
Emoții, lacrimi de fericire și tristețe deopotrivă și 
speranțe mari pentru viitor. Pe toate le-au trăit la 
intensitate maximă absolvenții de liceu din Alexandria. 
Aceștia și-au luat lua “La revedere!”, în mod oficial, de la 
anii de liceu, în evenimentul devenit deja tradiție “Ziua 
absolventului”.

”Așa cum ne-am obisnuit deja, luna mai a fiecarui an 
este una specială pentru absolvenții liceelor din 
municipiul nostru. Îmbrăcați în robe, elevii celor șase 
licee din Alexandria au mărșăluit pe străzile din 
Alexandria, de la liceele la care învațau, către Parcul 
Pădurea Vedea, unde părinții, bunicii și prietenii le-au fost 

alături într-una dintre cele mai emoționante zile din viața 
unui elev”, se arată într-un comunicat de presă al 
Primăriei Alexandria.

Zi plină de emoții pentru cei 845 de absolvenți de liceu 
din Alexandria. Elevii din ani terminali au fost sărbătoriți, 
astăzi, în prezența profesorilor, a familiei și a prietenilor, 
într-o atmosferă de sărbătoare. Veseli, dar și cu o uşoară 
nostalgie la gândul celor patru ani de liceu, adolescenții 
și-au făcut apariția în Parcul Pădurea Vedea din 
Alexandria îmbrăcați în robe.

(Continuare  în  pagina  2)

Recent, Comisia Europeană a 
propus o măsură excepțională 
finanțată din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) 
pentru a permite statelor membre să 
plătească o sumă forfetară unică 
f e rm ie r i l o r  ș i  î n t r ep r i nde r i l o r  
agroalimentare afectate de creșteri 
semnificative ale costuri lor de 
producție. Creșterile prețurilor, în 
special la energie, îngrășăminte și 

hrană pentru animale, perturbă sectorul agricol și comunitățile rurale, generând 
probleme de lichiditate și de flux de lichidități pentru fermierii și micile 
întreprinderi rurale care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, 
comercializării sau dezvoltării de produse agricole, iar sprijinul va atenua 
perturbările pieței și va contribui astfel la securitatea alimentară mondială.

(Continuare  în  pagina  4)

Adormiții noștri guvernanți în frunte 

cu și mai adormitul nostru președinte n-

au observat că înalții oficiali maghiari au 

făcut din Transilvania o destinație 

turistică preferată. Numai că ei uită să 

se dezbrace la graniță de hainele 

oficiale și nu se duc să se trateze la 

Balvanyos sau Sovata, ci participă la 

manifestări legate de istoria Ungariei 

Mari, inaugurează sedii și dezvelesc 

statui în dispreț total față de normele 

diplomatice și de bun simț.

(Continuare  în  pagina  3)

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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Sprijin pentru fermierii din UE
Pamfletul din nou

Maghiarii umblă cu borna vopsită

Liceenii din Alexandria au sărbătorit 
ZIUA ABSOLVENTULUI



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Vremea va fi în regeneral 
normală pentru această 
perioadă în următoarele două 
săptămâni.

Totuși, vom avea și zile în 
care temperaturile vor depăși 
în unele regiuni 30 de grade 
Celsius, se arată în prognoza 
publicată de Administrația 
Națională de Meteorologie.

În Muntenia, cea mai mare 
parte a intervalului va fi 
caracterizată de vreme caldă, 
cu temperaturi maxime de 26-

29 de grade şi minime de 12-
16 grade, iar în perioada 26-
27 mai şi posibil în jurul datei 

de 3 iunie va fi chiar 
călduroasă, în medie cu 30-
32 de grade la amiază. Valori 

termice mai modeste vor fi 
posibile în 29 şi 30 mai când, 
mediat regional, se vor 
înregistra 22-24 de grade ziua 
şi 9-13 grade noaptea.

Ploi mai frecvente sunt 
estimate pentru perioada 29-
30 mai, în restul timpului 
fenomene de instabilitate 
atmosferică fiind posibile pe 
arii restrânse, astfel că 
regimul pluviometr ic al  
întregului interval de referinţă 
va fi deficitar.

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.
***

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

(urmare  din  pagina  1)
Șefii de promoție au primit diplome și flori din partea 

viceprimarul municipiului Alexandria, Ene Ionela.

- Spătaru Tiberiu din cadrul Liceului Tehnologic Nr. 1;
- Filip Lucan Vanesa și Stoican Ștefan din cadrul Liceului 

Teoretic “Alexandru Ghica”; 
- Cartojanu Marian Alexandru din cadrul Liceul Tehnologic 

“Nicolae Bălcescu”;
- Surdu Diana Ștefania și Bîrcă Daniela Isabela din cadrul 

Colegiului Naţional Pedagogic “Mircea Scarlat”;
- Cioboată Cristina Daria și Moțoi Neaga Maria Alexia din 

cadrul Colegiului Naţional “Alexandru Ioan Cuza” și
- Marinescu Marius Cristian din cadrul Liceului Teoretic 

“Constantin Noica”.
Ziua de astăzi a fost încărcată cu momente frumoase și 

mari emoții, o zi ce va rămâne cu certitudine în inimile și în 
mintea tinerilor pentru totdeauna, la fel ca întregii ani de liceu.

Pentru absolvenții de clasa a XII-a urmează două etape 
foarte importante – bacalaureatul și admiterea la facultate. 
Cei mai mulți dintre elevii prezenți la eveniment au speranța 
că vor trece cu brio peste ambele examene.

Momentul emoționant s-a încheiat cu tradiționala aruncare 
a tocilor în aer.

Claudiu DUMITRACHE

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

Liceenii din 
Alexandria au sărbătorit 

ZIUA ABSOLVENTULUI

Ministrul Familiei, Gabriela Firea a 
prezentat, luni, într-o postare pe Facebook, 
cifrele privind consumul de droguri în rândul 
tinerilor, arătând că în România, cifrele oficiale 
sunt înspăimântătoare, fiind 1,2 milioane de 
consumatori ocazionali, iar unul din patru 
bucureşteni între 12 şi 65 de ani a încercat 
măcar o dată substanţe interzise.

Ministrul Familiei afirmă, despre consumul 
de droguri în rândul tinerilor, chiar a 
adolescenţilor, că nu mai este doar un 
scenariu de film, ci o realitatea sumbră a 
realităţii.

”Chiar şi în România, cifrele oficiale sunt 
înspăimântătoare:  1 ,2  mi l ioane de 

consumatori ocazionali. M-am întâlnit cu Gigel 
L a z ă r ,  p r e ş e d i n t e l e  F e d e r a ţ i e i  
Neguvernamentale Antidrog, unul dintre cei 
mai aprigi luptători împotriva acestui fenomen 
îngrijorător. Statisticile naţionale nu trebuie 
neglijate. Avem peste 16% dintre tineri care au 
încercat măcar o dată droguri sau chiar le 
consumă ocazional. În Capitală, cifrele sunt şi 
mai rele: unul din patru bucureşteni între 12 şi 
65 de ani a încercat măcar o dată substanţe 
interzise” afirmă ministrul.

Gabriela Firea precizează că ”trebuie să-i 
facem pe tineri să înţeleagă riscurile la care se 
expun şi cum li se poate schimba viaţa pentru 
totdeauna”.

Cifre înspăimântătoare privind consumul 
de droguri în România

Vreme caldă, lipsită 
de precipitații, în următoarele două săptămâni
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Vineri, 27 mai, liberalii se 
reunesc la Poiana Brașov 
pentru ședința de Consiliu 
Național acolo unde vor avea 
loc alegeri pentru câte o 
funcție de secretar general al 
PNL, prim-vicepreședinte și 
vicepreședinte al formațiunii.

