
55 de cereri pentru 
înscrierea copiilor în 
g r ă d i n i ț e  p e n t r u  
frecventarea acestora 
pe perioada de vară. 
La nivelul municipiului 
A l e x a n d r i a  
f u n c ț i o n e a z ă  6  
grădinițe cu program 
prelungit, după cum 
urmează: Grădinița cu 
PP Nr. 4; Grădinița cu 
PP Nr. 6; Grădinița cu 
PP Nr. 7; Grădinița cu 
PP Nr. 8; Grădinița cu PP ”Ion Creangă”; Grădinița cu PP Nr. 10.

(Continuare  în  pagina  4)

În această săptămână, 
Agenția Națională de Cadastru 
și  Publ ic i tate Imobi l iară 
(ANCPI) a demarat licitația 
deschisă pentru achiziționarea 
serviciilor de înregistrare 
s is temat ică în  Sis temul  
integrat de cadastru și carte 
funciară a imobilelor din 246 de 
unități administrativ-teritoriale 
(UAT), din 30 de județe. Din 
județul Teleorman au fost 

selectate 12 unități administrativ teritoriale din mediul rural, cetățenii și instituțiile 
publice urmând să beneficieze de cărți funciare gratuit.

(Continuare  în  pagina  4) 

Ministerul Educației și Cercetării a centralizat și 
publicat rezultatele obținute la Evaluarea Națională de 
către absolvenții clasei a VIII-a (înainte de contestații), 
sesiunea 2–27 iunie 2020.

În județul Teleorman au fost prezenți la ambele probe 
un număr de 2373 candidați, 63,63 % dintre aceștia au 
obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), iar 10  
candidați au promovat examenul cu media 10 (zece).

Pe probe, situația se prezintă astfel: la proba de Limba 
și literatura română,75,91% dintrecandidați au note mai 
mari sau egale cu 5 (cinci), iar 65 de candidați au fost 
notați cu 10 (zece); la proba de Matematică, 53,83% 

dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), 
iar 32 de candidați au obținut nota 10 (zece).

(Continuare  în  pagina  7)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.8428 lei

($) 1 USD
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1 XAU 
242.3869 lei

(£) 1 GBP 
5.3408 lei

(Gramul
de aur)
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2Rezultatele la Evaluarea Națională 2020

Zece elevi teleormăneni cu media 10 

Un cadidat din 
Teleorman, eliminat 

la prima probă scrisă 
a Bacalaureatului

De la ANCPI 

Încă 12 localități din Teleorman 
vor beneficia, gratuit, de cărți funciare  

Grădinițele din Alexandria își 
redeschid porțile

Polițiștii 
nu iartă nimic



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

In fiecare an, la 24 iunie, cand vara a 
imbracat in haine de sarbatoare intreaga 
natura, crestinii ortodocsi praznuiesc 
Nasterea Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul, 
cel care L-a botezat in apele raului Iordan din 
Tara Sfanta pe Mantuitorul lumii, Iisus Hristos.

Ioan Botezatorul si Inaitemergatorul 
Domnului a fost ultimul mare profet al 
Vechiului Testament a carui misiune a fost 
aceea de a pregati poporul iudeu pentru 
venirea Domnului Iisus si de a indruma pe 
oameni la pocainta.

Sfantul Ioan s-a nascut cu sase saptamani 
inaintea Mantuitorului, din fagaduinta sfanta, 
fiind fiul Arhiereului Zaharia si al cuviasei 
Elisabeta, verisoara Maicii Domnului, 
amandoi drepti inaintea lui Dumnezeu.

Venirea Sfantului in lume a fost vestita de 
catre ingerul Domnului, Arhanghelul Gavriil, 
iar nasterea lui s-a savarsit intr-un mod 
minunat, ,,biruindu-se randuielile firii”, asa 
cum ne istoriseste Sfanta Evanghelie.

Astazi, cand biserica crestina sarbatoreste 
Nasterea Sfantului, ce si-a inchinat toata viata 
slujirii lui Iisus intru jertfelnicie, sa-l rugam sa 
ne fie pururea rugator pentru mantuirea 
sufletelor noastre, impreuna cu Preacurata 
Fecioara Maria, inaintea Mirelui, Hristos 
Mantuitorul.

