
"Guvernul a aprobat propunerea 
Ministerului Finanțelor Publice de a 
acorda bonificații de până la 10% 
tuturor persoanelor care vor plăti 
până la data de 30 iunie impozitul 
pe venit și contribuțiile sociale 
aferente veniturilor / câștigurilor 
obținute în anul 2019 din activități 
i ndependen te ,  d rep tu r i  de  
proprietate intelectuală, cedarea 
folosinței bunurilor, transferul 
titlurilor de valoare, agricultură, 
silvicultură și piscicultură sau din 
alte categorii de venituri", se arată 
în comunicatul emis de MFP. 

(Continuare  în  pagina  4)

În  acest  an,  benef ic iar i i  
Programului Tânărul Fermier vor 
primi, fiecare, suma de 50.000 euro 
la instalarea la conducerea unei 
exploatații agricole, precum și până 
la 50 de hectare de teren agricol în 
arendă sau concesiune din rezerva 
statului.

În cadrul audierii sale din Senatul 
României, ministrul Agriculturii, 

Adrian Oros, a făcut cunoscut  faptul că în cadrul  Programului Tânărul Fermier, 
ce va fi lansat în curând, suma de  20 de milioane de euro este destinată tinerilor 
care se întorc din străinătate și se dedică practicării agriculturii în România.

(Continuare  în  pagina  4)

La sfârşitul lunii martie 2020 a fost dat ordinul de 
începere a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii 
“Modernizare ş ireparaţii la Şcoala Gimnazială Mihai 
Viteazul”, obiectiv finanţat în integralitate din bugetul local 
al municipiului Alexandria. 

Valoarea totală a proiectului se ridică la 822.086 lei, 
din care 799.238 lei reprezintă reparaţiile şi 22.848 lei, 
dotările.

În cadrul acestui proiect vor fi executate următoarele 

lucrări: înlocuirea parţială a vechii tâmplării cu o tâmplărie 
mult mai performantă din punct de vedere termic şi fonic.

Reparaţii la învelitoare, inclusive în locuirea finisajului 
actual din ţiglă ceramic uzată cu un sistem agrementat 
similar, culoare identică cu cea originală, inclusive 

accesoriile aferente (jgheaburi, burlane, parazăpezi 
etc.), care să ofere o garanţie îndelungată şi să reducă 
semnificativ lucrările de mentenanţă pe viitor.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Măsuri 
luate în sistemul 

de învățământ
 românesc

Tinerii din diasporă, 
care vor să devină fermieri, 

ajutați cu 20 de milioane de euro! 

Ministerul Finanțelor Publice

Agricultorii, reducere de 10% 
pentru contribuțiile plătite până la 30 iunie

Proiectul 
„Sănătatea ta 

contează! Modernizarea 
spitalelor orășenești

 din Zimnicea și 
Svishtov”

Au fost demarcate lucrările de reparaţii şi 
modernizare la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”
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(urmare  din  pagina  1)
Izolarea termică a podului 

clădirii, cu saltea de vată 
mineral şi barieră contra 
vaporilor.

Amenajăr i  inter ioare, 
r e s p e c t i v e  l u c r ă r i  d e  
h id ro izo la re  cu  so lu ţ i i  
b i t u m i n o a s e  l i c h i d e  
m o n o c o m p o n e n t e  l a  
pardoselile şi, parţial, la 
pereţii subsolului/demisolului, 
p r e c u m  ş i ,  l a  t e r a s a  
exterioară, zugrăveli cu 
vopsea lavabilă la interior, la 
pereţi şi tavane, plase de 
protecţie metalice, la interior, 

la ferestrele sălii de sport, 
renovare la toate grupurile 

sanitare, înlocuire mobilier fix, 
r a c o r d u r i ,  s i f o a n e  d e  
pardoseală, refacere finisaje: 
placări cu gresie, faianţă şi 
zugrăveli vopsea lavabilă.

Conform pro iec tu lu i ,  
termenul de finalizare a 
lucrărilor este de 12 luni de la 
data începerii. 

Proiectul prevede şi dotări, 
cons tând  î n  mese  de  
l a b o r a t o r  c u  b l a t  
termorezistent (trei locuri) şi 
mese cu blat din polipropilenă 
(trei locuri), care au fost déjà 
achiziţionate.

C.DUMITRACHE

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor (DRPCIV) anunță, miercuri, că activitatea de 
examinare va fi reluată treptat, iar, din 2 iunie, vor fi susținute 
probele practice pentru candidații cărora le-au expirat dosarele de 
școlarizare între 16 martie și 17 mai.

Conform sursei citate, programarea candidaților cărora le-au 
expirat dosarele de școlarizare în perioada 16 martie – 17 mai și 
pentru care există o programare prealabilă în sistem (proba 
practică) se va efectua prin intermediul școlilor de conducători 
auto, cu informarea acestora.

„Programarea candidaților cărora le expiră dosarul de 
școlarizare ulterior datei de 18 mai se va face din oficiu, pe cât 
posibil cu respectarea ordinii de programare anterioare, de către 
serviciile publice comunitare regim permise de conducere și 
înmatriculare a vehiculelor, cu informarea acestora”, potrivit 
DRPCIV.

„Reluarea activității de examinare la proba teoretică se va face 
începând cu data de 15.06.2020/22.06.2020, în funcție de numărul 
de candidați examinați și capacitatea de preluare a Serviciilor 
publice comunitare. Decizia se va posta pe site-ul Instituției 
Prefectului”, menționează sursa citată.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității de 
examinare la proba practică vor fi respectate următoarele măsuri 
de protecție în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus:

– Utilizarea măștilor de protecție – atât pentru candidați cât și 
pentru examinatori;

– Scanarea temperaturii corporale și interzicerea susținerii 
examenului în situația în care aceasta depășește 37,2 grade 
Celsius;

– Respectarea distanțării persoanelor aflate la locul de întâlnire 
comunicat pentru susținerea probei practice a examenului pentru 
obținerea permisului de conducere, de cel puțin 1,5 m;

– Evitarea prezentării la locul de întâlnire a candidaților cu 
însoțitori (prieteni, rude, etc). Accesul va fi permis doar 
candidatului și instructorului auto.

„Valabilitatea documentelor emise de serviciile publice 
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și 
pentru o perioadă de 90 de zile, de la data încetării acestei stări, 
potrivit actelor normative în vigoare. În același context și pentru 
aceeași perioadă, se menține și valabilitatea documentelor 
necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere sau 
preschimbare a permisului de conducere obținute de către 
solicitanți de la alte entități”, conchide sursa citată.

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

Au fost demarcate lucrările de reparaţii şi 
modernizare la Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”

În perioada 28-31 mai 2020 va avea loc on 
line a 9-a ediție a Festivalului Național „Flori de 
Speranță”, organizat de Asociația Down-

Centrul Educational Raluca, Cluj-Napoca, 
președintele acestei asociații fiind Adriana 
Avram.

Participă 58 de concurenți cu dizabilități din 
țară, la mai multe probe.

Asociația „Dai o șansă” Alexandria 
participă cu 4 tineri la proba de dans, cântec 
popular și defilare modă.

Festivalul Național „Flori de Speranță” se 
desfășoară în fiecare an, în luna mai.

Festivalul, a cărui primă ediție a avut loc în 
2012, are misiunea de a evidenția și promova 
talentele artistice ale copiilor, tinerilor și 
adulților cu sindrom Down și se bucură de 
participarea a tot mai multor asociații din țară.

În cadrul festivalului are loc Concursul Miss 
şi Mister Down România care are două 
secţiuni: defilare şi proba de talente.

După acestea, avea loc un spectacol de 
excepție, susţinut de invitaţi speciali.

Festivalul a fost bine primit și s-a bucurat de 
aprecieri în presă și în mediul online.

Cornelia RĂDULESCU

O r d i n u l  p r i v i n d  
obligativitatea purtării măștii 
de protecție în starea de 
alertă a fost aprobat de 
ministrul Nelu Tătaru. În ordin 
apar toate regulile, dar și 
excepți i le: măști le sunt 
eficiente numai dacă și 
mâinile au fost curățate.

Astfel, pe perioada stării 
de alertă, masca de protecție 
trebuie purtată în orice spațiu 
p u b l i c  î n c h i s ,  s p a ț i i  
comerciale, mijloace de 
transport în comun și la locul 
de muncă, pe toată durata 
prezenței în oricare din 
spațiile închise ale incintei.

