
Joi, 4 august 2022, primarul municipiului Alexandria, 
Victor Drăgușin, și Sorin Frăsineanu, reprezentantul 
împuternicit al S.C. ELECTROMAGNETICA S.A., au 
semnat contractul de achiziție publică privind prestarea 
serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor pentru 
realizarea obiectivului de investiții „Stații de reîncărcare 
vehicule electrice în municipiul Alexandria”, având ca 
scop dezvoltarea infrastructurii de alimentare a 
vehiculelor cu energie electrică.

Obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare vehicule 

electrice în municipiul Alexandria” prevede instalarea a 3 
stații, dotate cu două puncte de reîncărcare fiecare, 
amplasate în următoarele locații:

Amplasament 1: str. Dunării- Zonă Electrotel;
Amplasament 2: str. Dunării, numărul 180-190- Zonă 

A.N.A.F.;
Amplasament 3: str. Libertății, tronson 5- Zonă Spitalul 

Județean.

(Continuare  în  pagina  4)

Î n c e p  
lucrările de 
r e a b i l i t a r e  
p e n t r u  
d r u m u l  
județean DJ 
5 0 3  
Drăgănești-
Vlașca- limită 
c u  j u d e ț u l  
Dâmbovi ța,  
pentru care a 
f o s t  e m i s  

Ordinul de începere a lucrărilor.
Cei implicați în acest proiect, care se va realiza cu fonduri europene, prin POR 

2014-2020, au avut o întâlnire cu Proiectantul și Constructorul și au discutat 
despre principalele aspecte privind reabilitarea drumului județean, pe o lungime 
de 48,475 km.

(Continuare  în  pagina  2)

Z e c i  d e  c o p i i ,  
adolescenți, tineri și adulți 
și vârstnici au venit joi, 4 
august 2022, în Grădina 
P u b l i c ă  „ M i h a i l  C .  
Mănciulescu” din Roșiorii 
de Vede, la o nouă 
întâlnire cu cartea, în 
c a d r u l  p r o g r a m u l u i  
„Biblioteca de vacanţă în 
EUropa de acasă- Cărțile 
nu au vacanță!”.

Evenimentul a fost 
organizat de Centrul 
Europe Direct Teleorman, fiind găzduit de Biblioteca Municipală „Gala 
Galaction”.

(Continuare  în  pagina  7)

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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„Biblioteca de vacanţă în
 EUropa de acasă- Cărțile nu au vacanță!”

Importanța 
protecției solare

Stații de reîncărcare pentru vehicule 
electrice în municipiul Alexandria

Reabilitarea drumului județean 503

Cupa Teleormanul, 
ediția a 49-a



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Economia circulară este un model de 
producție și consum care implică partajarea, 
reutil izarea, repararea, renovarea și 
reciclarea materialelor și produselor existente. 
Mai mult decât atât, ar trebui ca materialele 
componente ale unui produs să fie păstrate în 
cadrul economiei circulare chiar dacă 
produsul pare că a ajuns la sfârșitul duratei 
sale de viață.

Economia circulară are o mulțime de 
beneficii pe care ar trebui să le conștientizăm. 
Trecerea la o economie circulară reduce 
presiunea asupra mediului, îmbunătățește 
securitatea aprovizionării cu materii prime, 
stimulează inovarea, cât și 
creșterile economice.

Spre deosebire de 
sistemul linear, care se 
bazează  pe  resu rse  
naturale limitate, economia 
circulară transformă deșeul 
de ambalaj în resursă 
primară.

În cadrul economiei 
circulare există 5 piloni 
esențiali. Primul pilon se referă la alegerea 
produselor sustenabile, adică renunțarea la 
produsele de unică folosință și înlocuirea lor 
cu unele durabile. Reducerea consumului 
este al doilea pilon. Acest lucru se poate 
realiza prin reducerea cantității de material 
folosit și creșterea procentajului de material 
reciclabil din ambalaje, evitarea supra-
împachetării, reutilizarea produselor sau 
prelungirea duratei de viață a acestora, 
reducerea conținutului de substanțe nocive 
din materialele folosite în producerea 
ambalajelor. În acest context, important este 

să le folosim până când se uzează. 
Prelungirea vieții produselor este esențială. Al 
treilea pilon îndeamnă oamenii să dea o nouă 
viață produselor pe care le consideră uzate. Al 
patrulea pilon este des dezbătut de noi toți: 
reciclarea deșeurilor de ambalaje. Dacă 
p roduse le  sun t  co l ec ta te  sepa ra t  
corespunzător, se poate reduce cantitatea 
materii lor prime extrase din natură, 
economisindu-se energie și nu numai. Al 
cincilea pilon spune clar că deșeurile pot 
deveni materiale valoroase. Astfel, ele pot fi 
reutilizate, reparate și reciclate pentru a le 
introduce într-un nou ciclu de viață.

Acest articol face parte 
din campania Un' Doi Trei, 
care  îș i  p ropune să  
informeze corect românii în 
legătură cu problema 
deșeurilor de ambalaje, să 
atragă atenția, dar și să 
diminueze impactul pe care 
deșeurile de ambalaje 
colectate necorespunzător 
îl au asupra mediului 

înconjurător, asupra calității vieților noastre și 
ale copiilor noștri.

Mai mult, campania urmărește să creeze 
un nou obicei sănătos, care să intre în rutina 
românilor, acela de a colecta separat 
deșeurile de ambalaje generate în fiecare zi. 
Un' Doi Trei este o campanie inițiată de 
Asociația OIREP Ambalaje – prin Clean 
Recycle, Eco-Rom Ambalaje, Ecologic 3R 
Ambalaje, Eco Synergy, Financiar Recycling, 
GreenPoint Management și Green Resources 
Management – în parteneriat cu Ministerul 
Mediului, Apelor și Pădurilor.

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)
Proiectul cuprinde lucrări de scurgere a apelor și sisteme 

de drenaj; reabilitarea podețelor existente și construirea 
altora noi; amenajarea drumurilor laterale; amenajarea 
trotuarelor; amenajarea acceselor la proprietăți; amenajarea 
de parcări și stații de autobuz; reabilitarea pasajelor la nivelul 
căii ferate; reabilitarea a 3 poduri, unul la Botoroaga și 2 la 
Videle; lucrări de deviere a conductelor de gaz la podurile de 
la Videle; semnalizare rutieră și marcaj(longitudinal și 
transversal).

Lucrările de reabilitare vor influența în mod semnificativ 
dezvoltarea localităților traversate de DJ 503 și viața a peste 
32 mii de teleormăneni și nu numai, prin îmbunătățirea 
condițiilor de circulație și a fluenței traficului, cu beneficii atât 
din punct de vedere al siguranței transportatorilor și 
conducătorilor auto, cât și ambiental și socio-economic.

Cornelia RĂDULESCU

Reabilitarea drumului 
județean 503

Cupa Teleormanul, competiție tradițională a județului, a 
ajuns la ediția a 49-a.

În zilele de 6 și 7 august 2022, iubitorii fotbalului sunt 
așteptați în comuna Saelele, pentru a urmări ultimele meciuri 
ale acestei ediții, care se vor desfășura după următorul 
program:

-Sâmbătă, 6 august, ora 10.00 și ora 12.00- cele două 
semifinale;

-Duminică, 7 august, ora 16.00- finala mică și ora 18.00- 
finala mare.

Tradiționala competiție, cea mai longevivă din țară, a 
debutat în anul 1973, inițiatorul fiind generalul Marin Dragnea, 
originar din Siliștea Gumești. Concepută inițial ca o 
competiție pentru echipele sătești, cu timpul au participat și 
echipe din orașele și municipiile teleormănene. Continuitatea 
i-a fost întreruptă doar în anul 2020.

Echipele câștigătoare ale acestei competiții sunt, în 
ordinea cuceririi locului I: Saelele, cu 6 trofee câștigate, 
urmată de Plosca, cu 5 trofee și Olteni, de 4 ori câștigătoare.

Cornelia RĂDULESCU

Timp de aproape trei luni, elevi ai școlilor militare de 
subofițeri jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani și 
„Petru Rareș” Fălticeni vor desfășura stagiul de practică în 
cadrul structurilor de ordine și siguranță publică ale 
Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman.

Cei cinci viitori jandarmi vor participa la misiuni de ordine 
publică pentru a-și însuși cunoștințele teoretice dobândite în 
cursul anului școlar.

Jandarmii teleormăneni îi asigură de tot sprijinul lor și îi 
așteptă alături de ei după absolvirea studiilor.