La eveniment vor participa 
1.000 de delegați care vor vota 
pentru mai multe funcții, 
marcând astfel o resetare a 
raportului de forțe din interiorul 
PNL. Noile alegeri din partid 
reprezintă o lovitură și pentru 
fostul președinte al formațiunii 
Ludovic Orban, care anul 
trecut a demisionat din PNL 
pentru a forma Forța Dreptei.

C o n f o r m  a n a l i ș t i l o r  
contactați de Ziare.com, 
schimbarea lui Cîțu de la 
fruntea partidului a deschis 
drumul și pentru o resetare a 
polilor de putere din partid. 
Concret, cei care au ieșit 
pierzători după congresul din 
toamna trecută în care Cîțu 
era încoronat la fruntea PNL 
au rămas fără un motiv 
îndeajuns de bun pentru a 
demisiona la rândul lor din 
PNL și a i se alătura lui Orban.

Una dintre funcții, cea de 
secretar general, va fi ocupată 
cel mai probabil de Lucian 
Bode, care ocupă interimar 
postul după demisia lui Dan 
Vîlceanu. Pe locul de prim-
vicepreședinte care va fi lăsat 
vacant de Bode urmează să se 
lupte mai mulți l iberali. 
Conform unor surse politice, 
unul dintre cei care vor 
candida pentru acest post este 
eu ropa r lamen ta ru l  Dan  
Mo t reanu ,  ce l  ca re  în  
decembrie anul trecut critica 
conducerea partidului de a 
negocia cu PSD pentru 
formarea guvernului. Membru 
PNL de peste 30 de ani și în 
prezent lider al filialei din 

Giurgiu, Motreanu era văzut în 
urmă cu o lună drept marele 
favorit pentru a prelua această 
funcție.

Scena conf runtăr i i  a  
devenit mai complicată după 
ce, conform surselor citate, în 
cursa pentru funcția de prim-
vicepreședinte a intrat și 
ministrul Energiei Virgi l  
P o p e s c u .  Î n  u l t i m e l e  
săptămâni acesta a fost văzut 

la numeroase evenimente 
alături de premierul Nicolae 
Ciucă. Totodată, este printre 
singurii liberali care a rămas 
ministru sub umbrela a trei 
premieri PNL. Între 2007 și 
2008 acesta a fost secretar de 
stat în Departamentul pentru 
Dialog Social din Guvernul 
R o m â n i e i ,  i a r  a p o i  
vicepreședinte al Autorității 
Naționale pentru Restituirea 
P r o p r i e t ă ț i l o r  ( a u g u s t -
octombrie 2013), după care 
secretar de stat în Ministerul 
Economiei (noiembrie 2013-
februarie 2014). Doi ani mai 
târziu ajunge deputat PNL de 
Mehedinți, iar din 4 noiembrie 
2019 a fost ministru al 
Economiei.

Un alt nume vehiculat că ar 
putea participa la alegeri a fost 
și cel al europarlamentarului 

Gheorghe Falcă, membru cu 
state vechi în PDL, fost primar 
al Aradului și fin al fostului 
președinte Traian Băsescu.

În cadrul PNL în total există 
pa t r u  f unc ț i i  de  p r im -
vicepreședinte. În prezent, 
acestea sunt ocupate de către 
Gheorghe Flutur, Rareș 
Bogdan, Lucian Bode (care va 
d e m i s i o n a )  ș i  I u l i a n  
Dumitrescu.

Ultima funcție pe care 
liberalii se vor confrunta este 
cea de vicepreședinte în 
domeniul apărării, lăsată 
liberă de către premierul 
Nicolae Ciucă după ce a fost 
ales președinte al partidului. 
Unul dintre principalii favoriți 
pentru această funcție este 
primarul Constanței Vergil 
Chițac. Cu șanse este văzută 
ș i  senatoarea N ico le ta  
Pauliuc, președintă a Comisiei 
de apărare din Senat.

Biroul Național al PNL este 
format dintr-un secretar 
g e n e r a l ,  p a t r u  p r i m -
v i c e p r e ș e d i n ț i ,  2 4  
vicepreședinți, trezorier și 18 
membri, lideri ai organizațiilor 
județene. Consiliul Național 
este cel care alege noul Birou 
Executiv prin vot secret.

(urmare  din  pagina  1)

Deunăzi, în județul în care președintele Iohannis se 

chinuie să bage bila în gaură la partidele de golf, a venit să-

și ardă caloriile prin parcuri noul președinte al Ungariei, 

Katalin Novak. Deși vizita e anunțată ca fiind una privată, 

doamna cu alură de manechin abia ieșit din branșă, a 

participat la manifestări unde, printre participanți, se 

aflau numeroase oficialități locale, de la primarul Capitalei 

Marii Uniri, președintele CJ și prefect, până la 

reprezentantul Ministerului Culturii, care s-au făcut preș 

în fața doamnei președinte și a popilor papistași, care au 

pus mână de la mână să-i ridice statuie principelui maghiar 

Bethlen, chiar în interiorul cetății, lângă Universitatea “1 

Decembrie 1918” Alba Iulia.

Asta în timp ce statuia lui Avram Iancu este amplasată 

în alt colț anodin al municipiului, ceea ce l-a determinat pe 

senatorul social-democrat Cătălin Mărieș să bage bețe-n 

roțile manifestării, punând pe peluză, la picioarele statuii 

principelui, un portret al Crăișorului Avram Iancu.

Abia după ce Katalin Novak și Kelemen Hunor au făcut 

niște declarații “otrăvite” iar focoasa unguroaică s-a pozat 

lângă o bornă vopsită în culorile Ungariei, așezată pe Piatra 

Secuiului, “desprinzând” Ținutul Secuiesc de restul țării, 

cei de la Ministerul de Externe s-au trezit din somnul cel 

de moarte și au bâiguit ceva. Iar președintele Iohannis a 

rămas mut ca o lebădă.

Iar în vreme ce oficilii noștri dorm în pantofi de firmă, 

Budapesta investește masiv în zonele cu populație 

majoritar maghiară și nu e departe ziua când Deșteaptă-te 

române va fi interzis la Sfântu Gheorghe sau Miercurea 

Ciuc.

Pentru că ungurii dovedesc de ani de zile că sunt cioara 

vopsită a politicii autohtone și au ajuns să umble azi, fără 

jenă, și cu borna vopsită.

Șt. B.

Maghiarii 

umblă cu borna vopsită

Pamfletul din nou

PSD o propune 
pe Ioana Bran în 
f u n c ţ i a  d e  
secretar general 
a d j u n c t  a l  
C a m e r e i  
Deputaţilor.

Potrivit unei 
i n f o r m ă r i  
transmise, luni, 
B i r o u l u i  
p e r m a n e n t  a l  
C a m e r e i  d i n  
partea liderului 
deputaţilor PSD, 
Alfred Simonis, 
social-democraţii 
o nominalizează 
pentru această 
funcţie pe Ioana 
Bran, fost ministru 
al Tineretului şi 
Sportului şi fost 
deputat în legislatura 2016-2020.

Camera Deputaţilor urmează să voteze propunerea 
PSD într-o şedinţă de plen din această săptămână.

Votul este secret cu buletine de vot.
În prezent, Camera Deputaţilor are trei secretari 

generali adjuncţi: George Ionuţ Dumitrică, István Gaspar şi 
Cătălin Mihalache. Secretar general al Camerei este Silvia 
Mihalcea.

Propunerea PSD pentru 
funcția de secretar general 

adjunct al Camerei Deputaților

Aparatul bugetar din interiorul Guvernului 
Ciucă se mărește aproape de la săptămână la 
săptămână după ce luni, 23 mai, premierul a 
aprobat o Hotărâre de Guvern (HG) pentru 
majorarea numărului de posturi în ministerul 
Investițiilor cu nu mai puțin de 500 de angajați.

Conform HG-ului aprobat luni referitor la 
organizarea și funcționarea Ministerului 
Investițiilor și Proiectelor Europene, numărul 
posturilor a fost suplimentat cu 564, ajungându-
se de la 1407 angajați la 1943.