În funcție de evaluarea 
riscului efectuat de medicul 
de medicina muncii al unității 
sau a medicului de medicină 
școlară, după caz, pot exista 
unele excepții, astfel:

a) angajatul este singur în 
birou sau se află minim 2 m 
între persoanele din acel 
birou, cu condiția aerisirii 
camerei, cel puțin la două ore 
și se asigură dezinfecția 
suprafețelor;

b) persoana suferă de boli 
care afectează capacitatea 
de oxigenare;

c) persoana desfășoară 
activități fizice intense și/sau 
î n  c o n d i ț i i  d e  m u n c ă  
sol ic i tante ( temperatur i  
ridicate, umiditate crescuta, 
etc.);

d) prezentatorii TV și 
invitații acestora, cu condiția 
respectării distanței de 3 metri 
între persoane;

e) vorbitorii în public cu 
condiția respectării distanței 
de 3 metri

f) elevii/studenții doar în 
timpul orelor de curs, dacă se 
r e s p e c t ă  d i s t a n ț a r e a  
corespunzătoare

g) copiii cu vârsta mai mică 
de 5 ani.

A n g a j a t o r u l  s a u  
conducătorul instituției are 
obligația de a elabora propriile 
proceduri pe baza evaluării de 
risc pentru fiecare angajat, în 
funcție de programul de lucru, 
s p e c i f i c u l  a c t i v i t ă ț i i  
des fășu ra te ,  s t r uc tu ra  
organizatorică, structura 
incintei.

Medicii de la medicina 
muncii vor face evaluarea de 
risc și vor emite recomandări 
privind necesitatea purtării 
măștii pentru angajați, iar 
responsabilul SSM va face 
instruirea angajaților în ceea 
ce privește securitatea și 
s ă n ă t a t e a  î n  m u n c ă ,  

informează Mediafax.
Măștile sunt eficiente dacă 

sunt folosite în combinație cu 
curățarea frecventă a mâinilor 
cu soluție pe bază de alcool 
sau cu apă și săpun. Mai 
exact, înainte de a utiliza 
masca, mâini le t rebuie 
igienizate (cu soluție pe bază 
de alcool sau cu apă și 
săpun). Masca de protecție 
trebuie să acopere atât gura 
cât și nasul și să fie schimbată 
o dată la 4 ore sau ori de câte 
ori aceasta s-a umezit sau s-a 
deteriorat. 

Masca nu se atinge în 
timpul purtării, iar în cazul 
atingerii măștii, mâinile 
trebuie igienizate cu soluție 
pe bază de alcool sau cu apă 
și săpun.

După utilizare, masca se 
aruncă de îndată într-un 
spațiu special amenajat, 
p r e f e r a b i l  c u  c a p a c ,  
ope ra ț i une  u rma tă  de  
igienizarea mâinilor. NU se 
recomandă reut i l i zarea 
măștilor medicale.

Măștile nemedicale se 
spală zilnic la o temperatură 
de 60- 90 C și se calcă cu fier 
de călcat prevăzut cu abur, la 
temperatură maximă.

Pentru copiii cu vârsta de 5 
ani sau mai mare este 
r e c o m a n d a t ă  p u r t a r e a  
măștilor nemedicale (din 
material textil).

Festivalul Național „Flori de Speranță”

Probele practice 
pentru obținerea permisului de 

conducere se vor relua la 2 iunie

Cine nu are obligația să poarte masca 
de protecție
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Într-o declarație de presă 
susținută, miercuri seara, la 
Palatul Victoria, premierul a 
făcut referire la instituirea stării 
de alertă, după votul din 
Parlament.

Ludovic Orban a acuzat 
legislativul de încălcarea 
principiului separării puterilor 
în stat, după numeroasele 
amendamente aduse Hotărârii 
de Guvern.

“O imixtiune grosolană în 
activitatea Guvernului”, a 
catalogat premierul.

“Astăzi, odată cu adoptarea 
de către parlament a hotărârii 
prin care a fost aprobată 
starea de alertă, a fost 
finalizată procedura stabilită în 
Legea 55 şi putem spune că 
am intrat pe deplin în starea de 
alertă maximă, aşa cum am 
denumit-o în cadrul şedinţei de 
guvern. Sigur că am extrem de 
multe observaţii legate de 
modul în care parlamentul a 
tratat proiectul nostru de lege 
şi prin modificările pe care le-a 
făcut ne-a restrâns atât de 
mult cât a putut posibilităţile 
efective de acţiune. De 
asemenea, consider că 
parlamentul nu avea atributul 
constituţional şi legal să facă 
modificări la hotărârea de 
guvern şi la planul de măsuri 

aferent hotărârii de guvern, 
prin care Guvernul României a 
declarat starea de alertă. Este 
o imixtiune grosolană a forului 
leg is la t iv  în  act iv i ta tea 
executivului şi este o încălcare 
f lagrantă  a  pr inc ip iu lu i  
separaţiei puterilor în stat. Nu 
putem fi de acord cu o astfel de 
atitudine, dar nu vom avea o 
reacţie în momentul de faţă, 
pentru că cel mai important 

lucru este ca românii să 
înţeleagă că încă nu am 
scăpat de epidemie, să 
înţeleagă necesitatea acestei 
stări de alertă şi mai ales 
necesitatea respectării tuturor 
regulilor care vor fi instituite în 
cadrul planului de măsuri, care 
fac parte din anexele la 
hotărârea de guvern privind 
instituirea stării de alertă”, a 
spus Ludovic Orban.

“În cursul zilei de mâine, 
până la finalul zilei, toate 
min is te re le  vor  adopta  
ordinele de ministru comune, 
ordinul ministrului Sănătăţii cu 
o r d i n u l  m i n i s t r u l u i  
Transporturilor privind regulile 
de protecţie sanitară şi de 
secur i ta te  a  munc i i  în  
mij loacele de transport. 
Ministrul Economiei împreună 
cu ministrul Sănătăţii vor 
adopta toate regulile care ţin 

de desfăşurarea activităţilor 
comerciale şi alte măsuri care 
ţin de domeniul economic. De 
asemenea, ministrul Muncii 
împreună cu ministrul sănătăţii 
vor adopta ordinul comun 
privind reguli de protecţie 
sanitară la locul de muncă şi 
de securitate a muncii. De 
asemenea, în domeniul  
educaţiei, ordinul comun deja 
a fost emis şi publicat în 
Monitorul Oficial”, a adăugat 
șeful executivului.

“Va fi obligatorie purtarea 
măştii! Şi această precizare o 
fac pentru că va fi obligatorie 
purtarea măştii în toate spaţiile 
închise. Sigur că purtatul 
măştii ne creează un oarecare 
inconfort, sigur că ne poate 
deranja pe unii dintre noi 
purtatul măştii, dar această 
decizie pe care am luat-o – şi 
i a t ă  c ă  a v e m  a c o r d u l  
Parlamentului pentru această 
decizie – şi aici fac o 
paranteză: din acest moment, 
inclusiv liderii PSD şi ai altor 
partide vor avea obligaţia să 
respecte această măsură. 
Purtatul măştii ne fereşte de 
riscul de a transmite virusul 
către semenii noştri sau de a fi 
infectaţi cu virusul (…) Am 
văzut că foarte mulţi oameni 
sunt deranjaţi de faptul că li se 
ia temperatura. Această 
măsură este o măsură 
necesară pentru a diminua 
riscul ca o persoană care are o 
temperatură de peste 37,3 
grade şi care poate avea 
virusul respectiv să poată să 
transmită virusul către alte 
persoane. La intrarea în spaţii 
închise acest triaj este ncesar, 
repet, pentru a-i proteja pe toţi 
cei care se duc la serviciu, 
c a r e  i n t r ă  î n  s p a ţ i i l e  
comerciale, care sunt într-o 
situaţie în care dacă sunt 
infectaţi, pot să transmită 
virusul respectiv”, a  insistat 
Ludovic Orban.