Cornelia RĂDULESCU

Cupa Teleormanul, 
ediția a 49-a

Elevi-jandarmi 
în practică la IJJ Teleorman

Desfaci. Folosești. Arunci unde & cum trebuie
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Partidul Social Democrat 
consideră că USR a devenit 
"singurul partid din România 
care susţine în mod oficial 
munca la negru" şi care se 
auto-proclamă un apărător 
înfocat al angajatorilor "care îşi 
sporesc nelegitim profiturile pe 
seama propriilor salariaţi".

"În acest sens, USR a 
d e c l a n ş a t  o  c a m p a n i e  
furibundă de dezinformare şi 
i n t o x i c a r e ,  p r i n  c a r e  
i n s i n u e a z ă  c ă  d e c i z i a  
Guvernului de a calcula 
contr ibuţ i i le sociale din 
contractele part-time prin 
raportare la salariul minim 'va 
nenoroci sute de mii de 
români', care îşi vor pierde 
locul de muncă sau vor trebui 
să vină 'cu bani de acasă' 
pentru a putea munci. În 
realitate, ca urmare a acestei 
măsuri, aproape 100.000 de 
contracte part-time s-au 
transformat în contracte cu 

normă întreagă, în beneficiul 
angajaţilor a căror pensie va fi 
stabilită pe baza muncii reale 
prestate", se arată într-un 
comunicat de presă remis joi 
AGERPRES de PSD.

Social-democraţii mai spun 
că "acum este evident că cea 
mai mare parte a acestor 

contracte part-time au fost 
folosite pentru evitarea plăţii 
de către angajator a obligaţiilor 
către stat", în dauna drepturilor 
la pensie ale salariaţilor şi în 
d e t r i m e n t u l  f o n d u r i l o r  
destinate medicamentelor 
compensate şi serviciilor 
medicale acordate cetăţenilor 
români.

"În viziunea USR, este bine 
ca un salariat care munceşte 8 
ore/zi să primească o pensie 
doar pentru 2 ore/zi, iar 
d i f e r e n ţ a  s ă  i n t r e  î n  
buzunarele angajatorilor. 
Pentru USR nu contează 
faptul că angajatorii incorecţi 

pe care îi protejează au produs 
pierderi importante la bugetul 
de pensii, în dauna milioanelor 
de pensionari. În viziunea 
USR, este mai bine ca unii 
angajatori să-şi însuşească în 
mod total ilegitim contribuţiile 
pentru sănătate aferente 
muncii reale prestate de 
salariaţii lor. În viziunea USR, 
este foarte bine ca aceşti 
patroni incorecţi să facă o 
c o n c u r e n ţ ă  n e l o i a l ă  
antreprenorilor oneşti care le 
plătesc angajaţilor tot salariul 
pe cartea de muncă", mai 
spune comunicatul.

PSD susţine că "niciun 
salariat nu va trebui să vină cu 
bani de acasă, cum mint fără 
jenă cei de la USR".

"Toate taxele aferente 
salariilor fac parte din retribuţia 
primită de salariat de la 
angajator pentru munca 
prestată. La fel de mincinoasă 
este şi afirmaţia USR că cei 
care muncesc pentru două ore 
vor plăti taxe pentru opt ore. În 
fapt, măsura guvernului 
privind contractele part-time 
se raportează la valoarea 
salariului minim, nu la numărul 
de ore prestate şi sunt vizate 
doar contribuţiile sociale, nu şi 
ce le la l te  taxe  a feren te  
salariului (impozitul şi C.A.M.), 
care se vor calcula în 
continuare din valoarea 
stabilită prin contract", afirmă 
social-democraţii.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, anunţă că a purtat 
discuţii cu reprezentanţi Inspectoratelor Şcolare pe tema noii 
Legi a învăţământului şi despre cum aceasta ar trebui 
aplicată. Cîmpeanu a precizat că a semnat acorduri cu 
Inspectoratele Şcolare care, la rândul lor, vor semna 
contracte de finanţare în valoare totală de 965 milioane lei 
pentru reducerea abandonului şcolar, relatează news.ro

Întâlnirea ministrului Sorin Cîmpeanu cu şefii 
Inspectoratelor Şcolare a avut loc la Colegiul Naţional „Sf. 
Sava” din Bucureşti.

”Am dezbătut astăzi, la Colegiul Naţional „Sf. Sava” din 
Bucureşti, împreună cu inspectorii şcolari generali din toată 
ţara, proiectul Legii învăţământului preuniversitar. Este 
important să acţionăm într-o manieră adecvată pentru ca 
instituţiile din domeniu să fie pregătite pentru punerea în 
aplicare a noii legi şi a măsurilor din Proiectul ,,România 
Educată” şi să-şi concentreze demersurile asupra elevului ca 
subiect principal, contribuind astfel la reducerea abandonului 
şcolar şi a ratei de părăsire timpurie a şcolii şi asigurând 
creşterea performanţei printr-un just echilibru între echitate şi 
performanţă. Apreciez nivelul şi profesionalismul dezbaterii 
cu inspectorii şcolari generali!”, a scris Cîmpeanu pe pagina 
sa de Facebook.

De asemenea, Inspectoratele Şcolare şi Ministerul 
Educaţiei au semnat acorduri pentru reducerea abandonului 
şcolar.

”Tot astăzi au fost semnate şi acordurile de implementare 
între reprezentanţii ministerului, în calitate de coordonator de 
reformă/responsabil pentru Componenta C15 – Educaţie – 
PNRR şi reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene, cu 
scopul de a implementa investiţiile specifice Schemei de 
Granturi din cadrul Programului Naţional de Reducerea 
Abandonului Şcolar (SG-PNRAS). În baza celor 42 de 
acorduri semnate astăzi, inspectoratele şcolare judeţene vor 
încheia contracte de finanţare cu 1.415 unităţi de învăţământ 
ale căror proiecte au fost aprobate. Suma totală eligibilă 
pentru runda 1 PNRAS este în valoare de 965.360.925,30 
lei”, a mai scris Cîmpeanu.

Sunt eligibile: Cheltuieli pentru servicii (maximum 15% din 
valoarea totală a grantului); Cheltuieli de natură salarială 
(maximum 15% din valoarea totală a grantului); Cheltuieli 
pentru evenimente şi deplasări (maximum 15% din valoarea 
totală a grantului); Cheltuieli de formare a cadrelor didactice 
(maximum 5% din valoarea totală a grantului); Echipamente 
şi software (minim 20% – maxim 25% din valoarea totală a 
grantului); Cheltuieli mici lucrări de amenajare şi mobilier 
(maximum 10% din valoarea totală a grantului); Cheltuieli 
pentru alte bunuri şi servicii, inclusiv/mai ales asigurarea unei 
mese (maximum 35% din valoarea totală a grantului); 
Cheltuieli cu subvenţii, ajutoare, premii (maximum 10% din 
valoarea totală a grantului).

”Reducerea abandonului şcolar este o prioritate pentru 
Ministerul Educaţiei. Programul Naţional pentru Reducerea 
Abandonului Şcolar (PNRAS) – iniţiat de Ministerul Educaţiei 
– face parte din cadrul Proiectului Naţional de Reformă 
„România Educată”, cu finanţare PNRR. Investiţiile vor ajuta 
unităţile de învăţământ gimnazial de stat, cu risc ridicat şi 
mediu de abandon şi părăsire timpurie a şcolii, pornind de la 
premisa că abandonul şcolar este un fenomen complex, 
declanşat de un cumul de cauze asociate unor factori de risc 
diferiţi ce trebuie abordaţi într-o manieră integrată: personali, 
şcolari, sociali, economici şi culturali. Respectăm şi asigurăm 
dreptul fiecărui elev la şanse egale de acces şi de progres în 
educaţie, dar şi de finalizare a studiilor. PNRAS sprijină 
dreptul elevilor din zonele dezavantajate la educaţie, pentru 
că sistemul trebuie să fie centrat pe cel care învaţă şi să se 
adapteze la nevoile lui, astfel încât fiecare elev să îşi atingă 
maximumul de potenţial”, a mai scris ministrul Sorin 
Cîmpeanu, conform news.ro.

Ministrul Cîmpeanu anunţă 
alocarea a 965 milioane

 lei pentru reducerea
 abandonului şcolar

Partidul Forţa Dreptei a depus, joi, o 
solicitare la Avocatul Poporului prin care îi cere 
să atace la Curtea Constituţională a României 
(CCR) Ordonanţa Guvernului nr. 16/2022 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor 
acte normative şi alte măsuri financiar-fiscale.

