
Primăria Turnu Măgurele implementează în 
parteneriat cu Asociația pentru Educație și Dezvoltare 
Comunitară proiectul „Îmbătrânim frumos și demn!”, în 
cadrul căruia au fost înființate și dezvoltate trei servicii 
sociale pentru persoanele vulnerabile cu vârsta de peste 
65 de ani, din municipiul Turnu Măgurele.

Aceste servicii sunt: Serviciul de asistență 
comunitară, Centrul de zi pentru persoane vârstnice și 

Serviciul social de îngrijire la domiciliu.
Beneficiarilor acestui proiect li se oferă servicii 

integrate (servicii socio-medicale, de consiliere juridică, 
socială și psihologică, masă caldă la domiciliu, servicii de 
îngrijire la domiciliu), care răspund nevoilor lor sociale, 
medicale, de socializare și petrecerea timpului liber.

(Continuare  în  pagina  4)

Animați de pasiunea 
pentru teatru, membrii 
trupei „Alter Ego” din 
Alexandria au considerat 
c ă  t r e b u i e  s ă  
materializeze această 
înclinație. 

Au pornit la drum în 
u r m ă  c u  1 0  a n i ,  
coordonați de Luminița 
Vilae, profesor de limba și 
literatura română.

Provocarea a fost 
lansată de concursul 

„Pauza de teatru”, organizat de Primăria municipiului Alexandria, concurs 
reprezentând selecția pentru Festivalul de Teatru Tânăr „Ideo Ideis”.

(Continuare  în  pagina  7)

Consumato
r i i  v o r  f i  
protejați, iar 
prețurile nu vor 
m a i  c r e ș t e  
n e j u s t i f i c a t .  
O r d o n a n ț a  
anti-speculă a 
fost aprobată. 
A c e s t a  v a  
c o m b a t e  
a c ț i u n i l e  
speculative ale 
magazinelor și 
are rolul de a proteja consumatorii. Legea vine în urma unor creșteri nejustificat 
de mari la unele produse din partea comercianților.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume

Anul XXI, serie nouă, nr. 3933, Vineri 20 Mai 2022, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarul-mara.ro

(€) 1 EUR 
4.9474 lei

($) 1 USD
4.7141 lei

1 XAU 
276.8333 lei

(£) 1 GBP 
5.8404 lei

(Gramul
de aur)

2

2

Materializarea unei pasiuni: 
Trupa de teatru „Alter Ego” din Alexandria

Proiectul 
„Îmbătrânim frumos și demn!”

Parlamentarii din Teleorman ne liniștesc: 
prețurile nu vor mai crește nejustificat

Voucherele sociale vor
 ajunge la persoanele

 defavorizate prin
 Poșta Română

Multe
 evenimente

 rutiere în Teleorman



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Poşta Română va distribui voucherele 
sociale pe suport electronic pentru sprijinirea 
persoanelor vulnerabile, potrivit unui 
comunicat transmis, miercuri, de instituție. 3 
milioane de persoane vor beneficia de 
aceste vouchere.

Conform sursei citate, Poşta Română a 
semnat la sediul Ministerului Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene (MIPE) convenţia 
pentru distribuirea voucherelor sociale pe 
suport electronic. Documentul semnat de 
ministrul de resort, Marcel Ioan Boloş, şi 
directorul general al operatorului naţional de 
serv ic i i  poş ta le ,  Va lent in  Şte fan,  
reglementează modul în care cardurile vor fi 

distribuite beneficiarilor.
Distribuirea către destinatari a cardurilor 

va fi făcută la domiciliile acestora, într-un 
termen de maximum cinci zile lucrătoare de 
la primirea acestora din partea emitenţilor 
autorizaţi, întreaga perioadă de valabilitate a 
convenţiei fiind de 18 luni de la semnarea 
documentului.

Aproximativ trei milioane de persoane din 
categorii vulnerabile urmează să primească 
cardurile emise pentru programul temporar 
"Sprijin pentru România", care are alocat un 
buget de 3,1 miliarde lei, prin bugetul MIPE şi 
din fonduri europene nerambursabile.

Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață utilă de 201 mp, situat în Alexandria, str. 
Libertății, zona Burnas-Profi. Spațiul este amenajat pentru supermarket. Pentru detalii 
suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel: 024312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 500 mp, situat în Alexandria, str Libertatii 

- magazin Venus etaj (deasupra magazinului Profi). Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la 
nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 120 mp, situat în Alexandria, str Libertății 

- magazin Venus parter (lângă Clinica Sante). Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre inchiriere spațiu comercial în suprafață de 195 mp, situat în Alexandria, str. Libertății 

- magazin Adonis Parter (lângă magazinul DM). Oferim facilitati la plata chiriei pentru eventualele 
îmbunătățiri aduse spațiului. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 0247312854 
sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial, recent renovat, în suprafață de 405 mp, ideal birouri, 

situat în Alexandria, str. Libertății (fostul sediu al facultății Spiru Haret). Pentru detalii suplimentare 
ne puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 220 mp, situat în Alexandria, str. Libertății 

(clădirea Poșta Română - etaj). Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 
0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 82 mp, situat în Alexandria, str. București, 

bl. 703D. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel: 0247312854 sau 0758565933.
***

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

***
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.

Anunţuri

Platforma unică la nivel naţional destinată schimbării de 
către clienţii finali a furnizorului de energie electrică şi gaze 
naturale va fi gata anul acesta, a afirmat, pentru Agerpres, 
Dumitru Chiriţă, preşedintele Autorităţii Naţionale de 
Reglementare în Energie. Prin intermediul acestei platforme, 
clientul final reduce timpul de schimbare a furnizorului de la 21 
de zile la 24 de ore.

“Proiectul este finanţat din fonduri europene nerambursabile 
în proporţie de 98%”, a precizat Chiriţă.

Potrivit acestuia, contextul energetic actual a scos în 
evidenţă faptul că avem nevoie mai mult ca oricând de o Uniune 
Europeană mai integrată şi mai solidară inclusiv în ceea ce 
priveşte investiţiile în sectorul energetic.

“Provocările din ultimii ani ne obligă să luăm decizii rapide şi 
eficiente pentru a atenua efectele crizelor pe care le parcurgem. 
Una dintre soluţii este promovarea energiei regenerabile, 
dublată de creşterea capacităţii de stocare în vederea atenuării 
dezechilibrelor din sistem, fapt care ar conduce la reducerea 
sau eliminarea dependenţei de gazul din import şi ar contribui la 
atingerea obiectivelor asumate la nivel european”, a completat 
preşedintele ANRE.

Astfel, România a aprobat Planul Naţional Integrat în 
domeniul Energiei şi Schimbărilor Climatice, din care rezultă o 
suplimentare a capacităţilor de producţie instalate în surse 
regenerabile de circa 7.000 MW până în 2030, respectiv 3.700 
MW – surse fotovoltaice, 2.300 MW – surse eoliene şi 1.000 MW 
– surse hidro.

SC Recond Com Impex SRL vinde grâu de 
sămânţă C2 Avenue, netratat la preţ de 1,5 
lei/kg şi tratat la 1,75 lei/kg. 

Relaţii la ing. Tudor, tel. 0728.251.202.

Anunţ

Echipajele de salvatori din 
cadrul Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „A.D. 
Ghica” al județului Teleorman, 
c u  m i j l o a c e l e  t e h n i c e  
destinate stingerii incendiilor, 
r ecupe ră r i i  ș i  sa l vă r i i  
persoanelor din medii ostile 
vieții, precum și pentru 
acordarea primului ajutor 
calificat, au participat la un 
număr de 70 evenimente. 

58 cazuri SMURD, pentru 
acordarea primului ajutor și 
transportarea la spital a 
persoanelor rănite ori cu 
probleme medicale grave, 
i n c l u s i v  l a  p a c i e n ț i i  
suspecți/confirmați cu virusul 
SARS CoV -2. Un incendiu la 
un cuib de barză în localitatea 
Albești.

Un eveniment rut ier,  
p r o d u s  p e  D J 5 0 3 ,  î n  
l oca l i t a t ea  Bo to roaga .  
Pompierii militari au intervenit 

pentru acordarea primului 
ajutor calificat și pentru 
asigurarea măsurilor de 
prevenire și stingere a 
incendiilor. Cazul a rămas în 
a t e n ț i a  a u t o r i t ă ț i l o r  
competente pentru cercetări.

