
Doi bătrâni au fost 
băturți în propria casă. 3 
persoane necunoscute au 
pătruns în locuința celor 
doi și după ce i-au bătut, 
sub amenințarea unui 
obiect contondent, le-a 
fost sustrasă o importantă 
sumă de bani.

Polițiștii au fost sesizați 
prin apel la numărul unic 
de urgență 112 de către un 
b ă r b a t  d i n  c o m u n a  
Mârzănești cu privire la 
faptul că trei persoane au intrat în locuința sa, l-au bătut și i-au sustras bani.

(Continuare  în  pagina  2)

Având în vedere seceta care s-a 
instalat în mai multe zone ale țării, 
ca urmare a lipsei precipitațiilor și a 
regimului termic al aerului mai 
ridicat din ultimele luni, Agenția 
Națională de Îmbunătățiri Funciare 
(ANIF) aduce la cunoștință tuturor 
fermieri lor că, prin f i l ialele 
teritoriale, va asigura apă pentru 
irigații până la punctele de livrare, 
acolo unde sunt încheiate 
contracte pentru anul 2020. La 
solicitarea fermierilor se va asigura 
apă pe canalele de aducțiune, 
până la punctele de livrare, inclusiv 
în sezonul de primăvară. 

(Continuare  în  pagina  4) 

În anul 2020, Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI) va scoate la licitație  510 
unități administrativ-teritoriale (UAT), ale căror terenuri și 
construcții vor fi cadastrate gratuit, finanțarea provenind 

din fonduri externe nerambursabile, în cadrul 
Programului național de cadastru și carte funciară 2015-
2023 (PNCCF). 

Reamintim faptul că ANCPI, instituție publică aflată în 
subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, este beneficiarul Proiectului  inclus în AXA 
prioritară 11 din POR 2014-2020, care are drept scop 

realizarea cadastrului general în 660 de UAT-uri rurale, 
până în anul 2023.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

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

Anul XIX, serie nouă, nr. 3363, Miercuri 29 Ianuarie 2020, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

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

(€) 1 EUR 
4.7787 lei

($) 1 USD
4.3378 lei

1 XAU 
220.2158 lei

(£) 1 GBP 
5.6456 lei

(Gramul
de aur)

7

2

Liceul Teoretic 
Zimnicea va avea 
cinci clase a IX-a

Încă 24 de comune din Teleorman vor beneficia 
de cadastru plătit din fonduri europene 

ANIF asigură apă gratuită pentru fermierii 
care vor să irige în această primăvară

Doi bătrâni au fost 
bătuți și umiliți în propria casă

O tânără din Alexandria 
a luat banii din încasări 

pentru a-i da unui 
prieten să joace la

 păcănele



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Oamenii legii care s-au deplasat la fața locului au stabilit că, 

în  timp ce se aflau în locuință, două persoane din satul Valea 
Părului, comuna Mârzănești, soț și soție, cu vârsta de 71, 
respectiv 64 de ani, au fost agresate fizic de către persoane 
necunoscute și, sub amenințarea unui obiect contondent, le-a 
fost sustrasă o importantă sumă de bani.

Victimele au necesitat îngrijiri medicale și au fost 
transportate la spital, la acest moment fiind în afara pericolului.

Încă de la momentul sesizării polițiștii efectuează cercetări în 
vederea identificării autorilor.

A fost constituit un cerc de suspecți, activitățile 
desfășurându-se sub coordonarea Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Alexandria.

Claudiu DUMITRACHE

SC Mara Prod Com SRL angajează personal 
supermarket. Relații la sediul societății din Alexandria, Str. 
Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de 
pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori 
necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și 
contabil, de preferat cu experiență în muncă.  Relații la 
telefon: 0247/314.575. 

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel 
și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Doi bătrâni au fost bătuți și 
umiliți în propria casă

Românii înțeleg urgența 
și importanța colectării 
selective a plasticului, 88% 
fiind de acord cu faptul că 
plasticul este o problemă din 
ce în ce mai mare. În 
concluzie, 9 din 10 români 
consideră absența colectării 
selective a plasticului o 
problemă urgentă, potrivit 
unei cercetări de piață 
desfășurată de The Institute 
și iZi data, la solicitarea Lidl 
România.

Î n  p l u s ,  r o m â n i i  
menț ionează problema 
co lec tă r i i  se lec t i ve  a  
plasticului după cele mai 
crit ice subiecte pentru 
societatea noastră, precum 
educa ț i a  de  ca l i t a t e ,  
sănătatea și bunăstarea 
generală, justiție și instituții 
puternice și transparente, 
munca decentă și creșterea 
economică, dezvoltarea 
infrastructurii, combaterea 
sărăciei și accesul la apa 
p o t a b i l ă  c u r e n t ă .  D e  
a s e m e n e a ,  a c e ș t i a  
consideră că este important 
ca brandurile să se implice în 
reducerea cantități i de 
plastic produse și folosite și 
în procesele de colectare 
selectivă și reciclare.

Sp re  deoseb i re  de  
e ș a n t i o n u l  g e n e r a l ,  
observăm că tinerii au 
nevoie de o informare mai 
consistentă cu privire la 
i m p a c t u l  p l a s t i c u l u i  
nereciclat asupra mediului 
înconjurător. 73% dintre cei 
cu vârsta cuprinsă între 16 – 
18 ani cunosc efectele 
provocate de plasticul 
necolectat corespunzător, 
față de 85% din eșantionul 
total. Cea mai informată 

categorie cu privire la 
pericolele generate de 
p l a s t i c u l  g e s t i o n a t  
neresponsabil este cea din 
segmentul de varstă 35-44 
de ani.

Cercetarea a arătat o 
e las t ic i ta te  r id ica tă  a  
c o m p o r t a m e n t u l u i  d e  
co lectare se lect ivă a l  
românilor. Schimbarea de 
comportament poate fi 
generată fie prin măsuri de 
c o e r c i ț i e ,  f i e  p r i n  
recompense.

64% dintre tineri spun că 
ar colecta selectiv cu 
siguranță mai mult dacă de 
mâine ar fi recompensați 
pentru materialele reciclate. 
Când vine vorba însă de 
amenzi, procentele se 

schimbă, cei foarte tineri 
fiind în mai mică măsură 
convinș i  să colecteze 
selectiv (55%) comparativ cu 
cei cu vârste cuprinse între 
25-35 de ani (61%). Putem 
concluziona că un procent 
cuprins între 60 și 90% și-ar 
schimba comportamentul 
din prezent sub influența 
diferiților stimuli.

Pe langă recompensele 
mater ia le ,  grat i f icarea 
s o c i a l ă  î n t ă r e ș t e  ș i  
î n c u r a j e a z ă  
c o m p o r t a m e n t u l  e c o -
fr iendly. Din populaț ia 
generală, 7% au menționat 
spontan ֦  să facem toți 
asta ֞ , iar procentul se 
d u b l e a z ă  î n  c a z u l  
segmentului 16-19 ani 
(14%). Drept urmare, tinerii 
își doresc ca toată lumea să 
colecteze selectiv, să nu aibă 
impresia că este un efort 
individual.

Studiul iZi data a măsurat 
și disponibilitatea de a plăti 
un preț mai mare pentru 
produse cu impact scăzut 
asupra mediului.  S-au 
remarcat aici tinerii din 
generația Z, peste 58% 
dintre cei cu vârsta cuprinsă 
între 16 și 24 de ani și-au 
arătat disponibilitatea de a 
achita cu până la 25% mai 
mul t  pentru ast fe l  de 
produse. Nici cei mai maturi 
nu sunt indiferenți față de 
impactul consumului asupra 
mediului. Întrebați cât ar fi 
dispuși să plătească în plus 
pentru un produs alimentar 
cu impact redus asupra 
mediului, aproape jumătate 
dintre respondenții cu vârsta 
de peste 25 de ani au 
declarat că ar plăti cu 10% 
mai mult pentru acest tip de 
produse.

O tânără din Alexandria 
a luat banii din încasări pentru

 a-i da unui prieten să joace 
la păcănele

O femeie din Alexandria a fost reținută de polițiști după ce a 
luat peste 15.000 lei din încasări. Banii au ajuns la un prieten 
care i-a pierdut la păcănele.

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității 
Economice au reținut o teleormăneancă în vârstă de 19 ani, 
suspectată că ar fi delapidat peste 15.000 lei din banii societății 
angajatoare.

În fapt, activitatea infracțională reținută în sarcina suspectei 
constă în aceea că, în calitate de casier și gestionar al unei 
societăți comerciale cu profil jocuri de noroc, cu punct de lucru în 
Alexandria, la data de 05 decembrie 2019, și-ar fi însușit peste 
15.000 lei din gestiunea societății și i-ar fi înmânat unei 
persoane pentru a o juca la un aparat de jocuri electronice tip 
slot machine.

