
În Zimnicea, 
a fost efectuată 
cea mai amplă 
a c ț i u n e  d e  
dezinfecție, de 
la  începutu l  
s i t u a ț i e i  d e  
criză.

A u  f o s t  
vizate străzile 
o r a ș u l u i ,  
t r o t u a r e l e ,  
d o m e n i u l  
p u b l i c ,  
m o b i l i e r u l  
stradal, spațiile comerciale, dar și scările de blocuri (în acest caz fiind a doua 
dezinfecție de acest fel).

(Continuare  în  pagina  2)

A  c r e s c u t  
n u m ă r u l  
p e r s o a n e l o r  
a f l a t e  î n  
carantină pe raza 
j u d e ț u l u i  
Teleorman. În 
prezent, centrele 
de carantină din 
județ găzduiesc 
128 de persoane. 
15 persoane au 
intrat în carantină 
în ultimele 24 de 

ore (provenind din „zona roșie”), iar patru persoane au intrat în carantină ca 
urmare a nerespectării condițiilor privind izolarea.

(Continuare  în  pagina  4)

7 cadre medicale de la Spitalul Județean din 
Alexandria se află în autoizolare după ce au intrat în 
contact cu o persoană confirmată cu COVID-19. Nici 

personalul de la Ambulanța Teleorman nu a scăpat. 9 
angajați ai acestui serviciu au intrat și ei în izolare la 
domiciliu.

Îngrijorător. 7 cadre medicale de la Spitalul Județean 
din Alexandria și 9 angajați ai Serviciului Județean de 

Ambulanță Teleorman au intrat în izolare la domiciliu.
Personalul medical din Spitalul Județean a intrat în 

contact cu o persoană depistată pozitiv cu COVID-19. 

Din această cauza procurorii din Alexandria s-au sesizat 
din oficiu și au deschis un dosar de urmărire penală în 
acest sens.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus
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47 cadre medicale de la 
Spitalul Județean din Alexandria și 9 de la 

Ambulanța Teeorman se află în izolare

128 de persoane se află în carantină, iar 
peste 2700 izolate la domiciliu

La AFIR, 

Beneficiarii 
de fonduri 

europene, prin PNDR,
 vor depune dosarele 

de achiziții publice 
doar online!

Fermierii ar putea 
vinde legumele,

 accesând  platforma 
online  lansată 
de Ministerul 

Agriculturii

Amplă acțiune de dezinfecție în
 Zimnicea



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Substanța folosită este una agreată de 

Ministerul Sănătății -“Rely+On Virkon”, un 
dezinfectant virucidal puternic, cu un spectru 
larg de acțiune.

Acțiunile de dezinfecție se vor repeta în 
fiecare săptămână, pe întreaga perioadă a 

crizei generate de pandemia Covid-19.
Tot pentru a stopa răspândirea noului 

coronavirus vor fi montate dispozitive cu 
dezinfectant la fiecare scară de bloc, conform 
prevederilor Ordonanței Militare nr.4 din 
29.03.2020.

Cornelia RĂDULESCU
Cetăţenii vor putea să depună solicitări online, semnate 

electronic, către toate instituţiile publice, în baza unei ordonanţe 
de urgenţă aprobate de Guvern, a declarat luni preşedintele 
Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR), Sabin Sărmaş, 
informează Agerpres.

"Contextul pandemiei de coronavirus ne-a demonstrat încă o 
dată cât de importantă este tehnologia în ceea ce priveşte 
serviciile publice pentru cetăţeni. Ne-a demonstrat, din păcate, de 
această dată, sau din fericire că tehnologia pe lângă timp şi stres 
poate să ne ajute să salvăm vieţi. Cred că astăzi, într-o ordonanţă 
de urgenţă de doar 6 articole, Guvernul Orban a adoptat cea mai 
importantă măsură în domeniul digitalizării din ultimii ani. De fapt, 
este fără dubiu acest lucru, întrucât de astăzi sau de la momentul 
publicării ordonanţei de urgenţă în Monitorul Oficial cetăţenii (...) 
vor putea să depună solicitări către toate instituţiile publice online, 
semnate electronic, vor avea această posibilitate", a precizat 
Sabin Sărmaş, la finalul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că, pe lângă obligaţia instituţiilor publice de a 
accepta documente semnate electronic, acestea vor avea şi 
obligaţia de a furniza răspuns la acest tip de cereri tot în format 
electronic.

"Astfel încât să ne asigurăm că va exista un lanţ absolut 
continuu al documentelor care nu vor mai circula, de acum înainte, 
pe hârtie, ci în format electronic. În aceeaşi măsură, autorităţile şi 
instituţiile publice au obligaţia ca după publicarea acestei 
ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial să-şi publice în mediul 
online procedurile prin care vor primi de la cetăţeni aceste 
documente. Mijloacele sunt cele clasice, sunt instituţii care astăzi 
deţin platforme online prin care pot să accepte documente, sunt 
instituţii la dispoziţia cărora vor fi puse platforme online pentru a 
primi documente, spre exemplu toate solicitările pentru solicitarea 
ajutorului de şomaj tehnic vor fi depuse exclusiv online, semnate 
electronic, printr-o platformă pe care Guvernul României o va 
pune la dispoziţia Ministerului Muncii", a completat Sărmaş.

El a mai menţionat că acele instituţii care nu au reuşit să ajungă 
la un grad de tehnologizare suficient pot primi actele în format 
electronic pe e-mail, urmând ca, în cel mai scurt timp, să 
primească sprijin din partea Autorităţii pentru Digitalizarea 
României în vederea automatizării fluxului de primire a 
documentelor.

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

Amplă acțiune de dezinfecție în Zimnicea

Î n  c o n f o r m i t a t e  c u  
p r e v e d e r i l e  H G  
nr.201/18.03.2020, Centrul 
de carantină de la tabăra 
„Dunărica”, stabilit astfel 
c o n f o r m  h o t ă r â r i i  
nr.3/27.02.2020 a Comitetului 
Județean pentru Situații de 
Urgență Teleorman, a fost 
preluat în cursul zilei de 
30.03.2020 de către Primăria 
orașului Zimnicea, în vederea 
admin i s t ră r i i  pe  toa tă  
perioada în care va avea 
destinația de centru de 
carantină.

Prin această preluare, 
orașul Zimnicea este obligat 
să asigure toate condițiile 
n e c e s a r e  p e r s o a n e l o r  
carantinate, înțelegând prin 
aceasta asistență medicală, 

h r a n ă ,  m a t e r i a l e  
dezinfectante, servicii de 
curățenie, spălătorie, articole 
personale etc. ,  dar  ș i  
asigurarea necesarului de 
personal care să servească 
Centrul de carantină.

Este un efort foarte mare 
pentru administrația locală, în 
principal din cauza faptului că 
nu deține materialele și 
echipamentele necesare, 
stocurile fiind epuizate, însă 
aceasta speră că va reuși să 
se achite de această sarcină, 
în spiritul solidarității de care 
trebuie să dăm cu toții dovadă 
în această perioadă dificilă.

Centrul de carantină are o 
capacitate de 36 persoane, în 
prezent fiind carantinate 32 
persoane, din care 4 sunt 
cetățeni ai orașului Zimnicea, 
n u m ă r u l  p e r s o a n e l o r  
înregistrând zilnic fluctuații.

C e t ă ț e n i i  o r a ș u l u i  
Zimnicea care au intrat în țară 
din zone roșii în ultimele 14 
zile sunt carantinate în 
municipiul Alexandria și în 
județul Constanța.

Cetățenii sunt asigurați 
încă o dată că existența 
Centrului de carantină în 

orașul Zimnicea nu prezintă 
niciun pericol, persoanele 
carantinate fiind sub pază 
nonstop și aflate la o distanță 
considerabilă de zona locuită 
a orașului.

Până în acest moment nu 
există nicio persoană din 
orașul Zimnicea suspectă a fi 
infectată sau infectată cu noul 
coronavirus Covid-19.

Acțiunea de identificare a 
persoanelor cu vârsta peste 
65 de ani, care locuiesc 
singure și fără aparținători 
c o n t i n u ă ,  p e r s o n a l u l  
Primăriei orașului Zimnicea și 
al Direcției Publice de 
Asistență Socială asigurând 
pentru aceștia cumpărăturile, 
relația cu medicul de familie, 
procurarea de medicamente, 

precum și alte servicii utile 
acestora.

Edilii orașului Zimnicea fac 
apel la cetățeni să le 
comunice la numerele de 
t e l e f o n  0 2 4 3 6 6 4 3 1 ,  
0725924667, 0762211611 
s a u  e - m a i l  
primaria@orasulzimnicea.ro, 
dpas@orasulzimnicea.ro, 
dacă cunosc persoane 
v â r s t n i c e  s i n g u r e  ș i  
neajutorate, pentru a putea 
interveni, protejând astfel 
categoria de vârstă cea mai 
expusă infectării cu virusul 
Covid-19.