Potrivit unui comunicat transmis Agerpres, 
Forţa Dreptei motivează că, în ceea ce priveşte 
supra-impozitarea contractelor part-time, se 
încalcă dreptul constituţional la muncă, în 
sensul că mărind sarcina fiscală aflată în 
atribuţia angajatorului, va putea induce situaţii 
de încetare a acestor contracte de muncă ale 
angajaţilor.

"Persoanele care nu-şi pot permite să 
muncească decât sub această formă juridică 
nu vor mai găsi cu uşurinţă un loc de muncă. 
Totodată, se încalcă şi principiul aşezării juste a 
sarcinilor fiscale şi principiul egalităţii în faţa 
legii", se arată în comunicat.

În ceea ce priveşte reglementarea activităţii 
microîntreprinderilor şi regimul fiscal aplicabil 
acestora, reprezentanţii Forţei Dreptei susţin 
că se îngrădeşte dreptul de a avea acces liber 
la desfăşurarea unei activităţi economice, 
respectiv la libera iniţiativă.

"La fel ca restul societăţilor private, şi 
microîntreprinderea trebuie să aibă libertatea 
de a-şi organiza activitatea după cum 
consideră că îşi atinge mai bine obiectivele", 
motivează aceştia.

De asemenea, se susţine că în ceea ce 
priveşte impozitarea veniturilor din activităţi 

independente şi a veniturilor din drepturi de 
proprietate intelectuală, se încalcă principiul 
egalităţii în faţa legii, precum şi principiul 
aşezării juste a sarcinilor fiscale.

"Contribuţiile de asigurări sociale şi cele de 
asigurări sociale de sănătate trebuie plătite în 
funcţie de veniturile efectiv încasate, nu în 
funcţie de praguri subiective, stabilite fără nicio 
justificare intrinsecă", se mai arată în 
comunicat.

Reprezentanţii partidului Forţa Dreptei mai 
afirmă că ordonanţa a fost emisă cu 
nesocotirea interdicţiei constituţionale de a 
reglementa în domeniile rezervate legilor 
organice, precum şi cu încălcarea vădită a 
prevederilor Constituţiei care fac referire la 
faptul ca prin ordonanţe nu pot fi afectate 
îndatoririle cetăţenilor.

"Guvernul, în disperarea lui de a face rost de 
bani la buget, a călcat Constituţia în picioare, 
lovindu-i din nou pe cei care muncesc, pe cei 
care au iniţiativa şi cei care dispun de bunurile 
lor", se subliniază în comunicat.

PSD: USR a devenit singurul partid din 
România care susţine în mod 

oficial munca la negru

Forţa Dreptei solicită 
Avocatului Poporului să atace la CCR 

ordonanţa de modificare a Codului fiscal
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Având în vedere necesitatea identificată cu 

privire la reducerea poluării aerului, prin 
implementarea acestui obiectiv de investiții se 
urmărește dezvoltarea infrastructurii pentru 
vehiculele de transport rutier nepoluant din 
punct de vedere energetic, în municipiul 
Alexandria, ceea ce va permite atât 
îmbunătățirea calității vieții populației, cât și 
îmbunătățirea calității mediului înconjurător.

Obiectivul de investiții „Stații de reîncărcare 
pentru vehicule în municipiul Alexandria” este 
finanțat de Administrația Fondului pentru 
Mediu, în cadrul Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în 

transporturi, prin promovarea infrastructurii 
pentru vehiculele de transport rutier nepoluant 
din punct de vedere energetic.

Valoarea totală a contractului de achiziție 
publică pentru proiectarea și execuția lucrărilor 
în vederea realizării obiectivului de investiții 
„Stații de reîncărcare vehicule electrice în 
municipiul Alexandria” este de 550.247,73 lei, 
inclusiv T.V.A., iar durata de execuție este de 6 
luni, din care 3 luni pentru prestarea serviciilor 
de proiectare, începând cu emiterea ordinului 
de prestări servicii, și 3 luni pentru execuția 
lucrărilor, începând cu data emiterii ordinului de 
începere al lucrărilor.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Fermierii români încep să 
nu mai aibă răbdare, astfel 
că o parte însemnată cere, 
în termeni foarte fermi, 
d e m i t e r e a  c o n d u c e r i i  
Agenției pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR), în 
frunte cu directorul general 
Dorin Opreanu, pentru slaba 
gestionare a fondurilor 
europene din PNDR alocate 
României, se arată într-un 
comun ica t  a l  Un iun i i  
„Salvăm Țăranul Român”, 
pe care îl redăm integral.

„ U n i u n e a  « S a l v ă m  
Țăranul Român» solicită 
demiterea conducerii AFIR 
în frunte cu Directorul 
General AFIR, Dl. Dorin 
Dumitru Opreanu pentru 
managementul defectuos și 
slaba gestionare a fondurilor 
europene din PNDR alocate 
României în perioada de 
tranziție 2021-2022.

România a avut la 
dispoziție 2,84 miliarde 
euro, la care se adaugă 
contribuția statului membru 
de încă 15%, din care la 
această dată România a 
absorbit numai 430 milioane 
euro (contracte plătite către 
beneficiari) conform datelor 
oficiale ale AFIR, de aici 
rezultând că un procent de 
aproximativ 12% din total 
buget a fost cheltuit.

Reamintim încă odată 
faptul că România trebuie să 
cheltuiască acești bani până 
la 31.12.2023, altfel țara 
noastră riscă să piardă 
acești bani, neputând fi 
reportați in PNS 2023-2027.

Evaluare greoaie și 
inadmis ib i l  de  lungă.  
Întârzieri de peste 12 luni la 
eva lua rea  p ro iec te lo r  
depuse. Se ajunge în 
s i t u a ț i a  î n  c a r e  
echipamentele propuse 
spre achiziție să fie depășite 
tehnologic la momentul 
achiziției.

Rapoarte de selecție 
întârziate și eronate. Erată la 
erată. Contestații la raport 
de contestații.

Rapoarte de contesțații 
mult întârziate.

N u m ă r u l  m a r e  d e  
p r o i e c t e  e v a l u a t e  ș i  
declarate neeligibil inițial 

care, în urma contestațiilor 
depuse, au fost declarate 
eligibile.

Contractare greoaie. 
Mari întârzieri la întocmirea 
și transmiterea contractelor/ 
deciziilor de finanțare către 
beneficiari.

Lipsa de transparență în 
lansarea submăsuri lor, 
evaluarea și transmiterea 
informațiilor.

Informații contradictorii 
publicate pe site-ul AFIR. 
Site-ul AFIR care este 

depășit tehnic și care 
încu rcă /nu  as igu ră  o  
e x p e r i e n ț ă  f l u e n t ă  
utilizatorului final.

Proceduri  de lucru, 
formularele de plată pentru 
benef ic iar i  neadaptate 
situației reale și care nu sunt 
acceptate de platforma 
AFIR, alte formulare care nu 
pot fi semnate digital.

Pentru submăsura 4.1a a 
fost publ icat un Ghid 
consultativ în luna ianuarie 
2022, submăsura nemaifiind 
deschisă nici până la 
această dată și fără un 
orizont de timp când ar 
putea fi lansată.

Tragem acest semnal de 
alarmă având în vedere cei 
aproximativ 12% (bani din 
fonduri europene – n.r.) 
absorbiți când mai sunt mai 
puțin de 16 luni până la data 
limită.

Toate cele de mai sus 
dovedesc o slabă capacitate 
de gestionare a situației, de 
identificare a problemelor 
structurale în cadrul AFIR, 
d e  i d e n t i f i c a r e a  ș i  
as igura rea  resurse lo r  
necesare pentru buna 
funcționare a instituției și 
gestionarea apelurilor de 
proiecte. Pentru toate 
aces tea ,  d l .  D i rec to r  
OPREANU t rebuie să 
OPREASCĂ acest FIASCO, 
să-și înainteze demisia de 
onoare și să lase alți 
profesioniști să salveze ce 
se mai poate salva, să 
salveze țăranii și fermierii 
care au nevoie disperată de 
aceste fonduri. ”, se arată în 
c o m u n i c a t u l  U n i u n i i  
„Salvăm Țăranul Român”.

Stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în municipiul Alexandria

Cea de-a doua tranşă a 
cardurilor sociale are 150.000 
de beneficiari în plus faţă de 
cei 2,48 milioane iniţiali, în 
urma actualizării listelor de 
către Ministerul Muncii şi 
Solidarităţii Sociale. Aceştia 
vor primi cardurile până în 3 
septembrie. În 8 septembrie 
toate cardurile valide vor fi 
alimentate cu a doua din cele 4 
tranşe în valoare de câte 250 
de lei.

Î n  c u r s u l  a c e s t e i  
săptămâni, reprezentanţii 
Poştei Române se asigură că 
nu sunt beneficiari eligibili care 
să nu fi primit cardul, inclusiv 
cei care iniţial nu au fost găsiţi 
la domiciliu sau care nu au 
răspuns avizării. Persoanele 
care nu sunt sigure că se află 
pe lista beneficiarilor eligibili 
pot întreba la Ministerul Muncii 
în  t imp ce in formaţ i i le  
referitoare la cardurile care nu 
au putut fi livrate pot fi 
solicitate Poştei Române, 
i n f o r m e a z ă  M i n i s t e r u l  
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene.

„După o primă etapă dificilă 
în care am reuşit să emitem şi 
distribuim carduri pentru 

aproximativ 2,5 milioane de 
beneficiari, suntem deja în 
pregătiri pentru cea de-a doua, 
pe care o vom finaliza în prima 
parte a lunii septembrie. 
Acum, cu siguranţă procedura 
este mult mai simplificată, 
pentru că alimentarea se face 
cursiv pentru toţi cei eligibili. 
La cei 2.480.613 de beneficiari 
din prima tranşă se adaugă alţi 

aproximativ 150.000 de 
români care vor avea parte de 
ajutor pentru alimente şi mese 
calde”, a declarat ministrul 
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene, Marcel Boloş.

Cea de-a doua emisiune de 
carduri va include persoanele 
omise din listele iniţiale şi pe 
ce le  deven i te  e l i g i b i l e  
începând cu 1 iulie 2022.

Emiterea noilor carduri este 
planificată să se finalizeze în 
data de 22 august, iar livrarea 
prin Poşta Română către 
beneficiari urmează să aibă 
loc până la 3 septembrie. 

Sprijinul pentru alimente şi 
mese calde aferent tranşei a 
doua va ajunge către toţi 
bene f i c i a r i i  până  l a  8  
septembrie, precizează MIPE.

Se cere 
demiterea conducerii AFIR!

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, spune că 
datele pe care le are acum arată că nu vor fi 
probleme cu asigurarea uleiului, deși culturile 
de floarea soarelui din România sunt afectate 
de secetă.

Petre Daea a fost întrebat, joi, într-o 
conferinţă de presă, dacă România va avea o 
cantitate redusă de ulei în acest 
an, în condițiile în care culturile 
de floarea soarelui sunt 
afectate din cauza secetei.

"O producţie mai mică 
reduce şi cantitatea de ulei. Dar 
nu va reduce.

Din datele pe care le am eu 
la această dată, rezultă că nu 
sunt probleme cu asigurarea uleiului în 
România din producţia aceasta chiar afectată 
pe care o avem la nivelul ţării”, a susținut Petre 
Daea, citat de News.ro.

Conform datelor transmise joi de Ministerul 
Agriculturii, suprafaţă totală afectată de secetă 

se ridică la acest moment la 214.870 de 
hectare în 25 de judeţe, mai mult de jumătate 
din această suprafaţă fiind cultivată cu grâu şi 
triticale.

Astfel, din totalul celor 214.870 ha distruse 
de secetă, 128.528 ha sunt cultivate cu grâu şi 
triticale, urmează suprafeţele cultivate cu orz, 

orzoaică, ovăz şi secară - 
20.855 ha, rapiţă - 22.013 ha , 
porumb - 26.163 ha, soia - 
1.993 ha, mazăre - 548 ha, 
floarea-soarelui - 9.717 ha, 
plante furajere - 1.110 ha, alte 
culturi - 3.863 ha.

Până acum, au comunicat 
suprafeţe afectate de secetă 

judeţele: Arad, Bacău, Bihor, Botoşani, Brăila, 
Buzău, Călăraşi ,  Constanţa, Galaţ i ,  
Dâmboviţa, Giurgiu, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, 
Ilfov, Maramureş, Neamţ, Prahova, Satu Mare, 
Suceava, Teleorman, Tulcea, Timiş, Vaslui şi 
Vrancea.

Anunțul făcut de ministrul Marcel Boloș 
despre voucherele sociale

Petre Daea spune că nu vor fi probleme cu asigurarea 
uleiului, deși culturile de floarea soarelui

 sunt afectate de secetă.
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com
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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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Pentru cei dornici de cunoaștere, într-adevăr, 

cărțile nu au vacanță, iar dorința de a citi, de a 
învăța lucruri noi despre Uniunea Europeană, 
despre unitate în diversitate, despre a avea 
inițiativă și a-și exprima viziunea într-un an 
dedicat tinerilor europeni, au fost atât de prezente 
în această zi frumoasă de vară.

Și pentru că „stă în puterea... noastră să 

schimbăm ceva”, voluntarii ED Teleorman au 
repetat intens, în aer liber, la piesa de teatru forum 
„Pactul ecologic european- Gata să acţionăm 
#PentruNatură”, piesă care va avea premiera în 
cadrul Taberei de comunicare și abilități practice 
cu tema: „Nouă chiar ne pasă! Dar ție?”, care va 
avea loc la finalul lunii august.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Teleorman, 
prin Compartimentul Evaluarea și Promovarea Sănătății, 
organizează în luna august 2022 activităţi de informare şi 
conştientizare a populaţiei cu privire la importanța 
protecției solare, în prevenirea cancerelor de piele.

Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, la 
fiecare 4 minute o persoană moare de cancer de piele. 

Legătura dintre expunerea la soare şi cancerele de 
piele a fost descoperită abia în 1956, iar în România peste 
1000 de persoane sunt diagnosticate anual cu melanom 
malign, aproape o treime decedând din cauza acestei 
afecţiuni.

Scopul Campaniei este reducerea incidenţei 
cancerelor de piele, în mod special a melanomului 
malign, a afecţiunilor oculare şi a altor patologii 
secundare expunerii excesive la radiaţiile ultraviolete.

Obiectivul principal al Campaniei este creşterea 
gradului de informare a populaţiei cu privire la riscul 
apariţiei afecţiunilor maligne la nivelul tegumentelor sau a 
altor afecţiuni datorate expunerii excesive la soare.

Ministerul Sănătăţii, prin Institutul Naţional de 
Sănătate Publică, asigură coordonarea la nivel naţional a 
acestei campanii, la nivel judeţean coordonarea fiind 
asigurată de Direcția de Sănătate Publică Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

„Biblioteca de vacanţă în
 EUropa de acasă- Cărțile nu au vacanță!”

Numărul maxim de elevi într-
o clasă ar trebui limitat la 22 și la 
nivel de gimnaziu și liceu, în loc 
de 26-28, cât prevede proiectul 
L e g i i  î n v ă ț ă m â n t u l u i  
preuniversitar, iar legea ar trebui 
să prevadă ca elevii de 
gimnaziu să înceapă orele de la 
9 .00  d im inea ța ,  po t r i v i t  
propunerilor de modificare a 
proiectului de Lege înaintate de 
A l ian ța  “O  voce  pen t ru  
E d u c a ț i e ”  M i n i s t e r u l u i  
Educației. Alianța a anunțat că a 
d e p u s  p e s t e  2 8 0  d e  
amendamente formulate de 
membrii săi, pe care le-au 
publicat spre a fi consultate de 
către oricine dorește.

Schimbările propuse vizează 
o mare parte a prevederilor din 
proiectul de lege, de la chestiuni 
f i nanc ia re  l a  modu l  de  
desfășurare a școlii, de la burse 
la decontarea transportului 
elevilor. Propunerile “O voce” 
includ și un capitol întreg 
d e d i c a t  d i g i t a l i z ă r i i  
învățământului.

Alianța propune, între altele, 
să se reanalizeze propunerile 
ce permit Colegiilor naționale să 
o r g a n i z e z e  e x a m e n  d e  
admitere în clasa a IX-a, dar și 
să se elimine prevederile ce 
obligă liceele să aleagă o 
singură filieră.

Proiectul de lege prevede un 
număr maxim de 22 elevi în 
clasă, la nivelul școlii primare, 
numărul crescând la 26 pentru 
gimnaziu și 28 pentru liceu. 
Alianța propune ca numărul 
elevilor în clasă să fie stabilit la 
22 și pentru gimnaziu și liceu, “în 
vederea creșterii calității actului 
educațional”. Aceeași limită 
es te  p ropusă  ș i  pen t ru  
învățământul dual.