10 alte misiuni, dintre care: 
o intervenție în sprijinul 
echipajului SAJ Teleorman, 
opt activități de recunoaștere 
în Alexandria, Vitănești și 
Poroschia la operatori socio-
economici cu aglomerări de 
persoane și o misiune pentru 
deblocarea unei uși de acces 
în locuință, în vederea 
f a c i l i t ă r i i  i n t e r v e n ț i e i  
echipajului medical la o 
persoană cu probleme de 
sănătate.

R e p r e z e n t a n ț i i  
Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență „A.D. Ghica” al 
județului Teleorman solicită 
cetățenilor anunțarea tuturor 

situațiilor care pot pune în 
pericol viața, bunurile sau 
mediul  înconjurător  pe 
numărul unic pentru apeluri 
de urgență 112!

În perioada menționată, 
inspectorii de prevenire din 
cadrul ISU Teleorman au 
efectuat un control, o instruire 
și un exercițiu de evacuare în 
caz de incendiu la o instituție 
pub l ică  d in  loca l i ta tea 
Poroschia, aplicând pentru 
nereguli le constatate 9 
avertismente.

P o m p i e r i i  c o n t i n u a  
activitățile orientate spre 
siguranța cetățenilor, cu 
a c c e n t  p e  p r e v e n i r e a  
situațiilor de urgență și 
gestionarea operativă a 
evenimentelor care pun în 
pericol viața semenilor sau 
bunur i le  mater ia le  a le  
acestora.

C.D.

Multe evenimente rutiere în Teleorman

Voucherele sociale vor ajunge la persoanele 
defavorizate prin Poșta Română

Șase plaje românești au primit distincția "Steagul Albastru" în 
2022 din partea Fundației de Educație pentru Mediu (FEE), cu o 
plajă în plus față de anul precedent, anunță Ministerul Turismului.

Plajele care au primit această distincție sunt: „Vega Vintage” din 
stațiunea Mamaia, „Marina Regia” din Năvodari, „Phoenicia” din 
Năvodari, „Citadel” din Eforie, „Azur” din Eforie și „Phoenicia Blue 
View” din Olimp.

Steaguri albastre sunt acordate plajelor pe baza unei liste de 
criterii stricte, inclusiv calitatea apei, servicii precum echipamente 
de prim-ajutor, acces pentru persoanele cu dizabilități, dar și 
practici ecologice. Prin urmare, acestea sunt acordate doar plajelor 
organizate.

Steagul Albastru este printre cele mai recunoscute etichete 
ecologice voluntare din lume acordate plajelor, porturilor de 
agrement și operatorilor de turism durabil.

Programul „Steagul Albastru - Blue Flag” a fost inițiat în anul 
1987, Anul European al Mediului, de către Fundația de Educație 
pentru Mediu, cu scopul de a premia plajele și porturile de 
agrement pentru calitatea lor, precum și de a impulsiona autoritățile 
publice locale și sectorul privat în a lua măsuri pentru îmbunătățirea 
zonei de coastă.

Prin asigurarea continuității acestui program voluntar, România 
este vizibilă și prezentă an de an pe harta mondială Steagul 
Albastru, sporind potențialul turistic al zonelor premiate și 
generând un impact benefic din punct de vedere economic.

Chiriță, ANRE: Platforma
 prin care clienții își pot schimba 
furnizorul de energie în 24 de ore

 va fi gata anul acesta

Șase plaje din România au primit
 eticheta "Steagul Albastru"
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Camera Deputaților a dezbătut și votat 
miercuri, în calitate de for decizional, Legea 
offshore. Proiectul merge la președintele Klaus 
Ioahnnis pentru promulgare.

Proiectul a fost adoptat cu 248 de voturi 
"pentru" și 34 de voturi "împotrivă".

La fel ca la Senat, proiectul de lege a fost 
susținut de toate formațiunile politice 
parlamentare, cu excepția AUR, care a și fost 
acuzat de restul parlamentarilor că reprezintă 
interesele Rusiei.

Legea offshore reglementează operațiunile 
petroliere de explorare, dezvoltare, exploatare 
a zăcămintelor de petrol atât în perimetrele 
petroliere offshore, cât și onshore de adâncime, 

stabilind că statul român va avea drept de 
preempțiune la achiziția gazelor naturale.

Dezbaterile de miercuri din plen au început 
cu un nou scandal, după ce liderul AUR, 
George Simion, l-a făcut din nou hoț pe 
ministrul Energiei, Virgil Popescu.

În replică, Popescu i-a spus lui Simion de la 
tribună: "Pașol na turbinca, Iuri!".

USR a susținut în plen un amendament 
respins atât de Senat săptămâna trecută, cât și 
de Comisia de specialitate din Camera 
Deputaților prin care se propusese ca veniturile 
suplimentare obținute din exploatarea gazelor 
din Marea Neagră să meargă spre fondurile de 
pensii din Pilonul II, iar administratorii acestora 
să le folosească pentru a investi mai departe.

La rândul lor, plenul deputaților a respins 
propunerea.

AUR a susț inut,  fără succes, un 
amendament prin care României să-i revină 
50% din gazele care vor fi exploatate din Marea 
Neagră,  

De asemenea, deputata USR Cristina 
Prună s-a ales cu microfonul oprit după ce a 
cerut dezbateri mai ample pe lege și a acuzat 
parlamentarii coaliției că nu sunt transparenți.

Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, consideră că 
introducerea unui sistem de impozitare progresivă ''ar fi o 
greşeală strategică'' pentru România, el pledând pentru 
atingerea potenţialului actualului sistem.

"Chiar şi fără impozitarea progresivă, România a avut, în 
2020, 2021, ani record în colectarea veniturilor. România nu 
are nevoie de impozitare progresivă şi am vorbit cu câţiva 
colegi liberali care susţin acelaşi lucru. (...) PNL vine în 
coaliţie cu linii roşii: cota unică şi investiţii la 7% din PIB. (...) În 
PNL nu s-a discutat despre modificarea sistemului de 
impozitare în România. (...) În 2010, România a greşit în 
mijlocul crizei când a crescut TVA şi economia a intrat într-o 
criză până în 2012. Nu e normal să nu înveţi din greşeli. Orice 
discuţie pentru a creşte impozitarea marginală, că o faci prin 
impozitare progresivă, că o faci prin celelalte taxe, va reduce 
creşterea economică şi va creşte inflaţia. Mai mult, în PNRR 
avem o reformă fiscală pusă acolo. Sunt tot felul de facilităţi 
care astăzi există şi care discriminează între diferiţi plătitori 
de taxe, care ar trebui eliminate. Acelea aduc la buget, în 
fiecare an, estimat, 0,5% din PIB. După calculele mele, 
impozitarea progresivă ar aduce doar o dată 0,5% din PIB şi 
nu mai mult. Deci, ar fi o greşeală strategică pentru România 
să o facă", a precizat, miercuri, Florin Cîţu, la Senat.

El a spus că, în cazul în care în PNL se va forma o 
majoritate care va susţine renunţarea la cota unică, el nu mai 
ştie "ce va mai putea oferi cetăţenilor" această formaţiune 
politică.

"Specialiştii spun că nu este nevoie de aşa ceva în 
România. (...) Cel mai simplu este să îţi atingi potenţialul 
sistemului pe care îl ai astăzi. După ce îţi atingi potenţialul, 
poţi să te gândeşti să faci altceva. (...) Văd că facem 
comparaţia cu Germania doar pe anumite lucruri, nu e 
comparaţie totală. Ar trebui să ne uităm la întreg sistemul 
german, care sunt relaţiile acelui sistem, nu luăm doar 
anumite cifre. Sunt sisteme diferite. De ce nu ne uităm la 
Irlanda? Irlanda care are cele mai mici impozite, a avut 
constant cea mai mare creştere economică şi cele mai mari 
investiţii. Dacă era ceva greşit în România, nu aveam anul 
trecut cele mai mari investiţii directe din ultimii 13 ani. Deci nu 
e nimic greşit. Totul funcţionează. Nu avem de ce să 
schimbăm, din punctul meu de vedere", a adăugat Florin 
Cîţu.

Preşedintele Senatului susţine că prin impozitarea 
progresivă "cei cu venituri mari, care oricum plătesc mai mult 
la buget, sunt penalizaţi".

Preşedintele Senatului: 
Impozitarea progresivă,

 o greşeală strategică 
pentru România

Guvernul a aprobat, în 
şedinţa de miercuri, hotărârea 
prin care aproximativ 3.000 de 
transportatori rutieri de marfă 
şi de persoane vor beneficia 
de o schemă de ajutor de stat 
de 300 milioane de lei pentru 
compensarea creşterii 
preţului la combustibil, a 
anunţat purtătorul de 
cuvânt al Executivului, 
Dan Cărbunaru.