Față de suspectă a fost luată măsura reținerii, femeia fiind 
introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din 
cadrul I.P.J. Teleorman, urmând să fie prezentată Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Alexandria.

Claudiu DUMITRACHE

SC SPALATORIECUJET SRL, titular al Planului Urbanistic 
Zonal Construire spălătorie auto și împrejmuire, amplasat în 
mun. Alexandria, str. 1 Mai, nr. 138, jud. Teleorman, anunță 
publicul interesat cu privire la depunerea primei versiuni de PUZ, 
la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, în scopul 
obținerii avizului de mediu.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM 
Teleorman, str. Dunării nr. 1, de luni-vineri între orele 8-15, în 
termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunțului.

Anunţ public nr.1

Absența colectării selective 
a plasticului o problemă din ce în ce mai 

urgentă pentru majoritatea românilor
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Consultantul politic Cozmin 
Gușă este de părere că Sorin 
Grindeanu este omul potrivit 
pentru a conduce PSD în 
momentul actual. Acesta a 
declarat în emisiunea ”Legile 
puterii”, moderată de Adrian 
Bucur, la Realitatea PLUS, că 
îl susține pe Grindeanu, 
precizând că acesta are studii 
solide.

”PSD a trecut printr-o lungă 
perioadă neagră. Dar nu am 
văzut o reformă nici la PNL, 
am văzut mulți securiști în 
partidele mici, neașteptat de 
mulți securiști, inclusiv cu 
dosare dinainte de 1989, așa 
că râsetele împotriva PSD le 
merită PSD, dar fiecare ar 
trebui să-și facă curățenie și 
pe la el, pe acolo, că e multă 
mizerie. de acolo pornește și 
discuția. Avem și discuția asta 
despre alegeri anticipate, pe 
care  K laus Iohann is  a  
declanșat-o nelegitim. Putea 
să o declanșeze după ce ar fi 
făcut ceva curățenie prin 
partid, oameni noi, alții, nu 
d o a r  c e i  p r o t e j a ț i  d e  
mandatele președinților de 
dreapta, ca Băsescu și ca 
Iohannis, faptul că sunt 
protejați nu înseamnă că sunt 
mai curați decât cei de la PSD.

Cu Grindeanu nu sunt 
semne de întrebare, după 
părerea mea, doar dacă vrem 
să ne întrebăm retoric. Este la 
a patra participare la o 
conferință județeană. Sigur, la 
Timișoara este cu repetiție, a 
mai fost la Olt și la Tulcea, dar 
de data asta mie mi se pare că 
a luat o opțiune clară de 
candidatură, căci ce a spus el 
într-o oră de discurs este un 
p lan pentru PSD, este 

viziunea lui, eu l-am asigurat și 
public că îl susțin, este unul 
dintre cei care și doar prin 
faptul că i s-a opus lui Dragnea 
și acelei mașinării numite 
CEX, fără să mai vorbim 
despre faptul că este un om cu 
studii solide și un om de 
stânga, îl recomandă ca 
posibil viitor președinte PSD 
într-o încercare de reformă, 
pentru că niciun partid vechi 
din România, nici PNL, cu atât 
mai puțin UDMR, dacă și-ar 
propune să se reformeze, tot 
în trepte ar trebui să facă asta. 
După mine, cu Grindeanu ca 
președinte la PSD, secondat 
de Vasile Dâncu la președinția 
Consiliului Național, este o 
opțiune bună pentru stânga 
românească într-o primă 
etapă care poate ține un an 
sau doi”, a spus Cozmin Gușă, 
la Realitatea PLUS.

Întrebat de ce e mai bun 
Grindeanu decât Ciolacu, 
consultantul politic a declarat 
că acesta are o carte de vizită 
mai nimerită.

”Nu a zis că în mod 
ob l i ga to r i u  e  ma i  bun  
Grindeanu decât Ciolacu. 
După părerea mea este mai 
bun Grindeanu decât Ciolacu. 

Alții s-ar putea să spună că e 
mai bun Ciolacu. Eu spun că 
este mai bun Grindeanu și 
ăsta este motivul pentru care îl 
susțin. Nu doar că are studii 
mai solide sau că este mai 
tânăr, dar îl consider mult mai 
pot r iv i t  pent ru  această  
perioadă și cu o carte de vizită 
mai nimerită, în același timp 
Ciolacu putând să aibă o 
viziune, după cum am spus, 
pentru funcția de prim-
vicepreședinte sau chiar cea 
de secretar general. A făcut 
unele lucruri bune în ultima 
perioadă. 

Referitor la cât de pregătit e 
PSD să primească intelectuali 
de talia lui Vasile Dâncu, 
Cozmin Gușă a declarat: 
Vasile nu trebuie decât să se 
reîntoarcă. El a avut o pauză, a 
avut conflictul lui cu Liviu 
Dragnea, dar acum vorbim 
despre altceva. Eu vorbesc 
despre altceva, nu m-am dus 
la partid să iau vreo funcție, ci 
să-i ajut să-și regăsească 
drumul pentru a putea fi 
reprezentativi pentru o mare 
masă de cetățeni într-o țară 
care este eminamente de 
stânga”.

Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic 
Orban, a declarat de curând: ”Probabil, la un moment dat, 
majoritatea PSD din Parlament nu o să mai rabde și o să-i 
determinăm să se coalizeze. Noi vom face tot ce depinde 
de noi să ajungem la situația anticipatelor”. Premierul 
Ludovic Orban a mai spus în același context că nu se teme 
de moțiunea de cenzură inițiată de PSD, ci se teme decât 
de Dumnezeu.

În privința datei la care vor avea loc alegerile 
anticipate, premierul Ludovic Orban a spus că acestea vor 
avea loc când va fi posibil.  Întrebat dacă alegerile 
anticipate ar avantaja PNL, primul ministru Ludovic Orban 
a susținut că liberalii vor câștiga următorul tur de scrutin, 
indiferent când va avea loc acesta. ”Problema e că 
Parlamentul actual nu mai are nicio legătură cu opțiunile 
politice ale românilor. Parlamentul ține prizonier întreaga 
societate românească. De aceea vrem anticipate, pentru 
ca Guvernul să aibă un sprijin solid, omogen și puternic 
pentru realizarea reformelor de care are nevoie România”, 
a declarat primul ministru Ludovic Orban.

La rândul său Marcel Ciolacu, președintele interimar al 
PSD-ului a declarat: ”Dacă Orban vrea anticipate, atunci 
să își dea demisia mâine dimineață. A vrut putere, a vrut 
Guvern. Acum să își dea demisia. Eu cred că trece moțiunea 
de cenzură. Până la anticipate mai sunt încă două Guverne 
care trebuie să cadă.” Marcel Ciolacu amintește și faptul 
că a propus un Guvern de uniune națională, însă această 
idee nu a fost agreată de președintele României, Klaus 
Werner Iohannis.

La rândul său, senatorul Eugen Pârvulescu, președintele 
Organizației Județene Teleorman a Partidului Național 
Liberal, declară că alegerile anticipate pentru Parlamentul 
României vor fi cu două săptămâni înainte de alegerile 
locale. Senatorul Eugen Pârvulescu declară că își dorește 
încă un mandat de senator de Teleorman. Și senatorul 
Eugen Pârvulescu mai susține că dacă în acest manandat 
liberalii au avut doar un mandat de deputat, pentru Mara 
Calista Daniela, pe care nu o mai dorește pe listele PNL 
Teleorman, după alegerile parlamentare liberalii 
teleormăneni vor avea cel puțin două fotolii de deputat, 
dacă nu chiar trei.

În ceea ce privește alegerile locale, care vor fi în două 
tururi de scrutin, senatorul Eugen Pârvulescu susținea 
săptămâna trecută că pentru cele trei municipii, 
Alexandria, Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede, precum și 
pentru cele două orașe, Zimnicea și Videle, liberalii 
teleormăneni aveau deja câte șapte posibili candidați, 
pentru ca marțea aceasta să rămână, probabil doar câte 
trei în cursa pentru primărie.

Ioan DUMITRESCU

Birourile Naționale ale USR PLUS au decis luni, într-o 
ședință comună, să solicite organizațiilor locale un mandat 
pentru organizarea unui congres de fuziune în luna iulie.

„Decizia va fi luată în Comitetul politic al USR și în 
Consiliul Național al PLUS, care vor avea loc pe 8 februarie, 
în București”, se arată într-un comunicat de presă al Alianței 
USR PLUS.

În cursul lunii februarie, filialele celor două formațiuni 
politice își vor desemna, de comun acord, candidații comuni 
ai Alianței USR PLUS, la alegerile locale din acest an.