Și numărul funcțiilor de conducere a fost 
umflat. Astfel, în ministerul condus de Marcel 
Boloș au apărut o majorare a numărului de 

secretari de stat de la 5 posturi la 8, apoi două 
posturi de subsecretar de stat și o majorare a 
numărului de secretari generali adjuncți de la 2 
la 4 posturi.

Executivul a motivat creșterea de la 
ministerul Investițiilor cu implementarea 
Planului Național de Reziliență și Redresare 
(PNRR). „De asemenea, sunt luate în 
considerare noile programe operaționale 
gestionate de minister și obiectivele asumate 
de Guvern în fața Comisiei Europene. Măsurile 
incluse în actul normativ vin în sprijinul derulării 
activităților curente aferente perioadei de 
programare 2014-2020, cât și din perspectiva 
atribuțiilor ce le vor primi pe următoarea 
perioadă de contractare. Totodată, măsurile au 
în vedere asigurarea unui management 
financiar eficient şi eficace al fondurilor şi al 
capacității de absorbție”, a transmis Guvernul.

Și la ministerul Mediului au avut loc 
modificări, însă la un nivel mult mai redus. 
Conform unei alte HG, în cadrul ministerului a 
fost înființată încă o funcție de secretar general-
adjunct, precum și un post de execuție. 
Anterior, în luna martie, au fost create alte 60 de 
posturi.

Cine sunt liberalii care se bat pentru 
funcția de prim-vicepreședinte

Premierul Ciucă a umflat din nou personalul 
din ministere
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După adoptarea măsuri i  de către 

colegiuitori, ea va permite statelor membre să 
decidă să utilizeze fonduri de până la 5% din 
bugetul lor din cadrul FEADR pentru perioada 
2021-2022 pentru a sprijini în mod direct 
veniturile fermierilor și IMM-urilor care își 
desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, 
comercializării sau dezvoltării de produse 
agricole.

Măsura reprezintă un buget potențial de 1,4 
miliarde EUR pentru întreaga UE. Statele 
membre trebuie să direcționeze acest sprijin 
către beneficiarii care sunt cei mai afectați de 
criza actuală și care sunt implicați în economia 
circulară, în gestionarea nutrienților, în 
utilizarea eficientă a resurselor sau în metode 
de producție ecologice și nepericlitante pentru 
climă. Fermierii și IMM-urile selectate ar putea 
primi până la 15 000 EUR și, respectiv, 100 000 
EUR. Plățile trebuie efectuate până la 15 
octombrie 2023. Pentru a face uz de această 
posibilitate excepțională, statele membre vor 
avea obligația să transmită o modificare a 
programului șor de dezvoltare rurală prin care 
se introduce această nouă măsură.

Această propunere excepțională urmează 
pachetului de sprijin în valoare de 500 de 
milioane EUR pentru fermierii din UE, adoptat 
la 23 martie. Prin aceste două măsuri, Comisia 
încurajează statele membre să sprijine fermierii 
implicați în practici sustenabile.

În plus, în acest context, Comisia intensifică 
monitorizarea principalelor piețe agricole 
afectate de război. În urma unei decizii 
publicate, statele membre vor avea obligația să 
notifice Comisiei nivelul lor lunar de stocuri de 
cereale, semințe oleaginoase, orez și semințe 
certificate ale acestor produse, care sunt 
deținute de producători, angrosiști și operatori 
relevanți.

Comisia Europeană a lansat și un tablou de 
indicatori specifici care prezintă statistici 
detaliate și actualizate privind prețurile, 
producția și comerțul cu grâu pentru morărit, 
porumb, orz, rapiță, ulei de floarea-soarelui și 
boabe de soia la nivelul UE și la nivel mondial. 
El oferă operatorilor de pe piață o imagine 
exactă și actualizată a disponibilității mărfurilor 
esențiale din sfera alimentelor și a hranei 
pentru animale.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Redeschiderea târgurilor de animale pe întreg teritoriul 
țării pare să fie o chestiune de timp, mai precis de câteva 
săptămâni, potrivit afirmațiilor făcute de vicepreședintele 
Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor (ANSVSA), Ioan Oleleu, în direct la AGRO TV, în 
emisiunea ”Agricultura la Raport”.

Întrebat de realizatorul Ovidiu Ghinea dacă există 
posibilitatea ca aceste târguri să se redeschidă în curând, 
vicepreședintele ANSVSA a precizat că această măsură a 
fost deja discutată inclusiv cu ministrul agriculturii, Adrian 
Chesnoiu, iar șansele ca ea să se înfăptuiască sunt extrem 
de mari.

”Târgurile s-au închis din cauza evoluției pestei porcine 
africane la nivel național și aș putea să vă spun că, în 
momentul de față, avem împreună cu conducerea ANSVSA o 
analiză pe care o s-o finalizăm în perioada imediat 
următoare, și analizăm posibilitatea deschiderii târgurilor de 
animale la nivel național pentru animale, altele decât specia 
porcină.

Și noi, ca și profesie, ca și medici veterinari, avem un 
interes de a menține și crește numărul de animale la nivelul 
României, iar cred că acest lucru se va produce, având în 
vedere și evoluția favorabilă a focarelor de pestă porcină 
africană. Este un deziderat al serviciilor veterinare să vedem 
că aceste obiective funcționează și să ne întoarcem la 
normalitate.

Redeschiderea târgurilor de animale a fost o chestiune 
discutată și cu domnul ministru Chesnoiu, și dânsul susține 
un astfel de demers. Procentul probabilității redeschiderii 
târgurilor se apropie de 100%. S-ar putea să luăm decizia ca 
în anumite zone, acolo unde mai avem focare și presiunea 
virală este mare, să nu se deschidă; un rol important îl vor 
avea centrele locale de combatere a bolilor, care în funcție de 
evoluția pestei porcine, pot să ia decizii de oprire atunci când 
situația o va impune”, a precizat Dr. Ioan Oleleu pentru AGRO 
TV.

ED Teleorman:

Sprijin pentru fermierii din UE

Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Teleorman derulează 
o acțiune de prevenire a 
îmbolnăvirilor profesionale 
determinate de stresul    
profesional prin sesiuni de 
informare și acțiuni de control 
în trimestrele I-IV din anul 
2022.

Obiectivele acestei acțiuni 
sunt: promovarea unui mediu 
de muncă sigur și sănătos 
prin combaterea riscurilor 
psihosociale evaluate la 
sursă și diminuarea acestora; 
stabilirea măsurilor care se 
impun pentru prevenirea 
producerii unor evenimente 
grave lucrătorilor din cauza 
r i scu r i l o r  ps ihosoc ia le  
existente la locul de muncă; 
c o n ș t i e n t i z a r e a  ș i  
consultarea angajatorilor și a 
l u c r ă t o r i l o r  p r i v i n d   
implementarea măsurilor de 
securitate și sănătate în 
muncă pentru creșterea stării 
de bine la  locul de muncă; 
încurajarea schimbului de 
informații și bune practici în 
aplicarea reglementărilor de 
securitate și sănătate în 
muncă.

Riscurile psihosociale și 
stresul la locul de muncă se 
numără printre cele mai mari 
provocări în materie de 
securitate și sănătate în 
muncă ,  cu  un  impac t  
semnificativ asupra sănătății 
oamenilor, organizațiilor și 
economiilor naționale.