„Prin hotărârea de 
astăzi este instituită 
schema de ajutor de stat 
pentru a compensa 
creşterea preţului la 
c o m b u s t i b i l  p e n t r u  
alimentarea motoarelor ca 
urmare a măsurilor necesare 
pe fondul conflictului armat din 
Ucraina, a agresiunii militare 
ruse de acolo, precum şi 
modificarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea de Guvern nr. 370 
din 2021 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului 
T r a n s p o r t u r i l o r  ş i  
Infrastructurii. Cu toţii am 
văzut ceea ce s-a întâmplat cu 
preţul la carburant, ca atare 
această măsură decisă de 
Guvern prin hotărâre va 
operaţionaliza schema de 

sprijin de ajutor de stat prin 
care operatorii economici de 
transport rutier de mărfuri şi 
persoane vor beneficia de 
ajutor”, a arătat Cărbunaru, la 
finalul şedinţei de Guvern, 
potrivit Agerpres.

El a precizat că aproximativ 
3.000 de compani i  vor  
beneficia de această schemă 
de ajutor de stat, care 
totalizează fonduri de 300 de 
milioane de lei.

„Aceşti bani vor compensa 
c reş te rea  p re ţu r i l o r  l a  
carburant, iar actul normativ 
aprobat azi  de Guvern 
stabileşte şi modalitatea 
concretă de acordare a 
acestui ajutor, care va consta 
într-un grant, valoarea fiind de 
50 de bani pentru fiecare litru 
de combustibil achiziţionat în 
limita sumei de 400.000 de 

euro pentru fiecare firmă care 
va beneficia”, a explicat 
Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al 
Executivului a afirmat că 
bugetul total alocat pentru 
această măsură va putea fi 

s u p l i m e n t a t  p r i n  
credite de angajament, 
dar şi prin credite 
bugetare.

„Ajutorul  se va 
a c o r d a  p e n t r u  
c o m b u s t i b i l u l  
achiziţionat începând 
cu 30 de zile anterioare 
publicării în Monitorul 

Oficial al acestei hotărâri de 
Guvern, iar plata efectivă a 
ajutorului de stat se va efectua 
până la finalul anului viitor în 
l im i ta  buge tu lu i  a loca t  
schemei în baza dispoziţiilor 
de plată emise până la 31 
decembrie 2022”, a mai spus 
el.

Potrivit lui Cărbunaru, 
schema de ajutor de stat va fi 
finanţată de la bugetul de stat 
prin bugetul Ministerului 
Transporturilor.

Măsura face parte din 
pachetul „Spri j in pentru 
România”.

Curtea de Apel din Sofia a 
amânat din nou, miercuri, 
decizia privind extrădarea în 
România a Elenei Udrea. 
Judecătorii bulgari au stabilit 
ca noul termen să fie 8 iunie.

Elena Udrea trebuia să afle 
miercuri dacă va fi adusă în 
România, ca să execute 
condamnarea la 6 ani de 
închisoare, în dosarul Gala 
Bute.

Ea este de mai mult de o 
lună în arest în Bulgaria, iar o 
instanță s-a pronunțat deja, în 
19 apr i l ie ,  în  favoarea 
extrădării. Elena Udrea a făcut 
contestație, care trebuia să se 

judece miercurii, dar procesul 
a fost amânat din nou pentru 8 
iunie.

La termenul de miercuri, 
Elena Udrea a cerut ca să fie 
audiat un expert care cunoaște 
condițiile din penitenciarele din 
România. În timpul procesului, 
Udrea a contestat condițiile de 
detenție din România și a spus 
chiar că a fost amenințată în 
închisoare. Ea și-a exprimat 
dorința ori de a rămâne în 
detenție în Bulgaria, ori de a 
primi azil politic în Grecia.

Elena Udrea este în arest în 
Bulgaria în urma deciziei din 
14 aprilie a judecătorilor Curții 

de Apel de la Sofia. Ei au 
respins recursul acesteia la 
decizia de arestare preventivă. 
Totodată, magistrații bulgari au 
respins și actele medicale 
depuse la instanță de avocații 
Elenei Udrea. Judecătorii au 
precizat că aceste acte nu 
indică faptul că rămânerea în 
arest va accentua problemele 
medicale pe care ea le are.

F o s t u l  m i n i s t r u  a l  
Tu r i smu lu i  a re  manda t  
european de arestare, ea fiind 
prinsă în Bulgaria după ce a 
fost condamnată la 6 ani de 
închisoare cu executare în 
dosarul Gala Bute.  

Elena Udrea mai rămâne în arest în Bulgaria

Legea offshore a fost adoptată de Parlament

Schema de sprijin pentru transportatori,
 aprobată de Guvern
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”Creșterea nejustificată a prețurilor față de 

consumatori și concurența neloială față de alte 
firme în caz de mobilizare militară, de război, de 
asediu, de urgență, alertă ori alte situații de 
criză vor fi pedepsite cu amenzi între 0,1%-1% 
din cifra de afaceri, minim 10.000 de lei”, așa 
sună textul ordonanței anti-speculă.

Potrivit parlamentarilor din Teleorman, atât 
de la PSD, cât și d ela PNL, prin această lege, 
statul își creează practic pârghiile de acțiune 
pentru a acționa împotriva comercianților care 
vor să profite de actualul context economic 
dificil.

” O r d o n a n ț a  p r e v e d e  p r o t e j a r e a  
consumatorilor împotriva unor majorări 
nejustificate de prețuri și disfuncționalități 
evidente ale pieței.

Amenzile aplicate pe cifra de afaceri a 

comercianților pot ajunge la milioane de lei, 
fiind în măsură să-i descurajeze pe agenții 
economici care practică prețuri speculative, 
fără o justificare economică obiectivă.

Prin această lege, statul își creează practic 
pârghiile de acțiune pentru a acționa împotriva 
comercianților care vor să profite de actualul 
context economic dificil.

Conduita incorectă și speculativă a unor 
agenți economici care majorează prețurile 
finale fără să fi avut creșteri ale valorii materiilor 
prime sau la ofertele furnizorilor va fi 
sancționată pe măsură”, spune senatorul 
teleormănean, Dănuț Cristescu.

Amenzile vor fi aplicate de Protecția 
Consumatorilor când sunt afectați consumatorii 
și de Consiliul Concurenței când sunt afectate 
firmele.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC
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Proiectul (care a debutat la data de 7 august 2019 și se va 

încheia la 5 noiembrie 2022) are un buget de 2.675.213,90 
lei.

Serviciul de asistență comunitară, în cadrul căruia 
beneficiază de masă caldă 90 de persoane, acordă servicii 
de sprijin în realizarea activităților zilnice în gospodărie, 
precum tăiat iarba, arat, spart lemne, reparat tâmplărie lemn 
etc.

În plus, 25 de persoane, în funcție de starea de sănătate, 
beneficiază de subvenții pentru consultații medicale și pentru 
achiziționarea de ochelari sau proteze auditive și ortopedice. 

De asemenea, se acordă servicii medicale de specialitate 
(reumatologie și cardiologie) pentru 25 de persoane 
vârstnice, iar alte 75 de persoane beneficiază de servicii de 
consiliere psihologică.

Centrul de zi pentru persoane vârstnice asigură sprijin și 
asistență printr-un program de activități conceput cu scopul 
de a contribui la creșterea calității vieții beneficiarilor. Astfel, 
se urmărește înlăturarea sentimentului de izolare socială, 
creșterea stimei de sine, petrecerea timpului liber, 
comunicare și înlăturarea sentimentului de inutilitate.

În acest scop, au fost organizate evenimente cu ocazia 
zilelor de Crăciun, de Paște, de Ziua Națională, de Ziua 
Culturii Naționale, de 24 Ianuarie, de 8 Martie, de Ziua 
Pensionarului, de Ziua Iei (expoziție și lansare de carte), cu 
ocazia zilelor de naștere ale membrilor Centrului de zi.

De aceste servicii beneficiază 45 de persoane de peste 65 
de ani.

Serviciul social de îngrijire la domiciliu oferă îngrijire 
integrată la domiciliu pentru 30 de persoane, cărora li se 
asigură menaj, cumpărături (alimente, medicamente). Prin 
acest serviciu se efectuează plata facturilor și prepararea 
hranei zilnice, beneficiarilor oferindu-li-se și servicii 
medicale, informare și consiliere socială.