În cadrul ședinței de luni, a fost completată și echipa 
executivă a Alianței USR PLUS. Astfel, membrii Comisiei 
comune a Alianței sunt: Coordonare - Dragoș Tudorache 
(PLUS); Comunicare - Ionuț Moșteanu (USR); Juridic - Silviu 
Dehelean (USR); Finanțare - Dragoș Neacșu (PLUS); Politici 
publice - Oana Țoiu (PLUS); Campanii - Moise Guran (USR).

Senatorul Eugen Pârvulescu 
despre alegeri

USR și PLUS vor fuzionaMinistrul Finanţelor, Florin Cîţu, justifică 
împrumutul de 87 de miliarde de lei pe care 
urmează să îl ia prin necesitatea achitării 
datoriilor ajunse la scadenţă făcute de 
guvernele anterioare care însumează, spune 
acesta „jumătate din acel împrumut, peste 40 
de miliarde”. 

”Ne împrumutăm în fiecare zi mai ieftin 
decât ne împrumutam cu o zi mai devreme. Şi 
haideţi să discutăm despre împrumuturi pentru 
că nu e niciun secret. La începutul anului am 
anunţat necesarul de finanţare pentru 2020, 87 
de miliarde de lei. Acest necesar vine din două 
surse mari: deficitul bugetar, care înseamnă 
3,6% din PIB plus ce vine din urmă. Să plătim 
datoriile contractate în urmă. Asta este 
jumătate, peste 40 de miliarde. Datorii ajunse la 
scadenţă, refinanţări de datorii şi dobânzi.

Deci avem partea asta. Am anunţat 
necesarul de finanţare pentru 2020, ca în 

fiecare an. Ministerul Finanţelor anunţă în 
fiecare an acest lucru. În fiecare lună, la 
începutul lunii anunţăm cât credem că ne vom 
împrumuta în zona respectivă. Putem să ne 
împrumutăm mai puţin, noi arătăm o limită 
superioară.

Mai departe, în fiecare luni şi joi avem licitaţii 
şi piaţa financiară ştie asta. După ce au 
oportunitatea de a lua împrumuturi sau de a le 
respinge, pentru că am şi respins, să ştiţi, 
împrumuturi, şi în decembrie, este în 
managementul acestor datorii publice care are 
în vedere reducerea costurilor cu finanţarea. 
Deci ştim cât avem de împrumutat şi, în funcţie 
de condiţiile pieţei, împrumutăm mai puţin sau 
mai mult. Şi atunci, acum aţi văzut că dobânzile 
sunt în scădere, aţi văzut că există un interes 
fantastic pentru România, astăzi printre 
investitorii internaţionali.

La Viena, vă spun, există foarte mare interes 
pentru România, la fiecare panel la care am 
participat era plin de investitori. La ultimul panel 
cred că erau în sală investitori care administrau 
peste un trilion de euro.

Asta se vede şi în dobânzi: ne împrumutăm 
din ce în ce mai ieftin. Este un guvern care ar 
trebui să fie de tranziţie, este un guvern care 
vine după o guvernare îngrozitare, cu un deficit 
pe anul acesta mai mic, dar care anul trecut a 
depăşit 4% şi, totuşi, avem această încredere a 
investitorilor”, a declarat ministrul Finanțelor la 
Digi.

Cozmin Gușă, despre reformarea PSD:

 ”Îl susțin pe Grindeanu, are studii solide”

România se va împrumuta mai mult în 2020 
decât în timpul crizei economice
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C o n d u c e r e a  A N I F  

p r e c i z e a z ă  f a p t u l  c ă  
încurajează toți fermierii care 
încă nu au încheiat contracte 
pentru livrarea apei să meargă 
la Filialele Teritoriale de 
Îmbunățiri Funciare pentru a 
face demersuri în acest sens, 
încheierea contractelor fiind în 
această perioadă în plină 
desfășurare. Pentru informații 
ș i  c lar i f i căr i  legate  de 
încheierea contracte lor,  
fermierii pot lua oricând 
l e g ă t u r a  c u  m e m b r i i  
conducerii Filialelor Teritoriale 
de Îmbunățiri Funciare, datele 
de contact ale acestora fiind 
publice și disponibile.

Agenția Națională de 
Î m b u n ă t ă ț i r i  F u n c i a r e  

informează toți fermierii că, și 
în acest an, apa pentru irigații 
până la punctele de livrare 
este gratuită, prin fonduri 
asigurate de la bugetul de 
stat.Fermierii pot beneficia de 
apă gratuită indiferent dacă 
s u n t  p e r s o a n e  f i z i c e ,  
persoane juridice, organizați 
în OUAI/FOUAI sau asociație 
agricolă.

Suprafața totală pregătită 
pentru contractare și irigații, 
până la această dată, este de 
1,4 milioane hectare,  fiind 
deservită de 1.800 km de 
canale și amplasată pe 27 de 
județe. ANIF a încheiat, prin 
filialele teritoriale, până în 
prezent, 556 contracte, din 
care 503 multianuale și 53 
sezoniere, pentru o suprafață 

totală de 724.447 ha. În anul 
2019, suprafața pe care s-au 
aplicat udări, inclusiv în luna 
decembrie, a fost de 747.776 
ha, iar suprafața contractată a 
fost de 837.639 ha.

Fermierii care întâmpină 
probleme legate de încheierea 
contractelor în teritoriu pot lua 
legătura cu Unitatea Centrală 
ANIF prin email,  la adresa 
centrala@anif.ro, sau fax 
0213322816.

 Fermierii din Teleorman pot 
afla toate informațiile de care 
au nevoie adresându-se 
conducerii Filialei Teleorman a 
ANIF, director Dașa Ionel, 
inclusiv  la  telefoanele : 
O247.381.082, 0722.333.717 
și 0768.637.916. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
 „În prezent, prioritatea ANCPI este 

realizarea cadastrului general în cele 660 de 
comune incluse în Proiectul major, dintre care 
510 vor fi scoase la licitație în 2020. Pentru 300 
de comune, aceasta va fi a doua procedură de 
atribuire, în condițiile în care prima dată fie nu a 
fost depusă nicio ofertă, fie ofertele au fost 
respinse. În acest context, vom organiza o serie 
de întâlniri de lucru atât cu reprezentanții 
autorităților locale, cât și cu firmele care 
furnizează servicii de înregistrare sistematică a 
imobilelor. Cadastrul general nu poate fi 
realizat fără sprijinul tuturor celor implicați în 
acest proces. Programul național de cadastru 
și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) se 
derulează într-un ritm foarte lent. Există, pe de 
o parte, multe contracte întârziate, iar, pe de 
altă parte, avem de-a face cu un număr foarte 
mare de contracte care sunt reziliate”, a 
expl icat  Laurenț iu Alexandru Blaga, 
președinte- director general al ANCPI.

Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și 
incluziune a sistemului de înregistrare a 
proprietăților în zonele rurale din România” 
completează obiectivul PNCCF, prin realizarea 
lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 
5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone 
rurale ale României. Valoarea totală a 
proiectului este 312.891.155 de euro, din care 
265.957.482 reprezintă fonduri externe 
nerambursabile de la Uniunea Europeană și 
46.933.673 – cofinanțare de la bugetul de stat.

În judeţul Teleorman, cele 24 de localităţi  în 
care se vor desfăşura lucrări de înregistrare 
sistematică a imobilelor finanţate din fonduri 
europene sunt : Blejeşti, Botoroaga, Brânceni, 
Bujoreni, Buzescu, Drăgăneşti Vlașca, 
Drăgăneşti de Vede, Gălăteni, Islaz, Măgura, 
Lunca, Măldăieni ,  Mavrodin, Nanov, 
Nenciuleşti, Olteni, Peretu, Rădoieşti, 
Scrioaştea, Seaca, Segarcea Vale, Troianul, 
Vârtoape şi Vedea.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

„Mâine vom construi acum” Ministrul Dezvoltării 
Regionale, Ion Ştefan a declarat, luni, la Parlament, unde are 
loc întâlnirea cu parlamentarii PNL, că procesul privind 
construirea de toalete pentru elevi va fi finalizat în acest an. 

„Când vorbim de 
toaletele din curtea 
şco l i i  în t r -adevăr  
suntem într-o direcţie 
corectă şi bună. Am 
a v u t  d i s c u ţ i i  c u  
Ministerul Educaţiei, 
cu doamna Raluca 
Turcan. Vom finaliza 
acest proces de a 
construi toalete pentru 

elevi să nu mai fim nevoiţi să mergem iarna în curte. (…) Eu 
cred că peste 80% din şcolile din România, care au avut 
această problemă, peste 1.000 de unităţi şcolare, această 
problemă va fi finalizată în acest an”, a spus ministrul, luni, 
după ce a participat la o întâlnire de lucru cu parlamentari 
PNL la Parlament. 