De asemenea, continuă și 
acțiunea de sprijin pentru 
persoanele aflate în izolare la 
domiciliu care au nevoie de 
p roduse  a l imentare  ș i  
neal imentare esențiale, 
relația cu medicii de familie și 
c u m p ă r a r e a  d e  
medicamente.

În prezent, în Zimnicea 
sunt izolate la domiciliu sute 
de persoane, administrația 
locală păstrând legătura cu 
fiecare familie în parte.

La finalizarea perioadei de 
izolare la domiciliu, cetățenii 
sunt obligați să urmeze 

procedura impusă de Ordinul 
M i n i s t e r u l u i  S ă n ă t ă ț i i  
nr.497/25.03.2020, postat pe 
site-ul primăriei, respectiv 
completarea declarației pe 
p rop r ia  răspundere  ș i  
respectarea indicaț i i lor  
Direcției de Sănătate Publică 
Teleorman.

Persoanele izolate la 
domiciliu pot utiliza numerele 
de telefon prezentate mai 
sus.

P e n t r u  p r e v e n i r e a  
răspândirii infecției cu virusul 
Covid-19 se fac acțiuni de 
dezinfecție în toate spațiile 
publice (străzi, trotuare, 
mobilier urban, scări de bloc 
etc.) în fiecare zi de luni. Dacă 
situația o impune sau există 
suspiciuni că un spațiu ar 
putea fi infectat, aceste 
acțiuni se vor efectua mai 
des.

Coordonatele de contact 
ale Centrului Județean de 
Coordonare și Conducere a 
In te rven ț ie i  Te leorman 
(CJCCI), unde persoanele 
aflate în izolare la domiciliu 
sunt obligate să comunice 
situația lor, dar unde și orice 
cetă țean poate ses iza 
a s p e c t e  l e g a t e  d e  
nerespectarea izolării la 
domiciliu a celor veniți din 
zonele afectate sunt: 0247 
311 354, 0247 312 813, Fax 
0 2 4 7 3 1 2 2 2 4 ,  M o b i l  
0754094289.

P r i m a r u l  o r a ș u l u i  
Zimnicea face din nou apel la 
t o ț i  ce tă țen i i  o rașu lu i  
Zimnicea să respecte regimul 
de carantină totală și să 
renunțe la orice deplasări 
care nu sunt prevăzute în 
Ordonanțele Militare nr.1-
4/2020.

Se subliniază faptul că 
este foarte important să se 
evite orice contact social și 
regulile de igienă, deoarece 
pr in  această  pro tec ț ie  
ind iv idua lă  se as igură 
protecția familiilor, a copiilor și 
bunicilor, a întregii comunități.

Locuitorii orașului sunt 
rugați să aibă încredere în 
măsurile întreprinse de 
autoritatea locală, deoarece 
în permanență se lucrează 
pentru a evita pe cât posibil o 
răspândire comunitară a 
noului coronavirus.

La rândul lui, edilul are 
încredere deplină în cetățeni, 
făcând apel la solidaritate și 
î n ț e l e g e r e  p e n t r u  
respectarea restricțiilor și 
fi ind convins că numai 
împreună vor depăși cu bine 
această criză.

Cornelia RĂDULESCU

Cetăţenii vor putea 
să depună solicitări online,

 semnate electronic, către toate
 instituţiile publice

Centrul de carantină de la tabăra „Dunărica” 
a fost preluat de primărie
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Ordonanța militară nr. 5/30.03.2020
Art.1 – (1) Se prelungește măsura 

suspendării zborurilor efectuate de operatori 
economici aerieni spre Spania și din Spania 
către România, pentru o perioadă de 14 zile, 
începând cu data de 31 martie 2020 ora 18.00.

(2) Se prelungește măsura suspendării 
zborurilor efectuate de operatori economici 
aerieni spre Italia și din Italia către România, 
pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data 
de 6 aprilie 2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se 
aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, 
zborurilor de transport marfă și corespondență, 
umanitare sau care asigură servicii medicale 
de urgență, precum și aterizărilor tehnice 
necomerciale.

Art.2 – (1) Ministerul Transporturilor, 
Infrastructurii și 
Comunicații lor 
este abilitat să 
a s i g u r e  
a p l i c a r e a  ș i  
r e s p e c t a r e a  
prevederilor art. 
1 din prezenta 
o r d o n a n ț ă  
militară.

( 2 )  
Nerespectarea 
m ă s u r i i  
p revăzu te  l a  
a r t . 1  a t r a g e  
r ă s p u n d e r e a  
d i s c i p l i n a r ă ,  
civilă, contravențională sau penală, în 
conformitate cu prevederile art.27 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/1999 
privind regimul stării de asediu și regimul stării 
de urgență, cu modificările și completările 
ulterioare.

(3) Personalul instituției prevăzute la alin.(1) 
este împuternicit să constate contravenții și să 
aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile 
art.29 din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.1/1999, cu modificările și completările 
ulterioare.

Art.3 – (1) Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 
din Ordonanța militară nr.4/2020 privind măsuri 
de prevenire a răspândirii COVID – 19, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, se modifică 

și vor avea următorul
cuprins:
„(1) Persoanele care părăsesc locul în care 

au fost carantinate, fără aprobarea autorităților 
competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 
zile de carantinare, suportând cheltuielile 
efectuate cu carantinarea acestora, și vor 
răspunde penal conform legii.

(2) Persoanele care nu respectă condițiile 
izolării la locul declarat / la care au optat să 
efectueze izolarea și sunt identificate în afara 
spațiului de izolare vor fi obligate să intre în 
carantină 14 zile, suportând cheltuielile 
efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi 
sancț ionate contravenț ional  conform 
prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de 
asediu și regimul stării de urgență, cu 

modificările și 
c o m p l e t ă r i l e  
ulterioare, dacă 
f a p t a  n u  
c o n s t i t u i e  
infracțiune.”

(2) Măsura se 
aplică începând 
cu data publicării 
p r e z e n t e i  
o r d o n a n ț e  
m i l i t a r e  î n  
Monitorul Oficial 
a l  Românie i ,  
Partea I.

A r t . 4  –  
Prevederile art. 

4 din Ordonanța militară nr.4/2020 privind 
măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.257 din 29 martie 2020, nu se 
aplică:

a) piloților de aeronave și personalului 
navigant care zboară înspre și dinspre zone 
aflate sub incidența codului „zonă GALBENĂ” 
sau fără risc epidemiologic;

b) piloților de aeronave și personalului 
navigant care zboară înspre și dinspre zone 
aflate sub incidența codului „zonă ROȘIE” sau 
cu risc epidemiologic, care nu coboară din 
aeronave între zboruri, sau poartă echipament 
de protecție (combinezon, mănuși, ochelari, 
mască), dacă între zboruri coboară din 
aeronavă.

Partidul Național Liberal are parte de un mandat foarte 

dificil, în care în afară că trebuie să se lupte cu partidele 

de opoziție, PSD,PMP, USR, Pro Romania, UDMR, mai 

trebuie să lupte și cu un inamic mai mare, și anume 

coronavirusul. Guvernul liberal condus de Ludovic Orban a 

fost nevoit să deamai multe ordonanțe, în lupta cu 

coronavirusul, acum ajungându-se la ordonanța militară 

numărul 4.

Scenariul 4, în fapt ordonanța militară numărul 4 a 

Guvernului din 29 martie 2020 a apărut după ce numărul 

celor contaminați cu coronavirus a depășit 1.700 și au fost 

înregistrați 43 de morți. Se pare că numărul acestora va 

crește de la o zi la alta. Printre cei decedați se află și un 

tânăr de 27 de ani care avea diabet.În ordonanța numărul 

4 este reglementată circulațiapersoanelor peste 65 de ani 

în exteriorul locuinței.  Acestea trebuie să dovedească 

motivul deplasării într-o declarație pe proprie răspundere. 

Nu au fost uitate nici animalele de companie. Agenții 

economici care comercializează alimente și produse de 

strictă necesitate își vor organiza programul pentru a 

facilita, cu prioritate, accesul persoanelor peste 65 de ani. 

Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, 

fără aprobarea autorităților competente, precum și 

persoanele aflate în izolare la domiciliu, și care nu 

respectă interdicțiile impuse, vor fi sancționate 

contravențional conform regimului stării de urgență, 

putându-se ajunge până la închisoare. Vor fi instituite 

măsuri de izolare și la locul de muncă. 

Autoritățile administrației publice vor asigura 

montarea de dispozitive cu soluții dezinfectante la toate 

intrările blocurilor de locuințe. Prețurile la energie 

electrică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate și 

carburanți nu mai pot fi majorate. Vor fi cenzurate chiar și 

mesajele de interes public.