Cornelia RĂDULESCU

Proiectul 
„Îmbătrânim frumos și demn!”

Parlamentarii din Teleorman ne liniștesc: 
prețurile nu vor mai crește nejustificat

Predicțiile pentru piața producătorilor locali sunt 
favorabile, 64% din consumatori consideră că piața 
producătorilor locali se va dezvolta în următorii 5 ani, o arată 
cel mai recent studiu iSense Solutions.

Pentru 37% dintre românii din mediul urban un producător 
se încadrează în categoria de “producător local” dacă 
produsele alimentare au la bază rețete tradiționale 
românești, 36% consideră că trebuie să comercializeze 
produsele în localitatea sau regiunea în care sunt produse, 
29% consideră că producătorul local se ocupă și de vânzarea 
produselor, în timp ce pentru 22% un producător local este 
acela care utilizează forța de muncă românească sau locală.

Când vorbim despre percepția despre producătorii locali, 
consumatorii din mediul urban îi asociază pe aceștia cu o 
calitate ridicată și cu tradiție, prin folosirea rețetelor autentice, 
crezând despre aceste produsele ca sunt sănătoase. 
Totodată, aceștia îi asociază cu categoria de sustenabilitate 
pentru că susțin comunitățile locale și economia națională. 
Nu în ultimul rând, aceste produse le amintesc de copilărie și 
au un gust autentic.

Întrebați care sunt principalele produse pe care le 
achiziționează de la producătorii locali, 92% dintre români 
declară că achiziționează fructe și legume, 54% cumpără 
produse alimentare prelucrate, 17% produse vestimentare, 
15% mobilier și 14% produse pentru gradină și bricolaj.

Totodată, când vorbim despre motivele pentru care aleg 
să consume produse românești, 64% afirmă că sunt mai 
gustoase, 56% o fac pentru a susține afacerile locale, pentru 
54% acestea sunt mai sănătoase și tot 54% declară că le aleg 
pentru gustul tradițional românesc.

63% dintre românii din mediul urban afirmă că se 
informează despre producătorii locali de la prieteni sau 
familie, 42% din magazine, 38% de la raft, 37% de pe 
Facebook, 15% de pe bloguri sau forumuri și tot 15% de la 
reclamele TV.

37% dintre românii din mediul urban afirmă că și-ar dori să 
cumpere produse locale de pe platforme dedicate 
producătorilor, 19% de pe site-urile supermarketurilor și a 
hipermarketurilor, în timp ce 15% și-ar dori să facă aceste 
achiziții de la comunități online de producători prezente pe 
social media (Facebook, Instagram etc.).

Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului, Dan Cărbunaru, 
spune că prevederea conform 
căreia firmele de curierat ar 
urma să raporteze la ANAF 
detalii referitoare la persoanele 
care au plătit ramburs pentru 
produsele comandate online 
vizează o colectare mai bună a 
taxelor şi impozitelor.

Prevederea se află în 
O r d o n a n ţ a  d e  u r g e n ţ ă  
aprobată, miercuri, de Guvern 
cu  pr iv i re  la  fac i l i ta tea  
temporară a scutirii de la plata 
impozitului şi a taxelor pentru 
ma jo ra rea  vo l un ta ră  a  
salariului minim cu 200 de lei.

„Avem în România o 
c r e ş t e r e  e c o n o m i c ă  
importantă, dar rămâne 
această provocare a colectării 
de taxe şi impozite şi aici, din 
păcate, nu stăm la fel de bine, 
ca atare eforturile pe care 
Guvernul trebuie să le facă şi în 
conformitate cu obligaţiile pe 
care le are la nivel european şi 
în conformitate cu potenţialul pe 
care România îl deţine în acest 
sens să facă toate demersurile 
legale astfel încât taxele şi 
impozitele să fie plătite de toată 
lumea. Practic, putem să privim 
acest mod de a gestiona 
această chestiune într-un mod 
similar cu ceea ce se întâmplă 

cu Radarul Mărfurilor. Practic, 
reglementarea în această zonă 
nu face decât să ajute statul 
român să poată colecta taxele şi 
impozitele de care este nevoie 
ca bugetul naţional să poată 
furniza serviciile pe care 
cetăţenii români le aşteaptă”, a 
explicat Cărbunaru, la finalul 
şedinţei de Guvern, potrivit 
Agerpres.

El s-a declarat convins că 
normele de aplicare vor detalia 
procedura în acest caz.

„O astfel de măsură, alături 
de alte măsuri care deja de la 1 
aprilie se aplică în relaţia 
business to business şi care de 
la 1 iulie vor deveni obligatorii în 
România, mă refer aici la 
factura electronică, va contribui 
alături de alte măsuri, inclusiv 
d i g i t a l i z a r e a  A N A F,  l a  
posibilitatea ca statul român să 
poată colecta taxele inclusiv din 
zona comerţului care se 
efectuează, aşa cum se 
întâmplă în orice ţară civilizată”, 

a spus Cărbunaru.
El a fost întrebat dacă a fost 

solicitată o opinie de la protecţia 
datelor.

„Ca fiecare act normativ pe 
care îl discutăm în Guvernul 
Românie i ,  toa te  av ize le  
necesare sunt luate de la 
iniţiatorii care fac acest demers. 
Din câte cunosc, nu sunt 
observaţii pe acest proiect nici 
de la Ministerul Muncii, nici de la 
Ministerul Justiţiei, nici de la 
Consiliul Legislativ. Avem de 
asemenea av ize  de  la  
M i n i s t e r u l  S ă n ă t ă ţ i i ,  
Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare 
în Comunicaţii, Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a 
prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, inclusiv Consiliul 
Economic şi Social”, a răspuns 
Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al 
Executivului a adăugat că, după 
publicarea în Monitorul Oficial a 
Ordonanţei care cuprinde şi 
r e g l e m e n t a r e a  î n  z o n a  
comerţului electronic, intrarea 
în vigoare se va face la data 
menţionată în actul normativ.

El a mai spus că există o 
diferenţă destul de mare între 
taxele pe care Guvernul ar urma 
să le încaseze şi cele încasate.

Datoria publică a României stă peste 
pragul de 50% din PIB, pentru a 

treia lună la rând
Datoria publică a României a stat și în luna 

martie peste pragul de 50% din Produsul Intern 
Brut (PIB), pentru a treia lună la rând. Legea 
responsabilității fiscal-bugetare prevede că 
Guvernul trebuie să prezinte public un program 
pentru reducerea poverii și trebuie să înghețe 
cheltuielile cu salariile din sectorul public, când 
datoria trece de 50% din PIB.

Datoria guvernamentală s-a situat la 50,3% 
din PIB, la sfârșitul lunii martie 2022. În 
ianuarie, ea s-a situat la nivelul de 50,2% din 
PIB, iar în februarie la 50,6% din PIB.

În precedentele două luni, Ministerul 
Finanțelor explica faptul că împrumutul de 1,9 
miliarde de euro sub formă de prefinanțare din 

PNRR a avut un impact asupra nivelului 
datoriei publice.

Valoric, datoria administraţiei publice 
(datoria guvernamentală) s-a situat, în martie 
2022, la 593,972 miliarde de lei, în scădere de 
la 596,9 miliarde de lei, în luna precedentă, 
conform datelor centralizate de Ministerul 
Finanţelor.

Datoria pe termen mediu şi lung s-a redus, 
în martie, la 573,586 miliarde de lei, iar cea pe 
termen scurt a crescut la 20,386 miliarde de lei.

Cea mai mare parte din această datorie, 
respectiv 491,553 miliarde de lei, era 
reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se 
cifrau la 91,688 miliarde de lei.

Firmele de curierat vor raporta la ANAF 
detalii referitoare la persoanele ce au plătit ramburs

 produsele comandate online

Crește apetitul românilor 
pentru consumul de 

produse locale
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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:



6

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
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Din discuția pe care am avut-o cu prof. 

Luminița Vilae, am mai aflat că în anul 2017, trupa 
„Alter Ego” a câștigat acest concurs și a participat 
pentru prima dată la Festivalul de Teatru Tânăr.

Munca depusă de inimoșii adolescenți a fost 
încununată de alte reușite, urmând alte 
selecționări la festival în anii 2019, 2020, 2021 și 
2022.

Anul acesta, trupa de teatru „Alter Ego” va 
participa la festival cu piesa „Țara lui Gufi”, după 
Matei Vișniec. Adolescenții care vor evolua pe 
scena festivalului sunt: Mihai Iulian, Oprea 
Răzvan, Sîrbu Sebastian, Chiriță Mariana, Pavel 
Simona, Crăciun Nicoleta, Ninu Alexandra.