Acestea sunt generate de 
conceperea, organizarea și 
gest ionarea precară a  
a c t i v i t ă ț i i ,  l a  n i v e l u l  
angajatorilor, precum și de un 
c o n t e x t  s o c i a l  
necorespunzător la locul de 
muncă și pot avea efecte 
negative pe plan psihologic, 

fizic sau social.
Printre condițiile de lucru 

care determină r iscur i  
psihosociale se numără: 
volumul excesiv de muncă; 
cerințele contradictorii și lipsa 
de claritate privind rolul pe 
care îl are de îndeplinit 
lucrătorul; instruirea nu se 
face la timp sau nu este 
suficientă; lipsa de implicare 
în luarea deciziilor care 
afectează lucrătorul și lipsa 
de influență asupra modului 
de desfășurare a activității; 
schimbările organizatorice 
gestionate necorespunzător, 
nesiguranța loculu i  de 
m u n c ă ;  n e e f e c t u a r e a  

examenului  medical  la  
angajare,  per iodic sau 
reîntoarcerea la muncă; 
comunicarea ineficientă, 
lipsa de sprijin din partea 
conducerii sau a colegilor; 
hărțuirea psihologică și 
sexuală, violența din partea 
terților.

Un mediu psihosocial 
f a v o r a b i l  s p o r e ș t e  
performanțele și dezvoltarea 
p e r s o n a l ă ,  p r e c u m  ș i  

bunăstarea psihică și fizică a 
lucrătorilor, astfel încât 
acțiunea se va concentra pe 8 
domenii de activitate care se 
consideră cu risc psihosocial 
c rescu t  ș i  va  imp l i ca  
angajatorii și lucrătorii să 
identifice, să conștientizeze și 
să găsească soluții pentru 
r e d u c e r e a  r i s c u r i l o r  
psihosociale alătur i  de 
medicul de medicina muncii, 
în vederea prevenirii timpurii 
a  u n o r  d e z e c h i l i b r e  
psihosociale care ar putea 
provoca îmbolnăviri și decese 
la locul de muncă.

Acțiunea de control se va 
desfășura la angajatori din 

sectorul public și privat care 
desfăşoară activităț i  în 
următoarele domenii de 
a c t i v i t a t e :  i n d u s t r i a  
alimentară, industria textilă, 
p roduc ț ia  de  p iese  ș i  
a c c e s o r i i  p e n t r u  
a u t o v e h i c u l e ,  c o m e r ț ,  
a d m i n i s t r a ț i e  p u b l i c ă ,  
î n v ă ț ă m â n t ,  s ă n ă t a t e ,  
activități de protecție și gardă.

Cornelia RĂDULESCU

ITM Teleorman:

Acțiune pentru prevenirea îmbolnăvirilor 
determinate de stresul profesional   

Acordarea unui sfert din diferența de salariu în conformitate 
cu legea salarizării unitare cuvenită salariaților din sistemul 
public este una din deciziile anunțate în urma ședinței liderilor 
din coaliție de guvernare, potrivit G4Media.ro. Acest nou pachet 
de măsuri sociale și economice, numit ”Sprijin pentru România”, 
este în valoare de 1,1 miliarde euro. 

Măsurile propuse sunt următoarele:
Amânarea pentru 9 luni a ratelor la bănci pentru cetățenii și 

companiile care se confruntă cu dificultăți financiare din cauza 
crizelor multiple din ultima perioadă.

Acordarea unui sfert din diferența de salariu  în conformitate 
cu legea salarizării unitare cuvenită salariaților din sistemul 
public.

 Acordarea unui sprijin unic de 700 de lei pentru toți 
pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei.

Măsurile vor fi aplicate la data de 1 iulie 2022.
Totodată, Guvernul va lua măsuri pentru consolidarea fiscală 

și respectarea angajamentelor privind deficitul public, astfel:
Diminuarea cheltuielilor bugetare cu cel puțin 10%, cu 

excepția celor cu investițiile, salariile, pensiile și asistența 
socială

Suspendarea angajărilor la stat începând cu 1 iulie.
Creșterea colectării veniturilor la bugetului general 

consolidat al statului cu 10 miliarde de lei.
Accelerarea absorbției fondurilor europene din cadrul 

programelor operaționale și al PNRR. În acest sens, Coaliția va 
efectua o evaluare lunară a stadiului absorbției

Nu este făcută nicio referire specifică la cadrele didactice și la 
personalul din învățământul public, dar nu există nici excluderea 
acestora. Un sfert din diferența până la grila prevăzută de Legea 
153/2017 ar însemna o sumă similară cu cea primită de 
profesori în luna februarie 2022, după ce Guvernul a adoptat o 
creșterte de circa 4,5% pentru personalul didactic de la 
începutul acestui an.

Anunțul a venit chiar în momentul în care sindicatele 
profesorilor au anunțat proteste în fața Guvernului.

ANSVSA se pregătește
 să redeschidă târgurile 

de animale

Coaliția de Guvernare a decis: 

„Acordarea unui sfert din diferența 
de salariu, în conformitate

 cu legea salarizării unitare, 
cuvenită salariaților din

sistemul public”
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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



Media din gimnaziu ar putea să nu mai conteze 
la admiterea la liceu, după ce Legea educației 
naționale va fi modificată. E un scenariu pe care îl 
susține chiar ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, 
care a declarat, la Digi24, că notele și-au pierdut 
foarte mult din relevanță.

Prezent la emisiunea "În fața ta", ministrul 
Educației a fost întrebat dacă media din anii de 
studiu va conta în continuare la Evaluarea 
Națională. 

Sorin Cîmpeanu: Este un aspect pe care mi-aș 
dori să îl clarificăm. Atunci când pachetul legislativ 
va fi în consultare publică, voi urmări cu mare 
interes acest aspect, dacă e cazul să mai conteze 
mediile din gimnaziu pentru repartiția în liceu. În 
lipsa unei evaluări standardizate, notele și-au 
pierdut foarte mult din relevanță. Dacă și-au 
pierdut foarte mult din relevanță, să le mai și 
premiem, luându-le în calcul la examene din 
momente importante pentru copii nu cred că este 
fair.

În ceea ce privește subiectele la evaluarea 
națională, Ministrul Educaţiei a declarat recent că 
acestea, alături de cele pentru bacalaureat, vor fi 
"perfect adaptate" perioadei de doi ani în care 
elevii au învăţat în condiţii de criză sanitară.

"Vom avea şi voinţa şi înţelepciunea necesară 
în concepţia subiectelor pentru aceste probe 
naţionale încât să nu fie elevii aceia care vor fi 
nevoiţi să plătească", a spus Sorin Cîmpeanu.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Creierul este una dintre cele mai uimitoare și 
complicate părți ale corpului uman, dar ocupă doar o 
fracțiune din organism. Dar, destul de ciudat, sunt atât 
de multe pe care omul nu știe despre materia cenușie.

Una dintre cele mai interesante lucruri despre creier 
este faptul că acesta nu doare. Motiv pentru care 
medicii efectuează intervenții chirurgicale pacienților în 
timp ce sunt treji. Potrivit speciliștilor, creierul conține 
straturi de acoperiri și vase de sânge care conțin 
receptori pentru durere, însă creierul în sine nu are 
acești receptori.

Când o persoană are o durere de cap, de exemplu, 
este adesea considerată ca o durere care provine din 
creier, dar de fapt nu este cazul. Cu toate acestea, 
mușchii și pielea din jurul creierului pot simți durere.

Creierul unui adult cântărește în medie între 1300 și 
1400 de grame.

Aproximativ 75 la sută din creier este alcătuit din 
apă. Aceasta înseamnă că deshidratarea, chiar și în 
cantități mici, poate avea un efect negativ asupra 
funcțiilor creierului.

Creierul uman va crește de trei ori dimensiunea lui în 
primul an de viață. Continuă să crească până la vârsta 
de aproximativ 18 ani.

Creierul unui om conține aproximativ o sută de 
miliarde de neuroni.

Este un mit că oamenii folosesc doar 10% din 
funcțiile creierului. De fapt, le folosim pe toate. Chiar 
folosim mai mult de 10 la sută când dormim.