La votul pentru menținerea stării de alertă, Partidul 

Social Democrat a votat în Parlament alături de Partidul 

Național Liberal. Social-democrații au cerut însă unele 

modificări. Una dintre modificări se referă la purtatul 

măștii. Purtătorul de cuvânt al PSD a explicat că masca 

trebuie purtată în spațiile închise pentru că limitează 

răspândirea virusului, însă nu ar trebui impusă copiilor, 

pentru că medicii spun că nu este o variantă corectă. Este 

un gest de responsabilitate, firesc, susțin social-

democrații. S-a dovedit că purtarea măștii limitează 

transmiterea coronavirusului și e bine să fie purtate în 

mijloacele de transport și în spațiile închise. Purtarea 

măștii nu trebuie să fie însă impusă copiilor, elevilor, 

pentru că studiile le fac mai mult rău decât bine. 

Purtătorul de cuvânt al PSD-ului a spus că nu se va întâlni 

un membru al partidului care să apară în spațiile închise 

fără mască. Și cu toate astea, președintele PSD Marcel 

Ciolacu, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului, fără 

să poarte mască de protecție. După ce a fost ironizat de 

colegii din Parlament, cei din secretariatul general al 

Parlamentului, au dezinfectat microfonul de la care a 

vorbit Ciolacu.

Despre starea de alertă, deputatul social-democrat 

Valentin Gabriel Boboc afirmă că PSD a votat pentru 

menținerea acesteia, chiar dacă au fost aduse câteva 

amendamente. Votarea stării de alertă este un gest de 

responsabilitate, iar PSD-ul este un partid responsabil, 

care se gândește la starea cetățenilor săi. Deputatul 

Valentin Boboc recunoaște că purtarea măștii pe figură la 

serviciu este un lucru disconfoetant, dar dacă necesitățile 

actuale o cer, este obligatoriu.

În altă ordine de idei, deputatul Valentin Boboc a 

declarat că dacă președintele interimar al PSD-ului nu a 

purtat mască la un moment dat, este problema sa. Va 

răspunde pentru gestul pe care l-a făcut, Ciolacu fiind 

președintele Camerei Deputaților. 

Valentin Boboc crede că gestul șefului său de partid și 

de Cameră, Marcel Ciolacu, nu va afecta imaginea 

partidului, ci doar pe a lui Ciolacu.

Ioan DUMITRESCU

Hotărârea privind încuviințarea stării de alertă începând 
cu data de 18 mai, pe o durată de 30 de zile, a fost adoptată, 
miercuri, de Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Din 465 de parlamentari, au votat 417.  Au fost 372 voturi 
“pentru”, 37 “împotrivă” și 7 abțineri. Amendarea unei hotărâri 
de guvern este însă o măsură fără precedent.   

Hotărârea de Guvern a fost modificată de către 
parlamentari în comisiile juridice, unde PSD a impus mai 
multe amendamente. Unul dintre ele securizează posturile 
directorilor de spitale numiți  de autoritatile locale și îi iau 
ministrului Sănătății dreptul de a-i schimba în caz de nereguli.

O altă modificare obligă Guvernul să dea gratis măști 
persoanelor defavorizate. Acestea ar urma sa fie distribuite 
de autoritățile locale.

Deputatul liberal Daniel Fenechiu a atras atenția că 
Parlamentul își depășeste atribuțiile modificând și apoi 
supunând la vot o Hotărâre de Guvern. Potrivit Constituției, 
aceste decizii ale Executivului  nu pot fi amendate de 
Parlament pentru că aplică legea.

Singurii care au votat împotriva institutirii stării de alertă au 
fost parlamentarii Pro Romania și ALDE.

PSD a votat cu PNL

Parlamentul a adoptat, 
cu modificări, hotărârea privind 

instituirea stării de alertă

Invitat, miercuri seara, la Realitatea PLUS, 
în emisiunea "Legile puterii", premierul Ludovic 
Orban a dat asigurări că Guvernul are ca 
prioritate plata pensiilor și că intenționează, pe 
viitor, să le mărească. 

"Noi am prevăzut în Legea bugetului de stat, 
pentru că era o lege în vigoare, sumele 
necesare pentru a sigura creșterea pensiilor. 
Vom crește pensiile, dar decizia de creștere a 
pensiilor nu poate fi luată decât după o analiză 
foarte serioasă. Noi ne dorim creșterea 
pensiilor dar, în același timp, vrem să avem 
garanția că pensiile vor putea fi plătite. Pentru 
că drumul spre iad e pavat cu bune intenții. 
Dacă tu crești un venit public fără să ai 
resursele financiare și fără să ai garanția că vei 
avea capacitatea să plătești fie salariile, fie 
pensiile, după prognozele pe care nu le facem 
numai noi, ci și alte instituții internaționale, riști 
de fapt să faci un mare rău. După 6 luni, în 
conformitate cu Legea responsabilității fiscal-
bugetare, vom avea raportul semestrial privind 
evoluția economiei și bugetare. Vom consulta 
toate prognozele care vor fi făcute fie de 
Comisia Europeană, fie de alte organisme 
internaționale care au capacitatea de a 

prognoza, cum e Banca Mondială, și vom lua 
decizia în funcție de posibilitățile reale, de 
posibilitățile efective pe care le vom avea", a 
declarat premierul Ludovic Orban, la Realitatea 
PLUS.

Totodată, spune premierul, prioritară este 
plata pensiilor și a salariilor. 

"Cu siguranță, avem ca prioritate plata 
pensiilor si salariilor. Asta este fundamentală. 
Credeți-mă că este un efort care nu este foarte 
ușor, în condițiile economice date, cu atât mai 
mult cu cât vor fi necesare resurse financiare 
suplimentare pentru a putea susține economia 
și pentru a putea asigura capitalurile necesare 
în economie pentru a avea o revenire cât mai 
rapidă și chiar o dezvoltare, fructificând 
oportunitățile care ne apar în această perioadă 
de epidemie", a mai spus Orban.

"Aș mai spune un lucru: oricine critică 
măsurile pe care le-am luat și mai ales măsurile 
pe care trebuie să se implementăm în 
continuare este un inamic al vieții, al sănătații 
oamenilor și, mai ales, al nivelului de viață al 
oamenilor. Dacă nu ținem sub control 
epidemia, nici economia nu va putea reveni cu 
viteză la normalitate", a încheiat premierul.

Orban, despre starea de alertă: 
Parlamentul a încălcat separația puterilor în stat

Ludovic Orban: Vom crește pensiile, dar să avem
 garanția că vor putea fi plătite



(urmare  din  pagina  1)
Ministrul Adrian Oros : 

“Anul acesta, Programul 
Tânărul Fermier va aloca 43 
de milioane de euro și va avea 
două componente, astfel încât 
circa 50% din această sumă, 
adică 20 de milioane de euro, 
va fi destinată celor din 
diaspora. Pentru prima dată, 
beneficiarii acestui program 
vor primi și până la 50 de 
hectare în  arendă sau 
concesiune. Nu le vom mai da 
prietenilor voștri (de la PSD) 

pe redevențe ridicole ! 
Din iunie, vom implementa 

o schemă de sprijin pentru cei 
care angajează muncitori 
zilieri sau sezonieri. Am 
adoptat HG 356/2020 privind 
aprobarea stimulării angajării 
t i n e r i l o r  î n  s e c t o a r e l e  
agricultură, acvacultură și 
industrie alimentară”.

Conform MADR, la această 
dată sunt estimate a fi libere de 
contract peste  50.000 de 
hectare de teren arabil 
concesionate din rezerva 

statului, teren ce vor fi date în 
arendă sau concesiune 
tinerilor.   

P o t r i v i t  c a l e n d a r u l u i  
Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale de lansare a 
sesiunilor de depunere a 
proiectelor pentru măsurile din 
PNDR 2020, submăsura 6.1 
“Sprijin pentru instalarea 
t iner i lor  fermier i ”  va f i   
deschisă în luna iulie, având o 
alocare 43.022.207 euro. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Premierul a declarat, miercuri, că, pentru domeniile care 
îşi vor relua activitatea, şomajul tehnic va fi înlocuit de o 
măsură de susţinere a reluării activității.

“Pentru acele domenii în care se vor menţine restricţiile, 
după data de 1 iunie, vom continua plata şomajului tehnic. 
Pentru toate domeniile care îşi vor relua activitatea ca urmare 
a relaxării restricţiilor, şomajul tehnic va fi înlocuit de o măsură 
activă de susţinere a reluării activităţii de către angajaţi, prin 
alocarea unui procent din salariul brut al angajatului, de până 
la 41,5%, pentru fiecare angajat care îşi reia activitatea în 
cadrul companiei în care a lucrat”, a spus Ludovic Orban.