Până în anul 2020, adolescenții care fac parte 
din trupă au fost coordonați doar de prof. Luminița 
Vilae. Acesteia i s-au alăturat consilierul educativ 

al Liceului Tehnologic nr. 1 Alexandria, Liliana 
Răducu, prof. de limba franceză Violeta Ștefan și 
consilierul școlar Cristina Puiu.

Adolescenții au libertatea de a alege textul cu 
care participă la Festivalul „Ideo Ideis”, iar despre 
selecția celor care vor să facă parte din trupă am 
aflat că libertatea este absolută: cei interesați vin 
la repetiții, se familiarizează cu modul de lucru, 
văd realitatea și... cei buni rămân.

Trupa de teatru „Alter Ego” a Liceului 
Tehnologic nr. 1 Alexandria are, din anul 2021, 
membri și din alte licee, răspunzându-se astfel 
dorinței tinerilor de a se exprima pe scenă.

Definiția acestei trupe de teatru este 
colaborarea. O colaborare strânsă între 
coordonatorii și membrii trupei, care duce la 
succes.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Datele copiilor nu vor fi introduse în platforma privată 
pe care Ministerul Educației a anunțat că va organiza o 
testare standardizată pentru elevii din clasele I-XI, fără cei 
de clasa a VIII-a. Asta a declarat pentru Edupedu.ro 
secretarul de stat din Ministerul Educației, Sorin Ion. 
Acesta a mai spus că profesorii pot sau nu să solicite 
raportul de evaluare generat de platformă pentru fiecare 
elev, însă raportul nu conține numele copilului sau vreun 
cod, ci ministerul va spune cadrelor didactice că un 
anume raport aparține unui anume copil.

Sorin Ion a declarat că unul dintre efectele testării ar 
putea fi eliminarea conținuturilor din programă, dacă 
„constatăm că, să zicem, un anumit item nu a fost făcut de 
nimeni în țară, (…) poate că e o problemă a 
curriculumului”.

„Cauza pentru care copiii nu și-au însușit acele 
competențe poate să fie modul de predare, dar poate să 
fie de la origini și de la faptul că, poate, acele conținuturi 
care vizează competențele nu ar trebui să fie acolo. Poate 
nu sunt la locul lor. Poate nu sunt adaptate cum trebuie 
nivelului de vârstă și atunci trebuie să reorganizăm 
programa școlară”, a mai spus oficialul.

Secretarul de stat, responsabil pentru procedura care 
vizează această testare, a spus că testarea „este 
obligatorie în măsura în care orice test de evaluare pe 
care îl aplicăm la școală”. Asta în contextul în care și 
ministrul Educației a spus pentru Edupedu.ro că „nu 
exista sancțiuni pentru neparticiparea la testare”.

Acesta a explicat că în rapoartele anonime 
competențele elevilor vor fi cuantificate pe o scală de la 0 
la 100 care „poate fi destul de ușor comparată cu scala 
noastră de notare de la 1 până la nota 10”. Iar în raport vor 
apărea „niște concluzii de genul „știe să facă asta și asta”, 
„știe să aplice”, „nu stăpânește în totalitate corelațiile între 
proprietățile operațiilor”. Raportul respectiv „face și o 
recomandare, care însă este una la modul general, că nu 
poate fi niciodată exactă, în care spune „mai are de 
studiat un număr de atâtea ore pentru a trece la nivelul 
următor””, mai spune Sorin Ion.

Materializarea unei pasiuni: 
Trupa de teatru „Alter Ego” din Alexandria

Patru  organ iza ț i i  care  
reprezintă sindicatele, elevii și 
pă r in ț i i  s -au  în tâ ln i t  cu  
reprezentanții alianței „O voce 
pentru Educație”, formată din 
societatea civilă și mediul de 
business, pentru a discuta 
propuneri privind noua lege a 
educației, se arată într-un 
comunicat de presă.

Mai exact, este vorba de 
Federația Sindicatelor Libere din 
Învățământ (FSLI), Federația 
Sindicatelor din Educație „Spiru 
Haret“, Consiliul Național al 
Elevilor și Federația Asociațiilor 
de Părinți din România.

Împreună cu reprezentanții 

a l i a n ț e i ,  a u  d i s c u t a t  
depolitizarea sistemului școlar, 
îmbunătățirea statutului de 
profesor și  modernizarea 
carierei didactice, digitalizarea 
sistemului preuniversitar și 
creșterea nivelului de autonomie 
a unităților de învățământ din 
perspectiva guvernanței, se 
arată în comunicat.

A l ianța  a  propus a tâ t  
Ministerului Educației, cât și 
Administrației Prezidențiale mai 
multe teme de reformă, care 
sprijină modernizarea educației 
pe 10 teme stringente de 
reformă, care au fost selectate 
p e n t r u  a  c o n t r i b u i  l a  

modernizarea educației din 
România: Cariera didactică și 
parcursul profesional al cadrelor 
didactice; Management școlar și 
guvernanța sistemului de 
educație; Finanțare; Curriculum 
(abordări curriculare pentru 
s u s ț i n e r e a  d e z v o l t ă r i i  
competențelor relevante în 
societatea actuală – literație, 
STEM și SEL – social and 
emotional learning); Evaluarea 
r e z u l t a t e l o r  î n v ă ț ă r i i ;  
A l fabe t i za re  func ț iona lă ;  
Educație incluzivă; Digitalizare; 
Învățământ dual; Infrastructură.

„ Î n t â l n i r e a  a v u t ă  c u  
reprezentanții alianței „O Voce 
pentru Educație“ îmi dă speranța 
că împreună putem găsi cele 
mai bune soluții pentru școala 
românească. Învățământul 
românesc trebuie reformat, însă 
nu numai pe hârtie, iar pentru a 
i m p l e m e n t a  s c h i m b ă r i l e  
propuse este nevoie de finanțare 
corespunzătoare. Sper ca 
împreună  să  reuș im  să  
determinăm clasa politică să 
investească în educație“, a 
declarat Marius Ovidiu Nistor, 
p r e ș e d i n t e  F e d e r a ț i a  
Sindicatelor din Educație „Spiru 
Haret“.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației :

Rapoartele elevilor 
care participă la testarea
 standardizată „nu conțin 

datele copiilor”

Țările care nu au formulat, 
încă, politici de sprijin pentru 
copiii supradotați ar trebui să 
ia aminte la cele care au 
început deja să depună 
eforturi pentru a  dezvolta 
astfel de sisteme, bazate pe 
incluziune, arată un recent 
raport pe tema practicilor 
internaționale în domeniu, 
publicat de Organizația 
p e n t r u  C o o p e r a r e  ș i  
Dezvo l ta re  Economică  
(OCDE). Acesta trece în 
revistă diverse abordări 
întâlnite în statele lumii cu 
privire la susținerea copiilor 
cu înaltă inteligență sau 

talente speciale și insistă 
asupra nevoii ca profesorii să 
se pregătească încă din 
programele de formare 
inițială, pentru a lucra cât mai 
bine cu elevii care se 
încadrează în această 
categorie.

Raportul OCDE “Politici și 
inițiative pentru incluziunea 
elevilor dotați în țările OCDE” 
discută diverse abordări în 
ț ă r i l e  m e m b r e  a l e  
organizației, dar și în alte 
state. În cazul României, 
documentul menționează că 
există recomandări privind 
includerea educației pentru 

c o p i i  s u p r a d o t a ț i  î n  
programele de formare 
inițială a profesorilor, dar 
implementarea lor depinde 
de dispoziția universităților de 
a oferi un astfel de conținut, 
ceea ce face ca puține 
instituți i  de învățământ 
superior să ofere asemenea 
cursuri. Lucru care, pe de altă 
parte, este prezentat drept un 
obiectiv important, general 
valabil, pentru a răspunde 
nevoilor acestor copii.

Raportul notează că în 
cele mai multe țări există 
dificultăți în implementarea 
unor programe de sprijin 

pentru copii supradotați, 
pornind de la lucruri simple, 
precum definirea lor sau 
măsurarea abilităților lor.