Iar între timp, în perioada în care românii se 

solidarizează, mulți demonstrând prin voluntariat 

responsabilitatea în lupta cu coronavirusul, se pare că 

unele asistente medicale din spitale fură măști, 

dezinfectanți, echipament de protecție pentru a se salva 

pe sine și ai lor, sau pentru a le comercializa.

Ioan DUMITRESCU

Ordonanța care amână ratele românilor pentru 9 luni a 
fost publicată marți în Monitorul Oficial. Anunțul a fost făcut de 
ministrul Finanțelor Florin Cîțu pe Facebook.

„A fost publicata in monitorul oficial ordonanta care amana 
ratele romanilor pentru 9 luni!!!

Cea mai curajoasa masura din UE care vine in sprijinul 
cetatenilor care au rate la banci!”, a scris Florin Cîțu.

Guvernul a modificat în ședința de luni ordonanța care 
prevede posibilitatea amânării ratelor. Ministrul Finanțelor, 
Florin Cîțu, a anunțat că la creditele ipotecare, pentru lunile în 
care creditul este amânat, nu se aplică dobândă. De 
asemenea, se prelungește și perioada pentru depunerea 
solicitărilor, iar guvernul dă posibilitatea celor care au 
restanțe să își plătească datoriile înainte de a solicita 
amânarea ratelor.

„Sunt câteva clarificări care au fost omise. Discuța despre 
dobândă la dobândă... Nu se mai capitalizează pentru 
creditele ipotecare. (...) . Am existins și perioada până la cel 
mult 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe 
să facă cerere către bancă”, a declarat Florin Cîțu.

Scenariul 4

Ordonanța care amână
 ratele românilor, publicată în

 Monitorul Oficial

Premierul Ludovic Orban a 
făcut mai multe declarații în 
cadrul unui interviu în direct la 
Real i tatea Plus despre 
evoluția crizei de coronavirus 
în România, dar și despre 
măsurile pe care guvernul său 
le-a luat.

Premierul a declarat că 
stocurile de echipamente 
medicale erau epuizate în 
momentul preluării guvernării, 
iar capacitatea de testare 
”crește în permanență”.

Orban le -a  t ransmis  
m e d i c i l o r  c ă  t o a t e  
echipamentele medicale sunt 
distribuite rapid pe parcurs ce 
acestea intră în țară, iar pentru 
primari premierul a declarat că 
se lucrează la un proiect prin 
care administrațiilor locale să 
le fie decontate sumele 
cheltuite pentru ajutorul 
persoanelor vulnerabile sau a 
celor aflate în izolare.

Principalele declarații:

Instituți i le publice să 
primească cereri și solicitări 
pe cale electronică și să 
răspundă la fel, pentru a limita 
interacțiunea umană. Vom 
pune la dispoziție și aplicații.

S-au adoptat două hotărâri 
inițiate de Ministerul Sănătății 
care fac multe simplificări, 
prorogări de termene, care 
permit finanțarea mai bună, 
mai rapidă a spitalelor (…). 
Am adoptat o HG prin care am 
majorat cu 2000 de posturi 
organigramele de DSP-uri și 
servicii de ambulanță.

Am adoptat forma finală de 
O U G  p r i n  c a r e  t o a t e  
categorii le de clienți ai 
bănci lor  au dreptul  să 
beneficieze de suspendarea 
plății ratelor, am anulat 
”dobânda la dobândă” a 
creditelor, am introdus terenul 
de 45 de zile la care poate fi 
depusă cererea, am permis să 
beneficieze de această 

suspendare și persoanele cu 
restanțe la credite, condiția 
fiind ca până la data depunerii 
cererii să aibă ratele la zi. E o 
măsură importantă, fără 
precedent. Sistemul bancar 
poate nu aplaudă măsura, dar 
este bună.

Nu vom opri investițiile din 
j u d e ț e ,  c i  d i m p o t r i v ă ,  
încercăm să suplimentăm 
investițiile.

Avem în dezbatere un 
proiect prin care să decontăm 
cheltuielile efectuate de 
primării pentru asistența 
persoanelor vulnerabile sau 
aflate în izolare, în cadrul unei 
limite.

Încercăm să accesăm 
resurse de la nivel european 
pentru a acorda ajutor pe 
produse de igienă personală.

Încercăm să găsim resurse 
pentru dezvoltarea asistenței 
sociale, de până la 1000 de 
asistenți.

Ordonanța militară nr. 5 vine cu completări
 și noi restricții

Ludovic Orban: Avem un proiect prin care vom 
deconta cheltuielile făcute de primării pentru ajutorul 

persoanelor vulnerabile sau în izolare



(urmare  din  pagina  1)
De la o zi la alta tot mai multe persoane 

aflate în străinătate în zonele roșii, se întorc în 
județul Teleorman. În prezent, medicii din județ 
monitorizează 2728 de persoane aflate în auto-
izolare la domiciliu.

În carantină instituționalizată se află, în 
prezent, 128 de persoane, 15 persoane intrând 
în carantină în ultimele 24 de ore (provenind din 
„zona roșie”), iar patru persoane au intrat în 
carantină ca urmare a nerespectării condițiilor 
privind izolarea.

Începând de ieri, 29 martie, persoanele care 

părăsesc locul în care au fost carantinate, fără 
aprobarea autorităților competente, vor fi 
sancționate contravențional conform și vor fi 
obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, 
supor tând che l tu ie l i le  e fec tuate  cu  
carantinarea lor.

Persoanele care nu respectă condițiile 
izolării la domiciliu și sunt identificate în afara 
spațiului de izolare, vor fi sancționate 
contravențional și vor fi obligate să intre în 
carantină 14 zile, suportând cheltuielile 
efectuate cu carantinarea lor.

Claudiu DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
“ Î n  p e r i o a d a  2 8 -

29.03.2020,  cu ocazia 
acordării îngrijirilor medicale 
unei paciente din comuna 
Țigănești, județul Teleorman, 
confirmată ca fiind infectată 
cu Coronavirus, funcționarii 
publici din cadrul Spitalului 
Județean Alexandria nu au 
luat toate măsurile legale 
p e n t r u  a  î m p i e d i c a  
răspândirea acestui virus, 
fiind pusă în pericol sănătatea 
altor persoane – pacienți și 
cadre medicale”, se arată 
într-un comunicat de presă al 
Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Alexandria.

De cealaltă parte, angajații 

de la Ambulanță au intervenit 
la mai multe solicitări. Aceștia 
nu au știut că vor intra în 
contact cu persoane aflate în 
izolare motiv pentru care nu 
ș i - a u  l u a t  m ă s u r i  
suplimentare de protecție.

T e s t a r e a  t u t u r o r  
a n g a j a ț i l o r  S p i t a l u l u i  
Județean și a celor de la 
Ambulanță

Pent ru  a  nu repeta  
greșelile făcute la Spitalul din 
Suceava, deputatul  de 
Teleorman, Violeta Răduț a 
transmis o scrisoare deschisă 
Ministrului Sănătății, Nelu 
Tătaru prin care solicită 
”testarea întregului personal 
al Spitalului Județean de 

Urgență Alexandria și al 
Serviciului Județean de 
Ambulanță Teleorman”.

”Domnule Ministru, se 
impune să dispuneți DE 
URGENȚĂ repartizarea către 
Direcția de Sănătate Publică 
Teleorman a kiturilor de 
testare necesare pentru 
testarea tuturor cadrelor 
medicale , a personaliului 
medical și a pacienților din 
cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Alexandria, precum 
și pentru angajații Serviciului 
Județean de Ambulanță”, 
scrie deputatul de Teleorman, 
Violeta Răduț.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Fermierii și ceilalți beneficiari publici de finanțare 
europeană nerambursabilă, prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, vor putea transmite la Agenția 
Națională pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, spre analiză 
și aprobare, dosarele de achiziții doar online. Conform 
conducerii AFIR, noile reguli privind transmiterea dosarelor 
de achiziții sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în 
cadrul platformei online de depunere proiecte. Beneficiarii de 
fonduri europene nerambursabile pot afla toate detaliile 
privind pașii ce trebuie parcurși consultând  pagina de 
instrucțiuni pentru modulele on-line, pagină accesibilă la 
adresa https: //online.afir.info/Help.

Prin urmare, beneficiarii publici vor putea depune, la 
Centrele teritoriale, programul achizițiilor pentru fiecare 
proiect în parte prin intermediul modulului on-line. Este de 
știut și faptul că beneficiarii de proiecte cu finanțare 
nerambursabilă au acum posibilitatea de a încărca sau de a 
retrage dosarele de achiziții, în vederea completării, dar și de 
a răspunde la solicitările de informații suplimentare ale AFIR. 
Notificarea AFIR, în urma verificării documentației depuse 
on-line, va fi primită de titularii proiectelor finanțate de AFIR  
tot prin sistemul informatic.