Informațiile circulă între neuronii din creier pentru tot 
ceea ce vedem, gândim sau facem. Acești neuroni 
mută informațiile cu viteze diferite. Cea mai rapidă 
viteză pentru transmiterea informațiilor între neuroni 
este de aproximativ 250 mph.

Se crede că visele sunt o combinație de imaginație, 
factori fiziologici și factori neurologici. Ele dovedesc că 
materia cenușie funcționează chiar și atunci când 
dormim.

Înghețarea creierului este într-adevăr o 
ganglionevralgie sfenopalatină. Se întâmplă când 
mănâncăm sau bem ceva rece. Se răcesc vasele de 
sânge și arterele din spatele gâtului, inclusiv pe cele 
care duc sângele la creier. Acestea se strâng atunci 
când sunt reci și se deschid din nou când sunt din nou 
calde, provocând durere în frunte.

Creierul uman devine mai mic pe măsură ce 
îmbătrânim. Acest lucru se întâmplă de obicei cândva 
după vârsta mijlocie.

În timpul procesului de mumificare, egiptenii scot de 
obicei creierul prin nas.

Potrivit Health Line, alcoolul afectează creierul în 
moduri care includ vedere încețoșată, vorbire neclară, 
mers instabil și multe altele. Acestea dispar de obicei 
odată ce devenim treji din nou. Cu toate acestea, dacă 
bem des pentru perioade lungi de timp, există dovezi că 
alcoolul ne poate afecta permanent creierul și nu-și mai 
revine odată ce ne trezim din nou. Efectele pe termen 
lung includ probleme de memorie și unele funcții 
cognitive reduse.

Creierul folosește 20% din oxigenul și sângele din 
corpul nostru.

Curiozități 
despre creierul uman

Eliminarea vechimii de cel 
puțin 75 de ani dintre criteriile de 
desemnare a titlului de colegiu 
național a fost menționată de 
ministrul Educației, Sorin 
Cîmpeanu, ca posibilă soluție 
pentru a “susține performanța”. 
“Sunt școli foarte, foarte bune și 
ar merita titulatura de colegiu 
național”, dar care nu au 
vechimea necesară, a afirmat el 
într-un interviu acordat sâmbătă 
postului Digi 24.

Potrivit ministrului, “o școală 
care are doar 30 de ani nu o să 
mai lupte că știe că îi mai trebuie 
încă 45 de ani, dar dacă elimini 
acest criteriu păstrând toate 
celelalte criterii de calitate – 
pentru că sunt foarte multe 
criterii de calitate în obținerea 
statutului de colegiul național – 
cred că poți să induci o motivație 
pentru performanță.”

Metodologia actuală de 
acordare a titlului de Colegiu 
național, ce datează din 2013, 
prevede că, pentru a obține 
acest t i t lu, o unitate de 
învățământ trebuie: Să aibă o 
contribuție deosebită privind 
dezvoltarea învățământului, 
științei, culturii și sportului; Să 
aibă o activitate educativă, 
pedagogică și științifică și 
performanțe profesionale care 
să se reflecte în rezultatele 

obținute de elevi la concursurile 
s p e c i f i c e  n a ț i o n a l e  ș i  
internaționale; Să aibă o 
perioadă de activitate de peste 
75 de ani, cu statut de liceu 
teoretic; Să aibă un personal 
didactic de calitate dovedită 
(prin mai multe criterii); Să aibă 
absolvenți a căror calitate este 
dovedită (mai multe criterii); Să 
aibă cel puțin două specializări 
acreditate; Să implementeze cel 
puțin un proiect de finanțare 
externă, de mobilitate sau de 
dezvoltare în ultimii 5 ani.

Sorin Cîmpeanu, la Digi 24: 
“Pe componenta de susținere a 
performanței aș încuraja și mai 
mult, spre exemplu, cele 212 
colegii naționale care, pentru a 
ajunge colegii naționale, au 
îndeplinit o serie de criterii, nu 
numai criteriul de vechime… 
Sunt unul dintre persoanele 

ca re  ap rec iază  t rad i ț i a ,  
apreciază trecutul, dar spune că 
oricât de glorios ar fi trecutul, 
suntem obligați să ne uităm la 
prezent și mai cu seamă la viitor.

Chiar și așa, cred că ar putea 
să capete statutul de colegiu 
național și fără cei 75 de ani 
vechime, am câteva exemple pe 
care o să vi le dau de școli care 
au mai puțin de 75 de ani 
vechime, dar sunt școli foarte, 
foarte bune și ar merita titulatura 

de colegiu național.
Ei, în aceste colegii naționale 

poate ar fi bine să ne gândim 
cum sus ț inem mai  b ine  
p e r f o r m a n ț a :  c l a s e  d e  
excelență, să fie cât mai multe 
dintre ele în regimul școlilor pilot 
pe care, iarăși, este un alt 
proiect drag mie pe care l-am 
demarat, acela al școlilor pilot, 
care să se poată organiza 
inc lus iv  d in  perspec t iva  
admiterii în liceu, să luăm în 
considerare și criteriile pe care 
și le dorește fiecare dintre 
aceste școli au dovedit că sunt 
bune. Și să fie un lucru 
aspirațional și pentru alte școli 
care, repet, să poată deveni 
colegii naționale chiar dacă nu 
au 75 de ani vechime. Pentru că 
dacă le impui criteriul acesta, o 
școală care are doar 30 de ani 
nu o să mai lupte că știe că îi mai 
trebuie încă 45 de ani, dar dacă 
elimini acest criteriu păstrând 
toate celelalte criterii de calitate 
– pentru că sunt foarte multe 
criterii de calitate în obținerea 
statutului de colegiul național – 
cred că poți să induci o motivație 
pentru performanță.”

Colegiile naționale pot avea 
doar clase de liceu pentru 
profilul teoretic, nu și tehnologic 
ca celelalte colegii/licee. Se 
bucură de un prestigiu în rândul 
elevilor și al angajaților, iar asta 
duce în mod aproape sigur la 
a s i g u r a r e a  p l a n u l u i  d e  
școlarizare. De regulă, la 
c o l e g i i l e  n a ț i o n a l e  s e  
suplimentează clase, în timp ce 
la liceele normale se reduc.

Miza ar putea fi faptul că 
pentru colegiile naționale, 
considerate „licee de top”, s-ar 
putea permite organizarea unei 
sesiuni de admitere înainte de 
Evaluarea Națională de la clasa 
a VIII-a, pentru un număr de 
locuri sau pentru toate locurile, 
după cum anunța ministrul încă 
de la lansarea Raportului 
România educată, din iulie 
2021.

Media din clasele V-VIII 
ar putea să nu mai conteze la admiterea la liceu

Școlile ar putea obține statul de 
„colegii naționale” chiar dacă 

nu au 75 de ani vechime
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Unui şoricel îi plăcea să iasă din 

ascunzătoare, dar se temea teribil de 

pisică. A ieşit până la urmă. Ascultă cu 

atenţie şi percepe un zgomot uşor de 

labe pe parchetul din cameră. Apoi 

aude lătrături.

- Uf, e doar câinele. Drumul e 

liber...

Iese. Dar chiar în clipa aceea 

pisica îl prinde între gheare şi îi 

spune:

- Vezi ce bine este să ştii limbi 

străine?

***

Se întâlnesc doi melci:

- E departe restaurantul?

- Nu, nu e departe. O iei la stânga, 

iar joi o iei la dreapta.