El a arătat că aproximativ 80% din locuinţele din mediul 
rural nu sunt conectate la reţeaua de canalizare. 

„Mâine vom construi acum. Ceea ce am putea putea face 
mâine facem astăzi. Construim acum mâine. Când vorbim 
despre toaletele din curtea școlii într-adevăr suntem într-o 
direcție corectă și bună”, a spus Ştefan. 

Liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, a susţinut că 
soluţia unei fose septice este mai ieftină ca branşarea la 
reţeaua de canalizare a locuinţelor din zona rurală. 

„Oamenii refuză să se branşeze din cauza costurilor 
ridicate cu branşamentele. Soluţia ar fi ca aceste fose septice 
să fie amenajate pe grupuri de 20-30 de proprietăţi, în special 
în zona de munte şi în zonele mai răsfirate. O asemenea fosă 
septică ar fi undeva la 50.000 de euro”, a spus liderul 
deputaţilor PNL. 

Astfel, PNL va promova programul de construire a rețelei 
de canalizare în mediul rural prin realizarea de fose septice 
care să fie alocate la câte 20-30 de gospodării. 

Încă 24 de comune din Teleorman vor beneficia 
de cadastru plătit din fonduri europene 

ANIF asigură apă gratuită pentru fermierii 
care vor să irige în această primăvară

Guvernul pregăteşte un proiect de hotărâre 
prin care 80% din valoarea redevenţelor 
încasate pentru exploatările de suprafaţă vor 
intra direct în bugetele localităţilor şi judeţelor 
pe teritoriul cărora se află carierele res-pective, 
a anunţat Virgil Popescu, ministrul Economiei, 
Energiei şi Mediului de Afaceri, lunii, după 
întâlnirea cu parlamentarii PNL.

Ministrul de resort a 
spus că proiectul se află pe 
circuitul de avizare şi că ar 
urma să fie adoptat într-o 
viitoare şedinţă de guvern. 
Virgil Popescu a precizat: 
"Cred că va fiscaliza foarte 
mult din redevenţele care 
acum, probabil, se pierd. 
Pentru ANRM este foarte 
greu să gestioneze de la 
nivel central exploatarea 
tuturor bogăţiilor solului. Prin viitorul act 
normativ, unităţile administrativ-teritoriale, în 
speţă primăriile şi consiliile judeţene, vor fi 
interesate să urmărească activităţile de 
exploatare de suprafaţă şi plata corectă a 
redevenţelor, deoarece vor încasa banii direct 
în buget. Cred că va fi o fiscalizare mult mai 
bună şi o încasare mult mai mare la bugetul 
administraţiilor locale şi judeţene".

Conform datelor prezentate de Florin 
Roman, liderul deputaţilor liberali, anul trecut 
valoarea redevenţelor încasate din exploatările 
de suprafaţă (cariere de piatră, de nisip, etc.) a 
fost de 2,15 miliarde lei, suma fiind variabilă din 
cauza închiderii unor cariere şi a deschiderii 
altor exploatări.

Florin Roman a spus: "Autorităţile locale vor 
avea tot interesul să 
u r m ă r e a s c ă  p l a t a  
redevenţelor care se vor 
constitui ca venituri la 
bugetele primăriilor şi 
consiliilor judeţene. Este 
pentru prima dată, după 30 
de ani, când redevenţa nu 
mai merge în totalitate la 
bugetul de stat şi rămâne 
acolo unde se produc 
pagubele rezultate din 

exploatările de suprafaţă, şi aici mă refer în 
primul rând la localităţile în care drumurile şi 
locuinţele sunt afectate de traficul greu cauzat 
de activitatea din carierele respective".

Conform proiectului de hotărâre de guvern, 
40% din valoarea redevenţelor încasate se va 
duce direct la bugetul primăriilor, 40% va intra 
în bugetele consiliilor judeţene şi doar 20% va 
ajunge la bugetul de stat.

Proiect de hotărâre de Guvern

80% din redevenţele exploatărilor de suprafaţă, 
în bugetul administraţiilor locale

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat la Digi24 că nu 
se vor face schimbări la Codul Fiscal în 2020, dar că, după 
2020, PNL va veni cu un program fiscal în care se va stabili 
care sunt priorităţile.

"I-am anunţat şi azi (luni - n.r.) pe colegii mei în Parlament - 
în 2020 nu umblă nimeni la Codul Fiscal.

Asta am vorbit şi cu sectorul privat, companii, persoane 
fizice, că anul acesta nu umblăm la Codul Fiscal. Lucrurile 
trebuie să fie predictive. Lucrurile sunt transparente.

Sunt de acord cu preşedintele şi cu premierul ca principiu, 
de la asta pornim, toţi să fim trataţi egal, dar anul ăsta nu 
umblăm la fiscalitate.

E adevărat că 
în unele situaţii, 
cum este şi aici, 
găseşti  soluţ i i  
temporare pentru 
a  s t imu la  un  
anumit sector. 
După 2020, PNL 
va veni cu un 
program fiscal şi 
vom vedea atunci 
care sunt priorităţile şi cum vre să arate România în viitor, dar 
obiectivul este că trebuie să existe echlibru bugetar pe 
termen mediu, altfel nu eşti credibil în a face reformă", a spus 
Florin Cîţu.

Premierul Ludovic Orban susţine în continuare 
renunţarea la scutirea de impozit pe venit acordată în prezent 
unor categorii de angajați din domeniul IT. "Tratamentul fiscal 
egal al cetățenilor și al firmelor reprezintă un obiectiiv al 
guvernării noastre", a declarat premierul într-un interviu 
pentru hotnews.

În legătură cu această afirmaţie a premierului, 
preşedintele Klaus Iohannis a declarat că ideea unui 
tratament fiscal egal este „în esență adevărată” dar trebuie 
avut în vedere că sectorul IT, unde salariile sunt scutite de 
impozit pe venit, a crescut în 10 ani de la „ceva nesemnificativ 
la 6% din PIB”.

Ministrul Ion Ştefan promite 
că din 2021 nu vor mai exista 

şcoli cu toaletă în curte

Ce planuri are Guvernul 
cu banii IT-iştilor
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Pentru anul școlar 2020–2021, Liceul Teoretic 
Zimnicea a solicitat Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman aprobarea înființării a 5 clase 
a IX-a, învățământ liceal, cu frecvență zi. Inițial, 
IȘJ Teleorman a aprobat înființarea unui număr de 
4 clase, iar în urma demersurilor făcute de 
primarul orașului Zimnicea, Petre Pârvu, s-a 
aprobat înființarea a 5 clase, astfel încât să 

includă populația școlară din oraș și localitățile 
învecinate, cu atât mai mult cu cât liceul își 
desfășoară activitatea într-un sediu nou și 
modern. 

Primăria orașului Zimnicea pune la dispoziția 
elevilor, atât a celor din oraș, cât și acelora din 
comunele limitrofe mijloace de transport gratuit.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat luni în 
cadrul unei întâlniri cu parlamentarii PNL că salariile 
profesorilor vor fi majorate cât de curând posibil.

„Pot să vă spun faptul că am asigurat pe toată lumea 
de un lucru foarte important, şi anume că de la 1 ianuarie 
şi de la 1 septembrie salarizarea profesorilor va fi pe grila 
maximă. Deci, se va face această mărire de salariu pentru 
cadrele didactice”, a spus ministrul după întâlnire.

De asemenea, programul pilot „Masa caldă” va fi 
extins de la 50 de unităţi de învăţământ la 150.

„Probabil că mâine această ordonanţă de urgenţă va fi 
pe ordinea de zi şi va fi adoptată. (…) Generic, lumea îl 
cunoaşte sub denumirea 'Masă caldă', de fapt se cheamă 
un supliment alimentar, un pachet alimentar. Acolo unde 
au cantine, e clar unde vor primi această masă, iar unde 
nu există această posibilitate, există soluţia acelui 
sandviş pe care îl poate primi copilul în conformitate cu 
normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă”, a adăugat 
Anisie.

A fost diagnosticat un focar 
secundar de gripă aviară într-o 
fermă comercială de păsări în 
județul Maramureș și s-au retras 
de la comercializare produsele 
de carne de pasăre din Ungaria 
n o t i f i c a t e  d e  C o m i s i a  
Europeană.

Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman informează populația 
despre măsurile care trebuie 
respectate în vederea prevenirii 
riscului de îmbolnăvire cu gripa 
aviară precum și despre noul 
CORONAVIRUS din China. 