“Se ştie foarte clar că datorită crizei economice provocată 
de epidemie, foarte mulţi români fie şi-au pierdut locul de 
muncă, fie au fost în şomaj tehnic. De asemenea, foarte mulţi 
români s-au întors în ţară din ţările în care îşi desfăşurau 
activitatea, ca urmare a încheierii contractelor de muncă. 
Evaluarea pe care o avem ne indică faptul că există aproape 
600.000 de români care s-au aflat în şomaj tehnic şi până la 
700.000 de români care vor fi în căutarea unui loc de muncă, 
aproape 350.000 de persoane cărora li s-a încheiat 
contractul de muncă şi între 300 şi 350.000 de români care s-
au întors în ţară şi care vor fi în căutarea unui loc de muncă. 
Din acest motiv, pe lângă măsura activă acordată pentru 
reluarea activităţii angajaţilor din companiile care au fost 
afectate de măsurile de restricţie sau au fost afectate indirect 
de criza economică vom folosi mai multe măsuri active 
dedicate diferitelor categorii de angajaţi. Vom acorda un 
procent de până la 30 la sută din salariul brut companiilor 
care vor angaja oameni aflaţi în căutarea unui loc de muncă, 
care vor oferi locuri de muncă cetăţenilor români care sunt în 
căutarea unui loc de muncă pe o perioadă de cel puţin trei luni 
de zile”, a adăugat șeful executivului.

“De asemenea, există o serie de cetăţeni, de categorii de 
angajaţi pentru care angajarea este mai dificilă, cum sunt 
tinerii absolvenţi, cum sunt persoanele aflate aproape de 
vârsta de pensionare şi care mai greu îşi găsesc locuri de 
muncă pe piaţa muncii. Pentru aceste categorii vom dezvolta 
instrumente de susţinere a angajărilor mult mai generoase, 
susţinând un procent semnificativ din salariul brut o perioadă 
de timp mai lungă. Sigur că aceste măsuri vor fi luate cu 
anumite condiţii, pe care, evident, noi le considerăm fireşti şi 
anume, după încetarea perioadei de plată a sumei în cadrul 
măsurilor active, o perioadă de timp compania să menţină 
angajaţii care au beneficiat de aceste măsuri active, de 
asemenea şi pentru zilieri. Ştim foarte clar că există o nevoie 
reală pentru fermierii români de forţă de muncă angajată sub 
forma contractelor de şi şi pentru această categorie de 
cetăţeni vom adopta un act normativ, în care vom aplica o 
măsură activă de susţinere a zilierilor”, a precizat Ludovic 
Orban.

România urmează să beneficieze de fonduri europene de 
3-5 miliarde de euro, prin programul SURE.

Tinerii din diasporă, care vor să devină fermieri, 
ajutați cu 20 de milioane de euro! 

Ministerul Finanțelor Publice

Agricultorii, reducere de 10% 
pentru contribuțiile plătite până la 30 iunie

(urmare  din  pagina  1)
De această prevedere beneficiază și 

producătorii agricoli.
Termenul inițial a fost 15 martie, termen 

prorogat până la data de 25 mai. Ca urmare a 
crizei provocate de pandemia de coronavirus, 
Ministerul Finanțelor Publice a prelungit 
termenul pentru plata contribuților până data de 
30 iunie. 

Anul trecut au depus declaratii unice 

aproape un milion de romani.
 Bonificația de 10 % se aplică pentru 

impozitul pe venit, contribuția de asigurări 
sociale și contribuția de asigurări sociale de 
sănătate, datorate pentru veniturile realizate în 
anul 2019, pentru care există obligația 
depunerii Declarației unice privind impozitul pe 
venit și contribuțiile sociale datorate de 
persoanele fizice. 

George ZAVERA

 Proiectul „Sănătatea ta 
contează! Modernizarea 
spitalelor orășenești din 
Zimnicea și Svishtov” a fost 
promovat de către Comisia 
Europeană ca exemplu de 
bune practici.

Proiectul este finanțat prin 
Programului INTERREG V-A 
România-Bulgaria 2014-
2020, Axa prioritară 5 „O 
regiune eficientă”, Obiectivul 
Specific 5.1. „Creșterea 
capacităț i i  ș i  ef ic ienței  
i ns t i t u ț i i l o r  pub l i ce  în  
c o n t e x t u l  c o o p e r ă r i i  
transfrontaliere” și a fost 
implementat de Unitatea 
Administrativ Teritorială 
(UAT)– Orașul Zimnicea 
(România) și Municipiul 
Svishtov (Bulgaria). Proiectul 
a avut ca scop îmbunătățirea 
ef icienței servici i lor de 

sănătate și a colaborării între 
furnizorii de servicii medicale 
la nivelul comunităților din 
Zimnicea și Svishtov.

Astfel, 1.475.894.96 euro 
a u  f o s t  i n v e s t i ț i  î n  
modernizarea spitalelor din 
Zimnicea și Svishtov.

În contextul actual al 
pandemie i  cauzate  de 
coronavirusul Covid-19, 
multe dintre spitalele din 
România nu dispun de toate 
echipamentele necesare 
pentru un număr mare de 
pacienți critici. În această 
situație s-a regăsit și Spitalul 
Municipal Caritas Roșiorii de 
Vede, care a fost desemnat 
centru de asistență pentru 
t ra tamentu l  pac ien ț i lo r  
infectați cu noul virus. Pentru 
a veni în ajutorul acestuia, 
S p i t a l u l  Z i m n i c e a  a  

împrumutat Spitalului Caritas 
2 injectomate, 3 monitoare 
pentru funcții vitale și 1 
dispozit iv de anestezie 
g e n e r a l ă ,  e c h i p a m e n t  
achiziționat exclusiv prin 
proiectul ROBG-174 – „Your 
h e a l t h  m a t t e r s !  –  
Modernization of hospitals in 
Zimnicea and Svishtov”. 
Echipamentul menționat va fi 
încredințat Spitalului Caritas, 
din municipiul Roșiorii de 
Vede, județul Teleorman, pe 
durata tratării pacienților 
infectați cu Covid-19.

Comisia Europeană a 
selectat acest proiect pentru 
a fi promovat pe site-ul 
Comisiei Europene și pe 
Twitter, ca un exemplu de 
solidaritate în aceste vremuri 
dificile cu care ne confruntăm.

Cornelia RĂDULESCU

Pentru perioada instituirii stării de 
alertă au fost aduse mai multe 
modif icări în activi tatea AJOFM 
Teleorman.

Transmiterea documentelor online
Începând cu data de 15 mai 2020, în 

contextul situaţiei epidemiologice 
d e t e r m i n a t e  d e  r ă s p â n d i r e a  
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 
prelungirea unor termene, s-a prevazut 
ca primirea documentelor pentru 
stabilirea si plata, in conditiile legii, a 
drepturilor banesti ce se suporta din 
bugetul asigurarilor pentru somaj, 
precum si din Fondul de garantare 
pentru plata creantelor salariale, sa se 

faca tot prin posta electronica, ca mijloc 
de comunicare pentru solicitarea şi 
acordarea drepturilor de asistenţă 
socială, de asigurări sociale de stat şi 
de şomaj, se utilizeaza în continuare şi 
după încetarea stării de urgenţă, pentru 
o perioadă de 30 de zile.

Prelungirea perioadei de decontare 
a șomajului tehnic

Se prelungeşte şi pentru perioada 
cuprinsă între încetarea stării de 
urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea 
continuării după aceasta dată doar în 
domeniile în care se vor menţine 
restricţiile.

Suspenda rea  ob l i ga t i v i t ă ț i i  
prezentării vizei șomerilor

Obligaţia prezentării la viză a 
șomerilor rămâne suspendată și în 
perioada cuprinsă între încetarea stării 
de urgenţă şi 31 mai 2020.

Prelungirea perioadei de acordare a 
indemnizației de șomaj

Prelungirea perioadei de acordare a 
indemnizației de șomaj cu 3 luni de zile, 
începând cu 22 mai 2020, data intrării 
în vigoare a legii, pentru următoarele 
categorii de persoane: şomerii care 
beneficiază de indemnizaţie de şomaj 
la data intrării în vigoare a legii; 
persoanele care pana la data de 31 
decembrie 2020 se vor incadra in una 
d in  s i t ua t i i l e  de  aco rda re  a  
indemnizatiei de somaj; şomerii pentru 
care, la data intrării în vigoare a legii de 
aprobare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, plata indemnizaţiei de şomaj 
este suspendată în condiţiile legii.