Scade, totodată, și numărul 
mediu de elevi propus pentru o 
clasă: de la 18 la 16 în cazul 
gimnaziului și de la 22 la 18 în 
cazul liceului.

Dacă proiectul de lege 
prevede că la gimnaziu școala 
are loc, “de regulă, cu program 
de dimineață”, propunere “O 
voce” este ca orele de curs, la 
clasele a V-a – a VIII-a, să 
înceapă cel mai devreme la ora 
9.00:

“Învăţământul gimnazial 
cuprinde clasele a V-a – a VIII-a, 
se organizează şi funcţionează, 
de regulă, cu program de 
dimineaţă. Orele de curs nu pot 
începe mai devreme de ora 09: 
00.“

Explicația: “Multe studii au 
arătat beneficiile începerii mai 
târziu a școlii, inclusiv în ceea ce 
privește prezența mai bună a 
elevilor, scoruri mai mari la teste 
și durata îmbunătăți tă a 
s o m n u l u i .  U n  s t u d i u  
observațional de 4 ani folosind 
un design înainte-după-înainte 
(ABA) a fost realizat într-un liceu 
englez finanțat de stat. Orele de 
începere a școlii au fost 
modificate de la 8:50 am în anul 
de studiu 0, la 10 am în anii 1–2, 
iar apoi înapoi la 8:50 am în anul 
3. Măsuri ale stării de sănătate a 
elevilor (absența din cauza bolii) 

și performanța școlară ( 
r e z u l t a t e l e  e x a m e n e l o r  
naționale) au fost observate 
pentru toți elevii..(…)”

A l i a n ț a  p r o p u n e  o  
completare a prevederilor 
privind disciplina Religie, așa 
încât “ În cadrul orei de religie se 
asigură și studierea istoria 
tuturor marilor religii”.

În plus, este propusă o nouă 
prevedere, care să specifice în 

mod clar că “La disciplina religie 
nu se realizează evaluare. “

Un amendament propune 
mod i f i carea  preveder i lo r  
re fe r i toare  la  eva luăr i le  
naționale de clasa a II-a, a IV-a 
și a VI-a, astfel încât, pe lângă 
alfabetizarea funcțională, să fie 
verificată și alfabetizarea 
digitală a elevilor, prin itemi de 
literație specifici.

P o t r i v i t  a u t o r i l o r ,  
“considerăm că gradul de 
a l f a b e t i z a r e / c o m p e t e n ț ă  
digitală trebuie evaluat mai 
devreme de bacalaureat, în 
contextul în care elevii trebuie 
să dobândească competențe 
digitale încă din clasele primare 
/ gimnaziale.”

Un alt amendament prevede 
să se stabilească, la nivel de 
lege, că “Utilizarea manualelor 
școlare nu este obligatorie.” 
Această formulă este adăugată 
la un alineat de articol ce 
prevede că elevii și profesorii 
pot utiliza manualele aprobate 
de Minister.

U n  a l t  a m e n d a m e n t  
u r m ă r e ș t e  m o d i f i c a r e a  
“principiului centrării educației 
pe beneficiarii acesteia”, astfel 
încât să apară și precizarea: “De 
asemenea, elevii au dreptul să 
își aleagă disciplinele pe care 
doresc să le studieze, în funcție 
de cariera pe care doresc să o 
urmeze, în cadrul curriculumului 
la decizia școlii”.

O altă propunere vizează 
extinderea învățământului de 
artă și a învățământului sportiv, 
așa încât acesta să nu se 
desfășoare doar în școlile cu 
program dedicat și în clasele cu 
program specific, așa cum 
spune acum proiectul de lege, ci 
și în celelalte școli.

O  p r o p u n e r e  e s t e  
introducerea unui nou articol, 
potrivit căruia “Elevii vor 
beneficia de orientare școlară și 
consiliere vocațională în mod 
obligatoriu de cel puțin două ori 
pe an, începând cu clasa a V-a, 
f i ind  ac tua l iza t  to todată  
portofoliul personal educațional 
al aceestora după fiecare 
sesiune.”

Măsura este justificată cu 
argumentul că “lipsa acestor 
forme de sprijin trimite elevii 
către o unitate de învățământ 
apropiată de casă, fără nicio 
legătură cu abilitățile sau 
personalitatea lor.”

Una din opt persoane 
afectate de boala cauzată 
de infectarea cu noul 
coronavirus prezintă unul 
d i n t r e  s i m p t o m e l e  
caracteristice COVID-19 
lung, conform unui studiu 
amplu publicat vineri, 
informează AFP.

Aces te  s imp tome  
includ "dureri abdominale, 
dificultăţi şi dureri la 
respiraţie, dureri musculare, ageuzie sau anosmie 
(pierderea gustului, respectiv a mirosului), furnicături, 
disconfort în gât, bufeuri de căldură sau de frig, greutate la 
nivelul braţelor sau picioarelor, precum şi oboseală 
generalizată", potrivit studiului publicat în jurnalul ştiinţific 
The Lancet.

"La 12,7% dintre pacienţi, aceste simptome pot fi 
atribuite COVID-19" la trei până la cinci luni după infectare, 
au concluzionat autorii.

Această cercetare, efectuată în Ţările de Jos, este, prin 
scopul şi metodologia sa, o piesă importantă pentru o mai 
bună înţelegere a riscurilor COVID-19 lung, adică 
persistenţa simptomelor după infectarea cu noul 
coronavirus, scrie Agerpres.

În stadiul actual al cunoştinţelor deţinute, se ştie că unii 
pacienţi prezintă sechele specifice unei infecţii cu 
coronavirus şi că acestea nu pot fi explicate doar prin 
tulburări psihosomatice, aşa cum au susţinut iniţial unii 
medici.

Însă, frecvenţa acestor tulburări şi mai ales 
mecanismele fiziologice prin care acestea apar sunt în 
mare măsură necunoscute.

Studiul Lancet nu răspunde la această a doua 
necunoscută, însă face posibilă clarificarea primului 
element, în primul rând pentru că cercetarea a fost 
efectuată pe un număr mare de pacienţi - peste 4.000 de 
persoane afectate de COVID-19.

La aceşti pacienţi, episodul COVID-19 a fost confirmat 
printr-un test PCR sau prin diagnosticul stabilit de un medic.

Şi aceasta constituie o noutate importantă, răspunsurile 
acestor pacienţi fiind comparate cu cele ale unui grup de 
persoane care nu au avut COVID-19, deoarece este posibil 
ca unele dintre simptomele enumerate să fie resimţite fără 
ca boala COVID-19 să fie cauza. De fapt, aproape 9% 
dintre persoanele care nu au avut COVID-19 au prezentat 
unul dintre simptomele descrise mai sus.

În rândul persoanelor care au avut COVID-19, proporţia 
creşte la 21,4%. Cercetătorii au reuşit astfel să 
concluzioneze că puţin peste 12% dintre persoanele 
afectate de COVID-19 dezvoltă o sechelă asociată în mod 
specific bolii.

Studiul are, însă, anumite limitări, cum ar fi faptul că nu a 
măsurat frecvenţa altor simptome asociate COVID-19 lung, 
cu precădere o stare de depresie sau de confuzie mentală, 
notează AFP.

Importanța protecției solare

Una din opt persoane 
infectate are cel puţin un 

simptom de COVID-19 lung

Propuneri ale Alianței 
“O voce pentru Educație”, de modificare 

a proiectului Legii învățământului preuniversitar
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Vizionarea programelor TV și a filmelor acasă rămâne 
activitatea preferată de divertisment pentru consumatorii de 
toate vârstele, cu excepția Generației Z, a cărei atenție se 
îndreaptă către jocurile video, arată un studiu.

Potrivit studiului Deloitte Digital Media Trends, vizionarea 
programelor TV și a filmelor acasă rămâne activitatea 
preferată de divertisment pentru consumatorii de toate 
vârstele, în special pentru cei din generațiile Baby Boomers 
(40%) și X (27%), urmați de Millennials (20%).

Atenția consumatorilor mai tineri se îndreaptă însă către 
jocurile video, 24% dintre reprezentanții Generației Z, care 
au vârste cuprinse între 14 și 25 de ani, menționând jocurile 
video pe primul loc, comparativ cu doar 16%, care preferă să 
se uite la televizor și la filme acasă.