Și aceasta, pentru că 
definițiile sunt în continuă 
schimbare: dacă, până nu 
demult, era vorba despre 
copii care manifestă o 
inteligență peste medie, 
măsurată prin teste IQ, sau 
abilități apare la anumite 
subiecte precum matematica 
sau muzica, în prezent sensul 
de “supradotat” nu se mai 
referă doar la inteligență sau 
talent, ci cuprinde alte 
elemente, precum empatia 

sau creativitatea.
Din acest punct de vedere, 

autorii apreciază că metodele 
pedagogice diferențiate, 
folosite în combinație cu alte 
strategii mai largi pentru 
educația destinată elevilor 
dotați și adaptate fiecărui 
context, par să reprezinte 
cele mai bune practici care 
răspundă acestor nevoi. Dar 
diferențierea este greu să fie 
pusă în practică și e nevoie să 
se bazeze pe cercetări 
consistente și pe programe 
substanțiale de formare a 
profesorilor.

Raport OCDE: Copiii supradotați să beneficieze de educație incluzivă, 
iar sprijinirea lor să facă parte din formarea inițială a profesorilor 

Sindicatele din învățământ au discutat despre
 noua lege a educației cu alianța 

„O Voce pentru Educație”
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Oficialii din Pentagon, care au depus mărturie la prima audiere 
publică cu privire la Obiecte Zburătoare Neidentificate (OZN) din 
anii 1960, au prezentat filmări anterior clasificate cu un Fenomen 
Aerian Neidentificat (UAP), un videoclip în care se poate vedea o 
sferă metalică de la bordul unui avion militar. Vehiculul 
neidentificat a zburat prin fața aeronavei militare cu viteză 
hipersonică.

Obiectul, surprins de la carlinga unui avion de luptă FA-18 în 
2021, a fost văzut, de asemenea, de pilotul care pilota aeronava 
militară și detectat de senzorii aeronavei. Însă, identitatea 
obiectului rămâne un mister.

Scott Bray, directorul adjunct al Serviciilor de Informații Navale, 
a prezentat filmarea în timpul unei audieri publice organizate de o 
subcomisie din cadrul Camerei Reprezentanților a Statelor Unite 
ale Americii. Reprezentanții l-au interogat pe Bray, dar și un alt 
expert, cu privire la multiple relatări făcute de piloți militari despre 
fenomene aeriene neidentificate.

În centrul atenției a fost un raport al Pentagonului din iunie 
2021, care a dezvăluit că piloții din Marina SUA au semnalat 144 
de incidente cu UAP din 2004, mare parte dintre acestea 
„reprezentând obiecte fizice”, potrivit Live Science.

Oferind un răspuns la întrebările reprezentanților cu privire la 
caracterul obiectului, Scott Bray a declarat că nu are o „explicație”. 
Bray a precizat că, după publicarea raportului de anul trecut, 
numărul de fenomene aeriene neidentificate a crescut până la 
peste 400 și că incidentele, multe dintre care au avut loc în baze 
militare și spații aeriene controlate, au fost „frecvente și continue”.

– Acum trebuie să fiu foarte atentă, nu cumva să rămân 

însărcinată.

− Dar soţul tău şi-a făcut vasectomie...

− Tocmai de aceea!

***

La recepţia hotelului sună telefonul.

– Alo, sunt domnişoara Mimi de la camera 69. Un bărbat a 

intrat pe neaşteptate în camera mea.

– Doriţi să chem poliţia?

– Nu, nu. Doamne fereşte! Aveţi grijă să nu fim deranjaţi.

Pastila de râs

Vederea unor stoluri de 
grauri care fac acrobații la 
unison în amurg ar putea fi 
considerată una dintre 
minunile naturii.

Oamenii de știință și 
natural iș t i i  au admirat  
întotdeauna modul în care 
aceste stoluri de grauri 
formează „nori” care își 
schimbă forma.

Cercetătorii din Italia au 
întreprins cea mai detaliată 
analiză de până acum a fizicii 
acestor cascadorii aeriene.

Modelul lor matematic 
sugerează că graurii copiază 
traseele de zbor ale altor 
păsări și fac doar mici 
fluctuații de viteză, scrie 
BBC.

„Nu există lider într-un 
stol; fiecare pasăre își imită 
vecinii. Și fiecare pasăre își 
poate schimba puțin viteza 
într-un mod foarte ușor”, a 
spus dr. Antonio Culla, de la 
Università Sapienza din 
Roma.

Fizicienii au analizat 
imagini video cu stoluri de 
g r a u r i  c u  d i m e n s i u n i  
cuprinse între 10 și 3.000 de 
păsări pentru a dezvolta un 
model matematic pentru 
acest comportament de 

turmă.
Apoi au folosit simulări pe 

computer ale unui stol 
artificial de păsări pentru a 
verifica dacă modelul lor 
matematic corespunde cu 
ceea ce se întâmplă în lumea 
reală.

Oamenii de știință spun că 
studiul, publicat în Nature 
Communications, ar putea 
ajuta la dezvoltarea roiurilor 
de drone care pot zbura 
colectiv deasupra câmpurilor 
pentru a îngriji culturile. De 

asemenea, poate ajuta la 
găsirea de noi modalități de 
urmărire a resturilor spațiale.

Graurii se adună în astfel 
de stoluri uriașe la amurg 
pentru a face acrobații pe cer 
înainte de a se pregăti pentru 
odihna de noapte.

Se crede că acest lucru le 
oferă protecție împotriva 
prădătorilor, cum ar fi șoimii 
călători, cărora le este greu 
să țintească un singur graur 
dintr-un grup agitat format 
din mii de indivizi.

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

Grup de firme cu sediul în Alexandria angajează consilier juridic. 
Detalii la telefon 0247.312.854.

Anunţ

Direcția Silvică Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 3, Alexandria, 
cod poștal 140056, jud. Teleorman, ONRC: J40/450/1991, CUI: RO1590120, telefon: 
0247.312.333, fax: 0247.315.790, email: office@alexandria.rosilva.ro, organizează licitație 
la data de 08.06.2022, în plic închis, la sediul societății „întocmirea raporturilor de evaluare la 
mijloacele fixe aprobate la casare pentru anul 2022”.

Participarea la licitație este admisă numai societăților/persoanelor autorizate ANEVAR.
Caietul de sarcini se poate ridica de la sediul Direcției Silvice până la data de 03.06.2022, iar 

depunerea ofertelor în plic închis până la data de 07.06.2022, ora 13:00.

Anunţ publicitar

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC JETXWASH SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO”, propus a fi 
amplasat în Corabia, str. Fundătura Caracal, nr. 1A, județul Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Olt din Slatina, str. 
Ion Moroșanu, nr. 3, jud. Olt și la sediul titularului, în zilele de luni-vineri între orele 9:00-
14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Olt.

Anunţ public

FRĂSINEANU DOINA, titular al Planului Urbanistic Zonal amplasat în Mun. 
Alexandria, DN6/E70, T5, P35, P36, Nr. cadastral 29493 și 29494, Nr. C.F. 29493 și 
29494, județul Teleorman, anunță publicul interesat că s-a depus documentația în vederea 
obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul 
“PUZ – INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI CREARE ZONĂ MIXTĂ DE SERVICII ȘI 
COMERȚ”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman, din mun. Alexandria, 
str. Dunării nr. 1, de luni-joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, în termen de 15 zile 
de la data apariției anunțului.

Anunţ public nr.2

România reală

Unul  d in t re  ce le  mai  
frumoase parcuri din Londra  
este ”South Park”. După cum 
spune și denumirea parcul se 
află în partea de sud a Londrei. 
Cea mai veche înregistrare a 
parcu lu i  da tează  de  la  
testamentul lui Sir James 
Belasses în 1636, el a lăsat 
Poor Howdens Farm în orașul 
Darlington în scopuri caritabile. 
În 1850, administratorii organizației de caritate au sugerat că: 
„să fie folosit ca parc sau promenadă și loc de recreere pentru 
publicul larg”. Acest lucru a fost confirmat în 1851 și doi ani mai 

târziu parcul a fost deschis. A fost 
numit Parcul Belasses după 
binefăcătorul său, apoi a fost 
cunoscut sub numele de Parcul 
Poporului. Colțul de sud-vest al 
parcului a fost anterior terenul 
Polam Hall, care acum este o 
școală. Parcul conține trei repere; 
chioșcul de orchestră, fântâna și 
Podul Polam Lane peste râul 
Skerne oferă acces la parc. Este 
dotat cu parc de joacă, zonă de 
jocuri multifuncționale. Pavilionul 
are un turn cu ceas, există un 
chioșc cu băuturi răcoritoare care 

datează din 1908 și paturi de flori cu o jardinieră de teracotă. La 
nord se află un lac cu trei insule, al cărui perimetru era plantat 
cu plopi. Veverițele, rațele și gâștele încântă privirea 
vizitatorilor veniți din toate colțurile lumii.

