenii de 
știință pregătesc vaccinul 
antigripal cu luni înainte ca 
sezonul gripal să înceapă, în 

funcție de tulpinile care 
circulă în lume și în funcție de 
calculele care pot arăta care 
dintre acestea ar fi mai 
frecvente în sezonul următor.

O diversitatea mai redusă 
în rândul virusurilor gripale 
înseamnă o gamă mai mică 
de virusuri în circulație și o 
șansă mai mare ca tulpinile 
d i n  v a c c i n u r i  s ă  f i e  
compatibile cu cele aflate în 
circulație.

" F ă r ă  î n d o i a l ă ,  
diversitatea virusurilor gripale 
aflate în circulație va fi 
modificată. Cât de mult va fi 
schimbată și cât de mult timp 
va rămâne așa, acestea sunt 
întrebările principale. Însă, nu 
am mai văzut așa ceva până 
acum", a spus Richard 
Webby, director al Centrului 
pentru Studiul Ecologiei din 
cadrul Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS).

Două tulpini de virusuri gripale ar fi dispărut
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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



 Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România și echipa de la Spaţiul Publicul 
European vin în sprijinul elevilor care susțin 
Evaluarea Națională și Bacalaureatul cu o serie 
de 8 filme conţinând recomandări pentru probele 
scrise la Limba și Literatura Română și 
Matematică.

Subiecte ca „Atenț ie la neatenț ie” ,  
„Tips&Tricks” sau „BAC de 10” vor putea fi 
urmărite, în perioada 7-20 iunie, pe paginile de 
facebook ale Reprezentanței Comisiei Europene 
în România și ale Spațiului Public European.

Fiecare film, susţinut de elemente grafice, 
conține sfaturi oferite de profesori și exemple de 
rezolvare a celor mai dificile tipuri de subiecte, cât 
și detalii despre baremul de corectare.

De către absolvenţii de gimnaziu, în 
săptămâna 7-13 iunie pot fi urmărite filmele: 
„Atenție la neatenție: cum obținem punctaj maxim 
la exercițiile de algebră”; „Tips&Tricks: cum ne 
împrietenim cu subiectele de la Română”; 
„Secretele rezolvării problemelor de geometrie”; 
„Cum abordăm cele mai dificile subiecte de la 
Limba și Literatura Română”

Absolvenții de liceu pot urmări în săptămâna 
14-20 iunie: „Algebra la Bac- sfaturi și modele de 
rezolvare a unor exerciții”; „#BACDE10– Puncte 
importante la Română și greșeli frecvente”; 
„Geometria nu e de speriat”; „Cum redactăm cea 
mai bună lucrare la Limba Română”.

Primele materiale pot fi vizionate acum pe 
paginile de Facebook ale Reprezentanței 
Comisiei Europene în România și ale Spațiului 
Public European.

Potrivit Monitorului educației și formării din 
2020, procentul elevilor cu un nivel scăzut de 
cunoștințe la citire, matematică și știință este 

foarte mare. Programul privind evaluarea 
internațională a elevilor al OCDE din 2018 (PISA) 
indică faptul că 40,8 % dintre elevii români de 15 
ani au avut dificultăți de înțelegere a textelor cu o 
lungime și complexitate moderate sau a 
materialelor cu care nu erau familiarizați. Un 
procent de 46,6 % au avut dificultăți de 
interpretare și de recunoaștere a modului în care 
se pot reprezenta matematic unele situații simple, 
iar 43,9 % nu aveau un nivel de cunoștințe de 
bază în domeniul științei. Acest nivel scăzut de 
cunoștințe este printre cele mai ridicate din UE și 
reprezintă aproximativ dublul mediei UE (22,7 % 
pentru citire, 22,9 % pentru matematică și 22,3 % 
pentru știință). În toate cele trei domenii, media 
PISA a elevilor români a fost cu aproximativ 60 de 
puncte sub media UE, echivalentul a un an și 
jumătate de școlarizare.

Comparativ cu 2015, performanța României 
nu s-a îmbunătățit la citire sau la știință și s-a 
înrăutățit considerabil la matematică. Procentul 
elevilor cu rezultate bune este foarte scăzut, cu 
mult sub media UE: 1,4 % la citire (media UE: 8,5 
%); 3,2 % la matematică (media UE: 11 %); 1 % la 
știință (media UE: 6,3 %). De asemenea, studiul 
PISA a indicat că aproximativ 45 % dintre elevii de 
15 ani consideră că nu au sentimentul de 
apartenență la școală.

Impactul reformei în curs privind programa de 
învățământ, care a mutat accentul abordării 
învățării de la conținut la competențe, va putea fi 
cuantificat doar începând cu următoarea rundă de 
testare (2022), atunci când PISA va evalua pentru 
prima oară competențele elevilor care vor fi urmat 
noua programă de învățământ. 