Pastila de râs

Privește: convocarea consiliului local al municipiului Alexandria în ședință ordinară
Primarul municipiului Alexandria, județul Teleorman, având în vedere:
-prevederile art.134, alin. (3) lit. “a”, ale alin (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României, cu 

modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.154, alin. (5) si ale art. 196, alin (1) , lit. “b” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ al 

României, cu modificările și completările ulterioare;
D I S P U N E :
Art.1- Se convoacă Consiliul local al municipiului Alexandria în ședință ordinară pentru data de 30.05.2022, ora 14.00, 

la Clubul Pensionarilor din municipiul Alexandria.
Art.2 -(1). Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
   (2). Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii dezi indeplinesc conditiile prevăzute de art. 136 alin. (8) din 

Ordonanța de Urgența nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare.
Art.3- Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Biroul Cancelarie, 

Sisteme de Management în format letric sau pe site-ul Primăriei municipiului Alexandria ( www.alexandria.ro ) la secțiunea 
CONSILIUL LOCAL - “Proiecte de Hotărâri” în format electronic.

Art.4 - Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate 
pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria.

Art.5 - Amendamantele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris si se vor depune la Secretarul General 
al Municipiului Alexandria până cel târziu la data de 30.05.2022.

Art.6 - Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta dispoziție va fi transmisă Instituției 
Prefectului - Județul Teleorman pentru verificarea legalității și Secretarului General al Municipiului Alexandria pentru 
cunoaștere și punere in aplicare.

Proiectul ordinii de zi:
-Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local al Municipiului Alexandria pe anul 2022. 
- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al Municipiului 

Alexandria cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Teleorman pentru realizarea în comun a unor acțiuni 
și activități de interes public și local.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Protocolului de Colaborare dintre Municipiul Alexandria prin Consiliul Local 
al Municipiului Alexandria  cu Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Al. D. 
Ghica” Teleorman și Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman în vederea înființării Centrului de Prevenire a 
Criminalității și Educației pentru Siguranța Cetățeanului Alexandria.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectelor câștigătoare și finanțarea acestora de la bugetul local pe anul 
2022 pentru activități nonprofit de interes general, în bazaLegii nr. 350/2005.

-Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea acordului proprietarului în vederea organizării de șantier pentru obiectivul 
de investiții “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Alexandria prin adoptarea unui transport public ecologic”, pe 
terenul în suprafață de 7.839 mp, Nr. Cadastral 20578, aparținând domeniului privat de interes local al municipiului 
Alexandria, pe perioada execuției lucrărilor de construire.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor tehnici revizuiți pentru obiectivul de investiții,,Reabilitare 
clădire laboratoare la Liceul Tehnologic nr.1 Alexandria (fost Grup Școlar Tehnic)”.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea anexei la HCL nr. 140 /20 aprilie 2016 privind aprobarea 
regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr. 3 la HCL nr. 76/30.03.2022 privind aprobarea organigramei,  
ștatului de funcții, numărului de personal și Regulamentului de organizare și funcționare ale serviciului public de interes 
local  Direcția de Asistență Socială Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea Programului de execuție a lucrărilor de reparații, 
întreținere străzi și clădiri publice pentru anul 2022 în Municipiul Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local al municipiului 
Alexandria cu societatea comercială Servicii Publice Alexandria SRL, pentru realizarea în comun unor acțiuni și activități 
de interes public local.

- Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Servicii Publice Alexandria SRL pe 
anul 2022.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al SC Servicii Publice Alexandria SRL.
-Proiect de hotărâre cu privire la modificarea şi completarea anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Alexandria către SC Servicii 
Publice Alexandria SRL aprobat prin HCL nr. 65/31.03.2011.

- Proiect de hotărâre cu privire la AprobareaRaportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de 
gestiuneși a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2021 la S.C. Serviciul Sanitar 
Veterinar S.R.L.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de Gestiune 
și a Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 ale SC Primalex Proiect Tel SRL 
Alexandria.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune 
și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Administrația Străzilor, Construcții 
Edilitare SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de gestiune 
și Raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Servicii Publice Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, a Situațiilor financiar-contabile, a Raportului de 
gestiune și a raportului de activitate privind încheierea exercițiului financiar la data de 31.12.2021 S.C. TR 
ADMINISTRARE IMOBILE S.R.L.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Raportului de audit, Situațiilor financiar-contabile, Raportului de activitate 
al SC Parc Industrial Alexandria SRL și a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație privind încheierea 
exercițiului financiar la 31.12.2021 la SC Parc Industrial Alexandria SRL.

- Proiect de hotărâre cu privire la dezmembrarea unui teren aparținând domeniului public de interes local al 
municipiului Alexandria, situat în strada 1 Mai, zona Dig Vedea cu nr. cadastral 31264.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 23, situată în blocul G, str. Ion 
Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentruLocuințe .

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 6 situată in blocul D, str. Ion Creangă din 
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă apartamentului, 
proprietatea privată a Municipiului Alexandria .

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 11 situată în blocul P4, str. Șos. Turnu 
Măgurele, nr. 1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 13, situată în blocul D, str. Ion 
Creangă din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe si cota parte subsol aferentă 
apartamentului, proprietatea privată a Municipiului Alexandria.

-  Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 14 situată în blocul P3, str. Șos. Turnu 
Măgurele, nr. 1A din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării în rate a locuinței nr. 5 situată în blocul S2, sc.B, str. Dunării din 
municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

- Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea vânzării, cu plata integral, a locuinței nr. 8 situată în blocul S2, sc.B, str. 
Dunării din municipiul Alexandria, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe.

-Petiții și interpelări.

DISPOZIŢIE

Există două biserici în Romford 

cu acest nume, dar eu mă refer la 

vechea Biserică a Angliei, construită 

pe piața locului, adică Sf. Edward 

cunoscută și sub numele de Biserica 

Mărturisitoare pe care am avut 

ocazia să o văd.

Acest monument a fost finalizat 

în 1850 și se află pe un loc care a fost 

ocupat de o clădire religioasă încă 

din secolul al XIV-lea. Clădirea este 

compusă din material din Quadrant 

pe Regent Street, proiectat de 

marele John Nash și parțial demolat 

în anii 1840. Aceasta ar putea fi 

sursa abundenței bisericii de corbeli 

sculptate, reprezentând regi, 

regine, episcopi, un om verde și multe 

altele. În interior există trei 

splendide monumente funerare 

renascentiste, dintre care cel mai 

bogat este pentru eminentul umanist 

Sir Anthony Cooke și poate fi găsit 

pe peretele de nord al Bisericii.

Mihail TĂNASE

România reală
În scaunul cu 

rotile prin Londra.

 Biserica Sfântului 

Edward (Anglican)

 din Piața Romford



1818: S-a născut Jacob Burckhardt, scriitor și istoric 

elvețian (d. 1897).

1865: S-a născut Pieter Zeeman, fizician olandez, laureat 

al Premiului Nobel (d. 1943).

1899: S-a născut Alexandru S. Sanielevici, fizician român 

(d. 1969).

1908: S-a născut Costin Kirițescu, economist român, 

membru al Academiei Române (d. 2002).

1984 :  A  m u r i t  

Henr iette Yvonne 

Stahl, romancieră 

română (n. 1900).

1988: A murit Ernst 

Ruska, fizician german, 

laureat al Premiului 

Nobel (n. 1906).

2002: A murit Ștefan 

Augustin Doinaș, poet 

român (n. 1922).

2008: Phoenix Mars 

Lander amartizează în 

regiunea Valea Verde pe 

Marte pentru a căuta medii adecvate pentru apă și viață 

microbiană.
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07:00 Telejurnal matinal 07:16 3 
ceasuri bune 08:00 Telejurnal matinal 
08:16 3 ceasuri bune 09:00 Telejurnal 
09:07 3 ceasuri bune 10:00 Agrostrategia 
10:30 Fermierii Romaniei 11:00 Guşti! Şi 
apoi mănanci 11:30 Pofticioşi, la cratiţă! 
12:30 Tribuna partidelor parlamentare 
13:00 Atelier de sănătate 14:00 Telejurnal 
15:00 Convieţuiri 16:50 Banii tăi 17:40 
Dong Yi, concubina regelui 19:00 Dincolo 
de alb şi negru 20:00 Telejurnal 21:10 Taxi 
3 22:45 Breaking fake news 23:45 
Dincolo de alb şi negru 00:35 Vorbeşte 
corect!