C. DUMITRACHE

Proiectul „Sănătatea ta contează! 
Modernizarea spitalelor orășenești din

 Zimnicea și Svishtov”

Modificări legislative legate de activitatea AJOFM Teleorman

Şomajul tehnic, înlocuit 
de o măsură de susţinere 

a reluării activităţii
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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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



În contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul 
României, Ministerul Educației și Cercetării 
(MEC) și Ministerul Sănătății au emis un ordin 
comun pentru punerea în aplicare a măsurilor 
privind sistemul de învățământ.

Măsurile pentru organizarea activității în 
unitățile/instituțiile de învățământ, în actualul 
context epidemiologic sunt: accesul trebuie să fie 
organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață 
minima de 4 mp pentru fiecare persoană și o 
distanță minimă de 2 m între oricare două 
persoane apropiate; nu este permis accesul 
persoanelor a căror temperatură corporală, 
măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3 
grade Celsius; va fi asigurată dezinfectarea 
suprafețelor expuse și se va respecta măsura 
distanțării fizice.

Acțiunile și măsurile implementate la nivelul 
unităților/instituțiilor de învățământ sunt 
următoarele: la intrarea în unitatea de învățământ 
a personalului didactic, didactic auxiliar, 
nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura 
(care nu trebuie să depășească 37,3 grade 
Celsius) de către cadrul medical care va asigura 
asistența medicală pe întreaga durată a 
desfășurării activităților; participarea elevilor la 
activitățile de pregătire va fi decisă de părinți după 
evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor 
sau membrilor familiilor acestora; parcursul prin 
curtea școlii până la intrarea în unitatea de 
învățământ se va realiza pe un traseu bine 
delimitat și semnalizat; la intrarea în unitatea de 
învățământ vor fi asigurate materiale și 
ech ipamen te  de  p ro tec ț i e  ( covo rașe  
dezinfectante, măști de protecție, substanțe 
dezinfectante pentru mâini); în toate spațiile în 
care se vor desfășura activități cu elevii vor fi 
afișate mesaje de informare cu privire la normele 

igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu 
SARS CoV-2; unitățile sunt dotate permanent cu 
săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu 
dezinfectant pentru mâini; durata activităților 
petrecute de elevi în sălile de clasă va fi de cel 
mult 3 ore pentru elevii de liceu, 2 ore pentru elevii 
de gimnaziu și 4 ore pentru elevii care studiază în 
l imbile minorităț i lor naționale; pauzele 
intermediare vor fi programate decalat, astfel 
încât elevii de la grupe diferite să nu 
interacționeze fizic; în săli le de clasă 
activitățile/examenele se vor desfășura prin 
stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță 
între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 
2 m față de altul; pupitrele/băncile vor fi 
individualizate/prestabilite  și, de asemenea, se 
va asigura reprezentarea grafică a situării 
acestora la intrarea în sală (oglinda sălii); 
colectarea măștilor se va face în locuri speciale, 
semnalizate corespunzător; la sfârșitul 
activităților, elevii vor primi o nouă mască de 
protecție.

Acțiunile și măsurile implementate la nivelul 
instituțiilor de învățământ superior sunt: 
asigurarea triajului epidemiologic; prestabilirea 
circuitului către/și din sala de examen; candidații 
vor fi protejați de masca facială; intrarea în sala se 
va face în mod organizat, pe rând, păstrând 
distanța de 2 m, spațierile necesare se pot marca 
cu banda colorată în fața ușii.

Direcțiile de sănătate publică asigură, acolo 
unde nu este personal medical încadrat, în 
colaborare cu autoritățile publice locale/județene, 
personalul medical desemnat să acorde asistență 
medical pentru fiecare unitate/instituție de 
învățământ din județ.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Reprezentanții Universității de Medicină și Farmacie 
”Carol Davila” din Capitală iau în calcul două variante 
pentru desfășurarea examenului din 26 iulie.

Prima, dacă regulile impuse de autoritățile sanitare vor 
putea fi repesctate,UMF Carol Davila va organiza 
examenul în sălile universității, dar și în săli de la 
Politehnică și ASE.

A doua variantă este Arena Națională.
Pentru că sunt mii de candidați, aceștia ar putea sta 

atât pe gazon, respectând distanța, cât și în tribune, unde 
ar urma să fie aduse pupitre de plastic.

Va exista și un spațiu separat pentru cei care au o 
temperatură mai mare de 37,3 grade, spun reprezentanții 
UMF.

La sfârșitul lunii aprilie, Asociața Universităților de 
Medicină și Farmacie din toată țara au decis că examenul 
va fi dat prin metoda tradițională, NU prin dosar sau 
ONLINE. Totuși, înscrierile se pot face prin intermediului 
internetului.

Data examenului de admitere stabilită este 26 iulie.

Organizații le elevilor și 
studenților cer autorităților, 
printr-un comunicat transmis 
miercuri, să “operaíonalizeze de 
urgență posibilitatea procurării 
online a legitimațiilor de călătorie 
la transportul feroviar pentru 
elevi și studenți.” Ele arată că 
Ministerul Transporturilor a emis 

măsuri și reguli ce trebuie 
implementate în transportul 
feroviar pe perioada stării de 
alertă, inclusiv promovarea 
vânzărilor online de bilete și 
folosirea biletelor electronice, 
dar “posibilitatea de procurare 
online a legitimațiilor de călătorie 
cu trenurile CFR nu este posibilă 

pentru elevi și studenți”.
“ Î n  a c e s t  m o m e n t ,  

procurarea online a legitimațiilor 
de călătorie nu înseamnă doar 
mai mult confort și economie de 
timp, ci reprezintă o problemă de 
siguranță a studenților și elevilor 
și, inerent, a membrilor familiilor 
acestora.”

Măsuri luate în 
sistemul de învățământ românesc

Experții britanici susțin că indiciile pe care le dețin 
sugerează că imunitatea dobândită în fața 
coronavirusurilor ar putea fi una de scurtă durată, 
relatează Reuters.

”Reacţia anticorpilor scade în timp la supravieţuitorii 
SARS, aşa că peste câţova ani anticorpii lor au scăzut 
semnificativ”, a declarat John Edmunds, membru al 
Scientific Advisory Group for Emergencies. Expertul s-a 
referit la Sindromul Respirator Sever Acut (SARS), care a 
fost, la rândul lui, provocat de un tip de coronavirus.

”Putem vedea şi la alte coronavirusuri, cele care 
provoacă tuse şi răceli, că oamenii nu au o imunitate de 
lungă durată la multe dintre aceste virusuri, ceea ce face 
să se infecteze din nou”, a explicat cercetătorul.

Specializată în modelarea evoluţiei bolilor infecţioase 
la London School of Hygiene and Tropical Medicine, 
Rosalind Eggo spune că, la momentul actual, copiii par să 
nu răspândească noul coronavirus (SARS-CoV-2) în 
aceeaşi măsură ca adulţii.

Audiat în comisia pentru ştiinţă din Camerei Lorzilor, 
medicul a explicat că, în condițiile în care aceștia dezvoltă 
foarte rar simptome de infecţie, este foarte dificil de spus 
cât sunt de contagioşi.

Examenul de admitere la 
UMF ar putea fi organizat pe

 Arena Națională

Imunitatea la 
coronavirusuri ar putea fi 

una de scurtă durată

Considerate cele mai parfumate fructe de 
sezon, căpşunile au o multitudine de beneficii 
terapeutice şi nutritive. Conţin multe vitamine, 
minerale, fier, calciu, magneziu şi fibre, ceea ce le 
propulsează în topul celor mai valoroase fructe de 
primăvară. Pot fi consumate ca atare, în stare 
proaspătă sau sub fomă de îngheţată, sufleu, 
dulceaţă, compot şi spumă.