Moment crucial al anului, solstitiul de vara, 
ce coincide cu marea sarbatoare a Sfantului 
Ioan Botezatorul, prilejuieste si celebrarea 
sarbatorii Sanzienelor sau a Dragaicelor, o 
straveche sarbatoare populara, atestata in 
secolul al IV-lea, mostenita de romani de la 
traci.

Sarbatoarea Sanzienelor are loc in 
noaptea de 23 spre 24 iunie cand, pentru a 
celebra atotputernicia soarelui de la solstitiu, 

se aprind focuri uriase pe dealuri.
Dragaica, sarbatoare sinonima cu 

Sanziana, o diviniotate agrara, se naste la 9 
martie, ziua echinoctiului de primavera, ziua 
mortii Babei Dochia si se maturizeaza 
miraculos pana la 24 iunie, in ziua solstitiului 
de vara, cand infloreste planta  ce-I poarta 
numele.

In noaptea magica de Sanziene, se spune 
ca portile cerului se deschid si lumea de 
dincolo isi trimite emisarii in lumea 
pamanteana.

Fiinte ireale, fantastice, fapturi luminoase 
din aer, albe si frumoase, sanzienele sunt 
considerate entitati binefacatoare.

Zane cu parul galben si rochii albe, ele 
danseaza noaptea hore ametitoare, cantand 
cu glasuri armonioase.

Menirea lor este aceea de a aduce 
fertilitate culturilor agricole, femeilor 
casatorite, pasarilor si animalelor, de a 
inmiresma florile si a tamadui suferintele 
oamenilor.

Daca li se nesocoteste ziua, se razbuna 
starnind furtuni distrugatoare, aduc grindina si 
pedepsesc pe cei pacatosi.

Alta credinta legata de Sanziene este 
aceea ca nimeni nu trebuie sa se scalde acum, 
caci e primejdie de inec.

In aceasta zi, cununite de flori de sanziene 
sunt aruncate pe acoperisul casei, atarnate de 
porti, ferestre sau streasinile caselor cu 
speranta ca vor apara oamenii, animalele si 
recoltele de spiritele malefice.

Cu prilejul acestei sarbatori, la slujbele din 
Casa Domnului sunt pomeniti mortii, iar  in 
cimitire sunt aprinse lumanari la mormintele 
acestora.

Leon Armeanca

În ultimele 72 de ore polițiștii teleormăneni au fost în teren în 
vederea asigurării climatului de ordine și siguranță publică, 
protejării patrimoniului și drepturilor și libertăților persoanelor, 
pentru descurajarea activităţilor infracţionale, răspunzând în 
acest mod nevoilor cetățenilor.

Astfel, polițiștii au intervenit la peste 340 evenimente, dintre 
care 320 au fost semnalate pe numărul unic pentru apeluri de 
urgență 112.

Polițiștii continuă să acționeze în vederea prevenirii și 
combaterii accidentelor rutiere, fiind vizate cauzele generatoare 
ale acestora. Astfel, în perioada menționată, polițiștii 
teleormăneni au reținut în vederea suspendării dreptului de a 
conduce nu mai puțin de 31 de permise de conducere și au 
retras opt certificate de înmatriculare, totodată fiind întocmite 
mai multe dosare penale pentru săvârșirea de infracțiuni privind 
circulația pe drumurile publice.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Alexandria au depistat un 
bărbat în vârstă de 21 de ani din municipiul Roșiori de Vede în 
timp ce conducea un autoturism pe strada București din 
municipiul Alexandria fără a poseda permis de conducere. 