Această nouă facilitate se aplică submăsurilor 4.3 – 
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole şi silvice, 7.2 – Investiții în crearea și 
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, 7.6 – 
Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural și 
beneficiarilor publici ai submăsurilor 19.2 – Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală și 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de 
cooperare ale GAL din PNDR 2020 și se referă la achizițiile 
specifice bunurilor, serviciilor și lucrărilor, derulate prin: 
achiziție directă, procedura simplificată și licitație deschisă.              

Conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale precizează că achizițiile derulate prin negociere fără 
publicare prealabilă, precum și modificarea contractelor de 
achiziție sau contestațiile în urma deciziilor comunicate de 
Centrele Regionale AFIR cu privire la verificarea unei 
achiziții, se vor depune, în continuare, în format tipărit - 
document imprimat pe suport de hârtie. 

George ZAVERA

7 cadre medicale de la 
Spitalul Județean din Alexandria și 9 de la 

Ambulanța Teeorman se află în izolare

128 de persoane se află în carantină, iar 
peste 2700 izolate la domiciliu

Ve n i n d  î n  s p r i j i n u l  
fermier i lor  d in  sectoru l   
legumicol, care, în această 
perioadă de criză provocată 
de pandemia de coronavirus , 
se confruntă  cu  mari 
probleme în ceea ce priveşte 
valori f icarea produselor, 
Ministerul Agriculturi i  și 
Dezvoltării Rurale , începând 
de ieri, 30 martie 2020, a 
p u s   l a  d i s p o z i ț i a  
p r o d u c ă t o r i l o r   o  
plattformă online. Un 
p o r t a l  p e  c a r e  
legumicultorii îşi  pot 
înscrie  cantitățile de 
l egume  d i spon ib i l e ,  
cantităţi pe care oficialii 
Ministerului Agriculturii să 
le poată oferi marilor 
lanțuri de retail. În acelaşi 
timp, în urma dialogului cu 
marile lanţuri de retail se 
caută soluţii pentru  a 
identifica cele mai bune 
modalități de preluare a mărfii 
direct de la producători.

„Este foarte important să se 
î n ț e l e a g ă  c ă  a c e a s t ă  
platformă se dorește să vină în 
sprijinul producătorilor agricoli 
din sectorul vegetal, care în 
această perioadă trebuie să își 
continue munca în ferme, în 

solarii sau în câmp. De aceea, 
a fost creată, pentru ca noi, 
Ministerul Agriculturi i  și 
Dezvoltării Rurale, să îi 
sprijinim pe fermieri în dialogul 
cu marile lanțuri de retail, 
pentru a găsi soluții ca aceste 
produse să ajungă pe masa 
consumatorilor”, a precizat  
ministrul Agriculturii, Adrian 

Oros. Este deosebit de 
important ca şi în această 
perioadă critică  fermierii să își 
desfășoare activitatea pentru 
a produce bunuri alimentare şi 
a   as igura secur i ta tea 
alimentară a României.

Î n  s c o p u l  î n s c r i e r i i  
canti tăţ i lor  de legume 
disponibile pentru vânzare, 

producători i  vor accesa 
p l a t f o r m  o n l i n e  
www.rndr.ro/legume . Pentru a 
putea completa informațiile 
s o l i c i t a t e  î n  p o r t a l ,   
producătorii agricoli trebuie să 
se autentifice, prin crearea 
unui cont de utilizator. După 
crearea contului de utilizator,  
producătorul de legume  poate 

trece la completarea 
anunțului.

După completarea 
datelor, în mod automat de 
pe platforma online va fi 
transmis utilizatorului  un  
e-mail de confirmare, la 
a d r e s a  e l e c t r o n i c ă  
indicată de producător. 
Legumicultorii își asumă 
r e s p o n s a b i l i t a t e a  
informațiilor publicate în 
acest portal.

P r o d u c ă t o r i i  d i n  
sectorul legumicol pot 

publica oferte de vânzare  pe 
platforma online creată de 
Ministerul Agriculturii, cu 
condiția ca ei să deţină atestat 
/ certificat de producător 
valabil, emis de primăria din 
localitatea în care fiecare 
legumicultor îşi desfăşoară 
activitatea.

George ZAVERA

La AFIR, 

Beneficiarii de fonduri 
europene, prin PNDR, vor depune 

dosarele de achiziții publice
 doar online!

Vârsta medie a românilor 
infectați cu coronavirus este 
46 de ani, iar cei mai mulți 
bolnavi au între 30 și 59 de 
ani, potrivit datelor furnizate 
l u n i  d e  G r u p u l  d e  
comunicare strategic.

Din punct de vedere al 
genului, 55% dintre pacienți sunt femei, iar 41% sunt bărbați, 
restul de 4% reprezentând adolescenți de până în 18 ani pe 
care autoritățile nu îi contabilizează în funcție de gen.

Într-o analiză și mai detaliată pe structura de vârstă, 
informațiile furnizate de Grupul de Comunicare Strategică 
arată următoarele:

Între 0-9 ani au fost înregistrate 30 cazuri, reprezentând 
2%

Între 10-19 ani au fost înregistrate 47 cazuri, reprezentând 
2%

Între 20-29 ani au fost înregistrate 165 cazuri, 
reprezentând 8%

Între 30-39 ani au fost înregistrate 337 cazuri, 
reprezentând 17%

Între 40-49 ani au fost înregistrate 501 cazuri, 
reprezentând 26%

Între 50-59 ani au fost înregistrate 373 cazuri, 
reprezentând 19%

Între 60-69 ani au fost înregistrate 228 cazuri, 
reprezentând 12%

Între 70-79 ani au fost înregistrate 126 cazuri, 
reprezentând 6%

Peste 80 ani au fost înregistrate 29 cazuri, reprezentând 
2%

Vârsta medie a românilor
 infectați cu coronavirus 

este 46 de ani

Fermierii ar putea vinde legumele, 
accesând  platforma online  lansată de

 Ministerul Agriculturii
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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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VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



Exerciţiile fizice regulate practicate în timpul 
izolării ajută la menţinerea sistemului imunitar 
sănătos, conform unei analize realizate de un 
grup de cercetători britanici, citat luni de Press 
Association.

O echipă de specialişti de la Universitatea din 
Bath a concluzionat că practicarea exerciţiilor 
fizice în perioada în care se urmează îndrumările 
privind distanţarea socială are un „efect extrem de 
pozitiv” asupra sănătăţii şi stării de bine.

Analiza cercetătorilor a relevat că exerciţiile 
fizice pot ajuta sistemul imunitar sa facă faţă 
agenţilor patogeni, precum şi la încetinirea 
modificărilor care apar odată cu înaintarea în 
vârstă.

Echipa recomandă 150 de minute de exerciţii 
aerobice de intensitate moderată – precum 
mersul pe jos, alergarea sau mersul pe bicicletă – 
pe săptămână.

Persoanele a căror capacitate de efectuare a 
exerciţiilor fizice este limitată din cauza stării de 
sănătate sau a unui handicap ar trebui să se mişte 
mai mult şi să nu uite că „orice este mai bun decât 
nimic”, au subliniat cercetătorii.

Ei au adăugat de asemenea că exerciţiile de 
rezistenţă au beneficii clare pentru menţinerea 
muşchilor, ceea ce ajută totodată la mişcare.

„Cercetările noastre au ajuns la concluzia că 
există dovezi foarte limitate conform cărora 
exerciţiile fizice ar creşte în mod direct riscul de 
infectare cu virusuri. În contextul coronavirusului 
şi a stărilor în care ne regăsim astăzi, cea mai 
importantă consideraţie este reducerea expunerii 
la alte persoane care ar putea fi purtătoare ale 
virusurilor. Însă, oamenii nu ar trebui să treacă cu 
vederea importanţa de a rămâne în formă, activi şi 
sănătoşi în această perioadă”, a declarat doctor 
James Turner de la Departamentul pentru 
Sănătate al Universităţii din Bath.

„În condiţiile în care sunt efectuate în izolare – 

departe de ceilalţi – exerciţiile fizice zilnice vor 
ajuta la o mai bună menţinere a modului în care 
funcţionează sistemul imunitar”, a adăugat 
cercetătorul.

Analiza a fost publicată în jurnalul internaţional 
Exercise Immunology Review.

Oamenii de ştiinţă au dorit să afle dacă 
sistemul imunitar se schimbă în mod negativ sau 
pozitiv după exerciţiile fizice şi dacă sportivii 
prezintă un risc mai mare de infecţii în comparaţie 
cu restul populaţiei.

Cercetătorii au ajuns la concluzia că infecţiile 
sunt mai probabil asociate cu factori precum dieta, 
stresul, somnul, deplasările şi expunerea la agenţi 
patogeni în timpul adunărilor de grup.