Cornelia RĂDULESCU
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Ridurile, pielea lăsată și petele pigmentare sunt 
principalele semne ale îmbătrânirii. Iar femeile sunt 
predispuse la apariția acestor imperfecțiuni mai devreme 
decât bărbații. Care sunt cauzele?

Nu este un secret faptul că femeile trăiesc mai mult 
decât bărbații. Există, însă, și un decalaj în ceea ce 
privește rata de îmbătrânire, iar femeile par să fie în 
dezavantaj. Femeile îmbătrânesc mai repede decât 
bărbații. 

Iată care sunt cauzele:
Femeile sunt mai afectate de stres decât bărbații. 

Stresul de la locul de muncă le afectează mai puternic pe 
femei, potrivit studiilor. De asemenea, fluctuațiile 
hormonale care apar în cazul femeilor sunt asociate cu 
depresia. Mai mult, depresia sezonieră are un impact mai 
mare asupra femeilor decât asupra bărbaților. Stresul 
constant duce la creșterea nivelului de cortizol, hormon 
responsabil pentru degradarea colagenului și elastinei, 
proteine care oferă fermitate și elasticitate pielii.

Femeile care au născut îmbătrânesc mai repede. Un 
studiu a demonstrat că sarcina te poate face să arăți cu 11 
ani mai bătrână. Cercetătorii au descoperit că femeile 
care au născut au telomeri mai scurți decât cele care nu 
au fost însărcinate și nu au născut.  Telomerii sunt părți 
situate la capătul fiecărui cromozom. Cu cât telomerii sunt 
mai scurți, cu atât vei părea mai în vârstă.

Pielea bărbaților este mai groasă. Potrivit medicilor 
dermatologi, pielea bărbaților este cu 25% mai groasă 
decât pielea femeilor. Procentul variază de la o persoană 
la alta, dar în general acesta este nivelul mediu. Cu toate 
acestea, deși bărbații au mai puține riduri, cele pe care le 
au sunt de obicei mai adânci decât la femei.

Nivelul de testosteron este diferit. Estrogenul este 
principalul hormon feminin, iar testosteronul este 
hormonul masculin. Nivelul ridicat al testosteronului, care 
este specific bărbaților, are un efect de încetinire a 
îmbătrânirii.  Deși estrogenul are un rol similar anti-
îmbătrânire, producția de estrogen scade mai repede de-
a lungul anilor decât a testosteronului. De aceea femeile 
se confruntă mai devreme cu apariția ridurilor decât 
bărbații.

Menopauza accelerează îmbătrânirea. Scăderea 
drastică a nivelului de hormoni în timpul menopauzei 
accelerează procesul de îmbătrânire. Când intră la 
menopauză, organismul femeilor produce mai puțin 
colagen, proteina responsabilă pentru fermitatea pielii. 
Rezultatul este o piele lipsită de elasticitate, care se 
ridează mai repede și „se lasă”, ceea ce accentuează și 
mai mult aspectul de chip îmbătrânit.

Cum poți preveni îmbătrânirea prematură. Principalul 
factor care accelerează îmbătrânirea pielii este 
expunerea la razele UV.  Folosirea cremei de protecție 
solară în fiecare zi, indiferent de vreme sau anotimp, este 
esențială pentru a preveni semnele îmbătrânirii pielii. 

De asemenea, antioxidanții au un rol esențial în 
combaterea radicalilor liberi, responsabili pentru 
distrugerea ADN-ului celular și apariția îmbătrânirii 
premature. Pe lângă alimentele bogate în antioxidanți, 
așa cum sunt fructele, legumele și ceaiul verde, poți 
include în rutina ta de îngrijire serumuri ce conțin vitamina 
C. Acest antioxidant puternic protejează pielea de 
efectele nocive ale factorilor de mediu care duc la apariția 
radicalilor liberi la nivelul pielii.

Orele în ultima săptămână de 
școală, care se suprapune cu 
e x a m e n u l  d e  E v a l u a r e  
Națională se pot organiza 
și cu prezență fizică acolo 
unde este posibil, și 
o n l i n e ,  a  d e c l a r a t  
ministrul Educației, Sorin 
Cîmpeanu.

" C o n s i l i i l e  d e  
A d m i n i s t r a ț i e ,  
conducerile școlilor, au 
obligația de a lua cele mai 
bune decizii pentru a 
reuși să îmbine ambele 
cerințe în funcție de 
specificul școlii", a spus Sorin 
Cîmpeanu, luni seară, la TVR.