În aceleași circumstanțe a fost depistat de către polițiștii din 
cadrul Compartimentul Rutier Zimnicea și un bărbat în vârstă de 
45 de ani din comuna Suhaia, care conducea un autoturism pe 
raza localității de domiciliu, deși nu poseda permis de 
conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii roșioreni au depistat un bărbat în vârstă de 34 de ani 
din județul Mehedinți în timp ce conducea un autoturism pe 
Bulevardul Comercial din municipiul Roșiori de Vede 
prezentând halenă alcoolică. Rezultatul testării cu aparatul 
alcooltest a indicat o valoare de 0,63 mg/l alcool pur în aerul 
expirat, conducătorul auto refuzând recoltarea de probe 
biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Totodată, 
fiind verificat în bazele de date ale poliției, a rezultat faptul că 
dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice îi 
fusese suspendat la data de 12.04.2020. În cauză a fost 
întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de 
conducere fără permis și sub influența băuturilor alcoolice, 
urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie propusă soluție prin 
Parchet.

De asemenea, polițiștii teleormăneni au emis trei ordine de 
protecție provizorii pentru săvârșirea de infracțiuni de violență în 
familie.

Astfel, polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurală Poeni 
au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de 
violență în familie și au emis ordin de protecție provizoriu în 
cazul unui bărbat în vârstă de 42 de ani din comuna Gratia, care 
și-ar fi agresat mama, în timp ce se aflau la domiciliu.

În cursul aceleiași zile, polițiștii din cadrul Secției nr. 12 Poliție 
Rurală Zimnicea au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunilor de violență în familie și distrugere, fiind emis și 
ordin de protecție provizoriu în cazul unei femei din comuna 
Pietroșani, care a reclamat că ar fi fost agresată de către 
nepoata sa și concubinul acesteia. Din primele cercetări polițiștii 
au stabilit că nepoata femeii și concubinul acesteia ar fi venit la 
domiciliul familiei din comuna Pietroșani pentru a-și lua copilul 
pe care îl lăsaseră în grija acesteia. Pe fondul unor discuții 
contradictorii, cei doi ar fi devenit violenți la adresa proprietarului 
și a familiei acestuia, spărgând totodată geamuri de la locuință.

C. DUMITRACHE

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

***
SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 

buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.
***

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

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 

0766.279.773.
***

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

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

0766.279773.
***

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

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

Anunţuri

Polițiștii nu iartă nimic

 M u z e u l  J u d e ț e a n  
Teleorman ne invită să vizităm 
în perioada 24 iunie–24 iulie 
2020 expozi ț ia „Mot ive 
t r a d i ț i o n a l e  p e  i i l e  
teleormănene de ieri și de 
azi”.

Expoziția este organizată 
în colaborare cu grupul 
„Șezătoare Alexandria”, cu 
ocazia sărbătoririi „Zilei 
Universale a Iei”.

Vor fi expuse eșantioane 
care reproduc, în majoritatea 
lor, motive întâlnite pe iile de 
Te l e o r m a n  a f l a t e  î n  
patrimoniul muzeului, cămăși 
și elemente componente ale 

acestora, toate lucrate de 
către membri i  grupulu i  
„Șezătoare Alexandria”.

Pentru a se bucura de 
frumusețea acestor lucrări, 
iubitorii portului popular 
teleormănean sunt așteptați 
să le admire în ziua de 
Sânziene, începând cu ora 
12.00.

Vizitarea expoziției și a 
m u z e u l u i  s e  f a c e  c u  
respectarea măsurilor pentru 
prevenirea contaminării cu 
noul coronavirus SARS-COV-
2.

Cornelia RĂDULESCU

Uniunea Europeană a luat o serie de 
măsuri care nu necesită transpunerea lor în 
legislațiile țărilor membre și care privesc 
domeniul auto.

Printre acestea se numără și prelungirea 
valabilității permisului auto și al Inspecției 
Tehnice Periodice (ITP).

Regulamentul 2020/698, care prevede 
aceste reguli, a fost publicat deja in Jurnalul 
Oficial al UE și a intrat în vigoare din 4 iunie.

Potrivit Regulamentul 2020/698 UE 
valabilitatea permisului de conducere se 
prelungește automat cu 7 luni de la data 
expirării documentului. Prevederea nu trebuie 
transpusă în legislația națională, întrucât, 
conform art. 18 din actul normativ european 
menționat, "prezentul regulament este 

obligatoriu în toatele elementele sale și se 
aplică direct în toate statele membre".