Căpşunile asigură buna funcţionare a 
sistemului nervos, întăresc oasele şi dinţii, cresc 
imunitatea organismului, au efect antibacterian şi 
protejează inima şi vasele. Totodată, căpşunile au 
p ropr ie tă ţ i  an t i t umora le ,  d iu re t i ce  ş i  
antiinflamatoare. Oferă protecţie împotriva 
degenerescenţei  maculare,  toni f ică ş i  
vitaminizează organismul, fiind benefice în 
anemii, astenie şi insomnii. De altfel, căpşunile 
stimulează vezica biliară şi conţin puţine zaharuri, 
dar şi vitamina E, care este hipoglicemiantă. Pot fi 
consumate şi de persoanele care au diabet, dar în 
cantităţi mici. Căpşunile sunt excelente în curele 
de slăbire, deoarece au în compoziţie apă, în 
proporţie de 90% şi au puţine calorii, inducând 
senzaţia de saţietate.

Cură în caz de hipertensiune, obezitate şi 
constipaţie cronică: 0,500 g -1,5 kg de căpşuni, în 
amestec cu miere, timp de 10 zile. 

În caz de obezitate, reumatism articular, gută, 
litiază urinară şi biliară, constipaţie cronică şi 

diabet: cure de 300-500 g, până la 1/1,5 kg pe zi, 
timp de 7 zile. După o pauză de o săptămână, cura 
se poate relua pe o durată de până la 14 zile. 

În caz de oxiuri, se consumă 500 g de căpşuni 
dimineaţa, pe stomacul gol, fără a munca altceva 
până la prânz. 

Benefic este şi sucul natural de căpşuni, pentru 
persoanele care au anemie. Este indicat ca sucul 
de căpşuni să se amestece, în cantităţi egale, cu 
lapte sau cu ouă de prepeliţă. 500 g de căpşuni şi 
10 ouă de prepeliţă se amestecă foarte bine cu 
mixerul sau cu telul. Crema obţinută poate fi 
îmbunătăţită cu 2-3 linguri de miere, scorţişoară şi 
vanilie, după gust.

Masca din căpşuni zdrobite, amestecate cu 
puţin talc sau caolin, la care se adaugă câteva 
picături de zeamă de lămâie este ideală pentru 
tenul gras. Se lasă 20 de minute, după care se 
clăteşte faţa cu apă călduţă. 

Masca anti-acnee: căpşunile conţin acid 
salicilic şi vitamina C, având rol de exfoliere. Ai 
nevoie de o jumătate de cană de căpşuni, 
proaspete sau congelate, la care se adaugă 3 
linguri de argilă şi 1 lingură de iaurt. Se zdrobesc 
bine căpşunile cu furculiţa, până când se 
formează o pastă omogenă. Se amestecă cu 
celelalte ingrediente şi se aplică pe faţă, gât şi 
decolteu, timp de 15 minute. Se spală cu apă 
caldă, scrie farmaciata.ro.

Elevii și studenții cer să-și poată procura 
online legitimații de călătorie cu trenul

Ce beneficii au căpșunile
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Perioada lungă de distanțare socială și-a pus amprenta 
asupra copiilor poate mai mult decât asupra adulților. Psihologul 
Laura Dima a explicat cum se manifestă stresul la copii și la 
adolescenți.

”Stresul este răspunsul clasic al creierului și al corpului în fața 
unei provocări, a unei situații percepute ca o amenințare, a unui 
context care impune o adaptare la o schimbare majoră. În 
organism se eliberează cortizolul, hormonul stresului, care are 
rolul de a ne mobiliza pentru a face față amenințării. Problema 
este că organismul nostru nu a fost conceput cu un mecanism 
care să facă față efectelor negative ale stresului pe durată 
îndelungată de timp. De aceea apar somatizări din ce în ce mai 
puternice, dacă stăm mult timp în stres, în alertă”, a explicat 
psihologul Laura Dima pentru Thriveglobal.ro.

Iată cum se manifestă stresul la copii, în funcție de vârstă.
Copiii între 0 și 3 ani copiază comportamentul părinților
Până la 3 ani, un copil are partea emoțională foarte bine 

dezvoltată și partea rațională, cognitivă, foarte slab dezvoltată. 
El simte totul foarte puternic, dar nu înțelege lucrurile rațional. 
Așa că reglarea emoțională are loc prin raportarea la persoanele 
de atașament, cea mai puternică influență având-o mama. 
Copilul vede și copiază atitudini, emoții, comportamente.

Copiii între 3 și 7 ani vor ca părinții să le acorde mai mult timp
Copiii de această vârstă au fost rupți de interacțiunea cu cei 

de vârsta lor, de la grădiniță sau alte activități pe care le aveau. 
Pe de o parte, se pot bucura că petrec mai mult timp cu părinții, 
dar dacă aceștia lucrează de acasă, acest lucru devine o nouă 
sursă de frustrare pentru copil, care își dorește mai multă 
disponibilitate din partea mamei sau tatălui. 

În plus, e firesc să le lipsească joaca cu copiii și modalitățile 
prin care își consumau înainte energia. Te poți aștepta să-și 
piardă răbdarea deseori, să protesteze sau să se retragă. 

Copiii între 7 și 12 ani sunt mai interesați de virus, boală și 
moarte

Copiii de aceste vârste înțeleg mai bine conceptele abstracte 
și e posibil să pună întrebări despre virus, boală, moarte. 
Probabil că mai sunt în contact cu alți copii de vârsta lor, prin 
intermediul tehnologiei, de aceea e bine să verifici ce știu deja, 
ce au înțeles ei, ce simt, pentru a vedea dacă e nevoie de 
explicații suplimentare. O altă sursă de stres poate fi școala 
online. Depinde mult de școală și de sistemul adoptat, dar dacă 
din această direcție vin doar multe teme și presiune, ai grijă să nu 
pui și tu mai multă presiune. 

Adolescenții între 12 și 17 ani se pot simți blocați în casă cu 
părinții lor

Adolescența este vârsta la care copiii tind să se îndepărteze 
de părinți și să se bazeze mai mult pe grupul/urile din care fac 
parte, pe prieteni și colegi. Dacă un copil mic se poate bucura că 
nu mai merge la gădiniță și stă mai mult cu părinții, un adolescent 
cel mai probabil se simte frustrat și blocat în casă cu părinții lor. El 
își poate exprima frustrarea față de tot ce a pierdut fie prin 
iritabilitate, furie, anxietate, comportamente de protest, fie prin 
retragere, tristețe, schimbarea obiceiurilor de dormit și mâncat.

Vânzătorul către un client:

- Vă garantez că acest căţel este foarte fidel. L-am 

vândut de trei ori şi de trei ori s-a întors înapoi.

***

– Crezi ca exista viata dupa moarte? intreaba seful pe 

unul dintre angajatii sai.

– Da, domnule, raspunde noul angajat.

– Atunci totul este cum nu se poate mai bine, continua 

seful. Dupa ce ai plecat ieri mai devreme la inmormantarea 

soacrei tale, a trecut pe aici ca sa te vada.

Pastila de râs

Un dinte vechi de 46.000 
de ani și o mână de fragmente 
osoase reprezintă cele mai 
vechi și directe dovezi ale 
prezenței speciei noastre în 
Europa, potrivit unui studiu 
recent.

Acei oameni au trăit și au 
murit în timpul unei perioade 
importante de tranziție, atunci 
când specia noastră se 
întâlnea și interacționa cu 
neanderthalienii. Aceasta a 
fost o perioadă despre care nu 
știm foarte multe încă. Totuși, 
aces te  no i  descoper i r i  
dezvăluie câteva aspecte din 
acele vremuri zbuciumate.

U l t i m a  u r m ă  a  
neanderthalienilor în Europa 
datează de acum aproape 
40.000 de ani. Orice mai vechi 
de atât este cel mai probabil o 
buca tă  d in  cu l tu ra  de  
Neanderthal și făcută de 
m â i n i l e  u n u i  o m  d e  
Neander tha l ,  scr ie  Ars  
Technica.

Pe de altă parte, orice lucru 
mai nou de atât ar putea fi 
chiar făcut de specia noastră, 
cu mult timp după ce ultimii 
neanderthalieni au murit. Timp 
de câteva mii de ani, Homo 
s a p i e n s  ș i  H o m o  
neanderthalensis au împărțit 
același continent.

Fragmentele osoase au în 
jur de 46.790 sau 42.810 ani 
vechime. Au fost găsite 
îngropate sub un strat bogat în 
sedimente, amestecate cu 
pietre ascuțite, pandantive și 
mărgele din fildeș, dar și 
oasele unor zimbri și ale unor 
căprioare.