Ministrul Educației a admis 

că în unele școli se vor face ore 
online, dar a precizat că "nu e 
neapărat ca centrul de examen 

să acopere întreaga școală, 
există școli care se pot organiza 
să facă și ore cu prezență fizică".

Sorin Cîmpeanu a anunțat că 
Evaluarea Națională începe în 
22 iunie și speră că rezultatele 

vor fi bune.
" L a  s i m u l a r e a  

Evaluăr i i  Naț ionale,  
rezu l ta te le  au  fos t  
îmbucurătoare, peste 
65% dintre elevi au reușit 
să promoveze, este cel 
mai bun rezultat din 
ultimii 6 ani. Asta îmi dă 
încredere că elevii vor fi 
pregătiți, în pofida tuturor 
dificultăților", a precizat 
ministrul Educației.

Școala se termină în 25 iunie, 
cu excepția elevilor din clasele 
terminale

Fișa de feedback și metodologia de acordarea 
acestuia au fost publicate în Monitorul Oficial și 
intră în vigoare de la data publicării, potrivit 
ordinului de ministru nr 3.864/2021. Prevederile 
se aplică și pentru acest final de semestru, în 
document nefiind nicio precizare despre faptul că 
s-ar aplica de la începutul anului școlar viitor sau 
vreun alt reper temporal. Prin metodologie, 
profesorii sunt obligați să colecteze feedback de 
la elevi despre activitatea de predare-învățare-
evaluare, iar elevii pot completa documentul 
opțional.

Reamintim că pe 20 aprilie secretarul de stat 
din Ministerul Educației, Radu Szekely scria pe 
contul său de Facebook că „în acest semestru 
Min is teru l  va propune implementarea 
metodologiei doar în școlile care doresc aplicarea 
chestionarului, urmând ca generalizarea 
procesului să aibă loc din anul școlar următor, 
ținând cont de feedback-ul rezultat din această 

pilotare”.
Fișa de evaluare conține 16 afirmații pe care 

elevii le notează de la 1 la 5, în funcție de acordul 
sau dezacordul cu acestea. Fișa de feedback 
trebuie completată cu numele profesorului a cărui 
activitate este analizată.

Filme utile elevilor
 care susțin Evaluarea și Bacalaureatul

De ce femeile par
 să îmbătrânească mai 
repede decât bărbații

Cum se vor desfășura orele în ultima săptămână 
de școală, când are loc și Evaluarea Națională

Fișa de feedback a elevilor a intrat în vigoare
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Weekend. Soare, manele și puf de plop peste tot. Se dă 

foc la grătare, fumul și mirosul micilor inundă cartierul. Nori 

negrii se ridică ca niște fantome dinspre răsărit.  

”Iar ne trimit rușii ploaia acidă, cu toți dracii în ea. De 

când cu scutul americanilor ne trimite ba grindina, ba 

seceta”.

”Nu e vecine, ăsta e nisip din Sahara, nu vezi că e roșu pe 

mașini?”

”N-are cum, asta e numai mâna rusului și numai Guvernul 

strică că a primit americanii. În caz de ceva rusul sare că e 

vecin. Până ajung americanii de peste ocean... Am pus 

răsaduri la țară sa ales prafu. Știe Johanis treaba asta?”

”Lasă politica vecineee, ia micii și fugi că a început ploaia, 

nu vezi?”

Mihail TĂNASE

Aş dori nişte vitamine pentru copii! 

- A, B sau C?

- Indiferent! Încă nu au învăţat să citească.

***

Doi tocilari se întâlnesc în campus. Unul dintre ei 

întreabă:

- Hei, de unde ţi-ai luat bicicleta asta super tare? 

- Păi, să vezi... Mă plimbam într-o zi pe stradă şi îmi 

vedeam de treaba mea, când îmi apare în faţă o femeie 

superbă pe bicicletă. La un moment dat, se da jos de pe ea, o 

aruncă cât colo, se dezbracă de haine şi strigă: ”Ia ce vrei de 

la mine!”. 

Amicul dă din cap aprobator: 

- Bună alegere! Sunt convins că hainele nu ţi s-ar fi 

potrivit...

Pastila de râs

Chiar dacă activitățile de 
transport şi comerciale au fost 
reduse din cauza restricțiilor 
generate de pandemia de 
Covid-19, poluarea cu dioxid 
de carbon (CO2) a atins cele 
mai ridicate valori în luna mai, 
de la debutul monitorizărilor în 
anul 1958.