Topul activităților preferate de divertisment este 
completat de ascultarea muzicii (16% din Generația Z, 10% 
din Millennials, 9% din Generația X și Baby Boomers), 
navigarea pe internet (12% din Generația X, 10% din 
Millennials și Baby Boomers, 6% din Generația Z) și mersul 
la cinema (10% din Generația X, 9% din Millennials, 5% din 
Generația Z și 3% din Baby Boomers).

Deși jocurile video nu sunt preferate de toți consumatorii, 
acestea sunt o formă foarte răspândită de divertisment în 
rândul tuturor grupelor de vârstă, arată raportul. Nu mai puțin 
de 96% din respondenții din Generația Z și o pondere egală 
în rândul Millennials joacă în mod regulat jocuri video, urmați 
de 89% din reprezentanții Generației X și 57% din Baby 
Boomers. Millennials dedică cel mai mult timp acestei forme 
de divertisment, în medie 13 ore pe săptămână, urmați de 
Generația Z, cu 11 ore, Generația X, cu zece ore, și Baby 
Boomers, cu șase ore.

Raportul arată că patru din zece consumatori petrec mai 
mult timp urmărind conținut video generat de utilizatori decât 
emisiuni TV și filme pe platformele de streaming video, în 
special în rândul respondenților din generațiile Millennials 
(60%) și Z (57%).

De asemenea, șapte din zece consumatori urmăresc cel 
puțin un influencer din mediul online, în special cei din 
generațiile tinere, iar o treime dintre ei spun că deciziile lor de 
cumpărare au fost influențate de aceștia.

Raportul a fost realizat în rândul a peste 2.000 de 
consumatori din Statele Unite.

Căţărat pe zidul care împrejmuieşte ospiciul, un nebun se 

zgîieşte la un pescar care stă de ceasuri întregi, aproape 

nemişcat, cu undiţa în mînă, pe malul lacului.

- Văd că zaci acolo de dimineaţă... măcar ai prins vreun 

peştişor?

- Nu.

- Şi atunci de ce nu vii la noi?

***

- Letitia, pipezi? De cind?

- Din seara aceea de pomina, cind sotul meu s-a intors mai 

devreme din delegatie si a gasit in scrumiera un muc de pipa.

Pastila de râs

Peste 95% dintre adulții din România spun 
că au semnat de-a lungul timpului cel puțin un 
contract, însă majoritatea declară că alocă 
puțin timp pentru a le studia înainte de a 
semna, potrivit unui sondaj realizat la comanda 
Provident.

Potrivit studiului, 7 din 10 respondenți au 
declarat că s-a întâmplat să întâlnească în 
contracte cel puțin un cuvânt pe care să nu îl 
înțeleagă. Dacă sunt într-o astfel de situație, 
peste 47% solicită clarificări de la instituția cu 

care urmează să semneze contractul, însă 
21% consideră că oricum sunt niște clauze 
standard, deci nu trebuie să depună un efort 
suplimentar pentru a le înțelege.

Mai mult, 65% dintre respondenți spun că 
au dobândit cunoștințe de educație financiară 
învățând direct din situațiile în care au fost puși, 
dar cred că ar fi de ajutor ca aceste noțiuni să 
fie predate la școală sau să fie oferite de 
instituțiile din domeniul financiar.

7 din 10 respondenți au luat cel puțin un 
împrumut de la o instituție financiară bancară 
sau non-bancară, dar mai mult de 40% dintre 
aceștia nu au noțiuni importante legate de 
creditare: nu știu ce reprezintă Dobânda 
Anuală Efectivă sau care este rolul Biroului de 
Credit. De asemenea, 4 din 10 Români nu știu 
că toate raportările către biroul de credit rămân 
în baza de date a instituției timp de 4 ani, chiar 
dacă datoria este achitată.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 
1.141 de respondenți, preponderent din mediul 
urban, în perioada 23 iunie-1 iulie 2022.

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

Care este activitatea 
preferată de divertisment 

a oamenilor?

Cu toții am văzut acest 
lucru scris pe etichetele de 
bere, dar ce înseamnă IPA? 
Înainte de a intra în detalii, 
trebuie să știi că acesta este 
un tip de bere.

Așadar, ce înseamnă IPA? 
Cele trei inițiale vin de la 
„India Pale Ale”, acesta fiind 
un tip popular de bere în 
România.

I PA f a c e  p a r t e  d i n  
categoria Pale Ale, având 
însă o concentrație mai mare 
de hamei, ceea ce îi dă un 
gus t  ma i  comp lex  ș i ,  
bineînțeles, mai amar față de 
o bere „ale” normală, se arată 
pe Universitatea de Bere.

Există o istorie în spatele 
acestui nume, care merge 
înapoi în timp până la 
Imperiul Britanic și coloniile 
sale, însă IPA de astăzi a 
evoluat într-un mod unic și nu 
poate f i  comparată cu 
originea sa istorică, scrie 
Stone Brewing.

IPA a fost creată în secolul 
al XVIII-lea de către berarii 
englezi care au început să o 
exporte în India. Berea cu o 
concentrație alcoolică mai 
mare, cu mai mult hamei, era 
mai potrivită pentru călătorii 
lungi și pentru depozitare pe 
termen lung, însă IPA-urile 
din prezent sunt cel mai bine 

savurate proaspete, reci și nu 
dintr-un butoi de stejar care a 
fost pe o corabie pentru foarte 
mult timp.

În general,  IPA-uri le 
americane moderne tind să 
a i b ă  î n  j u r  d e  6 - 7 %  
concentrație alcoolică. Dar 
totul ține de variații. Au existat 
chiar și IPA-uri care nu sunt 
deloc „palide”.

Amăreala acestui tip de 
bere variază de obicei între 
40 și 100 IBU (International 
Bittering Units). 

Deși englezii au inventat 
I P A ,  a m e r i c a n i i  a u  
experimentat cel mai mult cu 
acest tip de bere.

Folosită și cunoscută din perioada antică, 
lavanda este folosită în special pentru mirosul 
său ambiental. Din această plantă se pot face 
uleiuri, săpunuri, parfumuri sau chiar sucuri.  În 
prezent, cu ajutorul biochimiei, s-au realizat 
chiar și pastile pe bază de lavandă care pot 
trata anxietatea sau insomniile. Proprietățile 
acestei plante sunt mult mai vaste, în sezonul 
cald fiind un aliat al omului. De ce este bine să 
avem vara lavandă în casă?

Vara este anotimpul în care oamenii aleg să 
petreacă mai mult timp în aer liber. Însă, ce te 
faci dacă în casă au intrat insecte precum 
muște sau țânțari? Acestea sunt principalele 
insecte care fac viața un coșmar pe timp de 
vară.

Un studiu a consemnat faptul că folosirea 
uleiurilor, difuzoarelor sau chiar a plantei de 
lavandă resping în mod eficient peste 90% din 
țânțari. Procentul scade până la 60% în 
momentul în care acestea sunt folosite afară. 
Totuși, folosirea în aer liber permite 
dispersarea mai rapidă a mirosurilor. Același 
studiu demonstrează că uleiul de lavandă este 
benefic împotriva căpușelor, efectul fiind 

similar cu sprayurile din comerț. Alte dovezi ale 
beneficiilor împotriva insectelor au arătat că 
folosirea lavandei ține insectele la îndepărtare 
până la 8 ore.

Dacă aveți flori de lavandă la îndemână, 
puteți folosi florile uscate pentru a face 
pliculețe. Pe lângă faptul că vă ajută împotriva 
insectelor, aceasta vă împrospătează casa cu 
un miros plăcut. La fel de util precum uleiul este 
și sprayul. Aroma de lavanda poate fi 
pulverizată pe mobilier, perdele sau chiar uși.

Majoritatea românilor
 semnează contracte fără să le citească

Ce înseamnă IPA de pe etichetele de bere?

De ce este bine să avem vara lavandă în casă



1660: A murit Diego Velasquez, pictor spaniol (n. 1599).

1766: S-a născut William Hyde Wollaston, medic şi chimist 

englez (d. 1828).

1809: S-a născut Alfred, Lord Tennyson, poet englez (d. 

1892).

1863: La Londra a intrat în funcţiune primul metrou din 

lume, cu lungimea de 6,3 kilometri. Tracţiunea era realizată 

cu o maşină cu abur.

1867: S-a înfiinţat 

Biblioteca Academiei 

Române.