Așadar, în document se spune că 
valabilitatea permiselor de conducere care ar 
fi expirat sau ar urmă să expire în perioada 1 
februarie 2020-31 august 2020 se consideră 
că este sau că a fost prelungită cu o perioada 
de șapte luni de la dată expirării menționată în 
fiecare astfel de permis de conducere".

În același regulament este prevăzută 
amânarea inspecțiilor tahografelor. 

Regulamentul mai stabilește să efectuarea 
ITP-ului va fi amânată și aceasta tot cu 7 luni 
pentru inspecțiile tehnice care altfel, în 
conformitate cu dispozițiile respective, ar fi 
trebuit sau ar trebui efectuate în perioada 1 
februarie 2020-31 august 2020.

Valabilitatea permisului auto și a ITP-ul se prelungesc

Sărbătoarea Nașterii Sfântului
 Ioan Botezătorul (Sânzienele sau Drăgaica)

Muzeul Județean Teleorman

Expoziția „Motive tradiționale pe iile 
teleormănene de ieri și de azi”
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Conducerea PNL a discutat 
în şedinţa de luni noul program 
economic de relansare, pe 
care guvernul îl va finaliza şi îl 
va implementa, a anunţat 
premierul Ludovic Orban. 
Ministrul Fondurilor Europene, 
Marcel Boloş, a detaliat pentru 
G4Media.ro câteva dintre 
măsurile conţinute în acest 
program care are ca scop 
r e l a n s a r e a  a c t i v i t ă ţ i i  
economice afectate profund 
de criză provocată de 
pandemie, conform 
G4media.ro.

P r o g r a m u l  v a  
con ţ i ne  o  pa r t e  
c o n s i s t e n t ă  d e  
g r a n t u r i ,  a d i c ă  
f o n d u r i  
nerambursabile, pe 
care guvernul le va 
a c o r d a  g r a ţ i e  
finanţărilor de la 
Comisia Europeană. 
La acestea se vor 
a d ă u g a  ş i  
împrumuturi şi garanţii de stat.

În  ceea  ce  p r i veş te  
granturile, acestea vor fi în 
valoare de 3,125 miliarde de 
euro. Sursele de finanţare vor 
fi programul ReactEU al 
Comis ie i  Europene (un 
program total de 55 miliarde 
euro sub formă de Asistenţa 
de redresare pentru coeziune 
şi teritoriile Europei dedicat 
special ieşirii din criză) şi 

relocările între proiecte la 
nivelul programelor europene 
aflate deja în implementare în 
România, a declarat Marcel 
Boloş pentru G4Media.ro.

Ce tipuri de granturi vor fi 
alocate pentru redresarea 
economică:

- Granturi pentru firmele din 
domeniul horeca (turism, 
alimentaţie publică) - o sumă 
fixă in functie de cifra de 
afaceri

- Granturi pentru IMM-urile 
în care patronul este şi 
singurul angajat (2.000 euro) 
şi care nu au beneficiat de nici 
un alt ajutor

- Granturi pentru investiţii 
până la 200.000 euro pentru 
diverse domenii de activitate 
puternic afectate de criză 
(turism, horeca, transport 
auto, industria de evenimente)

- Granturi pentru investiţii 

cu impact semnificativ (între 2 
şi 6 milioane)

- Granturi pentru crearea 
de noi locuri de muncă în care 
să fie încadraţi studenţi

-  G r a n t u r i  p e n t r u  
a n t r e p r e n o r i a t  r u r a l  
( p r o d u c ţ i e ,  p r o c e s a r e ,  
distribuţie, ambalare în zona 
agricolă)

- Granturi pentru pentru 
d ig i ta l izarea IMM-ur i lor,  
destinat celor care vor să îşi 

a u t o m a t i z e z e  ş i  
digitalizeze fluxurile - 
mai ales la activităţi 
de producţie

- Granturi pentru 
integrarea tinerilor cu 
vârste între 16-29 de 
ani. Avem discuţii cu 
Comisia Europeană 
să ne permită să 
i n v e s t i m  ş i  s ă  
asigurăm granturi de 
e x e m p l u  p e n t r u  
ingineri i  care au 
terminat o facultate 

de zootenie şi să îşi poată 
deschidă imediat o fermă

Când trebuie cheltuiţi 
aceşti bani? "Condiţia de 
accesare a acestor fonduri 
europene de 3,125 miliarde de 
euro e să încheiem contractele 
de finanţare până la 31 
decembrie 2020. Banii pot fi 
cheltuiţi apoi până la finalul 
anului 2023", a mai spus 
Marcel Boloş.