În mai 2021 a fost depăşit 
pragul de 419 părţi pe milion 
(ppm), unitate de măsură 
utilizată pentru a cuantifica 
concentraţii le poluanţilor 
atmosferici, potrivit unui raport 
întocmit de oameni de ştiinţă 
de la Administraţia Naţională 
Oceanică şi Atmosferică 
(NOAA) din Statele Unite şi 
S c r i p p s  I n s t i t u t i o n  o f  
O c e a n o g r a p h y  d e  l a  
Universitatea din California.

Aceste măsurători au fost 
efectuate la observatorul 
Mauna Loa din Hawaii, situat 
în mod ideal la înălţime, pe un 
vulcan, unde nivelul de CO2 
este înregistrat începând din 
1958.

Procedura de măsurare, 
numită „Curba lui Keeling”, 
după Charles David Keeling, 
omul de ştiinţă care a început 
monitorizarea CO2 în 1958, 
reprezintă un criteriu de 
referinţă pentru observarea 
nivelurilor de dioxid de carbon 
din atmosferă.

Mai este, de obicei, luna în 
care este consemnată în 
fiecare an cea mai mare 
concentraţie de de dioxid de 
carbon. Anul trecut, în mai 
2020, nivelul înregistrat a fost 
de 417 ppm.

„Nu au existat semne 
observabile în aceste date ale 
perturbăr i lor  economice 
globale cauzate de pandemia 
de coronavirus”, a subliniat 
instituţia.

Pe de altă parte, alte 
dovezi ştiinţifice indică faptul 

că acest nivel nu a mai fost 
atins de milioane de ani.

A c e s t  n i v e l  e s t e  
comparabil cu ceea ce era cu 
aproape 4,5 milioane de ani în 
urmă, când CO2 era aproape 
sau peste 400 ppm, a precizat 
NOAA într-un comunicat. La 
acea vreme, nivelul mării era 
cu aproximativ 20 de metri mai 
ridicat, iar păduri mari ocupau 
regiuni din Arctica, potrivit 
studiilor.

„În fiecare an adăugăm în 
atmosferă aproximativ 40 de 
miliarde de tone de poluare 
prin CO2”, a declarat Pieter 
Tans, om de ştiinţă în cadrul 
NOAA. „Adică un munte de 
carbon pe care îl dezgropăm 
din Pământ, îl ardem şi îl 
eliberăm în atmosferă sub 
formă de CO2... an după an”, 
a adăugat el.

''Dacă vrem să evităm 
s c h i m b ă r i l e  c l i m a t i c e  
catastrofale, cea mai mare 
prioritate a noastră trebuie să 
fie reducerea la zero a poluării 
cu CO2 cât mai curând 
p o s i b i l ' ' ,  a  a d ă u g a t  
cercetătorul.

Tans a notat că nivelurile 
d e  d i o x i d  d e  c a r b o n  
cons ta ta te  nu  au  fos t  
i n f l u e n ţ a t e  d e  e r u p ţ i a  
vulcanilor hawaiieni, staţia 
fiind situată suficient de 
departe de vulcanii activi 
pentru ca măsurătorile să nu 
fie distorsionate.

Dioxidul de carbon este 
g e n e r a t  d e  a r d e r e a  
combustibililor fosili pentru 
transporturi sau de producţia 

de energie electrică, dar şi de 
a l t e  ac t i v i t ă ţ i ,  p recum 
fabricarea cimentului sau 
defrişările.

Acest gaz cu efect de seră 
are ca efect captarea căldurii, 
c o n t r i b u i n d  t r e p t a t  l a  
încălzirea planetei. CO2 
persistă în atmosferă şi 
oceane mii de ani, a subliniat 
NOAA.

„În pofida deceniilor de 
negoc ie r i ,  comun i ta tea  
mondială a fost incapabilă să 
încetinească într-o manieră 
semnificativă, ca să nu mai 
vorbim de inversare, creşterile 
anuale ale nivelului de CO2 
din atmosferă”, a notat NOAA.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 

Telefon: 0762/660.254.
***

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 0762/660.254

***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

Direcția Silvică Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 3, 
organizează concurs în data de 23.06.2021 pentru ocuprea a 2 posturi:

- 1 post inginer silvic în aparatul Direcției Silvice Teleorman, durata nedeterminată;
- 1 post studii superioare de altă specialitate în aparatul OS  Turnu Măgurele, durata 

determinată, până la revenirea din concediul  pentru îngrijire copil a titularului postului.
Detalii se pot obține de la sediul Direcției Silvice Teleorman sau pe site-ul RNP-

ROMSILVA.

Anunţ

Google, cel mai folosit motor de căutare de pe internet, a 
ajuns la un acord istoric cu autorităţile franceze care 
reglementează concurenţa comercială. Compania americană a 
promis că va face modificări la nivel mondial în practicile de 
promovare a propriilor servicii, după ce a făcut abuz de poziția 
sa dominantă pe piața de reclame online. Statul francez a 
amendat Google cu 220 de milioane de euro, după reclamații 
depuse de două mari grupuri de presă și ziarul Le Figaro.