M Ă S U R I  G E N E R A L E  
PENTRU POPULAȚIE:

- Spălaţi-vă cât mai des pe 
mâini cu apă şi săpun, mai ales 
după contactul cu păsări; în lipsa 
apei şi a săpunului se şterg 

mâinile cu alcool sanitar;
- Nu manipulaţi păsări 

moarte;
- Supravegheaţi copiii, nu-i 

lăsati să se joace cu păsări 
moarte sau bolnave;

- Cumpăraţi carne de pasăre, 
ouă şi produse din carne de 
pasăre numai din magazine 
autorizate;

– Anuntaţi medicul veterinar 
de orice caz de îmbolnăvire sau 
moarte la păsări;

-Acorda ţ i  to t  sp r i j i nu l  
p e r s o n a l u l u i  s a n i t a r  s i  
autoritaţilor veterinare.

CUM PREPARAŢI HRANA
- Separaţi carnea crudă de 

cea prelucrată termic sau de 
alimentele care sunt gata 
preparate;

- Nu folosiţi acelaşi cuţit sau 
instrument de tăiat pentru a 
pregăt i  carnea crudă ş i  
alimentele care sunt gata 
preparate;

- Spălaţi-vă pe mâini înainte, 
între și după operaţiile de 
manipulare a alimentelor crude 
şi a celor prelucrate termic;

- Nu puneţi carnea prelucrată 
termic pe aceeaşi farfurie sau 
suprafaţă pe care a fost aşezată 
înainte de a fi prelucrată termic;

- Carnea de pasăre, inclusiv 
ouăle, trebuie prelucrate termic 
timp îndelungat la temperatură 
corespunzătoare, deoarece 
virusurile gripale sunt distruse 
prin prelucrare termică la mai 
mult de 70°C;

- Înainte de a manipula şi 
prelucra termic ouăle, spălaţi-le 
cu apă şi săpun, iar dupã aceea 
spălaţi-vă pe mâini tot cu apă şi 
săpun;

- Nu folosiţi ouă fierte moi sau 
crude în alimente care nu vor fi 
prelucrate termic;

- După manipularea păsărilor 
sau ouălelor crude, spălaţi-vă pe 
mâini şi spălaţi toate suprafeţele 
şi instrumentele folosite, atent, 
cu apă şi săpun.

Cornelia RĂDULESCU

Liceul Teoretic Zimnicea va avea 
cinci clase a IX-a

Părinții sau alte persoane pot însoți elevii la 
cursuri, dacă aceștia au cerințe educaționale 
speciale și/sau dizabilitați, potrivit unei circulare 
cu nr. 10.108 din 15 ianuarie 2020, trimisă de 
Ministerul Educației și Cercetării către toate 
școlile, consultată de Edupedu.ro. Însoțitorul 
poartă numele „shadow” în literatura de 
specialitate, potrivit actului oficial care le cere 
instituțiilor de învățământ să își organizeze 
activitatea și să elaboreze proceduri care să 
prevadă acest drept al elevilor de a avea alături un 
insoțitor pe toată durata cursurilor școlare.

Iată ce prevede circulara MEC: „În 
conformitate cu prevederile art. 63 din ordinul 
comun n.r 1985/1305/5805/2016, inițiat de 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 
colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul 
Educaț ie i  ș i  Cercetăr i i ,  de aprobarea 
metodologiei pentru evaluarea și intervenția 
integrată în vederea încadrării copiilor cu 
dizabilități în grad de handicap, orientării școlare 
și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 
speciale, precum și vederea abilitării și reabilitării 
copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale 
speciale, copiii cu cerințe educaționale speciale și 
încadrați în grad de handicap grav cu însoțitor pot 
beneficia de măsurile de sprijin pentru 
promovarea educației incluzive, formulate de 
managerul de caz/responsabilul de caz de servicii 
psihoeducaționale cu consultarea autorității 
locale de care aparține unitatea de învățământ, 

SPAS, unității de învățământ, IȘJ și a 
organizațiilor neguvernamentale, una dintre 
aceste măsuri fiind prezența facilitatorului, numit 
în literatura de specialitate shadow, alături de 
copil, în unitatea de învățământ.

Facilitator-ul poate fi unul dintre părinți, 
asistentul personal sau însoțitorul, pentru copiii cu 
grad de handicap grav, o persoană numită de 
părinți și față de care copilul are dezvoltată o 
relație de atașament, un specialist recomandat de 
părinți sau reprezentantul legal, un specialist 
numit de părinți din organizații, universități, alte 
instituții cu care unitatea de învățământ are 
încheiate acorduri, cât și alte persoane prevăzute 
la art. 64 alin. 2 din ordinul mai sus menționat, iar 
numirea acestuia se face în urma includerii în 
planul de abilitare-reabilitare, respectiv planul de 
servicii psihoeducaționale, potrivit art. 64 alin. 4.

Atribuțiile facilitatorului se regăsesc în art. 64 
alin. 5, alin. 7 și alin. 8, un facilitator putând avea 
grijă de mai mulți copii cu dizabilități și/sau CES în 
aceeași clasă.

În conformitate cu prevederile art 64 alin. 1 și 
cu Recomandarea Avocatului poporului numărul 8 
din 2018, unitățile de învățământ care 
școlarizează preșcolari/elevii cu dizabilități și/sau 
CES includ în regulamentul de organizare și 
funcționare proceduri privind aprobarea prezenței 
facilitatorului în unitatea de învățământ, precum și 
modul de organizare a activității acestuia.”

DSP Teleorman: 
Prevenirea riscului de îmbolnăvire 

Părinții pot însoți la ore, în clasă, elevii cu 
dizabilități sau cerințe educaționale speciale

Dureri abdominale, indigestie, balonare, greaţă sau 
chiar vărsături? Cel mai probabil aveţi probleme cu 
stomacul şi suferiţi de gastrită! Unele ceaiuri şi sucuri 
extrase din legume cu principii alcaline, antiinflamatoare, 
calmante şi cicatrizante pot regla în mod natural problema 
hiperacidităţii gastrice. Iată care sunt acestea!

Sucul de cartofi. Când mucoasa stomacului este 
iritată, sucul proaspăt de cartofi este un pansament 
gastric foarte bun, datorită efectului antiseptic şi calmant. 
Trei pahare cu suc proaspăt de cartofi pe zi (câte 100 ml 
porţia) cicatrizează leziunile mucoasei stomacului. 
Această cură se poate face perioade îndelungate de timp. 
Sucul se prepară din cartofi cruzi, necurăţaţi de coajă, 
care se spală bine şi se dau pe răzătoare, apoi se storc. 
Prima porţie de suc se bea dimineaţa, pe stomacul gol, 
după care bolnavul trebuie să stea culcat o jumătate de 
oră. Sucul rămas se consumă cu 15 minute înaintea 
dejunului şi cinei. 

Florile de salcâm. În terapia afecţiunilor gastrice sunt 
folosite inflorescenţele salcâmului, care combat 
aciditatea gastrică şi senzaţia de arsură. Infuzia se 
prepară din două linguriţe de flori şi dintr-o cană cu apă 
clocotită. Pentru a-ţi redobândi confortul gastric, şi în 
cazul gastritelor hiperacide, şi în cazul ulcerului gastric 
sau duodenal, sunt indicate câte două căni cu ceai pe zi, 
între mese, în cure de lungă durată. 

Zmeurul. Infuzia preparată din frunze de zmeur este 
astringentă şi are proprietatea de a reduce aciditatea 
stomacului, fiind recomandată în tratamentul gastritei 
hiperacide. Infuzia se prepară dintr-o linguriţă cu frunze 
de zmeur şi dintr-o cană cu apă clocotită. Timp de două 
săptămâni, cât durează tratamentul, se administrează 
câte o cană pe zi, după mesele principale. 

Sunătoarea. Cura cu sunătoare se face cu infuzie, cu 
ulei sau cu sirop. În cazul gastritei şi ulcerului, uleiul de 
sunătoare face minuni. Acesta se administrează 
dimineaţa, pe stomacul gol (o lingură) şi seara, aceeaşi 
doză. Terapeuţii au constatat că acest remediu 
neutralizează în scurt timp aciditatea gastrică, protejând 
astfel mucoasa stomacului, dar tratamentul trebuie urmat 
un interval de şase săptămâni, scrie adevarul.ro. 

Lemnul dulce. Principiile active din lemnul-dulce sunt 
antiinflamatoare excelente şi ajută la refacerea mucoasei 
gastrice, care protejează pereţii stomacului de eroziunea 
acizilor. Se ia câte o linguriţă de tinctură de lemn dulce 
diluată în 250 ml de apă, de patru ori pe zi.

Se măresc 
salariile profesorilor

Pansamente 
naturale pentru stomac
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Te-ai obișnuit să-ți iei telefonul cu tine când mergi la 
culcare? Te-ai putea expune multor probleme de sănătate. Află 
de ce este indicat să eviți să ții telefonul mobil în dormitor.

Lumina albastră emisă de ecranul telefonului suprimă 
producția de melatonină, hormonul creat de glanda pineală 
care reglează somnul. Organismul produce melanină în mod 
natural în timpul nopții, dar lumina albastră a telefonului mobil 
va afecta negativ această funcție.