Guvernul liberal condus de Ludovic Orban urma să 

aprobe marți, 16 iunie, prelungirea stării de alertă cu 30 de 

zile. Hotărârea respectivă a fost adoptată în unanimitate 

în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, a 

anunțat premierul Orban. ”Se propune prelungirea stării 

de alertă pe întreg teritotiul țării pentru 30 de zile, 

începând cu data de17 iunie”, a spus premierul Orban. 

Premierul a mai spus: ”Să facem un nou pas de relaxare”, și 

a adăugat măsurile de relaxare, reluarea activității 

economice în mall-uri, cu excepția cinematografelor, 

restaurantelor și sălilor de jocuri; se va relaxa activitatea 

sălilor de fitness și aerobic, în condiții stricte, se reia 

activitatea în after-school și grădinițe, pe perioada 

verii.Orban a completat: ”O data cu sfârșitul școlii 

încetează măsurile de sprijin prin care am asigurat un 

venit unui părinte pentru ca părintele să poată să stea 

acasă cu elevul în perioada în care au fost suspendate 

școlile. Toți acești părinți trebuie să se întoarcă la 

activitatea profesională”. Premierul spune că s-a luat 

decizia de a permite ținerea de slujbe  religioase și în 

interiorul bisericilor.

La rândul lor cei din opoziție, Partidul Social Democrat 

susține că nu ar trebui susținută starea de alertă la nivel 

national, ci declanșată starea de alertă la nivel local, 

măsură care poate fi activată deautoritățile locale. Social-

democrații amintesc faptul că chiar și așa, aprobată de 

premierul Ludovic Orban și de Guvernul său, prelungirea 

stării de alertă trebuie aprobată și de Parlament, iar aici 

liberalii nu au majoritatea.

Deputatul social-democrat de Teleorman Valentin 

Boboc are o anume viziune în ce privește starea de alertă 

pe care guvernanții vor să o prelungească; Deputatul 

Valentin Boboc afirmă că liberalii, după ce au aflat că 

social-democrații vor să depună moțiune de cenzură a doua 

zi după încetarea stării de alertă, vor căuta acum cât mai 

mult să mențină starea de alertă.

Ioan DUMITRESCU

Parlamentarii USR îi adresează o scrisoare președintelui 
Klaus Johannis cerându-i să atace la Curtea Constituțională 
legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 
privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi.

În scrisoare, parlamentarii USR susțin că modificările 
conțin prevederi neconstituționale, care trec dincolo de 
aspectul independenței Autorității de Audit, fiind un atac la 
adresa arhitecturii constituționale a statului român. Legea 
recent adoptată aduce modificări la nivelul competențelor și 
funcționării Curții de Conturi, care afectează grav 
independența și statutul acestei instituții care are un rol 
esențial în controlul cheltuirii banului public.

„USR și-a exprimat deschis intenția de a ataca la CCR 
modificările propuse și promovate de senatorul PSD Daniel 
Zamfir, modificări menite să transforme Curtea de Conturi 
într-un spectator neputincios la cheltuirea iresponsabilă a 
banului public, încercări repetate de a face dintr-o instituție de 
control una cu un simplu rol constatativ și de îndrumare. Îi 
adresăm domnului Președinte Klaus Johannis rugămintea de 
a opri acest nou atac al PSD la adresa instituțiilor de control 
ale statului, atac care este la fel de periculos ca și cel la 
adresa justiției, de acum 2-3 ani”, declară Radu Mihail, liderul 
grupului USR din Senat, citat într-un comunicat de presă.

USR a anunțat anterior că va sesiza, împreună cu PNL, 
Curtea Constituțională pe modificările aduse legii de 
funcționare a Curții de Conturi, însă senatorii PNL nu au putut 
să strângă semnăturile la timp, astfel încât termenul limită 
până la care se putea depune sesizarea, a expirat.