Acordul anunţat luni de autoritatea franceză reprezintă 
primul moment în care un gigant american a fost de acord să 
facă modificări la nivelul modelului de afaceri din reclamele de 
pe internet. Totodată, Google a fost amendată cu 220 de 
milioane de euro.

„Decizia de a sancţiona Google este cu atât mai importantă 
cu cât este prima decizie din lume care se concentrează pe 
procesele algoritmice complexe pe care se bazează businessul 
de advertising online”, a declarat Isabelle de Silva, şefa 
autorităţii de concurenţă din Franţa, conform Mediafax.

Supraveghetorul a descoperit că platforma de management 
a reclamelor pentru publisherii mari – Google Ad Manager – 
favorizează marketplace-ul de reclame al companiei – Google 
AdX – unde publisherii vând spaţiu către advertiseri în timp real.

Conform acordului, Google s-a angajat să îmbunătăţească 
modul în care serviciile Ad Manager lucrează cu alte platforme. 
Primele modificări vor fi implemnetate în primul trimestru din 
2022, iar Google nu va face apel pe această decizie.

Investigația autorității vine după ce grupul de presă News 
Corp, cu sediul în SUA, ziarul francez Le Figaro și grupul de 
presă belgian Rossel au depus o plângere împotriva gigantului 
tech.

Autoritățile europene au pus presiune pe marile companii 
americane tech, după ce acestea au acaparat prea multă putere 
în blocul comunitar de peste 700 de milioane de cetățeni.

Săptămâna trecută, și Facebook a fost vizată de investigații 
anti-concurențiale din Regatul Unit și din alte state europene.

România reală
Ploaia, 

politica și micii la grătar

Google anunță că nu va mai
 face abuz de poziția sa dominantă

 în reclamele de pe internet

Poluarea cu Co2,
 la cele mai înalte valori din ultimii 63 de ani,

 în pofida restricțiilor de pandemie



1415: Prima menţiune documentară a funcţiei de 
„spătar" în Ţara Românească.
1819: S-a născut Gustave 

Courbet, pictor francez (d. 
1877). A condus mişcarea 
artistică a realismului în 
pictura franceză din 
secolul al 19-lea.
1836: A murit André-

Marie Ampère, fizician şi 
matematician francez (n. 
1775). A descoperit legea 
in t e rac ţ i e i  curen ţ i l o r  
electrici (1820) şi a propus 
i p o t e z a  c u r e n ţ i l o r  
m o l e c u l a r i  p e n t r u  
explicarea magnetismului 
corpurilor, fiind considerat 
unul dintre principalii 
f o n d a t o r i  a i  
electromagnetismului.
1853: S-a născut Ion Pop-Reteganul, folclorist şi 

traducător român (d. 1905).
1860: S-a născut Hariclea Hartulari Darclée, soprană 

româncă (d. 1939).
1931: S-a născut Dan Constantinescu, compozitor 

român (d. 1993).
1983: A murit Geo Barton, actor român de teatru şi film 

(n. 1912).
2004: A murit Ray Charles, cântăreţ şi pianist american 

(n. 1930).
România: Ziua paraşutiştilor.
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Giuvaierul 
palatului 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:30 Fan/ Fun urban 14:00 
Telejurnal 15:10 Akzente  17:15 
Giuvaierul palatului 18:30 Dragul 
de Raymond 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Dispăruţi fără 
urmă 23:00 Jocurile timpului 00:15 
Telejurnal 01:05 Dragul de 
Raymond

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 10 Iunie

Se iveste ocazia 
sa va asociati intr-o 
afacere sau vi se 
propune un nou loc 
de munca. Va sfatuim 
sa nu luati o hotarare 
fara sa cunoasteti 
toate avantajele si 
dezavantajele. 

Aveti succes la o 
intalnire cu persoane 
importante, iar cei din 
jur va apreciaza ideile. 
Este o zi buna pentru 
consolidarea relatiilor 
si aveti ocazia sa va 
faceti noi prieteni. 

Dimineata sunteti 
ob l i ga t  sa  face t i  
cheltuieli neprevazute. 
Dupa-amiaza s-ar 
putea sa va schimbati 
programul in ultimul 
moment. Trebuie sa va 
ocupati de o ruda 
bolnava. 

Daca vi se propune 
o colaborare, va 
recomandam sa nu 
refuzati. Sunt sanse 
sa va imbunatati  
s e n s i b i l  s i t u a t i a  
f i nanc ia ra .  Ave t i  
sanse mari sa obtineti 
venituri suplimentare.