„Oamenii nu trebuie sa se teamă că sistemul 
lor imunitar va fi suprimat prin exerciţii fizice şi că 
astfel creşte riscul de infectare cu coronavirus. 
Dacă se desfăşoară conform celor mai recente 
îndrumări guvernamentale privind distanţarea 
socială, exerciţiile fizice regulate vor avea un efect 
extrem de pozitiv asupra sănătăţii şi stării noastre 
de bine, atât în prezent, cât şi în viitor”, a declarat 
doctor John Campbell din cadrul aceluiaşi 
departament al Universităţii din Bath.

Cercetătorii au subliniat importanţa menţinerii 
igienei personale în timpul desfăşurării exerciţiilor 
fizice, inclusiv spălarea ulterioară a mâinilor. Ei au 
sugerat totodată ca oamenii să acorde atenţie 
somnului suficient şi alimentaţiei sănătoase.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Inițiativa „Reacție pentru 
educație”, susținută de 
Ministerul Educației și 
Cercetării și inițiată de 
Narada, cu sprijinul Cora 
România ,  a  lansat  o  
platformă digitală care 
u ș u r e a z ă  a c c e s u l  l a  
educația la distanță pentru 
cel puțin 30.000 de profesori 
și elevii lor.

Reacție pentru educație este un plan de intervenție, 
structurat pe două dintre cele mai plauzibile scenarii 
posibile a evoluției situației privind suspendarea 
cursurilor în școli. „Am pus cap la cap resursele de care 
dispunem, pornind de la avantajele științei și tehnologiei, 
canalele de comunicare, până la comunitatea de voluntari 
și companii, pentru a veni în întâmpinarea profesorilor ce 
caută acum soluții de a rămâne aproape de elevii lor”, 
spune Andra Munteanu, co-fondator Narada, organizație 
care caută și implementează soluții rapide și eficiente de 
modernizare a educației. Având în vedere că perioada de 
suspendare a cursurilor s-ar putea prelungi, cele trei 
organizații inițiatoare (Narada, Ministerul Educației și 
Cercetării și Cora România) vin în sprijinul profesorilor și 
elevilor cu patru măsuri și instrumente concrete. 

Oferă dotări materiale pentru profesori din opt 
comunități defavorizate în ceea ce privește  educația în 
medii digitale. „Vom reuși astfel  să studiem îndeaproape 
evoluția, piedicile, dar și realizările lor în predarea la 
distanță, astfel încât, dacă se adâncește criza, să avem 
un model studiat, pe care să îl putem împărtăși public și cu 
restul societății civile și pe care să îl scalăm împreună cu 
mediul de business”, spune  Andra Munteanu, Narada. 

Platforma pune la dispoziția cadrelor didactice un 
formular pentru exprimarea nevoilor materiale pe care 
aceștia și elevii lor le au în demersul pe care îl fac acum, 
către educația la distanță. Necesitățile profesorilor vor fi 
disponibile într-un „live-feed”, organizat pe fiecare dintre 
județe. Obiectivul final al acestui instrument este acela de 
a atrage și a coagula  comunitățile locale, astfel încât să 
fie acoperite cât mai multe nevoi, într-un timp cât mai 
scurt. Formularul pentru profesori este deja disponibil aici

Lansează platforma narada.online, pe care sunt 
disponibile spații de lucru pentru fiecare dintre aplicațiile 
digitale folosite de profesori în predarea la distanță. Acest 
spațiu virtual oferă sprijin constant pentru cele peste 
30.000 de cadre didactice în familiarizarea cu aplicațiile, 
platformele și software-urile educaționale disponibile 
gratuit. 

Creează un „taskforce” numit NaradiX, care va genera 
clase digitale, susținute de oameni de business, 
personalități din showbiz, profesori și traineri începând de 
miercuri, 1 aprilie. „Vom livra  astfel conținut educațional 
interactiv pe toată perioada stării de urgență, cu învățare 
adaptată secolului XXI către toți elevii care au acces la 
internet. Pentru copiii de peste 10 ani și pentru 
adolescenți, această perioadă poate avea un impact 
major. Așadar misiunea acestui taskforce este să creeze 
un tip de educație care să îi ajute să tranziteze această 
perioadă și chiar să facă din ea, un context real de 
învățare și creștere personală. Dincolo de consecințele 
negative, crizele au și capacitatea de a crea poduri între 
lumi. Astăzi, mai mult ca niciodată, influența și impactul 
businessului în ceea ce privește viitorul educației sunt 
cruciale. Misiunea Narada continuă și în această 
perioadă, iar pentru a răspunde cât mai rapid și eficient 
nevoii de a continua educația de la distanță, am lansat 
Reacție pentru Educație.  Aplicăm acum toate 
instrumentele pe care le-am dezvoltat în ultimul an, 
pentru a ajuta cât mai mult posibil cadrele didactice și 
elevii”, spune Andra Munteanu despre importanța 
ajutorării mediului didactic cu toate resursele necesare. 

„În contextul actual, mai mult decât oricând, oamenii s-
au solidarizat în jurul educației. Inițiativa <<Reacție 
pentru educație>> vine să contribuie în această perioadă 
în care, deși despărțiți unii de alții, învățarea trebuie să 
continue. Îmi doresc ca acest moment să deschidă 
drumul prin care tehnologia în educație să fie accesibilă 
tuturor”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și 
cercetării.

A fost lansată o platformă 
digitală menită să ușureze 

accesul la educația la 
distanță pentru elevi

Elevii îi cer ministrului Educației să aplice legea 
care reduce numărul de ore de școală, în aceeași 
zi în care oficialul a lăsat să se înțeleagă că este 
gata un alt plan-cadru, pentru o arhitectură 
curriculară pe care vrea să o piloteze din toamnă. 
“Nu mai vrem generații de sacrificiu: Consiliul 
Național al Elevilor solicită aplicarea legii privind 
scăderea numărului de ore”, anunță elevii, într-un 
comunicat remis Edupedu.ro.

Consiliul Național al Elevilor îi solicită 
ministrului Monica Anisie “demontarea tuturor 
demersurilor cadrelor didactice care doresc 
prorogarea, având ca unic scop salvarea 
propriilor norme didactice”.

Reacția Consiliului Național al Elevilor vine 
după ce ministrul Educației a anunțat, la Europa 
FM, că „este realizată la nivelul Ministerului 

Educației o hotărâre de guvern pe care o voi 
prezenta colegilor mei din Guvern. Putem realiza 
școli de aplicație, adică putem avea școli pilot în 
care să mergem și să pilotăm mai multe aspecte, 
cum ar fi un nou curriculum, dacă vă amintiți când 
am fost la dumneavoastră în emisiune am discutat 
despre acest lucru cu domnul Marian Staș, putem 
pilota un nou plan cadru. Vom urmării să realizăm 
și din alte perspective tipul acesta de învățare”. 
Ministrul nu a precizat care vor fi școlile-pilot și nici 
momentul în care pilotarea va intra în vigoare.

Amintim că în luna noiembrie 2019 ministrul 
Educației declara că „noile planuri-cadru cu un 
număr redus de ore vor fi puse în consultare 
publică în ianuarie 2020”, dar nici până acum 
planurile-cadru cu ore reduse nu au fost publicate 
de Minister.

Practicarea exerciţiilor fizice în timpul izolării 
ajută sistemul imunitar

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării (MEC) a anunţat că 
a publicat un prim set de 
resurse de antrenament pentru 
e lev i i  care  vor  sus ţ ine  
examenele naţionale.

Resursele de antrenament 
tip test realizate împreună cu 
Centrul Naţional de Evaluare şi 
Examinare respectă modelul 
subiectului de examen, a 
p r e c i z a t  M E C  î n t r - u n  
comunicat de presă.

„În contextul suspendării 
cursurilor, pentru pregătirea 
elevilor în vederea susţinerii 

e x a m e n e l o r  n a ţ i o n a l e ,  
M in i s te ru l  Educa ţ i e i  ş i  
Cercetării a publicat pe site-ul 
http://rocnee.eu/testeantrena
ment/un prim set de resurse de 
antrenament pentru elevii care 
vo r  sus ţ i ne  examene le  
naţionale”, precizează sursa 
citată.

Reprezentanţii MEC afirmă 
că scopul testelor este acela de 
„ a  e x e r s a  î n  a c e a s t ă  
săptămână şi de a continua 
efortul în vederea obţinerii unor 
rezultate bune la viitoarele 
examene”. 

Baremele de evaluare şi de 
notare vor fi publicate pe 
acelaşi site, vineri (3 aprilie). 
„Rolul acestora este de 
autoevaluare şi calibrare a 
felului în care s-au redactat 
răspunsurile”, mai precizează 
sursa citată.

MEC mai arată că, în cadrul 
emisiunilor Teleşcoala, vor fi 
prezentate unele soluţii ale 
acestor teste de antrenament, 
cu explicaţiile necesare pentru 
a înţelege cât mai bine 
răspunsurile din baremele de 
evaluare şi de notare.