Este recomandat să atașezi un filtru de lumină albastră la 
ecranul telefonului dacă îl vei folosi seara pentru a crește 
cantitatea de lumină galbenă. Cu o oră înainte de a merge la 
culcare trebuie să eviți să privești în ecranul telefonului mobil 
pentru a crea condițiile optime pentru un somn liniștit și 
profund.

Telefonul nu va face decât să-ți stimuleze mintea și să te 
facă mai alert, o combinație nefavorabilă pentru odihnă. Nu 
este bine nici să începi să folosești telefonul dacă nu poți 
adormi pentru că vei agrava problema. Alege orice altă 
activitate care te relaxează și care nu presupune privitul într-un 
ecran. Poți testa câteva exerciții de yoga sau poți asculta 
melodii la radio.

Telefoanele mobile emit un nivel ridicat de lumină albastră 
care poate deteriora retina dacă te expui la ea seara sau 
noaptea pentru că nu mai este echilibrată de lumina naturală.

Dacă vei continua să faci acest lucru pe termen lung s-ar 
putea manifesta degenerescența maculară sau chiar orbirea.

 Chiar dacă ai reușit să 
adormi telefonul mobil aflat 
în dormitor va avea un 
impact negativ asupra 
calității somnului. Este 
foarte probabil să te 
trezești des în timpul nopții 
dacă ai privit în ecranul 
telefonului înainte de a te 
culca, mai ales dacă îl ții pe 

o noptieră, lângă pat. În cadrul studiilor de specialitate 
utilizarea telefoanelor mobile în pat a fost corelată cu 
reducerea fazei REM a somnului. Această etapă a odihnei este 
cea care asigură refacerea organismului și joacă un rol critic 
pentru păstrarea amintirilor pe termen lung, stimularea 
creativității și rezolvarea problemelor complexe.

În momentele în care te uiți la telefon din pat îți forțezi corpul 
într-o poziție incomodă, care afectează alinierea gâtului cu 
restul corpului și exercită o presiune crescută asupra 
terminațiilor nervoase localizate la nivelul coloanei vertebrale 
și gâtului.

Dacă te doare spatele în timp ce folosești telefonul mobil în 
dormitor, nu poți îndoi gâtul sau îți amorțesc degetele nu ignora 
aceste simptome. Este posibil să dispară a doua zi, dar dacă 
vei continua să-ți cauzezi aceste dureri timpul de vindecare se 
va prelungi până în momentul în care vor deveni permanente.

De asemenea, oamenii de știință au demonstrat că folosirea 
telefonului în pat reduce cu până la 30% capacitatea sistemului 
respirator.

O cantitate mai redusă de oxigen poate afecta negativ 
funcțiile tuturor organelor.

Folosirea telefonului în pat va provoca și o scădere 
semnificativă a capacității de concentrare a doua zi. Potrivit 
studiilor realizate, persoanele care utilizează telefonul mobil 
înainte de a merge la culcare se trezesc mai greu dimineața și 
nu au senzația că au dormit bine sau că au energie suficientă. 

De asemenea, se concentrează mult mai greu tot restul 
zilei. Persoanele care citesc o carte înainte de a se odihni se 
trezesc revigorate și gata de acțiune, așa că schimbă-ți 
obiceiurile și nu alimenta cercul vicios care îți poate pune în 
pericol perfomanțele fără să bănuiești.

Invatatoarea catre un elev:

- Maine sa vii la scoala cu bunicul tau.

- Poate cu tata

- Nu, cu bunicul. Vreau sa-i arata ce tampenii debiteaza 

fiu-su, cand iti face temele ...

***

Un pictor avea de vânzare un singur tablou, intitulat “Vaci 

la păscut.”

Tabloul era complet alb, fără ramă.

- Unde-i iarba? întrebă un potenţial cumpărător.

- Au mâncat-o vacile.

- Bine, şi unde sunt vacile?

- Păi, dacă nu mai era iarbă, au plecat să caute alta.

Pastila de râs

Este greu să nu punem etichete, știm. 
Practic, lumea înconjurătoare în sinea ei este 
un atlas plin de etichete, la care ne raportăm, 
mai mult sau mai puțin, pentru a ne duce 
existența. Dar ce se întâmplă atunci când acest 
obicei se revarsă asupra copiilor? Cum va 
crește un copil al cărui părinte are tendința de a-
i pune în mod frecvent câte o etichetă?

Să ne imaginăm un scenariu în care copilul, 
vizibil afectat cu obrajii plini de lacrimi, aleargă 
către unul dintre părinți, acuzându-l pe celălalt 
pentru că „l-a făcut prost/ leneș/ nesimțit etc.”. 
Nu este greu de imaginat, fiindcă se întâmplă și 
din păcate, se întâmplă frecvent. De regulă, 
răspunsul care considerăm noi că ar ajuta 
copilul să se calmeze este: „A avut o zi grea, știi 
că nu vorbește serios”, iar de aici înainte, apar 
certurile și nemulțumirile din cuplu, copilul 
devenind din ce în ce mai nefericit și mai 
sensibil la sentimentele și tensiunea dintre cei 
doi părinți. În jurul acestui conflict care crește 
precum un blugăre de zăpadă, gravitează 
î n t r e b a r e a  c o p i l u l u i  
etichetat: „Oare din cauza 
mea se întâmplă toate 
acestea - din cauză că sunt 
eu prost/ leneș/ nesimțit?”

Cu siguranță nu toate 
zilele noastre sunt un 
curcubeu și tendința de a ne 
descărca, cu precădere 
asupra celor mici, care sunt 
ținte ușoare, ne vine imediat 
la îndemână. Poate că ți-ai 
ieșit o dată din fire și apoi ți-ai 
promis că nu o vei mai face 
din nou, însă viața te-a pus la 
încercare și ai ajuns, fără să 
îți dai seama, în aceeași ipostază. Nu este dificil 
să ieșim din panta pe care am apucat să 
alunecăm odată ce ne-am permis să ne 
etichetăm copilul. Fie că vorbim despre o 
descărcare emoțională, fie că vorbim despre 
nevoia de a-l motiva pe copil să atingă mereu un 
anumit standard pe care îl impunem noi, 
etichetarea va rămâne cu cel mic pentru tot 
restul vieții. Copilul tău este... ei bine, al tău! Nu 
are nevoie de o etichetă, fiindcă tu știi prea bine 
ce se află acolo.

Cuvintele dor și nu degeaba se spune că dor 
mult mai tare decât faptele. Cuvintele dor, 
pentru că rămân; pentru că nimeni nu le poate 
șterge și pentru că nimeni nu le poate înlocui, 
mai ales atunci când ele sunt aruncate de cele 
mai relevante persoane din viețile noastre. Un 
copil este de cel puțin două ori mai fragil decât 
suntem noi, adulții, iar cuvântul nostru chiar 
devine lege pentru ei. Dacă pare că nu te 
ascultă, nu însemnă și că nu integrază 

informația. Copilul absoarbe foarte ușor tot 
ceea ce îi spui tu. Copilul tău devine curajos, 
atunci când tu îi oglindești această trăire și se 
închide într-o cochilie ori de câte ori îl acuzi de 
timiditate și neputință. Copilul tău va crește cu 
eticheta pe care tu i-o pui și după cum intuiești 
deja, îi va fi extrem de dificil să înțeleagă într-o zi 
că acea etichetă nu îi aparține și să găsească 
tăria necesară pentru a o îndepărta și înlocui cu 
alta. Cu toții avem răni, însă nicio rană nu se 
compară cu cele lăsate în viețile noastre chiar 
de proprii părinți - oamenii care ar trebui să ne 
ghideze și să ne ajute.etichetare copii

Este important să înțelegem că noi, în 
calitate de părinți, dăm startul dezvoltării 
copilului nostru. În funcție de ceea ce investim 
noi în el și de ceea ce verbalizăm, copilul nostru 
va ajunge să se dezvolte mai fericit, sau mai 
puțin fericit. Încearcă să nu uiți care este rolul 
tău în viața celui mic și să lași la o parte 
frustrările și impulsurile. Nu este ușor să fii adult 
și nu este ușor să fii părinte, însă bucuria care îți 

adoarme în brațe în fiecare 
seară și pe care o vezi 
crescând de la o lună la alta, 
t r a n s f o r m â n d u - s e  ș i  
devenind din ce în ce mai 
m u l t  u n  o m u l e ț  c u  
personalitate puternică este 
ceea ce te menține pe 
drumul cel bun.