Survin evenimente 
neasteptate, care va 
dau peste cap toate 
planurile. Este posibil 
sa fiti vizitat de niste 
musaf ir i  d in al ta 
l o c a l i t a t e .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. 

În reg is t ra t i  un  
s u c c e s  c a r e  v a  
intareste convingerea 
c a  p a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila. 
Relatiile cu persoana 
iubita sunt foarte 
bune. Evitati discutiile 
in contradictoriu!

Ajunget i  la  un 
punct de cotitura in 
viata, care va aduce 
multe bucurii. Va 
sfatuim sa va bazati 
pe intuitie, mai ales 
dupa-amiaza, cand 
trebuie sa luati o 
decizie importanta.

Aveti un succes 
remarcabil pe plan 
social si material. 
Profitati de sansele 
care vi se ofera, dar nu 
fortati norocul! Dupa-
amiaza, s-ar putea sa 
plecati intr-o calatorie 
neprevazuta!

Dupa o perioada 
d i f i c i l a  p e  p l a n  
s e n t i m e n t a l  s i  
f inanciar, aveti un 
s u c c e s  n e s p e r a t .  
Climatul general va 
este favorabil. Nu 
incercati sa va impuneti 
punctul de vedere! 

BERBEC

Sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
d e o s e b i t a .  Av e t i  
succes  pe  toa te  
planurile si sunt sanse 
sa castigati bine. Va 
sfatuim sa va faceti un 
program riguros, ca sa 
nu va risipiti energia. 

Aveti parte de 
schimbari importante 
pe plan profesional si 
in relatiile sociale. Va 
vin in vizita cativa 
prieteni. Va sfatuim 
sa fiti cumpatat, ca sa 
nu aveti probleme cu 
sanatatea. 

D i m i n e a t a  
descope r i t i  ca  o  
afacere in care nu v-ati 
pus sperante va aduce 
beneficii importante. 
Este posibil sa vi se 
propuna o colaborare. 
Va recomandam sa nu 
acceptati. 

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 20:30 Las fierbinți 21:30 
Misiune în forță 23:45 Ştirile Pro 
Tv 00:00 Băiatu' tatii 02:00 Lecţii 
de viaţă 02:45 Vorbeşte lumea 
05:00 Ce spun românii

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 12:00 Observator 14:00 
Mireasa 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:30 Adela 22:25 
Observator 23:00 Burlacul 
02:30 Observator 03:30 Băieţi 
de oraş 04:30 Dracula: 
Povestea nespusă 06:00 
Observator - Sport/Meteo

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 Hai cu fetele! 
16:00 Exclusiv VIP 18:00 
Focus 18 19:30 Trăsniți 20:00 
Ultimul glonț 22:00 Focus 
22:30 Starea naţiei 23:30 Tâlc 
Talk 00:00 Exclusiv VIP 02:00 
Ultimul glonț 04:00 Trăsniți 
04:30 Focus 06:00 Starea 
naţiei

08:00 Pentru prima dată 
10:15 La bloc 12:30 Robin 
Hood: Bărbați în izmene 14:30 
Echipa de șoc 16:15 Dezvaluiri 
neasteptate 18:15 La bloc 
20:30 Mandela: Lungul drum 
spre libertate 23:30 Monstrul 
din Lake Placid 01:30 Mandela: 
Lungul drum spre libertate 
04:00 La Maruţă 05:30 La bloc 
06:15 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 Natură 
şi aventură 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Teleșcoala 16:00 Doctor 
Q u i n n  1 7 : 0 0  G l u m e ţ i i  1 7 : 3 0  
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 
Rubirosa 22:40 Vara amintirilor 23:00 
Doctor Quinn 00:00 Câştigă România!

07:50 Grădina secretă 09:25 
Transcendence: Viață după 
moarte 11:15 Talismanul 
norocos 12:55 Bărbații în negru 
II 14:15 Annie 16:10 Santinela 
17:55 Bodyguard 20:00 Oaia 
neagră a familiei 21:35 Tentaţie 
periculoasă 23:15 S-a născut o 
stea 01:25 The Purge. Notea 
judecății 02:45 Atlasul norilor 
05:35 Oaia neagră a familiei

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT
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Stadioanele Steaua și Arcul de Triumf vor fi 
folosite de Macedonia de Nord, respectiv 
Austria, pentru antrenamentele din cadrul Euro 
2020, iar apoi va urma și inaugurarea oficială 
pentru una dintre arene.