Mihail TĂNASE

În scaunul cu rotile prin Londra. 
South Park

O filmare cu un OZN 
metalic hipersonic, dezvăluită 

de oficiali din Pentagon

Care este secretul spectaculoaselor 
stoluri de grauri?



325: Are loc primul Conciliu de la Niceea.

1498: Expediţia lui Vasco da Gama a atins ţărmul indian, 

deschizând un nou drum maritim.

1506: A murit Cristofor Columb, explorator italian (n. 

1451).

1799: S-a născut 

Honoré de Balzac, 

scriitor francez (d. 

1850).

1806: S-a născut John 

Stuart Mill, filosof 

englez (d. 1873).

1830:  S-a născut 

Hector Malot, scriitor 

francez (d. 1907).

1860:  S-a născut 

Eduard Buchner, chimist 

german ,  l aureat  a l  

Premiului Nobel (d. 1917).

1927: Charles Augustus Lindberg a efectuat primul zbor 

fără escală peste Oceanul Atlantic, la bordul unui avion 

monoplan.

1947: A murit Philipp Lenard, fizician german, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1862).

1988: A murit Ana Aslan, medic român (n. 1897).

9

Vineri 20 Mai 2022

07:00 Telejurnal matinal 07:07 3 
ceasuri bune 08:00 Telejurnal matinal 
08:07 3 ceasuri bune 09:00 Telejurnal 
09:07 3 ceasuri bune 10:00 Exclusiv în 
România 10:55 MomentArt 11:00 Guşti! 
Şi apoi mănanci 11:30 Doar să gustaţi 
12:30 Parlamentul României 13:00 
Atelier de sănătate 14:00 Telejurnal 
15:00 Opre Roma 15:50 EURO polis 
16:50 Cooltura 17:40 Dong Yi, 
concubina regelui 19:00 Frontul 20:00 
Telejurnal 21:10 Complicele 23:15 
Anchetele comisarului Antonescu 
00:15 Dincolo de alb şi negru

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 20 Mai

Este o zi favorabila 
n e g o c i e r i l o r  s i  
c o m u n i c a r i i .  
Dimineata plecati intr-
o calatorie in interesul 
f a m i l i e i .  N u  v a  
angajati in discutii in 
contradictoriu cu o 
ruda mai in varsta!

Reusiti sa rezolvati 
o problema financiara. 
Este o zi favorabila 
a f a c e r i l o r  ș i  u n  
moment bun pentru a 
v a  o c u p a  d e  
p r o b l e m e l e  
persoanelor mai in 
varsta din familie. 

In prima parte a 
zilei, aveti contacte cu 
persoane importante, 
care contribuie la 
reusita unei afaceri. 
Munca depusa in 
u l t i m a  p e r i o a d a  
incepe sa dea roade 
pe plan financiar. 

Faceți cunostinta 
cu o persoana ce va 
a p r e c i a z a  
creat iv i tatea. Fi t i  
increzator in ceea ce 
faceti si veti avea doar 
de castigat. Incearcati 
să vă bazați pe intuitie 
in tot ceea ce faceți.

Aveti idei bune, 
care merita sa fie 
puse in practica. 
Pentru a realiza ceea 
ce v-at i  propus,  
trebuie sa depuneti 
eforturi sustinute. 
Relatiile sentimentale 
sunt armonioase.

Reusiti sa rezolvati 
o  p r o b l e m a  
s e n t i m e n t a l a .  
Relatiile cu persoana 
iubita sunt excelente. 
Este o zi prielnica 
proiectelor de viitor si 
c o n t a c t e l o r  c u  
persoane importante.

Aveti capacitatea 
de a va adapta cu 
usurinta unor situatii 
noi si sa luati rapid 
decizii inspirate. Va 
p u t e t i  o c u p a  d e  
probleme serioase de 
a f a c e r i  s a u  a l e  
familiei. 

Aveti ocazia sa va 
dovediti talentul si 
creativitatea. Puteti 
sa va bazat i  pe 
intui t ie.  Petrecet i  
dupa-amiaza alaturi 
de partenerul de viata 
si de persoanele mai 
tinere din familie.  

S-ar putea sa aveti 
parte de o zi dificila. 
Aveti idei originale si 
valoroase, care va 
sunt de mare ajutor. In 
relatiile parteneriale, 
va recomandam sa 
d a t i  d o v a d a  d e  
diplomatie.

Aveti ocazia sa faceti 
schimbari importante, 
ma i  a les  pe  p lan  
sentimental. Relatiile cu 
partenerii de afaceri 
sunt favorizate. După 
a m i a z a  i n t r a t i  i n  
legatura cu persoane 
importante. 

Puteti investi cu 
incredere in afaceri și 
rezolva probleme 
f inanc iare  foar te  
dificile. In partea a 
doua a zilei, va simtiti 
excelent în vizită la 
prieteni. Va sfatuim 
sa fiti ponderat.

Dupa o perioada 
de dezamagiri, puteti 
spune ca ghinionul s-
a terminat pentru dv. 
Pe plan profesional, 
acum aveti ocazia sa 
va afirmati la justa 
d u m n e a v o a s t r a  
valoare.

BERBEC 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 Tv14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 
Românii au talent 00:30 Mame 
bune şi nebune 02:30 De-a 
șoarecele și pisica 04:00 
Vorbeşte lumea 06:00 Lecţii de 
viaţă

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 12:00 Observator 14:00 
Dramă: Povești de familie 
1 5 : 0 0  M i r e a s a  1 7 : 0 0  
Observator 18:00 Prețul cel 
bun 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Hercules 
22:30 iUmor 02:00 Omul-lup 
04:00 Surorile 05:00 Prețul cel 
bun 06:00 Observator - 
Sport/Meteo

07:00 Știrile Kanal D 08:00 
Dimineata cu noi 10:00 Casa 
iubirii 12:00 Știrile Kanal D 13:00 
În căutarea adevărului 15:00 Teo 
Show 17:00 Casa iubirii 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Mă numesc 
Zuleyha 22:30 Jocul cuvintelor 
cu Dan Negru 00:00 Știrile Kanal 
D 01:00 Mă numesc Zuleyha 
03:30 Pastila de râs 04:00 
ROventura

07:00 Starea naţiei 08:00 
Focus la prima oră 10:00 Hai cu 
fetele! 11:00 Coloana de 
directie 14:00 Focus 15:00 
Exclusiv VIP 18:00 Focus 18 
19:15 Oportuniști i  20:00 
Cronica cârcotaşilor 22:00 
Secretele presedintelui 23:00 
Miss Litoral 01:30 Exclusiv VIP 
04:00 Cronica cârcotaşilor 
06:00 Hai cu fetele!

08:00 La bloc 10:15 Indiana 
Jones și Ultima cruciadă 12:45 
În căutarea lui Forrester 15:45 
Am cumpărat  o  grădină 
zoologică 18:15 La bloc 20:30 
Meda sau Partea nu prea 
fericită a lucrurilor 22:15 
Demolat 00:15 Meda sau 
Partea nu prea fericită a 
lucrurilor 02:00 Apropo Tv 03:00 
La bloc 05:45 Ce spun românii 
06:45 În căutarea lui Forrester

07:30 România…în bucate 08:00 
Destine ca-n filme 09:00 Teleşcoala 
10:00 Documentar 360° Geo  11:00 
Educaţie la inaltime 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Pescar hoinar 14:00 Documentar 
360° Geo 15:00 Teleşcoala  16:00 
Mândrie şi pasiune 17:00 Educaţie la 
inaltime 18:00 Ora de ştiri 19:10 
Comisarul Rex 20:00 Gala Umorului 
22:00 Reţeaua de idoli 23:00 
Mândrie şi pasiune 00:00 Femei de 
10, bărbați de 10

07:50 Dovada 09:25 The 
Expendables 3:  Eroi  de 
sacrificiu 11:25 The Echo 
Boomers 12:55 Coana Mare: 
Așa tată, așa fiu 14:40 Misiune 
de salvare 16:20 Insurgent 
18:10 Gemini: Conspirația 
20:00 Cel mai lung drum 22:05 
Promising Young Woman 23:55 
Troia 02:30 Unde dai și unde 
crapă 04:10 Conan 3D 05:55 
Vânătoarea din iad

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

20 Mai
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FCSB a ratat din nou titlul în Liga 1, unde 
nu a mai triumfat din 2015 încoace, iar în 
perioada de mercato din vară nu este dispusă 
să facă achiziții importante.