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 Mai

S-ar putea sa aveti 
dificultati pe plan 
sentimental si sa fiti 
nevoit sa luati o 
decizie importanta. 
Astazi puteti sa va 
faceti proiecte de 
viitor si sa va folositi 
cunostintele teoretice. 

Tr a v e r s a t i  u n  
moment favorabil. 
Puteti avea succes in 
a c t i v i t a t i l e  
i n t e l e c t u a l e  s i  
sociale, ajutat fiind de 
farmecul personal si 
de ingeniozitatea de 
care dati dovada. 

Puteti sa va faceti 
planuri in legatura cu 
pornirea unei afaceri. 
Prietenii si partenerul 
de viata va sustin si 
va  a ju ta .  Dupa-
a m i a z a  a v e t i  o  
d i s p u t a  c u  u n  
membru al familiei. 

Va sfatuim sa nu 
va faceti un plan 
str ic t .  Dimineata 
sunteti nevoit sa 
faceti mai multe 
drumuri scurte, iar 
dupa-amiaza aveti 
ocazia sa rezolvati o 
problema financiara. 

Avet i  mu l t  de  
alergat pentru niste 
acte legate de o 
mos ten i re .  Sp re  
seara, va pregatiti sa 
plecati intr-o calatorie 
in interes familial, 
i m p r e u n a  c u  
partenerul de viata. 

Puteti sa va faceti 
planuri in legatura cu 
o afacere rentabila. 
Relatiile cu prietenii si 
cu rudele sunt foarte 
bune. După amiază, 
aveti musafiri care va 
f ac  o  deoseb i t a  
placere. 

Intuitia va ajuta sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in plan 
social. Va sfatuim sa 
profitati de acest 
moment favorabil. 
Rezultatele muncii de 
acum se vor vedea in 
curand. 

Aveti sansa sa gasiti 
un serviciu mai bine 
p la t i t  sau  sa  f i t i  
p r o m o v a t .  V a  
recomandam sa va 
consultati cu partenerul 
de viata. Tineti cont de 
sfaturile unei persoane 
cu experienta!

Diminea ta  s -a r  
putea sa intampinati 
probleme financiare, 
dar nu va demoralizati. 
Aveti mai mult noroc 
dupa-amiaza. O ruda 
apropiata va propune 
o  c o l a b o r a r e  p e  
termen lung. 

Aveti succes pe plan 
s e n t i m e n t a l  s i  i n  
s o c i e t a t e .  D u p a -
amiaza, primiti vesti 
bune, din cauza carora 
v a  s c h i m b a t i  
programul. Este o zi 
buna pentru planuri de 
viitor, in legatura cu o 
afacere. 

R e l a t i i l e  c u  
prietenii au de suferit 
din cauza principiilor 
pe care le sustineti cu 
i n c a p a t a n a r e .  
Intrebati-va daca nu 
cumva cei din jur au 
dreptate. Prietenii va 
ajuta.

Faceti planuri de 
vacanta impreuna cu 
pe rsoana  i ub i t a .  
Sunteti bine dispus, 
pentru ca sunteti 
inconjurat de prieteni. 
Tineti cont de sfaturile 
unei persoane cu 
experienta!

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 
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 
Imperiul leilor 00:00 Ştirile Pro 
Tv 00:30 Un trecut întunecat 
02:30 Superspeed 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 12:00 Observator 14:00 
Dramă: Povești de familie 15:00 
Mireasa 17:00 Observator 18:00 
Prețul cel bun 19:00 Observator 
- Sport/Meteo 20:30 România 
are Roast 00:00 Observator – 
Sport 00:30 Schimb de dame 
02:30 Norm de la Polul Nord 
04:00 Surorile 05:00 Prețul cel 
bun

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 Casa iubirii 03:45 
Pastila de râs 04:15 Știrile Kanal 
D 

07:00 Starea naţiei 08:00 
Focus la prima oră 10:00 Hai 
cu fetele! 11:00 Oportuniștii 
14:00 Focus 15:00 Exclusiv 
VIP 18:00 Focus 18 19:30 
Flash monden 20:00 Cursă 
infernală 22:00 Starea naţiei 
23:00 Focus 00:00 Exclusiv 
VIP 03:00 Cursă infernală 
05:00 Hai cu fetele! 06:00 
Focus

08:45 Misterul lui Hailey 
Dean: O căsnicie criminală 
10:45 La bloc 13:00 Face toți 
banii 14:45 Dragoste pe note 
16:30 Lumina ochilor mei 18:15 
La bloc 20:30 Indiana Jones și 
regatul craniului de cristal 23:00 
Întoarcerea lui Zodiac 01:00 
Indiana Jones și regatul craniului 
de cristal 03:30 La Maruţă 05:15 
La bloc 06:15 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Ferma 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Sănătate 
cu de toate 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Teleșcoala 16:00 Mândrie 
şi pasiune 17:00 România…în bucate 
17:30 Prietenii neobişnuite 18:00 Ora 
de ştiri 19:10 Comisarul Rex 20:00 
Câştigă România! 21:10 Elvis și 
Anabelle 23:00 Mândrie şi pasiune 
00:00 Luminiţa de la miezul nopţii

07:05 O iubire neplanificată 
08:30 Poliția în direct 10:00 
Moneyball: Arta de a învinge 
12:05 2 Hearts 13:40 Nouă vieți 
15:00 Elektra 16:30 Gunoi 18:20 
Dora în căutarea Orașului Secret 
20 :00  Tr i p l u  a tac  21 :40  
Domnișoara Sloane 23:50 
Ultimul rege al Scoției 01:45 
Nume de cod: Spionul de 
noiembrie 03:30 Pus pe jar 05:50 
Gunoi

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 

25 Mai

Redacor şef: Emilian PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: 
Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU 
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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În data de 21 mai, Sala 
Sporturilor Gabriela Szabo din 
Voluntari a găzduit ediţia 2022 
a Cupei Orasului Voluntari, 
competiţie desfăşurată sub 
egida SKDUN (SHOTOKAN 
KARATE-DO OF UNITED 
NATIONS) din cadrul FRAM 

(Federaţia Română de Arte 
Marţiale) ce a adunat la la start 
25 de cluburi si 300 de sportivi. 
Aceasta  a fost totdata a treia 
si ultima competitie nationala 
importanta care a incheiat cu 
succes acest prim sezon din 
2022 pentru sportivii clubului 
din Alexandria.

Sportivii CSM Alexandria, 
aflaţi sub pregătirea lui sensei 
Caracaleanu Sorin Gabriel 4 
Dan, au participat în număr de 
29, iar la sfârşitul competiţiei 
au reuşit să se claseze pe 
locuri fruntaşe ale podiumului 
naţional, obţinand un total de 
79 de medalii, dintre care 33 
de aur, 25 de argint şi 21 de 
bronz.

Medalie de aur şi titlul de 
Campioni au obţinut următorii: 
Ivanoiu Raisa: Kata individual 
ș i  S a n b o n  k u m i t e ;  
Mavrodineanu Alexia: Jiyu 
Kumite; Siteavu Matei: Kata 
individual, Kihon Ippon Kumite 
și Kihon Sanbon Kumite; 
Tudorache Alexandru: Kata 
individual și Kihon Kumite; 
Sfirca David-Gabriel: Kata 
individual și Kihon Sanbon 
Kumite; Dãianu Laurentiu 
Gabriel: Kihon Ippon Kumite; 
Ghita Rebeca: Kata individual, 
Kihon Ippon Kumite și Kihon 
Sanbon Kumite; Alexandra 
Nazat: Kata individual și Kihon 

Ippon Kumite; Simionescu 
Vlad Andrei: Sanbon kumite; 
Bogdan Matei: Kihon Sanbon 
Kumite; Bogdan Rares: Kata 
individual, Kihon Ippon Kumite 
și Kihon Kumite; Rat-Dinca 
Darius: Kata individual și 
Kihon Ippon Kumite; Dina 

SilviuMatei: Kata individual, 
Kihon  ippon kumite și Kihon 
Sanbon kumite; Dinca David: 
Kihon sanbon kumite; Badea 
Alexandru: Kata individual, 
Kihon  Ippon kumite și Kihon 
Sanbon kumite; Badea David: 
Kata individual, Kihon  Ippon 
kumite și Kihon Sanbon 
kumite; Mucheci Andreea 
Corina: Kihon  Ippon kumite.