Federația Română de Rugby a anunțat că 
pe 3 iulie va avea loc un meci test în compania 
Argentinei, la București. Acest joc va inaugura 
fie stadionul Steaua, fie stadionul Arcul de 
Triumf. Președintele FRR, Alin Petrache, a 
explicat situația: "Nu pot să infirm, nici să 
confirm. O să jucăm pe unul dintre cele două 
stadioane de la Euro (n.r Arcul de Triumf sau 
Steaua), în funcție de rezultatele din grupe.

Depinde dacă Macedonia de Nord sau 
Austria se vor califica mai departe și se vor 
antrena în continuare aici", a declarat Alin 
Petrache.

Rezultatele de la Euro 2020 vor stabili cine 
inaugurează arena Steaua

Austria și Macedonia de Nord vor evolua în 
Grupa C de la Euro 2020, împotriva Olandei și a 
Ucrainei. Dacă Austria sau Macedonia de Nord 
vor reuși să ajungă în optimi, antrenamentele 
vor contiua în București. În funcție de 
rezultatele din Grupa C, "Stejarii" vor afla și ei 
pe ce arenă vor înfrunta Argentina.

Site-ul americasrugbynews.com, citat de 
RFI, anunță că partida Argentinei de la 
București va avea loc pe stadionul Steaua, iar 
porțile vor fi deschise pentru 25% din 
capacitatea arenei.

Austria se va antrena pe arena Arcul de 
Triumf, iar în Ghencea se va pregăti naționala 
Macedoniei de Nord. Naționala Ucrainei se va 
antrena la Voluntari, întrucât stadionul Rapid nu 
este încă finalizat.

Comunicatul emis de Federația Română de 
Rugby în privința meciului cu Argentina: 
"Naționala de rugby a României va disputa 
ultimul meci din sezonul 2021 al Rugby Europe 
Championship, cu Țările de Jos (Olanda), pe 
13 noiembrie. Noua dată a fost anunțată oficial, 
astăzi, de Rugby Europe. Meciul a fost 
programat inițial pentru 3 iulie însă a fost mutat 
pentru că România va întâlni în acea zi, într-un 
meci test World Rugby, Argentina.

Stadionul pe care se va desfășura această 
partidă urmează a fi stabilit împreună cu 
reprezentanții EURO 2020 și cei ai autorităților 
din România și va fi făcut cunoscut în cel mai 
scurt timp cu putință".

SPORT

Echipa naț ională a 
României a ajuns la patru 
înfrângeri consecutive, iar 
fostul selecționer, Cosmin 
Contra, a vorbit despre 
situația tricolorilor.

Contra este de părere că 
jucătorii echipei naționale ar 
putea să-l ajute mai mult pe 
Mirel  Rădoi:  "Fiecare 
antrenor are principiile lui și 
metodelele lui. Din punctul 
meu de vedere, ok, poate nu 
avem rezultate, dar pe viitor 
putem avea rezultate. Dacă Mirel crede că mergând pe 
principiile pe care el le dorește la națională, trebuie să avem 
încredere că se va întâmpla la un moment dat.

Cosmin Contra îl apără pe Mirel Rădoi: "Am încercat să 
remediez acest lucru, dar ei sunt cei care iau deciziile"

Se pare că jucătorul român, când îi ajunge cuțitul la os, 
deciziile pe care le ia se întorc împotrivă. Am încercat să 
remediez acest lucru, dar se întâmpla acest lucru destul de 
des la echipa națională. Încerci să vorbești cu ei, să le explici 
să joace cum au jucat în prima repriză, dar ei sunt cei care iau 
deciziile în definitiv, ei sunt pe teren.

Schimbul ăsta de generație se face greu. Nu e ușor să faci 
un schimb de generație și să ai rezultate din prima. Antrenorul 
încearcă să pună din partea lui tot și să pregătească meciul, 
dar responsabilitatea pe teren e doar a jucătorilor.

Păi, unde suntem noi ca fotbal, nici nu vorbesc de 
Champions League, dar de când nu ne-am mai calificat într-o 
competiție europeană principală. Fotbalul românesc e foarte 
departe de ceea ce se cere în fotbalul mondial.

Haideți să facem o campanie națională, împreună cu 
Guvernul, cu toți din sport… nu mă refer doar la fotbal… o să 
vedem la Jocurile Olimpice și o să vedem că o să fim foarte 
departe, pentru că nu am mai investit în sport demult. Cum să 
joci tu când ai buget de 7 milioane de euro împotriva unei 
echipe cu buget de 70-80 de milioane de euro pe an", a spus 
Contra.

România, cea mai neagră serie de rezultate din ultimii 37 
de ani

Ultima dată când România a pierdut patru jocuri la rând, 
indiferent de competiția în care acestea s-au disputat, a fost 
în 1984, cu Mircea Lucescu pe banca tehnică.