Etichetele nu își găsesc 
locul în relația cu copilul tău; 
etichetele rămân în cămară 
și atât. Este foarte ușor și la 
îndemână să aruncăm câte 
un cuvânt, însă consecințele 
presupun ani întregi de luptă 

și de mâhnire, iar dacă suntem cu toții de acord 
cu un lucru, atunci acesta este următorul: 
Timpul trebuie prețuit! Mai ales atunci când 
avem copii și cresc mai rapid decât ne-am 
putea imagina măcar. Timpul nu trebuie umplut 
cu fel de fel de cuvinte aruncate la nervi și nici 
nu trebuie lăsat să treacă printre clipele de 
frustrare în raport cu al nostru copil. Timpul nu 
ne așteaptă; el trece într-un mod fluid prin viață 
și ne lovește din când în când puțin mai tare. 
Atunci conștientizăm că au trecut anii și ne 
întrebăm: „Oare unde s-au dus?”; atunci am 
vrea să dăm timpul înapoi; atunci am vrea să ne 
iubim mai mult copiii și să îi apreciem mai tare - 
a tunc i ,  când deja t impul  t recut  ne 
demonstrează că este mult, mult prea târziu și 
râde de noi și de alegerile noastre. Noi suntem 
stăpâni pe gândurile și emoțiile proprii, nu ele 
asupra noastră! Nu te lăsa condus de impulsuri, 
ci de rațiune! Apreciează-ți minunăția de copil și 
fii alături de el! (qbebe.ro)

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

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

Anunţ

la anunțul publicat în data de 23 ianuarie 2020
privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
În cuprinsul anunțului publicat în data de 23 ianuarie 2020 privind publicarea documentelor 

tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 18, s-a constatat o eroare materială, motiv 
pentru care se impune următoarea precizare:

În loc de: data de 29.02.2020, se va citi 29.01.2020.

Erată

SC Marca Com SRL, cu sediul în sat Ulmeni, com. Bogdana, jud. Teleorman, CUI 
10511827, J34/143/1998, pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 2047612. Îl declar nul.

Anunţ

De ce nu trebuie să 
ții telefonul mobil în dormitor

Nu pune etichete copilului!



1810: S-a născut Ernst Kummer, matematician german 
(d. 1893).
1838:  S-a născut 

E d w a r d  W i l l i a m s  
Morley, chimist şi 
fizician american (d. 
1923). A colaborat  în 
realizarea experienţei 
M i c h e l s o n - M o r l e y ,  
exper ienţă  care  a  
infirmat teoria eterului 
universal şi a condus la 
e l abo ra rea  t eo r i e i  
relativităţii de către 
Albert Einstein.
1860: S-a născut Anton 

Cehov, medic, prozator şi 
dramaturg rus. (d. 1904).
1866:  S -a  născut  

Romain Rolland, scriitor 
francez, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe 
anul 1915 (d. 1944).
1886: Germanul Karl Friederich Benz (1844-1929 a fost 

brevetat pentru fabricarea primului automobil 
funcţionabil din lume, alimentat cu benzină.
1896: Doctorul Emile Grubbe a utilizat pentru prima 

oară radiaţiile pentru a tratata cancerul de sân.
1893: S-a născut Marţian Negrea, compozitor şi 

muzicolog român (d. 1975).
1926: S-a născut Tudor Vornicu, jurnalist român (d. 

1989).
2006: A murit Ludovic Spiess, tenor român (n. 1938).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 
11:30  Yanxi, palatul suspinelor 
12:30 Între cer şi mare 13:00 
Aventura urbană 14:00 Telejurnal 
15:10 Convieţuiri 16:45 Fan/ Fun 
urban 17:15 Tărâmul dintre vânturi 
18:30 Handbal feminin: SCM Gloria 
Buzau - CSM Bucuresti 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Izolaţi în România 22:30 Adevăruri 
despre trecut 23:00 Moştenirea 
clandestină 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 29 Ianuarie

Este o zi buna 
pentru a trece la 
schimbari in afaceri si 
pe plan sentimental. 
Relatiile cu cei din jur 
sunt foarte bune, dar 
fiti mai ingaduitor cu o 
p e r s o a n a  d i n  
anturajul dv.

Nu prea reusiti sa 
faceti ce v-ati propus. 
Va sfatuim sa nu va 
enervati si sa fiti 
perseverent. Dupa-
a m i a z a  f a c e t i  
c u n o s t i n t a  c u  o  
persoana care va da 
cateva idei de afaceri. 

Este foarte posibil 
sa se petreaca ceva 
deosebit pe plan 
social sau in relatiile 
sent imenta le .  Va 
recomandam sa va 
ascultati intuitia. Spre 
seara, un prieten va 
da o veste buna.

S u n t e t i  b i n e  
dispus, iar relatiile cu 
cei din jur decurg fara 
probleme. Pe plan 
financiar nu stati 
grozav. Seara va 
simtiti foarte bine intr-
o vizita la prieteni. 
Evitati exagerarile!

Dimineata nu va 
vedet i  capu l  de  
treaba. Organizati-va 
cat mai eficient! 
Dupa-amiaza aveti 
ocazia sa puneti 
bazele unei afaceri. 
Pe plan sentimental 
puteti sa fiti optimist.

Situatia financiara 
nu va multumeste 
deloc. In schimb, 
sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
deosebita. Va sfatuim 
sa va analizati serios 
p e r s p e c t i v e l e  
profesionale.

Colaborati foarte 
bine cu un partener de 
afaceri si reusiti sa 
incheiati o tranzactie. 
Relatiile cu persoana 
iubita trec printr-un 
moment delicat. Va 
recomandam sa nu 
neglijati odihna.

S-ar  putea ca 
relatiile sentimentale 
sa fie mai incordate. 
Se pare ca sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
delegatie care se 
anunta destul de 
dificila. Ar fi bine sa va 
ascultati intuitia.

S u n t  s a n s e  s a  
incepeti o activitate 
comerciala din care veti 
castiga bine. Sunteti 
apreciat de sefi, ceea ce 
s t a r n e s t e  i n v i d i a  
c o l e g i l o r .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
acceptati munca in 
echipa. 

BERBEC

Aveti un farmec 
deosebit si atrageti 
admiratia celor din jur. 
Cu putina atentie, va 
p u t e t i  d e s c u r c a  
excelent in afaceri. 
Aveti ocazia sa faceti 
o investitie importanta 
pentru casa. 

Creativitatea va 
ajuta sa aveti succes 
la locul de munca sau 
in afaceri. Planurile 
r e f e r i t o a r e  l a  o  
investitie serioasa 
incep sa prinda contur. 
Va recomandam sa nu 
va neglijati familia. 

La serviciu reusiti sa 
va afirmati aproape 
fara nici un efort. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
aveti o discutie cu un 
p r ie ten  p r i v ind  o  
datorie mai veche, pe 
care nu a reusit sa vi-o 
inapoieze. 

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 
Dispari în 60 de secunde 22:45 
Trenul cu bani 01:00 Ştirile Pro 
Tv 01:30 Curierul 2 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neaţa cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Nuntă cu 
scântei - cu Ana Morodan 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator 20:00 iUmor 
22:00 Un sărut de milioane 
00:00 Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Acces direct 
03:45 Mangalița 04:30 Nuntă cu 
scântei

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Mă numesc Zuleyha 
22:00 Bravo, ai stil! 00:00 Știrile 
Kanal  D 01:00 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Camera de 
râs  15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor 18:00 Focus 
18 19:00 Trăsniți 20:00 Un 
uriaș cu inima mare 22:00 
Starea naţiei – Betman 23:00 
Focus din inima României 
23:30 Trăsniți 00:30 Spiritul 
cutremurului 

08:00 Cu totii au sarutat 
mireasa 09:45 La bloc 12:15 
Admis pe pile 14:30 Un 
bucatar de milioane 16:15 
Ce femeie! 18:15 La bloc 
20:30 Suspect de crimă 
22:45 Automata 01:00 
Suspect de crimă 03:00 
Automata 05:00 La bloc 
05:30 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Glasul 
inimii 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Regatul 
Sălbatic 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Destine ca-n filme 16:00 
Glasul inimii 17:00 Handbal 
masculin: AHC Potaissa Turda – 
AHC Dobrogea  Sud  19 :00  
Telejurnal 20:10 Avarul 22:20 
Secrete de război 23:15 Câştigă 
România! 00:15 Avarul

07:25 Amor cu fiica șefului 
meu 08:45 Abandon 10:20 
Viespea verde 12:15 Celularul 
13:45 Terapie de cuplu 15:25 
Stăpânul inelelor: Întoarcerea 
regelui 18:35 Hai să ne batem 
20:00 Cod roşu de jaf 21:35 
Destinația 22:20 O luptă 
personală 6: În spaţiu restrâns 
23:45 Crăciun fericit 01:10 Air 
Force One

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 

29 Ianuarie

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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 2020 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.
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Dinamo l-a prezentat oficial pe fundașul 
Kristian Kostrna (26 de ani), care ultima oară a 
evoluat pentru Dunajska Streda, în Slovacia.