MEC a publicat primul set de resurse de antrenament 
pentru elevii care vor susţine examenele naţionale

Consiliul Elevilor solicită aplicarea legii 
care scade numărul de ore de școală din toamnă
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Odată cu pandemia de coronavirus, oamenii capătă 
încredere în vaccinare. Psihologii spun că oamenii percep 
descoperirea unui vaccin contra COVID-19 ca pe o sursă de 
protecţie.

Teama de infectarea cu noul Coronavirus îi determină pe 
români să lase teoriile conspiraţiei la o parte şi să îmbrăţişeze 
ideea „vaccinului salvator". Psihologii spun că anxietatea 
legată de COVID-19 determină creşterea încrederii în 
vaccinuri, în rândul românilor. Mulţi spun că de acum înainte se 
vor vaccina.

„Orice vaccin împotriva bolilor, care cu ajutorul vaccinurilor 
au fost eradicate, că sunt şi oameni de rea voinţă. Dacă ţi-ai 
face rău numai ţie treaba ta. Faci rău refuzând altora (...) Orice 
posibilitate şi metodă de a eradica nenorocirea asta. Trebuie să 
fi inconştient să nu accepţi. Pe de altă parte sunt şi oameni care 
nu şi-au format încă nicio părere despre vaccinare”, spune un 
român.

„Nu ştiu ce să vă spun. Nu mi-am pus întrebarea niciodată”, 
spune altul.

Doctorul Adrian Tase recomandă vaccinarea persoanelor 
cu afecţiuni cardio-vasculare cronice, deoarece, spune acesta, 
acestea scad rezistenţa organismului la infecţii respiratorii 
precum COVID-19.

„Colegiul American de Cardiologie, într-o declaraţie 
recentă, recomandă cu fermitate vaccinarea generală a tuturor 
pacienţilor cu boli cadrio-vasculare cronice în vederea 
reducerii incidenţei altor forme de infecţie respiratorie care ar 
scădea rezistenţa organismului şi faţă de Coronavirus”, spune 
cardiologul, potrivit Mediafax.

Psihologul Ioana Dumitru explică legătura dintre starea de 
anxietate generată de epidemia cu coronavirus din ţară şi 
creşterea gradului de încredere în vaccinuri al românilor.

„Automat la nivel psihologic starea lor de anxietate este 
puternic influenţată pentru că putem să discutăm despre 
aplicarea vaccinului ca şi o variabilă independentă şi variabila 
dependentă într-un experiment ar fi aceea că am putea vorbi 
despre existenţa unei aşa-numite protecţii”, spune psihologul.

Aceasta spune că percepţia oamenilor s-a schimbat, iar 
acum văd descoperirea unui vaccin salvator ca pe o sursă de 
protecţie.

„Tocmai din aceste considerente poziţia cetăţenilor s-a 
schimbat în ce priveşte vaccinarea, în sensul în care oamenii 
percep descoperirea unui vaccin contra acestui virus ca fiind 
într-adevăr o sursă de protecţie”, mai spune Ioana Dumitru.

În urmă cu o lună, în România erau organizate proteste 
împotriva proiectului de lege care prevede vaccinarea 
obligatorie a copiilor, depus la Parlament. În prezent oamenii 
par să fi înţeles ameninţarea virusului ucigaş şi încep să fie de 
acord cu vaccinarea obligatorie.

Doi poliţişti intră într-un compartiment al trenului unde 

pe canapea stătea tolănit Bulă:

- Arme? Bani? Droguri?

- Nu, mulţumesc. O cafea, vă rog...

***

Un sofer de tir intra intr-un bordel de pe traseu, pune 

500 de dolari pe masa patroanei si spune: 

- Ai aici 500 de parai, da-mi cea mai grasa si nasoala 

femeie pe care o ai si trimite-mi in camera si o portie din cea 

mai arsa, lipita si fara gust mincare de la bucatarie. 

Patroana: dar de banii astia iti dau cea mai misto femeie 

de pe aici, plus ca te hranesc 3 zile cu cele mai fine 

mincaruri. 

Soferul: N-am chef de sex, mi-e dor de casa.

Pastila de râs

Astronauţii NASA trăiesc şi 
lucrează izolaţi timp de luni 
întregi, uneori chiar un an, 
motiv pentru care pot oferi 
sfaturi pertinente persoanelor 
izolate la domiciliu. Cei mai 
mulţi spun că o comunicare 
bună este vitală, dar şi atenţia 
la orele care sunt alocate 
lucrului de acasă, scrie 
space.com.

Scott Kelly a petrecut 
aproape un an la bordul Staţiei 
Spaţiale Internaţionale (ISS): 
„Rezervaţi-vă timp pentru 
activităţi distractive: m-am 
întâlnit cu colegii de echipă 
pentru nopţile de film, ne-am 
delectat cu gustări şi am 
urmărit împreună Game of 
Thrones. De două ori.”

„După ce am trăit luni de 
zile într-un spaţiu mic, mi s-a 
făcut un dor uriaş de natură, 
de culoarea verde, de mirosul 
de bălegar proaspăt şi de 
senzaţia de soare cald pe faţa 
mea. Le-am regăsit pe toate în 
cărţi, cu ajutorul imaginaţiei. 
Am cărat după mine în spaţiu 
o mulţime de cărţi.”, spune 
Scott Kelly.

Peggy Whitson, unul dintre 
c e i  m a i  e x p e r i m e n t a ţ i  
astronauţi de pe Pământ: 
„Mulţi oameni încearcă să 
lucreze de acasă şi încearcă 
să fie părinţi de acasă şi să 
aibă o familie acasă. Deci 
devine foarte provocator, este 
exact cum am făcut noi la 
bordu l  Sta ţ ie i  Spaţ ia le  
Internaţionale. Echipajul 
nostru a devenit familia 
noastră pe orbită şi a trebuit să 
lucrăm împreună toată ziua. 
Numai că noi nu puteam 
merge acasă noaptea, iar voi 

sunteţi chiar acasă. Ce noroc!”
„Trebuie să poţi comunica 

eficient. În primul rând, este 
cel mai important lucru. 
Recunoscând că scopul 
echipei este cel mai important 
[lucru], COVID-19 ne oferă un 
scop foarte mare, la fel ca 
spaţiul. Salvăm vieţi prin 

carantină. Este important să 
înţelegem acest scop mai 
mare şi să îmbrăţişăm acest 
scop. Trebuie să ne gândim la 
asta pentru a ne motiva”, 
povesteşte Whitson, potrivit 
Mediafax.

„O mare parte din vieţile 
noastre în aceste zile sunt 
aglomerate şi înghesuite. 
Care sunt lucrurile pe care le-
ai face dacă ai avea mai mult 
timp? Acum îl ai. E timpul să 
faci tot ce ţi-ai dorit atunci când 
simţeai că ai nevoie de mai 
mult timp cu tine însuţi."

Anne McClain s-a întors 
recent dintr-o şedere de o lună 
pe ISS: „Vorbiţi despre 
intenţiile voastre înainte de a 
lua  măsur i .  U t i l i za ţ i  o  
te rm ino log ie  adecva tă .  
Discutaţi când acţiunile 

voastre sau ale altora nu au 
fost aşa cum era de aşteptat. 
Nu lăsaţi frustrările să se 
adune şi să explodeze mai 
târziu”

„Fii deschis cu privire la 
slăbiciunile şi sentimentele 
tale. Acţionează pentru a-ţi 
a t e n u a  s t r e s u l  s a u  

negativitatea şi evită să le 
transmiţi şi grupului. Fii 
sociabil. Caută feedback. 
Mare atenţie la echilibrul dntre 
munca, odihnă ş i  t imp 
personal!", explică Anne 
McClain.

Chr i s  Had f ie ld ,  f os t  
astronaut al Agenţiei Spaţiale 
Canadiene: "Ce încercaţi să 
î ndep l i n i ţ i ?  Ca re  sun t  
obiectivele voastre? Care este 
misiunea ta? Impune-ţi să o 
realizezi pe bucăţi, pentru 
această după-amiază, pentru 
această săptămână, pentru 
luna următoare”.

"Începe să faci lucruri. Nu 
trebuie să fie lucrurile pe care 
le-ai făcut şi înainte. Este o 
şansă să faci ceva diferit”, 
arată Chris Hadfield.

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

privind solicitarea de emitere a autorizaţiei integrate de mediu
Care a fost depusa la Agentia Protectia Mediului Teleorman de catre SC AGROVA PORK 

FARM SRL,cu sediul în Comuna Lisa, Tarlaua 19, parcela 56, numarul cadastral 20131, 
constructia C2, Judetul Teleorman, punct de lucru Comuna Salcia, Judetul Teleorman, 
anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizaţiei integrate de 
mediu pentru activitatea de : Cresterea porcinelor – Cod CAEN : 0146, prevăzută în anexa 1 
din Legea. nr. 278/2013: privind emisiile industriale 6.6. Creșterea intensivă  a păsărilor de 
curte și a porcilor cu capacități  de peste:b) 2000 de locuri pentru porci de producție 
(peste 30kg);

Solicitarea de emitere autorizatiei integrate de mediu se refera la o instalatie 
existenta.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită 
emiterea autorizaţiei integrate de mediu pot fi consultate  în timpul programului de lucru, la 
sediul APM Teleorman.

Observaţiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc, în scris, la  sediul APM 
Teleorman din Alexandria,  Strada Dunarii nr.1,sau electronic la  adresa de e-mail  a APM 
Teleorman: office@apmtr.anpm.ro  .

Anunţ public

Cum reuşesc astronauţii 
să supravieţuiască complet izolaţi

În faţa pandemiei de 
coronavirus, românii îmbrăţişează

 ideea vaccinării obligatorii



1776: S-a născut Sophie 
Germain, matematiciană 
franceză (d. 1831). Este 
celebră pentru o teoremă 
din teoria numerelor care 
îi poartă numele.
1778:  A  fost  creat  

s i m b o l u l  d o l a r u l u i  
american ($), de către 
designerul Oliver Pollock.
1859: Dubla alegere a lui 

Alexandru Ioan Cuza ca 
domn al Munteniei şi 
M o l d o v e i  a  f o s t  
recunoscută de Franţa, 
Marea Britanie, Rusia, 
Prusia şi Regatul Sardiniei.
1866: S-a înfiinţat Societatea Literară Română.
1873: S-a născut Serghei Rahmaninov, compozitor, 

pianist rus (d. 1943).
1875: S-a născut Edgar Wallace, scriitor, jurnalist 

britanic (d. 1932).
1881: S-a născut Octavian Goga, poet, publicist, om 

politic român (d. 1938).
1888: S-a născut Mircea Florian, filosof român (d. 

1960).
1962: A murit Camil Ressu, pictor român (n. 1880).
2003: A murit Mihai Mereuţă, actor român de teatru şi 

film (n. 1924).
2008: A murit Sabin Bălaşa, pictor, regizor şi scriitor 

român (n. 1932).
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07:00 Telejurnal matinal 09:00 
Telejurnal 10:00 Ediţie specială 11:00 
Yanxi, palatul suspinelor 12:00 
Telejurnal 13:00  Ediţie specială13:15 
Discover Romania 13:30 Pofticioşi, la 
cratiţă! 14:00 Telejurnal 15:00 
Convieţuiri 17:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:00 Nadine 19:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Izolaţi în România 22:30 Adevăruri 
despre trecut 23:00 Telejurnal 00:00 
Fotbal: Brazilia - Columbia

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 1 Aprilie

A z i  e  o  z i  a  
sociabilității, dar pe 
t i n e  a s t r e l e  t e  
sfătuiesc mai degrabă 
să îți diminuezi ritmul 
vorbirii. Problema e 
că ești mult prea 
sociabilă si rezultatele 
nu vor fi deloc plăcute.

Ai tendința de a te 
chinui chiar mai tare 
decât  de ob ice i ,  
pentru că ți-ai făcut 
foarte multe planuri. 
Mai și detașează-te, 
cu atât mai mult cu cât 
e una dintre zilele de 
odihnă.

La cât de șarmant 
ești atunci când vrei, 
nici nu e de mirare că 
oamenii roiesc în jurul 
tău! Vorbești cu toată 
lumea și te bucuri pur 
ș i  s i m p l u  d e  
momentele libere. Va 
fi o zi frumoasă!

Azi ai tendința de a 
fi mai deschis, mai 
încrezător, dar se 
pare că astrele vor să 
te sfătuiască să faci 
exact invers. Ar trebui 
să te îndoiești de tot 
ceea ce ți se va 
spune!

Cineva face tot 
posibilul să te amuze, 
dar nu înțelegi prea 
b i n e .  C e l  m a i  
probabil, persoana în 
cauză te place. Nu 
contează dacă îți plac 
sau nu glumele sale, 
privește-o cu atenție!

Ești invitat la o 
petrecere de care îți 
era puțin teamă, 
pentru ca nu ești o 
persoană extrem de 
sociabilă. Lucrurile se 
schimbă însă și te 
trezești curând că ești 
în centrul atenției!

Vei primi azi niște 
r e p r o ș u r i  d e  l a  
persoana iubita pe care 
l e  r e s p i n g i  c u  
vehemență. Chiar dacă 
nu vrei să recunoști ca 
are dreptate, ar fi cazul 
să o faci, de dragul 
relației.

Adevărul este ca te 
pierzi complet într-o 
c o n v e r s a ț i e  
interesantă, iar azi vei 
avea probleme din 
această cauză. Întârzii 
peste tot pe unde mergi. 
Poate că ar fi cazul să o 
lași mai moale!

A b i l i t ă ț i l e  d e  
convingere vor avea 
de suferit dramatic. 
Mai mult, astrele te 
sfătuiesc să nici nu 
încerci să folosești 
forța sau să te impui, 
pentru că așa lucrurile 
se vor agrava.

BERBEC

Ai muncit așa de 
mult în ultimele zile, 
că nu e de mirare că 
azi ești pur și simplu 
epuizat. Astrele te 
sfătuiesc sa suni pe 
cineva apropiat, cu 
care nu ai mai vorbit 
de mult!

Îți vei petrece cea 
mai mare parte a zilei 
alături de prieteni, 
p o v e s t i n d  ș i  
sporovăind lipsit de 
griji. La finalul zilei 
chiar și tu te simți puțin 
obosit de la atâta 
vorbă, dar împlinit.

Un prieten pe care 
nu l-ai mai văzut de 
mult te invită la cafea, 
dar vrei să refuzi. Ar fi 
însă păcat, deoarece 
te vei simți minunat. 
Uneori e bine să te 
mai distanțezi puțin și 
de familie.

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 Gospodar fără pereche 
22:30 Ştirile Pro Tv 23:00 
Înmormântare cu peripeții 00:45 
Gospodar fără pereche 02:30 
Lecţii de viaţă 03:15 Vorbeşte 
lumea 05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Asia Express - Drumul 
comorilor 23:00 Sacrificiul 00:00 
Observator 00:30 Xtra Night 
Show 01:30 Mangalița 02:15 
Observator 02:45 Mireasa 04:15 
Acces direct

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 06:30 
Pastila de râs

08:00 Sacrificii în numele 
iubirii 10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Sănătate 
cu stil 15:05 Focus 16:00 Capri 
17:00 Sacrificii în numele iubirii 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 O soție pentru Barry 
22:00 Starea naţiei - Starea 
performantei 23:00 Trăsniți 
00:00 O soție pentru Barry 
02:00 Cireaşa de pe tort

07:30 Limitele credintei 
09:00 La bloc 11:30 Eu și 
colonelul 13:45 Domnișoare 
la ananghie 15:15 Picnic 
18:15 La bloc 20:30 In 
absenta binelui  22:30 
Bonnie și Clyde 00:15 In 
absenta binelui  02:15 
Bonnie și Clyde 03:45 La 
bloc 05:15 La Maruţă

08:00 Fram 09:00 Teleșcoala - 
Clasa a XII-a 10:00 Câştigă 
România! 11:00 O singură inimă 
12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Regatul Sălbatic 
14:00 Cronici Mediteraneene 15:00 
Teleșcoala - Clasa a XII-a 16:00 O 
singură inimă 17:00 România…în 
bucate 17:40 Toate pânzele sus! 
18:45 Discover Romania 19:00 
Telejurnal 20:10 Keoma 22:00 
Câştigă România! 23:00 Misterele 
Orientului 00:10 Keoma

07:30 Ultimul războinic al 
aerului 09:10 Mary Poppins 
revine 11:15 Abandon 12:50 
Copoi de Hollywood 14:40 
Sezonul miracolelor 16:20 
Chicago 18:10 Cutia 20:00 
Surogate 21:30 Destinația 
22:15 Umbrele Trecutului 23:55 
Boy Erased 01:50 Vin britanicii 
03:20 Rufele se spală în familie 
04:40 Copoi de Hollywood

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 

1 Aprilie

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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Pandemia de COVID-19 a 
suspendat toate competițiile 
și turneele mari, iar circuitul 
feminin de tenis nu s-a putut 
opune noului coronavirus. 
Oficialii WTA vor încerca să le 
ajute pe sportive, după ce 
sezonul va fi reluat.

Reprezentanții WTA au 
afirmat că doresc să încerce 
să îi convingă pe organizatorii 
competițiilor din circuit să 
crească premiile la turnee și 
c h i a r  s e  g â n d e s c  s ă  
prelungească sezonul, pentru 
a avea loc cât mai multe 
evenimente.