Prelungirea stării 
de alertă

Vicepremierul Raluca Turcan a afirmat, luni, 
că Guvernul Orban a reuşit, în 6 luni, ”mai mult 
decât alte guverne în 30 de ani, în domeniul 
digitalizării, flexibilizării muncii şi relaţionării 
rapide între insti tuţ i i  şi  beneficiari”.  
Vicepremierul susţine că ”abordarea pentru 
dezvoltarea României integrează lecţiile 
acestei crize şi le transformă în oportunităţi”, 
transmite News.ro.

”Acest Guvern a reuşit, în 6 luni de zile, mai 
mult decât alte guverne în 30 de ani, în 
domeniul digitalizării, flexibilizării muncii şi 
relaţionării rapide intre instituţii şi beneficiari”, a 
scris, luni, pe Facebook, Raluca Turcan.

Aceasta a punctat principalele măsuri 
adoptate de Guvernul Orban în acest sens:

- Instituţiile şi autorităţile publice au obligaţia 
de a primi documente semnate electronic. De 
asemenea, ele vor putea emite acte în format 
electronic, cu semnătură electronică calificată;

- Documentele adresate instituţiilor publice 
pentru acordarea şomajului tehnic, pentru 
diferite tipuri de indemnizaţii pentru persoane 
fizice, juridice şi alte categorii de profesionişti, 
precum şi diverse alte solicitări pot fi depuse 
online;

- Toate instituţiile din domeniul muncii şi 
protecţiei sociale beneficiază de acces direct în 
REVISAL, ceea ce până acum nu s-a 
întâmplat;

- Prin extinderea platformei ghiseul.ro, 
persoanele fizice, persoanele juridice şi alte 
entităţi fără personalitate juridică îşi pot achita 
online obligaţiile către stat;

- Pacienţii îşi pot primi reţetele de la medicul 
de familie sau de la medicul specialist online 
sau prin alte mijloace electronice;

- Am reglementat derularea online a orelor 
din învăţământul preuniversitar şi universitar şi 
ne-am propus ca, în timp, să asigurăm 
pregătirea şi resursele necesare pentru 
derularea procesului educaţional online, 
oricând este nevoie.

”Ca Guvern liberal, abordarea noastră 
pentru dezvoltarea României este una 
modernă, care integrează lecţiile acestei crize 
şi le transformă în oportunităţi”, mai afirmă 
Turcan, referindu-se la flexibilitate în abordarea 
muncii, continuarea digitalizării serviciilor 
publice şi sprijinirea relansării economice.

”Astfel, vom continua să susţinem 
companiile nu doar prin reglementarea 

flexibilităţii muncii, ci şi creându-le oportunităţi 
să îşi relanseze activitatea, să devină 
productive, să îşi poată fructifica potenţialul 
inovativ şi să aducă plus valoare. Pentru toate 
aceste companii, dar şi pentru cele puternic 
afectate de criză, dar care nu au fost incluse în 
alte scheme de ajutor, mai precis SRL-urile fără 
angajaţi, elaborăm o schemă de acces la 
fonduri nerambursabile (granturi) care le va 
oferi finanţarea necesară pentru a se dezvolta”, 
a mai anunţat vicepremierul.

Programul de relansare economică,
 discutat de PNL

Turcan: Acest Guvern a reuşit,
 în 6 luni de zile, mai mult decât alte 

guverne în 30 de ani
USR îi cere lui 

Iohannis să atace la CCR legea 
ce modifică statutul și atribuțiile

 Curții de Conturi
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Comunele teleormănene pentru care 

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară va asigura cadastrarea gratuită a 
terenurilor și a celorlalte imobile sunt : Brânceni 
– 1.069 ha, Bujoreni – 485 ha, Buzescu – 320 
ha, Drăgănești de Vede – 2.695 ha, Islaz – 
9.785 ha, Lunca – 752 ha, Nanov – 4.568 ha, 
Nenciulești – 1.297 ha, Rădoiești – 1.551 ha, 
Scrioaștea – 3.145 ha, Seaca – 7.264 ha, 
Vedea – 4.062 ha.  