1868: S-a născut Paul 

Claudel, poet, dramaturg şi 

eseist francez (d. 1955).

1881: S-a născut Sir 

A l e x a n d e r  F l e m i n g ,  

bacterio log br itan ic ,  

laureat al Premiului Nobel (d. 1955).

1917: S-a născut Robert Mitchum, actor american (d. 

1997).

1926: A murit Constantin Climescu, matematician român (n. 

1844).

1935: A murit George Vâlsan, geograf român, membru al 

Academiei Române (n. 1885).

1941: S-a născut Cezar Ivănescu, poet român (d. 2008).
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07:00 Cu capu-n zori 10:00 
Teatru pentru copii 12:25 
Momentart 12:30 #Creativ 13:00 
Chipuri le României 14:00 
Telejurnal 14:30 Ora regelui 
15:30 Izolaţi în România 16:00 
Arta crimei 17:00 O dată'n viaţă 
18:50 Teleenciclopedia 20:00 
Telejurnal 21:00 Haiducii 23:01 
World Cup Magazin 23:40 Aripa 
morţii 01:40 Profesioniştii...

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 6 August

Aveti un program 
incarcat, cu multa 
alergatura. Va pregatiti 
pentru o calatorie 
importanta, care va 
poate ajuta mult pe 
plan profesional. Nu 
neglijati problemele 
partenerului de viata.

Se anunta o zi 
foarte importanta, mai 
a l e s  p e  p l a n  
sentimental. Din punct 
de vedere financiar, 
nu stati prea bine, dar 
nu este cazul sa va 
ingrijorati. Mai multa 
atentie la serviciu!

Nimic nu va poate 
schimba hotararea de 
a incepe o viata noua. 
Va preocupa ideea de 
a porni o afacere. 
Aveti sanse sa va 
d e s c u r c a t i  c u  
cheltuieli minime. Nu 
neglijati odihna!

Dimineata nu aveti 
chef de nimic si va 
omoara rutina. In a 
doua parte a zilei 
aflati ca urmeaza sa 
p r i m i t i  o  s u m a  
importanta. Nu va 
grabiti sa va ganditi la 
cum veti cheltui banii!

Daca intentionati 
sa va cumparati casă, 
aveti sanse reale. Va 
recomandam sa nu 
va grabiti, pentru ca 
puteti sa gresiti. Va 
sfatuim sa nu neglijati 
dorintele partenerului 
de viata.

Aveti mari sanse de 
reusita intr-o afacere. 
Va recomandam sa 
evitati speculatiile, 
pentru ca riscati sa 
aveti de a face cu 
autoritatile. Dupa-
amiaza ar fi bine sa nu 
actionati in pripa.

Aflati o veste care s-
ar putea sa va schimbe 
concep t ia  despre  
acumularile materiale. 
Nu este cazul sa va 
l a s a t i  p r a d a  
pesimismului. Puteti 
reusi atat in afaceri, cat 
si in societate.

Sunteti preocupat 
d e  r e l a t i i l e  
sentimentale. Aveti 
o c a z i a  s a  f a c e t i  
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana deosebita, cu 
care s-ar putea sa legati 
o prietenie durabila. Nu 
deveniti prea visator!  

Sunteti plin de idei 
si dati dovada de 
ingenioz i ta te.  At i  
putea sa demarati o 
afacere, dar se pare 
ca va lipsesc banii. Va 
sfatuim sa va faceti 
bine socotelile, sa nu 
risipiti banii.

Daca va cautati un 
alt loc de munca, 
puteti f i  optimist. 
Astazi s-ar putea sa fiti 
ajutat de o persoana 
mai in varsta. Oricum, 
in curand veti fi foarte 
multumit  de noul 
serviciu. 

O ruda va ofera un 
a j u t o r  f i n a n c i a r  
neasteptat, ca sa 
puteti intra in afaceri. 
Daca nu va ajung 
banii, nu ezitati sa va 
asociati cu un prieten! 
Nu alergati dupa 
profituri imediate. 

O pe rsoana  cu  
experienta este dispusa 
sa va destainuie cateva 
secrete din domeniul 
afacerilor. Va sfatuim 
tratati cu seriozitate 
responsabilitatile pe 
care trebuie sa vi le 
asumati. 

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Călare pe Fistic 12:00 Ce spun 
românii 13:00 Kull, cuceritorul 
15:00 Wimbledon 17:00 Blonda 
de la drept 2 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Uimitorul Om-Păianjen 
22:45 Vecini de coșmar 00:45 
Untold – Temple of Luna 01:45 
Furie și răzbunare 03:30 Las 
fierbinți 04:15 Călare pe Fistic 
06:00 Lecţii de viaţă

09:00 Alpha Kids 09:30 Max 
1 2 : 0 0  M e d i c o o l  1 3 : 0 0  
Observator 14:30 Bumblebee 
15:30 Chef cu hastag 17:30 
Pistruiatul 3 – Insurectia 19:00 
Observator 20:00 Stand Up 
Revolution 23:00 Detectivul, 
mafia şi cartoforul 01:00 Bunicul 
dezlănțuit 03:00 Observator 
04:00 Detectivul, mafia şi 
cartoforul

07:30 Apel la consilier 08:00 
Mireasa din Istanbul 10:00 Asta-i 
România! 11:30 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Roventura 16:00 Casa 
iubirii 18:00 Știrile Kanal D 19:00 
Casa iubirii 20:00 Se strigă darul 
22:00 Ochii din umbră 00:00 
Cădere liberă 02:00 Știrile Kanal 
D

07:00 Alege rețeta națională 
08:00 Veronica 10:00 Starea 
naţiei 11:00 Flash monden 12:00 
Poezie și delicatețuri 14:00 
Răzbunarea haiducilor 16:00 
Supernanny 17:30 Destinatia 
anului 18:00 Focus 18 19:30 
Liceenii Rock 'n' Roll 21:45 
Fotbal Liga 1: Rapid Bucuresti - 
FC Arges 23:30 Gangsteri de 
legendă 02:30 Veronica

07:15 Înapoi în viitor 
09 :45  La  b loc  12 :00  
Misterele rebusului - Un 
puzzle mortal 13:45 Karate 
Kid 16:15 Strălucire 18:15 
La bloc 20:30 B.D. intră în 
acțiune 22:45 Cartea lui Eli 
01:00 B.D. intră în acțiune 
03:15 Apropo Tv 04:15 La 
bloc 06:00 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 
08:00 Teleşcoala 08:30 MotorVlog 
09:00 Generaţia Fit 09:30 Fără 
prejudecăţi 10:00 Mic dejun cu un 
campion 11:00 D'ale lu' Mitică 
12:00 Fraţi de viţă 12:30 Cap 
compas 13:00 Gala Umorului 
15:00 Femei de 10, bărbați de 10 
17:00 Levintza prezintă 17:30 In 
direct cu viaţa 18:00 Ora de ştiri 
19:05 Comisarul Rex 20:00 Ursul 
22:00 Dragoste și sânge 00:00 
Drag de Romania mea!

0 7 : 0 0  C u l o a r e a  
sentimentelor 09:20 Koati  
10:50 500 de zile cu Summer 
12:25 Lumea nouă 14:35 
Logan Lucky: Cursa norocului 
16:30 Firewall - Program de 
protectie 18:15 Polițai în 
misiune 20:00 Cealaltă femeie 
21:50 Spiritul din cochilie 23:30 
Furia: Eroi anonimi 01:40 Surori 
bune și nebune 03:35 Cârtița

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan s-
a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului 
BCR Iaşi Open (WTA 125), dotat cu premii 
totale de 115.000 de dolari, după ce a trecut de 
rusoaica Anastasia Zaharova cu 6-1, 6-2.

Ana Bogdan (29 ani, 75 WTA), a treia 
favorită, a obţinut victoria după o oră şi 19 

minute de joc efectiv, dar meciul a fost întrerupt 
în setul secund din cauza ploii, la scorul de 1-0 
pentru românca şi 0-15.

Ana Bogdan, care în weekend a jucat prima 
sa finală WTA 250 din carieră (la Varşovia), a 
controlat jocul, profitând de numeroasele erori 
făcute de Zaharova (20 ani, 163 WTA).

Bogdan şi-a asigurat un cec de 3.475 dolari 
şi 29 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta 
pe Ekaterine Gorgodze. Jucătoarea georgiană 
(30 ani, 147 WTA), cap de serie numărul opt, a 
dispus joi de argentinianca Nadia Podoroska în 
două seturi, cu 6-4, 6-2.