Gigi Becali a anunțat că intenționează să 
transfere doi fundași centrali, însă, până la 
eventuale achiziții, vor reveni la echipă doi 
fotbaliști care pot evolua în centrul apărării, 
Denis Haruț și Dragoș Nedelcu, împrumutați 
în a doua parte a sezonului la FC Botoșani, 
respectiv Farul.

Alături de cele 
d o u ă  o p ț i u n i  
pentru posturile 
d e  f u n d a ș i  
centrali, la FCSB 
vor mai reveni și 
v o r  r ă m â n e ,  
foarte probabil, 
pentru a lupta 
pentru prezența în 
echipă Alexandru 
Pantea, om de 
b a z ă  l a  
Hermannstadt în acest sezon, încheiat cu 
promovarea echipei în Liga 1, și Gabriel 
Simion, împrumutat la Aris Limassol în ultimul 
sezon.

Între contractul de împrumut încheiat între 
FCSB și Aris Limassol a fost inclusă și o 
opțiune de transfer definitiv, dar clubul cipriot 
a decis să nu o activeze.

Alături de cei patru fotbaliști care au șanse 
importante să fie păstrați în lotul echipei 
pentru sezonul viitor, la FCSB va mai reveni 

un întreg lot de jucători împrumutați la alte 
cluburi în următorul sezon, dar este foarte 
probabil să fie cedați și pentru sezonul viitor 
sau să fie păstrați pentru echipa secundă.

Jucătorii aflați în această situație sunt 
Cristi Dumitru, Mihai Lixandru, Robert Ion, 
Adrian Niță, Ștefan Cană, Mihai Udrea, 
Andrei Pandele, Mario Popescu, Alexandru 
Șuteu, Radu Cireșoiu, Dan Tălmaciu, Cătălin 
Gogor, Andrei Trucă, Paul Coza, Alexandru 

N i c o l a ,  R a d u  
Zamfir, Laurențiu 
A r d e l e a n ,  
A u r e l i a n  
Ciuciulete, Narcis 
Lăcătuș, Valentin 
Mitrache, Rareș 
T r i f ,  T u d o r  
M o l d o v a n ,  
A l e x a n d r u  
N e a ș c u ,  V l a d  
Ș e r b ă n e s c u ,  
Andreas Chirițoiu, 
Robert Tudor și 

Alexandru Bodea.
În privința plecărilor, primele decizii au fost 

luate în cazurile lui Paulo Vinicius, Andrei 
Burlacu și Claudiu Keșeru, cărora nu li se vor 
prelungi contractele scadente la finalul 
stagiunii.

Gigi Becali a anunțat că este posibil să 
plece și Andrei Miron, care în vară intră în 
ultimele șase luni de contract cu FCSB și va 
putea semna cu oricare altă echipă, căreia să 
i se alăture din iarnă.

Dinamo nu trece prin cele mai bune momente din istoria 
clubului și se pregătește de meciul de baraj cu U Cluj care 
decide rămânerea sau retrogradarea formației.

Gruparea din Ștefan cel Mare a ajuns în această situație în 
principal din cauza problemelor financiare cauzate de 
preluarea clubului de către Pablo Cortacero, care s-a dovedit 
a fi un "impostor" și nu a adus banii promiși.

Suporterii au făcut tot posibilul pentru a o ține pe Dinamo în 
viață, însă au beneficiat și de sprijinul fostului acționar, Nicolae 
Badea.

Acesta a recunoscut în mod oficial că prin diferite modalități 
a contribuit la salvarea clubului până în acest moment.

"Începând cu vara lui 2021, plecând de la insolvența lui 
Dinamo, lipsită de mijloace financiare suficiente, am plătit, 
începând cu 1 iulie, și lucrul ăsta îl știe domnul Dragomir (n.r. – 
Dumitru Dragomir), cazare sportivilor și a staff-ului tehnic la 
Crystal Palace, cazarea administratorului special la hotelul 
Caro.

Am plătit refacerea gazonului de pe 'Dinamo' și de la baza 
de la Săftica, inclusiv lucrările necesare cantonamentului de la 
Săftica: lucrări electrice, de întreținere, reparații, instalații 
sanitare.

În primul rând, a fost o implicare în calitate de membru 
DDB, unde am plătit cotizațiile, contribuțiile sau biletele online 
nenumărate. Nu cred că a fost meci în care, prin Programul 
DDB, când s-au vândut bilete virtuale, să nu cumpăr de la 
câteva sute la câteva mii. Asta la, să zicem, aproape fiecare 
meci în parte.

În al doilea rând, în martie 2021, când era nevoie de bani 
pentru licență, am semnat un contract pentru publicitate în 
care Dinamo mi-a livrat serviciile de publicitate contractate. 
Inițiativa a fost a mea.

Atât timp cât am contractat acea publicitate, înseamnă că 
am avut nevoie de ea și am plătit echivalentul valoric stipulat în 
contract, undeva în jurul a 400.000 de lei", a spus Nicolae 
Badea.

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 2022 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.

Nicolae Badea a dat cărțile 
pe față și a recunoscut că s-a 
implicat financiar la Dinamo

CFR Cluj a câștigat titlul cu 
numărul opt în Liga 1, al 
cincilea la rând, după victoria 
de pe teren propriu cu 
Universitatea Craiova, scor 
2-1, în penultima etapă a 
play-off-ului.

CFR Cluj va juca în turul 1 
p r e l i m i n a r  d i n  U E FA 
Champions League, pe 6/7 
iulie și 13/14 iulie.

Dan Petrescu vrea să facă 
schimbări importante în lot și 
un buget de 40 de milioane de 
euro, pentru a avea succes în 
cupele europene.

În direct la Digi Sport, Ioan 
Andone (62 de ani), campion 
cu CFR Cluj în 2008 și 2012, 
a declarat că bugetul echipei 
clujene este suficient de mare 
î n  a c e s t  m o m e n t  -  
aproximativ 20 de milioane 
de euro.

"CFR-ul nu e un fenomen, 

pentru că în opinia mea le mai 
t r e b u i e  î n c ă  5  t i t l u r i  
consecutive. Au mai fost 
antrenori pe acolo. E o echipă 
muncitoare, organizată bine 
defensiv. E un titlu meritat în 
opinia mea.

Cred că Europa League e 
posibilă cu doi sau trei 
jucători. Îi trebuie și puțin 
noroc. Cu 40 de milioane de 

euro buget, cum să nu te 
g â n d e ș t i  l a  g r u p e l e  
Champions League? Au 
ajuns Ferencvaros, Sheriff.

Nu erau bugete mari nici 
înainte. Când ne-am calificat 
cu Liberec și Basel, știți ce 
buget aveam? 12 milioane de 
euro. Elvețienii aveau 80 de 
milioane de euro. Se poate. 
Acum bugetul de la CFR e 
mult mai mare. Cel puțin încă 
jumătate peste ce am avut 
eu, cam 20 de milioane, cred. 

Au un buget bun", a spus Ioan 
Andone.

Cristi Balaj, președintele 
celor de la CFR Cluj, a 
declarat că nu îi va oferi un 
buget de 40 de milioane de 
euro lui Dan Petrescu, așa 
cum și-ar fi dorit antrenorul. 
Balaj susține că CFR Cluj 
poate face performanță și cu 
un buget mai mic dacă banii 
sunt investiți corect.

” D a c ă  c o m p a r ă m  
bugetele echipelor care sunt 
la acest nivel, e ușor de 
înțeles ce a vrut să zică. Noi 
încercăm să formăm o echipă 
c o m p e t i t i v ă  l a  n i v e l  
internațional. Vrem să ne 
calificăm cel puțin în grupele 
Europa League. E punctul 
meu de vedere. Dorința 
noastră principală a fost să 
câștigăm campionatul.

Avem pregătite anumite 
transferuri. Sunt jucători cu 
care am demarat discuții. E și 
o listă cu jucători la care vom 
renunța. Sigurjonsson a 
plecat. Nu aș vrea să dau 
nume. Azi am discutat 
această l istă. Nu vom 
pronunța nume pentru că 
este corect să discutăm cu 
jucătorii”, a declarat Cristi 
Balaj.

Campioana României 
este cap de serie în primul tur 
preliminar. Cel mai puternic 
posibil adversar este Lech 
Poznan, campioana Poloniei.

Patru veniri, trei plecări! Mișcările de trupe 
de la FCSB la finalul sezonului

Așteptări mari de la CFR Cluj în 
cupele europene
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