Licitația de achiziție publică a serviciilor de 
cadastrare a imobilelor se va desfășura pe 
loturi, fiecare comună reprezentând un lot. 
Suprafața totală estimată pentru cele 246 de 
loturi aferente unităților administrativ teritoriale 
înscrise la această licitație este de 1.832.739 
hectare. Licitația va fi finalizată cu încheierea 
de contracte multianuale / lot, perioada 
prevăzută pentru efectuarea măsurătorilor 
cadastrale, înscrierea acestora în Sistemul 
integrat de cadastru și carte funciară și 
emiterea cărților funciare fiind de 24 de luni. 
Valoarea totală estimată a costurilor pentru 

realizarea cadastrului în cele 246 de localități 
se ridică la suma de 354.461.591 lei, fără TVA.       

Conform conducerii ANCPI, lucrările de 
cadastru general sunt finanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020 (POR). 
Finanțarea acestor servicii este asigurată din 
fonduri europene, prin Programul Operațional 
Regional – Proiectul major privind „Creșterea 
gradului de acoperire și incluziune a sistemului 
de înregistrare a proprietăților în zonele rurale 
din România”. Selectarea UAT-urilor din zonele 
rurale a fost făcută avându-se în vedere 
anumite criterii de prioritizare, și anume :

- localități care fac obiectul dezvoltării 
proiectelor de infrastructură prevăzute în 
Master Planul General de Transport al 
României;

- localități care implementează ori sunt 
incluse în proiecte de dezvoltare a 
infrastructurii în cadrul altor programe;

- localități în care sunt identificate zone cu 
vulnerabilități sociale particulare privind 
accesul informal la proprietate. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC
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În acest moment la Grădinița cu P.P. nr. 4 se efectuează 

lucrări de reabilitare finanțate prin P.N.D.L. în valoare de 
1.844.928,08 lei iar, la Grădinița cu P.P. Ion Creangă suntem 
în faza de evaluare a Propunerii Tehnice privind execuția 
lucrărilor de rebilitare, dotare și extindere prin proiectul 
”Modernizare, extindere, dotare și amenajare curte interioară 
la Grădinița cu P.P. Ion Creangă”, finanțat prin P.O. 2014 – 
2020, Axa prioritară 4: SPRIJINIREA DEZVOLTĂRIII 
URBANE DURABILE, Prioritatea de investiții 4.4 - Investitiile 
în educație, în formare, inclusiv în formare profesională 
pentru dobandirea de competențe și învățare pe tot parcursul 
vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 
în valoare de 810.120,44 euro.

În acest context și după efectuarea unei analize a situației 
concrete din fiecare unitate de învățământ preșcolar, după 
consultarea tuturor directorilor grădinițelor, am decis ca 
Grădinița cu P.P. nr. 6 și Grădinița cu P.P. nr. 10 din Alexandria 
să fie redeschise din data de 25 iunie 2020 și toată luna iulie, 
urmând ca în această perioadă să lucrăm la asigurarea 
măsurilor de siguranță și distanțare socială și în celelalte 
grădinițe, cu precizarea că, vom anunța din timp care unități 
se vor redeschide din luna august.

Participarea copiilor la activitățile educaționale, în 
perioada vacanței de vară, va fi decisă și asumată de părinții 
acestora.

Părinților/tutorilor/reprezentanților legali ai copiilor le vor fi 
comunicate și explicate regulile de conduită, riscurile la care 
ar putea fi expuși copiii sau adulții din jurul lor, măsurile luate 
de unitatea de învățământ și care sunt așteptările unității de 
învățământ în privința sprijinului primit din partea familiei, 
pentru pregătirea psihologică a copiilor pentru revenirea în 
colectivitate și pentru o ușoară și cât mai firească 
readaptare/reacomodare. 

Copiii vor reveni la grădiniță cu aviz epidemiologic. 
Preșcolarii cu boli infectocontagioase acute nu vor fi aduși la 
grădiniță. 

Temperatura copilului se va măsura de către părinți, 
înainte de a pleca spre gradiniță. Dacă are simptome 
respiratorii sau febră (temperatura mai mare de 37,3° C), 
copilul NU se va prezenta la respectiva unitate de 
învățământ. 