"WTA lucrează alături de 
organizatorii turneelor pentru 
a crește câștigurile când 
circuitul profesionist de tenis 
se va relua și ia în considerare 
extinderea actualului sezon 
de 44 de săptămâni pentru a 
se asigura că au loc mai multe 
turnee", a precizat WTA.

"Speranța noastră sinceră 
este să revenim pe teren cât 
mai repede posibil, când 

sănătatea ș i  s iguranța 
jucătoarelor, fanilor și staff-
urilor vor putea fi garantate", a 
sub l in ia t  WTA,  pot r iv i t  
Reuters.

Mihaela Buzărnescu a 
vorbit despre pandemia de 
C O V I D - 1 9  ș i  d e s p r e  
suspendarea sezonului

Mihaela Buzărnescu (31 
de ani) a vorbit despre 
pandemia de COVID-19, dar 
și despre modul în care 
încearcă să se mențină în 
formă, în perioada în care 
sezonul este suspendat.

Sportiva a explicat că toată 
situația seamănă cu un film 
horror și i-a îndemnat pe toți 
cei care au posibilitatea să 
ajute în această perioadă 
dificilă.

"E suspendat totul, stau în 
casă pe cât posibil, trebuie să 
merg la un supermarket lângă 
bloc, îmi iau strictul necesar. 
Stau izolată, cât mai departe 
de alte persoane. Mi-e teamă, 
ar fi ultimul lucru pe care aș 

vrea să-l pățesc. Fac exerciții, 
fac scări, am 10 etaje la bloc, 
le fac de 4-6 ori. Tot felul de 
exerciții, ca să mențin o formă 
cât de cât optimă. E greu, 
suntem obisnu i ț i  cu  3  
antrenamente pe zi. Citim, 
aranjăm în apartament, nu 
știu ce să mai fac, sunt 
obișnuită cu un stil de viață 
activ.

Ar fi un prilej bun să scriu o 
carte, dar mi-ar stârni amintiri, 
unele sunt mai puțin plăcute, 
n-aș vrea să mă încarc 
negativ. Acum încerc să fiu la 
un nivel cât mai normal.

Am ajutat un spital din 
București. Sper ca toată 
lumea să ajute, cât de puțin 
poate. Nu doar medicii, ci și 
c e i  c a r e  l u c r e a z ă  î n  
supermarket, cei care se 
ocupă de salubrizare, cei care 
nu mai au joburi și nu au cum 
să-și hrănească copiii. E ca 
un film horror!", au fost 
c u v i n t e l e  M i h a e l e i  
Buzărnescu.

SPORT

Ajax Amsterdam i-a anulat contractul jucătorului olandez 
de origine marocană Abdelhak Nouri, care a suferit leziuni 
permanente ale creierului în urma unui infarct petrecut pe 
teren la un meci de pregătire disputat la mijlocul anului 2017, 
iar recent a ieşit din comă.

Ajax a continuat să-i plătească salariul lui Nouri, dar acum 
i-a anulat formal contractul, care urma să fie reînnoit automat 
de la 1 iulie, relatează presa batavă.

''Lăncierii'' se află în contact cu familia lui Nouri pentru 
găsirea unui soluţii viitoare pentru jucător, care locuieşte într-
o cameră adaptată pentru nevoile sale din casa lui, după ce a 
petrecut ani de zile în spitale, relatează De Telegraaf.

Ajax a recunoscut că i-a acordat un ajutor medical 
neadecvat lui Nouri la momentul accidentării

A existat o dispută legală de durată între Ajax şi familia lui 
Nouri, care a solicitat o înţelegere financiară după ce clubul a 
admis iniţial că a furnizat un ajutor medical inadecvat după ce 
mijlocaşul s-a prăbuşit pe teren la un meci amical cu Werder 
Bremen, disputat în iulie 2017 în Austria.

Deşi Nouri a fost reanimat şi transportat la spital cu 
elicopterul, jucătorul a rămas cu leziuni serioase şi 
permanente pe creier.

''Ne recunoaştem responsabilitatea şi răspunderea 
pentru consecinţele acestui lucru'', a declarat în 2018 
directorul general al lui Ajax, Edwin van der Sar.

Clubul olandez a solicitat o opinie independentă pentru 
modul în care a acţionat staff-ul său medical, dar investigaţiile 
următoare au dezvăluit că în resuscitarea lui trebuia utilizat 
un defibrilator.

Nouri, 22 ani, născut la Amsterdam din părinţi marocani, a 
jucat 15 meciuri în tricoul lui Ajax în sezonul 2016/2017, pe 
când era încă un adolescent.

P r e ș e d i n t e l e  
F i o r e n t i n e i ,  R o c c o  
Commisso, crede că 
sezonul competițional 
2019-2020 din Italia nu se 
va încheia. Italienii au, 
momentan, alte probleme.

Aceștia au ajuns la 
101,739 de cazuri de 
coronavirus până marți. 
Numărul deceselor a 
a j u n s  l a  1 1 , 5 9 1 .  
Commisso le transmite jucătorilor săi să se gândească în 
primul rând la sănătatea lor în această perioadă.

”Le-am trimis o scrisoare angajaților mei și jucătorilor ca 
să le spun să se gândească în primul rând la sănătate și apoi 
la fotbal. Nu știu dacă va reveni campionatului. E o 
posibilitate mare să nu se termine”, a spus Commisso pentru 
Radio Rai.

Sindicatul jucătorilor italieni vrea reluarea campionatului
"De la Serie A la campionatele de amatori, sperăm, având 

condiţii de securitate, să putem termina sezonul, chiar dacă 
se va depăşi data de 30 iunie. Reluarea activităţii trebuie să 
aibă loc în condiţii de supraveghere medicală aprofundată şi 
cu respectarea tuturor indicaţiilor care vor fi furnizate de 
medici", au anunțat reprezentanții sindicatului, după ședința 
de luni.

I-a anulat contractul când și-a
 revenit din comă după

 doi ani și 9 luni

Italienii, din ce în ce mai 
rezervați cu privire la reluarea 
campionatului: ”E o posibilitate 

mare să nu se termine”

Jack Grealish (24 de ani), vedeta 
"ciocănarilor" de la Aston Villa, poate rata 
transferul carierei după ce a părăsit 
autoizolarea și a produs un accident rutier în 
lanț.

Englezul este unul dintre cei mai în formă 
jucători din Premier League și este cunoscut 
faptul că Manchester United ar fi dorit să îl 
transfere în vară. "Diavolii" erau dispuși să 
plătească nu mai puțin de 68 de milioane de 
euro, însă ultima sa ispravă îi poate interzice 
accesul pe Old Trafford.

Britanicul și-a cerut scuze după incident și a 
spus, prin intermediul unui clip video, că îi este 
extrem de rușine pentru faptele sale.

"Vreau doar să vă spun că îmi este extrem 
de rușine pentru ce s-a întamplat. Știu că este 
o perioadă grea pentru toată lumea, în care nu 
putem părăsi louințele, însă m-a sunat un 
prieten și eu am fost destul de idiot încât să 
accept să mă duc să mă văd cu el.

Sper ca nimeni să nu facă greșelile pe care 
le-am făcut eu și îmi doresc foarte mult să îmi 
acceptați scuzele", a explicat englezul.

Jack Grealish a părăsit autoizolarea și a 

produs un accident în lanț
La câteva ore distanţă de la momentul în 

care a postat un filmuleţ în care le cerea 
oamenilor să rămână în case pentru a limita 
răspândirea noului coronavirus, Grealish a 
fost pozat lângă Range Roverul său de 80.000 
de lire sterline (circa 89.000 de euro), 
accidentat. Părea confuz, era îmbrăcat în 
pantaloni scurţi şi avea pe el un hanorac . Iar în 
picioare un papuc negru şi unul alb!

Grealish a lovit iniţial o autoutilitară căreia i-
a rupt bara de protecţie. Martorii susţin că 
maşina a mai circulat aproximativ 200 de 
metri, după care a mai lovit un Mercedes de 
circa 30.000 de lire sterline şi un altul mai ieftin, 
de "doar" 20.000 de lire sterline. Apoi, maşina 
s-a oprit în gardul unei agenţii imobiliare.

Fotbalistul le-a spus martorilor că va plăti 
toate daunele provocate şi şi-a lăsat datele 
unuia dintre proprietari. Apoi a plecat pe jos, 
înainte de sosirea poliţiei.

Din povestirile unor vecini, în zonă a avut 
loc o petrecere de-a lungul întregii nopţi, oprită 
abia după ora 8, când au fost auzite zgomote 
puternice, de genul unor accidente auto.

WTA vrea să dea o mână de ajutor sportivelor! 
Planul prin care se dorește ca jucătoarele 

să câștige mai mulți bani

Unul dintre cei mai doriți fotbaliști poate
 rata transferul carierei din cauza nesăbuinței sale: 

"Am fost idiot și am acceptat"
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