Unelte similare de piatră, 
precum și pandantive similare 
din dinți de urs, au fost găsite 
la situri arheologice în Europa 
centrală și Turcia. Uneltele au 
o vechime între 45.000 și 
43.000 de ani. Arheologii au 
numit cultura de care aparțin 
Init ial Upper Paleolithic 
(paleoliticul inițial superior), 
denumire destul de precisă 
dar nu foarte atrăgătoare.

Din cauza vârstei sale, nu 
este foarte clar dacă Initial 
Upper Paleolithic avea o 
cultură de Homo sapiens sau 
de Homo neanderthalensis.

Totuși, de această dată, 
artefactele simbolice ale 
perioadei au fost scoase din 
același strat de sedimente ca 
și oamenii care le-au făcut și 
folosit. Cu excepția dintelui, 
care este cu siguranță un 
molar de Homo sapiens, restul 
fragmentelor osoase erau 
prea mici și deteriorate pentru 
a fi identificate la prima privier. 
Așadar, paleoantropologii au 
fost nevoiți să extragă mostre 
mici din fiecare și să studieze 
conținutul de proteine din os.

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

Anul acesta vine cu schimbari de 
functionare pe toate planurile, iar salvamarii nu 
fac exceptie. Acestia se vor afla de la 1 iunie la 
datorie, insa din cauza pandemiei se vor 
schimba cateva lucruri.

In primul rand, procedurile de resuscitare: 
salvamarii nu mai 
au voie sa faca 
respiratie gura la 
gura.

"Manevrele de 
resuscitare vor 
ramane la fel, in 
schimb pentru 
respiratia gura la 
g u r a  c a r e  o  
foloseam in anii 
t r e c u t i  v o m  
introduce balonul. 
I n c e p a n d  c u  
acest an, vom 
folosi balonul in 
patrula cu barca si asa mai departe", a declarat 
un salvamar pentru ProTV.

Salvatorii marini vor fi dotati si cu dispozitive 
speciale conectate la butelii cu oxigen.

"Vom avea aceasta trusa la fiecare foisor, 

fiecare foisor va dispune de o astfel de trusa, 
inclusiv acest balon. In permanenta trusa si 
toate materialele pe care le folosim la 
interventie vor fi dezinfectate", a adaugat 
salvamarul.

De asemenea, vor avea masti speciale pe 
care le vor purta 
in permanenta.

"Mastile vor fi 
usor de utilizat, 
v o r  a v e a  u n  
elastic prins pe 
partea de spate, 
va trebui sa le 
p u r t a m  i n  
p e r m a n e n t a ,  
intrand in contact 
cu foarte multa 
lume, sa fim feriti. 
Le vom utiliza atat 
la interventie, cat 
si pe plaja", a 

spus Nicolae Zdrerea.
Reprezentantii Directiei de Sanatate 

Publica Constanta au transmis ca virusul nu se 
transmite prin apa, dar ca este nevoie de 
masuri de protectie.

Cum arată primele unelte folosite de oameni 
acum 45.000 de ani în Europa

Schimbare majoră în procedura de resuscitare
 făcută de salvamari pe litoral

Cum au fost afectați copiii și
 adolescenții în perioada 

de izolare



1813: S-a născut Richard 

W a g n e r ,  c o m p o z i t o r ,  

dramaturg și teoretician al 

artei germane, unul din cei mai 

de seamă reprezentanți ai 

romantismului muzical (d. 

1883).

1859: S-a născut Sir Arthur 

Conan Doyle, scriitor britanic (d. 

1930).

1873: A murit Alessandro 

Manzoni, scriitor italian (n. 

1785).

1885: A murit Victor Hugo, poet, dramaturg și romancier 

francez (n. 1802).

1893: S-a născut Armand Călinescu, economist, politician 

român (d. 1939).

1907: S-a născut Sir Laurence Olivier, actor britanic (d. 

1989).

1912: S-a născut Herbert C. Brown, chimist englez, laureat 

Nobel (d. 2004).

1933: A murit Ștefan Dimitrescu, pictor român (n. 1886).

1957: A murit George Bacovia (George Vasiliu), scriitor 

român format la școala simbolismului literar francez (n. 

1881).

Ziua Europeană Împotriva Obezității.
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ediţie specială 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:30 Doar să gustaţi 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 
15:00 Opre Roma 16:00 EURO 
polis 17:00 Yanxi, palatul suspinelor 
18:00 Aripile Nordului 18:55  
Nadine 20:00 Telejurnal 21:10 
Julius Caesar 23:30 Telejurnal 
00:00 Fotbal: Belgia – Jonia 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 22 Mai

Z i  f a v o r a b i l a  
n e g o c i e r i l o r  s i  
comunicarii. Dimineata 
plecati intr-o calatorie 
in interesul familiei. Vă 
sfătuim să nu va 
angajati in discutii in 
contradictoriu cu o 
ruda mai in varsta!

Reusiti sa rezolvati 
o  p r o b l e m a  
financiara. Este o zi 
favorabila afacerilor și 
u n  m o m e n t  b u n  
pentru a va ocupa de 
p r o b l e m e l e  
persoanelor mai in 
varsta din familie. 

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

Începeți să vă 
faceț i  planuri  de 
concediu împreună 
cu prietenii. Nu va mai 
ganditi la cheltuielile 
pe care le presupune! 
Meritati sa va relaxati 
si aveti nevoie de 
odihna.

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

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

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

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

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

BERBEC

Aveti ocazia sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante, mai ales pe 
p l a n  s e n t i m e n t a l .  
Relatiile cu partenerii 
d e  a f a c e r i  s u n t  
f a v o r i z a t e .  D u p ă  
a m i a z a  i n t r a t i  i n  
legatura cu persoane 
importante. 

Puteti investi cu 
incredere in afaceri și 
rezo lva prob leme 
f i n a n c i a r e  f o a r t e  
dificile. In partea a 
doua a zilei, va simtiti 
excelent la o petrecere 
cu prietenii. Va sfatuim 
sa fiti ponderat.

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

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 
Românii au talent 00:15 
Hitman 02:00 Teroare în zori 
03:30 Lecţii de viaţă 04:15 
Vorbeşte lumea 06:00 Ce se 
întâmplă doctore?

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 Chefi la cuțite  23:30 
P e r c y  J a c k s o n :  M a r e a  
Monștrilor 01:30 Observator 
02:30 Acces direct 04:00 
Sacrificiul 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:30 
Kosem 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 Medici: 
Conducătorii orașului Florența 
23:00 Știrile Kanal D 00:00 
Puterea dragostei 02:30 Teo 
Show

07:20 Orgolii 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Orgolii 
18:00 Focus 18 19:00 Mama 
mea gătește mai bine 20:00 
Artista, dolarii și ardelenii 
21:30 Trăsniți 00:30 Căile 
iubirii 02:30 Artista, dolarii și 
ardelenii 04:00 Mama mea 
gătește mai bine 04:30 
Nimeni nu-i perfect

08:00 La Maruţă 10:00 
Iubire mare 11:45 La bloc 
13:45 Ritmuri nebune 15:15 
Măscăriciul 16:45 Rio 2 
18 :30  La  b loc  20 :30  
Operatiunea de salvare 
22:00 Suburbanii 23:30 
Operatiunea de salvare 
01:00 Suburbanii 02:30 La 
Maruţă 04:15 La bloc 

07:55 Documentar 360° Geo 09:00 
Teleșcoala - Clasa a VIII-a 10:00 
Câştigă România! 11:00 Iubire 
dincolo de timp 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Pescar 
hoinar 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Teleșcoala - Clasa a XII-a 16:00 
Iubire dincolo de timp 17:00 
R o m â n i a … î n  b u c a t e  1 7 : 4 0  
Primavara amintirilor 18:35 # De 
acasă mpreună 19:00 Telejurnal 
20:00 Gala Umorului 22:00 Drag de 
Romania mea! 00:00 Femei de 10, 
bărbați de 10

08:05 Iubito, ne-am micşorat 
pe noi 09:20 Cinci eroi de 
legendă 10:50 Panică pe Wall 
Street 12:35 Răsfățații Americii 
14:15 Tigru și dragon 16:10 
Cină pentru  fraieri 18:05 Cod 
Roșu în Serviciile Secrete 
20:00 Mă simt frumoasă 21:45 
Toată lumea știe 23:55 Față în 
față 02:10 Nota perfectă 03:40 
Furtuna tropicală

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

22 Mai

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 
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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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Cristiano Bergodi abia 
a ș t e a p t ă  s ă  î n c e a p ă  
antrenamentele cu jucătorii 
săi. Italianul, numit recent 
antrenor al Universităț i i  
Craiova, trebuie să mai stea 
șase zile în carantină.