Ana Bogdan a câştigat ambele dueluri 
anterioare cu Gorgodze, cu 7-5, 6-4 în 
octombrie 2013, în sferturile unui turneu futures 
în Antalya, şi în noiembrie 2013 în finala altui 
turneu futures în Antalya, cu 7-6 (5), 7-6 (5).

Fotbalistul echipei Sepsi OSK, Bogdan Mitrea, a declarat, 
joi seara, că înfrângerea cu 3-1 din meciul cu Djurgaardens 
IF, din turul 3 preliminar al Conference League, este 
dureroasă, el precizând că deşi formaţia sa nu a făcut un joc 
slab, adversarii au fost mult mai eficienţi.

"E dureros puţin... nu cred că am făcut un meci aşa slab 
cum arăta scorul la un moment dat, 0-3. Ei la primele ocazii 
ne-au şi dat gol, asta e diferenţa, au calitate, ştiam. Din 
păcate faza aceea la primul gol a venit din nimic... un fault 
care nu s-a dat pentru noi şi arbitrul nu m-a lăsat să intru în 
teren, iar apoi a dat penalty. Dacă şi ăla e penalty putem să ne 
lăsăm toţi de fotbal. Să rupi aşa jocul... Apo noi am acuzat 
şocul şi am primit şi golul doi. E meritul lor, au echipă bună, 
însă per ansamblu nu cred că s-a văzut mare diferenţă azi. 
Noi în afară de gol am mai avut o bară şi două-trei ocazii. Ca 
număr de ocazii cred că am avut puţin mai multe decât ei, 
însă eficacitatea a fost de partea lor azi. Oricum, acel 3-0 ar fi 
fost mult prea dur faţă de ce s-a jucat. Chiar aşa, să dea gol la 
fiecare ocazie, iar noi să nu marcăm? Era prea de tot", a spus 
fundaşul la postul Pro Arena.

"Nu ne demoralizăm, mergem optimişti în Suedia, vedem 
ce o să fie. Se simte diferenţa de nivel faţă de Liga I, se simte 
pentru că nu cunoşti adversarul. Poate dacă am fi mai 
obişnuiţi cu ei, ar fi mai uşor. În plus, e clar că investiţiile la ei 
sunt mult mai mari decât la noi şi se vede, asta e realitatea. 
Însă mai avem un meci în care vom da totul. Mergem peste ei 
pentru că nu avem nimic de pierdut. Sper să reuşim o 
minune", a adăugat Bogdan Mitrea.

Echipa de fotbal Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a fost 
învinsă cu scorul de 3-1 (2-0) de echipa suedeză 
Djurgaardens IF, joi seara, pe Arena Sepsi OSK din Sfântu 
Gheorghe, în prima manşă din turul al treilea preliminar al 
Europa Conference League la fotbal.

Manşa secundă este programată la 11 august, de la ora 
20:00, la Stockholm.

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.

Mitrea (Sepsi), după înfrângerea 
cu Djurgaardens IF: E dureros puţin,
 eficacitatea a fost de partea lor azi

Emma Răducanu (19 ani, 10 WTA) s-a 
calificat în sferturile de finală ale turneului de la 
Washington, după ce s-a impus în meciul din 
optimi cu Maria Camila Osorio (20 de ani, 67  
WTA), scor 7-6 (5), 7-6 (4).

Meciul dintre Emma Răducanu și Maria 
Camila Osorio a durat nu mai puțin de două ore 
și 47 de minute. Sportiva din Marea Britanie cu 
origini românești spune că partida a consumat-
o enorm.

”Cred că a fost unul din meciurile cele mai 
fizice pe care le-am jucat. A fost un efort 
monumental pentru a câştiga. Sunt foarte 
fericită şi mândră de felul în care am luptat în 
momentele importante. Asta îmi dă multă 
încredere.

Cred că am murit de 3 ori în acest meci. 
Sincer, nu știu cum am revenit și am câștigat. 
Camila este o luptătoare incredibilă, fiecare 
punct a fost teribil de greu. Poate că nu lovește 
atât de tare, dar îți trimite înapoi din nou și din 

nou, e incredibil cât poate lupta.
A reușit să revină de la 4-2, 40-0, salvând trei 

mingi de meci. Sunt extrem de fericită că am 
reușit, în cele din urmă, să câștig”, a declarat 
Emma Răducanu, la finalul meciului de la 
Washington.

În turul următor de la Washington, Emma 
Răducanu se va duela cu Liudmila Samsonova 
( 23 de ani, 60 WTA).

Ana Bogdan s-a calificat în sferturi la BCR Iaşi Open

A n t r e n o r u l  f o r m a ţ i e i  
Universitatea Craiova, Laszlo 
Balint, a afirmat, la finalul 
partidei pierdute cu scorul de 
0-1, în deplasare, cu Zaria 
Lugansk, în prima manşă din 
turul al treilea preliminar al 
Europa Conference League la 
fotbal, că este încrezător în 
şansele echipei sale de a se 
califica în play-off.

"Un rezultat care cu 
siguranţă nu mă mulţumeşte. 
D a r  p e  m i n e  n u  m ă  
mulţumeşte nici prestaţia 
echipei, pentru că am început 
destul de temători. Ştiam că 
întâlnim o echipă care 
pasează foarte bine, mă 
aşteptam să fim mai agresivi, 
să recuperăm mai multe 
mingi, nu au reuşit acest 
lucru. Este un rezultat care 
poate fi întors cu siguranţă. 
Trebuie să vedem neapărat ce 
trebuie să îmbunătăţim şi asta 
foarte repede, pentru că timpul 
este scurt şi joi trebuie să ne 
ridicăm nivelul, deoarece în 
Europa trebuie să îţi ridici 
nivelul din toate punctele de 
vedere. Trebuie să avem 
încredere în acest obiectiv", a 
declarat Balint la conferinţa de 
presă de după meci.

Antrenorul a afirmat că 
jucătorii săi trebuie să fie 

conştienţi  că în cupele 
europene nivelul este mai 
ridicat decât în campionatul 
intern: "Jucătorii pe care îi 
a v e m  t r e b u i e  s ă  
conştientizeze că în Europa 
întâlnim cu totul alte echipe, de 
o altă valoare şi trebuie să ne 
ridicăm cu toţii nivelul. E clar 
că este mult de muncă, 
încercăm să remediem cât mai 
multe aspecte. Trebuie să 
t r e c e m  r e p e d e  p e s t e  
amărăciunea acestui rezultat, 

trebuie să ne scuturăm, să 
facem tot posibilul să câştigăm 
următorul meci".

Balint ar fi dorit ca jucătorii 
săi să fie mai agresivi în 
p a r t i d a  c u  f o r m a ţ i a  
ucraineană.

"Cred că au dat tot ce au 
avut, şi din punct de vedere 
fizic şi din punct de vedere 
tactic. Şi noi am încercat, e 
adevărat însă că puteam mult 
mai mult şi speram la mai 

multe, dar mai este şi meciul 
retur. Trebuia să fim mult mai 
agresivi, trebuia să avem mult 
mai multă personalitate şi mai 
mult curaj. Eu sunt convins că 
şi-au dorit. Sunt câteva zile în 
care putem să pregătim 
manşa retur, acum ştim exact 
ce am de făcut şi cred că pe 
s tad ionu l  nos t ru  avem 
potenţialul să întoarcem 
rezultatul" ,  a completat 
tehnicianul.

Universitatea Craiova a 
fost învinsă de formaţia 
ucraineană Zaria Lugansk, 
cu scorul de 1-0 (0-0), joi 
seara, în deplasare, pe Arena 
Lublin din Lublin (Polonia), în 
prima manşă din turul al 
treilea preliminar al Europa 
Conference League la fotbal.

Manşa secundă va avea 
loc în data de 11 august, pe 

stadionul ''Ion Oblemenco'' din 
Craiova.

În cazul în care va trece de 
ucrainenii de la Zaria Lugansk, 
Universitatea Craiova o va 
înfrunta în play-off pe FC 
Lugano (Elveţia) sau pe 
Hapoel  Beer-Sheva FC 
(Israel). Primul meci s-ar 
disputa pe teren propriu, în 
data de 18 august, iar manşa 
secundă în deplasare (25 
august).

Laszlo Balint, încrezător că Universitatea Craiova poate
 obţine calificarea în returul cu Zaria Lugansk

Emma Răducanu, după un joc intens la Washington:
 ”Cred că am murit de trei ori în acest meci”
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