În ciuda faptului că rezultatele arată nu sunt cele dorite, 
Mirel Rădoi a transmis, la conferința de presă de după 
înfrângerea cu Anglia, că nu ia în calcul să schimbe 
abordarea jocurilor.

Istoria arată, totuși, că se poate și mai rău în ceea ce 
privește rezultatele la echipa națională, care a înregistrat și 
cinci înfrângeri consecutive, ultima dată între 1959 și 1962.

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.

Cosmin Contra îl apără
 pe Mirel Rădoi

Dinamo rămâne echipa de 
suflet a lui Gabi Torje, jucător 
care este liber de contract, 
însă mijlocașul a recunoscut 
că nu a fost sunat de nimeni 
din Ștefan cel Mare.

Cel care a jucat timp de 5 
sezoane pentru alb-roșii într-o 
perioadă de glorie știe de ce 
nimeni nu vine să investească 
la club.

”Foarte mulți oameni cu 
bani preferă să nu se mai 
implice în fotbal după Dosarul 

Transferurilor.
Vii să investești 7 milioane 

de euro ca să preiei pe 
Dinamo? Cu 7 milioane fac 7 
blocuri și în doi ani am 20 de 
milioane în cont.

Gabi Torje: ”Cine vine la 
Dinamo trebuie să bage 14-15 
milioane de euro”

Nici nu se știe care sunt 
datoriile reale la Dinamo. 
Acum are 500 de mii, pe urmă 
8 milioane de euro!

La noi ce iei la Dinamo? 

Infrastructură au Viitorul, 
Sepsi, FCSB. Nu știm dacă 
Dinamo are baza de la Săftica.

Trebuie făcut un audit 
complet, asta durează. Cine 
vine trebuie să bage nu 8 
milioane, ci 14-15 milioane, ca 
să ai și buget, să plătești și 
salarii.

Chiar dacă te bați la 
campionat, nu-ți garantează 
nimeni că ajungi în grupe unde 
scoți bani”, a declarat Gabi 
Torje.

FC Viitorul a renunțat la 
patru jucători înainte de 
reunirea lotului.

Viitorul a anunțat pe site-ul 
oficial că Romario Benzar, Jo 
Santos, David Babunski și 
Marquinhos nu vor mai juca la 
Constanța în sezonul următor: 
"Patru dintre jucătorii care au 
evoluat pentru FC Viitorul 
Constanța în sezonul recent 
încheiat, Romario Benzar, Jo 
Santos, David Babunski și 
Marquinhos, nu vor mai 
continua pentru formația 
noastră în campionatul 
următor.

Împrumutat de la Lecce, 
Romario Benzar se va 
întoarce la clubul de care 
aparține, în timp ce cu 
m a c e d o n e a n u l  D a v i d  
Babunski s-a ajuns la un acord 
pentru încetarea pe cale 
amiabilă a contractului.

Nici brazilienii Jo Santos și 

Marquinhos Pedroso nu vor 
continua la formația noastră în 
sezonul următor, contractele 
acestora încheindu-se la 
f i n a l u l  c a m p i o n a t u l u i  
2020/2021", anunță Viitorul.

FC Viitorul, aproape de 
fuziunea cu Farul

Invitat la emsiunea Fotbal 
Club în urmă cu o săptămână, 
președintele Viitorului, Gică 
Popescu, a explicat care este 
stadiul negocierilor.

”Vorbesc cu Gică Hagi de 
un an de zile de fuziune, e bine 
când se unesc două forțe. Nu 

ne-am concentrat asupra 
acestui subiect, așteptam 
finalul campionatului ca cele 
două părți să se așeze la 
masă, să vadă ce oferă fiecare 
și să vedem ce ne place și ce 
nu.

Entitatea comună va juca la 
Ovidiu, dar CNI vrea să facă 
un stadion de 18 mii de locuri 
la Constanța. Fuziunea se 
poate întâmpla și din acest 
sezon, noi ne vom păstra 
structura managerială și 
echipa se va numi Farul 
Constanța, asta va fi singura 
schimbare. Iar Marica va face 
parte din noua echipă 
managerială.

Locul din liga 2 este 
problema lui Ciprian. Dar nu 
batem nimic în cuie, nici 
numele de Farul. E o discuție 
juridică deloc simplă, sunt 
avocați de care se ocupă”, a 
precizat Gică Popescu.

Surpriză în Ghencea! Meciul la care s-ar putea 
inaugura oficial stadionul Steaua

Cine vine la Dinamo 
trebuie să bage 14-15 milioane de euro!

4 jucători, OUT de la Viitorul! Anunțul făcut 
de echipa lui Hagi
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