"Câinii" au făcut anunțul pe site-ul oficial: 
"Dinamo București anunță prin intermediul site-
ului oficial, www.fcdinamo.ro, transferul 
fundașului slovac Kristian Kostrna la clubul din 
Ștefan cel Mare. Ultima oară la Dunajska 
Streda, locul 3 în prima ligă campionatului din 
S lovac ia ,  K r i s t i an  
Kostrna evoluează pe 
postul de fundaș lateral 
și a împlinit 26 de ani 
luna trecută, pe 15 
decembrie. Kristian 
Kostrna este un produs 
al Centrului de copii și 
j un io r i  d in  cadru l  
clubului slovac Spartak 
Trnava, iar la 17 ani a 
fost transferat în Anglia, 
la Academia celor de la Wolverhampton.

După 4 ani la Wolves, în care nu a debutat 
pentru prima echipă, Kristian Kostrna a revenit 
în țara natală la Slavoj Boleraz și a mai jucat în 
carieră pentru Parndorf (Austria), Pirin 
(Bulgaria) și Dunajska Streda (Slovacia). Fost 
component al naționalei sub 21 ani a Slovaciei, 

Kristian Kostrna a făcut parte din lotul lărgit al 
primei reprezentative în preliminariile 
Campionatului European 2020.

Dinamo a reușit un nou transfer
13 meciuri a jucat Kristian Kostrna pentru 

Dunajska Streda în acest sezon competițional, 
12 în campionat și unul în Cupa Slovaciei. A 
marcat un gol în partida Nitra vs Dunajska 
Streda, scor 1-2, în prima ligă a Slovaciei.

8  p a r t i d e  a r e  
K r i s t i a n  K o s t r n a  
p e n t r u  D u n a j s k a  
Streda în turur i le 
preliminare Europa 
League, patru în vară 
trecută și patru în urmă 
cu doi ani.

60 de jocuri și două 
goluri a adunat Kristian 
Kostrna la Dunajska 
Streda, în ultimii trei 

ani, în prima ligă a Slovaciei. În prima divizie din 
Bulgaria a jucat 31 de meciuri pentru Pirin, iar în 
liga a treia din Austria a evoluat 30 de partide 
pentru Parndorf.

26 este numărul oficial de joc al lui Kristian 
Kostrna la Dinamo București", se arată în 
comunicatul celor de la Dinamo.

SPORT

Gică Hagi (54 de ani) continuă să fie iubit extrem de mult 
în Turcia și în prezent. Nu contează unde joacă și ce echipe a 
antrenat. Fanii turci sunt pur și simplu extaziați atunci când au 
șansa / ocazia de a se întâlni cu cel mai mare fotbalist român 
din toate timpurile.

”Regele” este recunoscut și pentru faptul că știe să 
”resusciteze” jucători, așa că l-a readus pe Cristi Ganea la 
echipa sa.

Gică Hagi, asaltat de fanii turci. ”A rămas o figură 
emblematică!”

Cristian Bivolaru, directorul general al celor de la Viitorul, a 
povestit o întâmplare petrecută în cantonamentul grupării din 
Ovidiu, care s-a desfășurat în Antalya.

”Am fost la un meci de campionat, Antalyaspor cu 
Goztepe (n.r. - scor 0-3) și cu greu ne-am făcut loc la loje, desi 
eram însoțiți de un oficial. Era să pierdem fluierul de start al 
partidei, pentri că Gică nu putea să treacă de fani.

Toți își doreau un autograf de la Hagi sau să-și facă câte o 
fotografie. A fost ceva greu de povestit. E clar, Hagi a rămas o 
figură emblematică acolo”, a spus Bivolaru, prezent în 
studioul emisiunii Digi Sport Matinal.

L u k a s z  
Gikiewicz (31 
de ani) a fost 
î n d e p ă r t a t  
din lotul celor 
de la FCSB, 
î n  t oamna  
t r e c u t ă ,  
2019,  fără  
a c o r d u l  
atacantului. 
J u c ă t o r u l  
p o l o n e z  a  
r e c l a m a t  
acest lucru, 
dar pentru că nimeni nu l-a băgat în seamă prin România, a 
apelat la FIFA. Forul mondial, după ce a analizat cazul, a 
decis că roș-albaștrii au procedat incorect și că acum sunt 
buni de plată.

Concret, reprezentanții comisiilor de la FIFA au decis că 
FCSB trebuie să-i achite lui Gikiewicz suma de 93.500 de 
euro, susține Gazeta, care reprezintă ultima parte din banii 
pe care fotbalistul trebuia să-i mai primească de pe urma 
contractului cu gruparea finanțată de către Gigi Becali.

Gikiewicz, care a ajuns între timp la Al-Faisaly Amman, 
echipă pentru care a mai evoluat și în urmă cu trei ani, a fost 
”exmatriculat” de FCSB  pentru că în opinia roș-albaștrilor și-
a încălcat obligațiile contractuale asumate, refuzând să se 
prezinte la antrenamentele și jocurile oficiale ale echipei, 
conform solicitărilor staff-ului tehnic, începând cu data de 
11.09.2019. În plus, a absentat nemotivat de la 
antrenamentele și jocurile oficiale ale echipei începând cu 
data de 16.09.2019.

Atacantul Lukasz Gikiewicz are 31 de ani, 1,88 m înălțime 
și a venit la FCSB liber de contract după despărțirea de Hajer 
din Arabia Saudită, unde a jucat în 2019. A mai evoluat, 
printre altele, la LKS Lodz, Slask Wroclaw, Omonia Nicosia, 
AEL Limassol, Levski Sofia și Al Faisaly.

Cu Al Faisaly a câștigat titlul de campioană în Iordania și 
titlul de golgheter, cu 14 goluri. În 2012 a cucerit cu Slask 
Wroclaw campionatul Poloniei și Supercupa Poloniei.

Gică Hagi, idol în 
Turcia! Ce s-a întâmplat înaintea 
meciului Antalyaspor - Goztepe

FCSB, somată de FIFA! 
Lukasz Gikiewicz a câștigat în fața

 lui Gigi Becali. Va fi despăgubit

Ianis Hagi (21 de ani) nu 
are deloc viață la Genk, 
situația sa din punct de vedere 
fotbalistic fiind una la pământ. 
Se pare că șefii clubului au alți 
jucători favoriți pe care vor să-i 
promoveze pentru a fi ulterior 
vânduți.

Presa belgiană a anunțat, 
î n  c o n s e c i n ț ă ,  c ă  
internaționalul român trebuie 
să plece urgent, dar varianta 
de a reveni la Viitorul nu este 
adevărată. Hagi jr, care este 
dorit de Gigi Becali la FCSB, a 
fost vizitat de sărbători de tatăl 

său iar cei doi au convenit că 
nu este cazul unei noi reveniri 
în Liga 1.

”Nu se pune problema ca 
Ianis să revină la Viitorul! Am 
discutat cu Gică, el a fost acolo 
de sărbători, au vorbit. Ianis se 
simte bine, ca și formă 

sportivă. Îl deranjează și nici 
nu-și explică de ce nu e folosit 
mai des. Sigur că a fost și acel 
moment în care nu a mai prins 
lotul.

Dar, eu sper să fie jucat, 
mai ales că el își dorește foarte 
mult să joace”, a spus Cristian 

Bivolaru.
Cristian Bivolaru, despre 

Ianis Hagi: ”Premisele erau să 
joace!”

Directorul  general  a l  
grupării din Ovidiu nu știe care 
va fi soarta lui Ianis Hagi. ”E 
greu de dat un verdict. Pot 
s p u n e  c ă  s c h i m b a r e a  
antrenorului a fost un factor, 
pentru că cel care l-a dorit a 
plecat după o lună, o lună și 
j u m ă t a t e ,  d o u ă  d u p ă  
începerea campionatului.

Se pare că au și o politică 
de a scoate în față niste 
jucători pe care vor să-i 
vândă”, a mai spus Bivolaru.

Bivolaru a mai spus că 
tosată lumea se aștepta ca 
Ianis să evolueze mai mult 
pentru Genk, nu neapărat să 
fie titular meci de meci.

”Premisiele erau să aibă 
minute, nu să evolueze meci 
de meci. Ianis a făcut meciuri 
bune, cum a fost cu Napoli. Se 
aștepta să joace măcar într-
u n u l  d i n  m e c i u r i l e  c u  
Liverpool, dar a rămas pe 
bancă”, a mai spus Bivolaru.

Dinamo a reușit un nou transfer

Unul dintre motivele pentru care Ianis Hagi nu
 evoluează la Genk. ”Se aștepta să joace cu Liverpool!”
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