Bergodi îi compară pe 
suporterii olteni cu ultrașii lui 
Napoli și dezvăluie că nu 
citește opiniile acestora cu 
privire la numirea sa ca 
antrenor pe ”Oblemenco”.

Bergodi: ”Craiova se poate 
asemăna cu Napoli”

”Nu mă gândesc, nu citesc 
ceea ce spun suporterii. 
Craiova se poate asemăna cu 
Napoli, acolo unde suporterii 

sunt foarte pătimași. Eu vreau 
să fac un campionat foarte, 
foarte bun și să-i facem fericiți 
pe suporterii noștri.

Cred că am jucători cu 
personalitate, buni din punct 
de vedere tehnic și cred că voi 

face o treabă foarte bună. Aici 
sunt condițiile foarte, foarte 
bună. Sunt mulțumit de ceea 
ce am văzut. Și eu le-am mai 
dat câteva sfaturi, dar nimic 
deosebit. Când îi voi întâlni pe 
băieți voi lucra ce știu eu”, a 
spus Bergodi.

C r i s t i a n o  B e r g o d i  
dezvăluie că a acceptat 
imediat propunerea lui Mihai 
Rotaru, care l-a contactat joi, 

la scurt timp după ce Corneliu 
Papură și-a reziliat înțelegerea 
cu Universitatea Craiova.

”Două zile au durat (n.r. - 
negocierile). M-a sunat Marcel 
Popescu, domnul Rotaru i-a 
spus să mă sune și să discute 
pentru a antrena Craiova. 
Pentru mine a fost o surpriză 
plăcută. Nu credeam că deja 
din mai mă pot întoarce în 
România să antrenez, după 
experiența de la Voluntari. Am 
vorbit cu domnul Rotaru și ne-
am înțeles imediat. Acum ne-
am înțeles imediat, mai ales 
d i n  p u n c t  d e  v e d e r e  
economic”,  a mai spus 
italianul.

Craiova este a doua echipă 
pe care Cristiano Bergodi o va 
pregăti în actualul sezon din 
Liga 1. În prima parte a 
campionatului, la FC Voluntari, 
antrenorul italian a antrenat în 
21 de meciuri, înregistrând o 
victorie, cinci remize și 15 
înfrângeri.

În momentul suspendării 
campionatului, Universitatea 
Craiova ocupa locul trei în 
clasamentul din play-off, la 
egalitate cu FCSB și la patru 
puncte distanță de liderul CFR 
Cluj.

SPORT

Astra Giurgiu a intrat miercuri în cantonament, la Cheile 
Grădiștei, unde va pregăti, în următoarele 14 zile, reluarea 
Ligii 1.

Dani Coman, președintele clubului, a dezvăluit că Ioan 
Niculae a plătit jucătorilor o parte din restanțele financiare. 
Oficialul giurgiuvenilor transmite că, cel puțin pentru primele 
zile ale cantonamentului, antrenamentele se vor desfășura în 
grupe a câte patru fotbaliștii, dar speră ca de la începutul lunii 
viitoare să poată relua ședințele de pregătire colective.

Jucătorii Astrei au primit o parte din salariile restante
„Pe data de 18 mai, așa cum a promis domnul Niculae, au 

primit o parte din restanțele financiare. Domnul Niculae s-a 
ținut de promisiune, așa cum a făcut-o mereu. Deocamdată 
ne antrenăm în grupe de câte patru, câte trei, așa cum scrie la 
protocol, dar sperăm ca de la 1 iunie să se poată antrena 
toată echipa.

Să fiți convinși că Alibec și Budescu sunt în aceeași grupă, 
se caută tot timpul, și pe teren, și prin hotel. Sunt prieteni buni 
și în afara terenului. Gabi Tamaș, nu, Tamaș e în grupă cu 
fundașii”, a declarat Dani Coman.

Astra Giurgiu a debutat cu o înfrângere, 1-2 cu CFR Cluj, 
și o victorie, 1-0 cu Botoșani, în play-off-ul actualei stagiuni 
din Liga 1 și ocupă poziția a patra, la două puncte de 
Universitatea Craiova și FCSB, formațiile aflate pe locurile de 
Europa League, și la patru lungimi în spatele liderului CFR 
Cluj.

Nicolae Stanciu (27 
de ani), mijlocașul Slaviei 
Praga și fostul jucător al 
FCSB-ului, a dezvăluit de 
ce a decis să se înscrie în 
programul ”DDB” ca 
membru de elită, cu un 
pachet de 1948 de euro 
pe an.

Stanciu speră ca Dinamo să revină în fruntea 
clasamentului din România.

Stanciu: ”Îmi place să ajut”
"A fost decizia mea să ajut un club mare precum Dinamo! 

Nu am făcut lucrul ăsta ca să se vorbească despre mine sau 
ceva şi nu e primul gest pe care îl fac. Îmi place să ajut anumiţi 
oameni sau să donez nişte sume de bani pentru spitale sau 
cum a fost acest caz, nu îmi doresc să fac publice aceste 
gesturi! Mă bucur că am putut să-i ajut şi eu sper să-şi revină 
şi să facă o echipă puternică!", a spus Nicolae Stanciu, 
pentru Look Sport.

PCH: ”Stanciu este 'câine'”
Nicolae Stanciu a şocat pe toată lumea după gestul de a 

dona bani pentru proiectul "Doar Dinamo Bucureşti" iniţiat de 
Peluza Cătălin Hîldan.

Fostul idol de la gruparea roş-albastră nu a scăpat de 
atacuri fiind considerat chiar un trădător după ce a purtat şi 
banderola de căpitan pe vremea când antrenor era Laurenţiu 
Reghecampf.

Acum, a venit şi confirmarea oficială, odată cu anunţul 
făcut de PCH.

"Să vă spunem și de ce a intrat Nicolae Stanciu ca 
membru Elita în ProgramDDB: Pentru că e Câine. Se știa de 
mult asta. Dar acum ne-a confirmat personal", este mesajul 
postat pe pagina de Facebook.

Ce s-a întâmplat la Astra, 
cu două zile înainte de intrarea 

în cantonament

Nicolae Stanciu a 
dezvăluit de ce s-a înscris 

în programul DDB

Federația Italiană de Fotbal a stabilit ca 
actualul sezon să se încheie până la data de 20 
august, iar următorul va trebui să înceapă de la 
1 septembrie.

În aceste condiții, pauza dintre actualul și 
următorul sezon ar putea 
fi de mai puțin de două 
săptămâni, scrie BBC.

Vincenzo Spadafora, 
ministrul Sportului din 
I tal ia, a anunțat că 
echipele profesioniste vor 
p u t e a  r e l u a  
a n t r e n a m e n t e l e  
colective, iar data oficială 
pentru restartul Serie A va 
fi stabilită pe 28 mai, când 
a fost programată o 
ședință.

Sezonul din Serie A a fost suspendat la 
mijlocul lunii martie, din cauza pandemiei de 
coronavirus. La vârful clasamentului, situația 
este foarte echilibrată. Juventus și Lazio sunt 
separate de un singur punct, iar pe podium, la 

nouă lungimi distanță față de lider, se află Inter 
Milano, care are un meci mai puțin disputat.

Varianta cu play-off și play-out rămâne 
posibilă în Serie A

Italienii au pregătit și un plan B, în cazul în 
care numărul de meciuri 
va fi foarte mare, iar 
sezonul nu se va putea 
încheia până la 20 
august.

Federația ia în calcul 
schimarea formatului din 
Serie A, urmând să existe 
un play-off și un play-out. 
Aceste competiții vor fi 
scurte, urmând să fie 
implicate doar echipele 
ca re  lup tă  l a  t i t l u ,  
respectiv pentru evitarea 

retrogradării.
În cazul în care nu se va mai putea juca 

niciun meci, Federația a anunțat că ierarhia va fi 
stabilită cu ajutorul unui coeficient, detaliile 
exacte nefiind încă puse la punct.

”Craiova se poate asemăna cu Napoli”. 
Bergodi îi ridică în slăvi pe suporterii olteni

Varianta cu play-off și play-out rămâne posibilă 
în Serie A! Când trebuie încheiat sezonul
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