Medalie de argint şi titlul de 
Vicecampioni au obţinut 
următori i :  Mavrodineanu 
Alexia: Kihon Ippon Kumite; 
Nedelea Karina: Jiyu Kumite; 
Ionescu Raul: Kata individual, 
Kihon Ippon Kumite și Kihon 
Sanbon Kumi te;  Necea 
Bianca: Kata individual; 
Tudorache Alexandru: Kihon 
Sanbon Kumite; Dăianu 
Laurent iu Gabriel :  Kata 
individual și Kihon kumite; 
Caplescu Alexandru Nicolas: 
Kihon Sanbon Kumite; Cita 
Alexandra: Kumite shobu 
ippon; Răucea Albert: Kata 
individual și Kihon Ippon 
Kumite; Simionescu Vlad 
Andrei:  Kata individual;  
Bogdan Matei: Kata individual; 
B u s c a  E d u a r d :  K a t a  
individual, Jyu Kumite shobu 
ippon și Jyu Kumite shobu 
sambon; Dina Silviu Matei: 
Kihon sanbon kumite; Dinca 
David: Kata individual și Kihon  

ippon kumite; Crăciun David-
Gabriel: Kihon  ippon kumite; 
Tatu Alina: Kata individual; 
Mucheci Andreea: Kihon 
sanbon kumite;

Medalie de bronz şi locul al 
3-lea au obţinut următorii: 
Ivanoiu Raisa: Kihon  ippon 
kumite; Ion Bogdan: Kata 
individual, Kihon  ippon kumite 
și Jyu Kumite shobu ippon; 
Mavrodineanu Alexia: Kata 
individual; Nedelea Karina: 
Kata individual; Necea Bianca: 
Kihon Sanbon Kumite; Sfirca 
David-Gabriel: Kihon Ippon 
Kumite; Caplescu Alexandru 
Nicolas: Kata individual și 
Kihon Ippon Kumite; Cristea 
AyanTeofil: Kata individual și 
Kihon Ippon Kumite; Nazat 
Alexandra: Kihon Kumite; 
Bogdan Matei: Kihon ippon 
kumite;  Rat-Dinca Darius: 
K ihon  Sanbon  Kumi te ;  
Nedelea Miruna: Kihon Ippon 
Kumite;  Crăciun David-
Gabr ie l :  K ihon Sanbon 
Kumite; Tatu Alina: Jyu Kumite 
ippon shobu și Jyu Kumite 
sambon shobu; Mucheci 
Andreea: Kata individual.

De menţionat este faptul că 
la finalul competiţiei, la 
categoriile de 9-4 kyu clubul 
CSM Alexandria s-a clasat pe 
primul loc.

Cu această ocazie dorim să 
îi felicităm pe toţi sportivii 
noştri.

S i n c e r e  m u l ţ u m i r i  
Consiliului Local şi Primăriei 
Municipiului Alexandria cat şi 
conducerii clubului sportive 
CSM ALEXANDRIA pentru 
susţinerea activităţii în Karate 
SKDUN,  organ iza tor i lo r  
Sensei Adrian Moldovan, 
Preşedintelu i  Federaţ ie i  
Mondiale SKDUN Shihan 
Aurel Patru 8 Dan, cât şi 
întregului staff  SKDUN pentru 
această frumoasă competitie.

Mulţumim de asemenea 
părinţilor pentru încurajare şi 
d e d i c a r e !
Mul t  succes tu turor  în  
continuare!

Oss!

Francezul Patrick Mouratoglou (51 de ani), antrenorul 
Simonei Halep (30 de ani, locul 19 WTA), va veni la Cluj-
Napoca în această vară, pentru a participa la Sports Festival.

Mouratoglou va susţine masterclass-ul intitulat “The art of 
coaching” (arta antrenoratului) în cadrul Sports Festival 2022.

Evenimentul va avea loc vineri, 10 iunie, în BT Arena din 
Cluj, înaintea meciului de retragere al lui Horia Tecău.

"Sunt în Paris pentru Roland Garros. Vă transmit de aici că 
în 10 iunie voi fi în Cluj-Napoca, la Sports Festival! Sunt foarte 
încântat de acest lucru, deoarece nu există nimic mai minunat 
decât să reuneşti oamenii cu o pasiune comună. În 
masterclass-ul meu voi discuta despre lecţii învăţate de-a 
lungul timpului care sper să vă ajute şi pe voi. Abia aştept să 
fim alături! Ne vedem în curând!", a transmis Patrick 
Mouratoglou.

Mouratoglou este comentator sportiv şi unul dintre cei mai 
în vogă antrenori de tenis ai momentului. El a fost antrenorul 
Serenei Williams din iunie 2012 până în 2022, iar din această 
primăvară a devenit antrenorul Simonei Halep. În 1996, 
Patrick a fondat Academia de tenis Mouratoglou, iar de-a 
lungul timpului a antrenat jucători precum Marcos Baghdatis 
(pe care l-a antrenat până în finala Australian Open 2006), 
Julia Vakulenko, Anastasia Pavliucenkova, Aravane Rezai, 
Irena Pavlovic, Jérémy Chardy, Laura Robson, Yanina 
Wickmayer şi Grigor Dimitrov.

În intervalul de 10 ani în care a antrenat-o pe Serena 
Williams, aceasta a câştigat trei titluri la Wimbledon, medalia 
olimpică, alte trei titluri la US Open, două la Roland Garros, 
trei titluri consecutive la Turneul Campioanelor|, două titluri la 
Australian Open şi a revenit în topul clasamentului WTA.

Simona Halep va participa, de asemenea, la Sports 
Festival, la un demonstrativ de tenis, la care vor mai participa 
Horia Tecău, Robert Lindstedt, fostul partener de dublu al lui 
Horia Tecău, şi Andrei Pavel.

Patrick Mouratoglou mizează pe forța mentală a Simonei 
Halep la Roland Garros. Antrenorul francez este convins că 
românca o poate învinge pe Iga Swiatek.

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.

Rapid a încheiat dezamăgitor sezonul, cu un 
eșec, 2-3, pe terenul celor de la CS Mioveni, și a 
ratat șansa de a participa la barajul care oferea 
oportunitatea de participare în sezonul viitor al 
Europa Conference League.

Giuleștenii se pregătesc de o vară fierbinte 
pe piața transferurilor, iar după cum digisport.ro 
v-a informat în exclusivitate, mai mulți jucători 
sunt aproape de plecare.

Printre ei se numără și Matias Perez Acuna, 
care în mod oficial este primul fotbalist care 
pleacă de la Rapid.

Argentinianul a ajuns în Liga 1 în iarnă, însă 
nu a reușit să împresioneze și a evoluat doar în 
două partide și 135 de minute pentru 
bucureșteni, care au decis să nu-i mai 
prelungească înțelegerea.

Anunțul despărțirii a fost făcut pe contul 

oficial de Instagram al celor de la Rapid, care au 
postat și un mesaj scurt: "Mulțumim pentru tot. 
Mult noroc, Mati".

Rezultate remarcabile obținute de cătresportivii 
CSM Alexandria, la Cupa Orașului Voluntari, 

Karate SKDUN

Rapid a anunțat 
prima despărțire oficială a verii

Patrick Mouratoglou vine
 în România!
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