Transferul de obiecte sau echipamente între casă și 
unitatea de învățământ trebuie limitat la ceea ce este strict 
necesar: haine și încălțăminte de schimb, eventual, 
dispozitive medicale. Nu este permis schimbul de jucării și 
echipamente între casă/ familie și unitate de învățământ. 

Copiii care au fost înregistrați cu temperatură vor putea 
reveni în colectivitate doar după prezentarea avizului medical 
eliberat de către medicul de familie. 

Conducerea unității de învățământ va analiza posibilitatea 
afișării, prin rotație, la avizierul grădiniței, a unor lucrări 
realizate de copii.

Mijloacele electronice de comunicare din perioada stării 
de urgență/alertă pot fi utilizate în continuare pentru a 
transmite produse realizate de copii sau mesaje privind 
evoluția acestora. Părinții/aparținătorii trebuie să ajute/să 
supravegheze copiii să se spele pe mâini înainte de a pleca 
de acasă și în momentul revenirii acasă. 

Părinții/aparținătorii trebuie să poarte masca la 
predarea/preluarea copiilor. 

Aceste deprinderi vor fi consolidate prin joc și vor fi 
comunicate aparținătorilor, pentru ca aceștia din urmă să le 
poată exersa în familie, sprijinind eforturile personalului 
unității de învățământ în direcția consolidării deprinderilor 
aferente unei conduite sănătoase.

C. DUMITRACHE

De la ANCPI 

Încă 12 localități din Teleorman 
vor beneficia, gratuit, de cărți funciare  

Grădinițele din Alexandria
 își redeschid porțile

Î n  a c e s t e  z i l e ,  l a  
Alexandria, sub semnătura 
economistului și publicistului 
Paul C. Șchiopu, a văzut 
lumina t iparu lu i  Ghidu l  
facilităților fiscale acordate de 
stat cooperativelor agricole și 
membrilor cooperatori. 

În ultimii 15 ani, expertul 
contabil Paul C. Șchipu s-a 
preocupat în mod sistematic 
de înființarea de cooperative 
agricole în județul Teleorman, 
precum  și la nivel național, 
multe din acestea devenind 
unități economice de mare 
succes, ale căror rezultate 
aduc avantaje materiale și 
b u n ă s t a r e  m e m b r i l o r  
cooperatori. Consecvent, Paul 
C.Șchiopu a interacționat cu 
m e m b r i i  c o m i s i i l o r  d e  
specialitate din Parlamentul 
Român ie i  ș i  M in is te ru l  
Agriculturii susținând crearea 
cadrului legal care să dermine 
fermierii să se asocieze în 
cooperative agricole, una din 
c ă i l e  s u s t e n a b i l e  d e  
dezvoltare a agriculturi i  
românești. 

Spirit practic, Paul C. 
Șchiopu a fondat, editat și a 
pus la dispoziția fermierilor, 
încă din anul 2008, ziarul 
Cooperatorul Agricol, precum 
și lucrările : Sistemul tehnic- 

opera t iv  ș i  con tab i l  a l  
coopera t i ve lo r  ag r i co le  
( 2 0 0 7 ) ,  T i p o l o g i a  ș i  
funcționarea cooperativelor 
agricole de producție (2008), 
Relațiile cooperativei agricole 
cu membrii săi (2010), Actele 
const i tut ive și  statutele 
cooperației agricole - îndrumar 
(2013). Evidențe tehnice și 
operațiuni contabile specifice 
coopera t i ve lo r  ag r i co le  
(2019). De această dată, prin  
Ghidul facilităților fiscale 
a c o r d a t e  d e  s t a t  
cooperativelor agricole și 
membrilor cooperatori, Paul C. 
Șchiopu vine în ajutorul 
conducerilor cooperativelor și 
membrilor cooperatori cu 
elemente concrete privind 
aplicarea legii cooperației 
agricole și facilitățile fiscale de 
c a r e  p o t  b e n e f i c i a  
cooperativele și membrii 
cooperatori. Ghidul, spune 
autorul, poate fi util unităților 
administrației teritoriale, 
consiliile locale având la 
îndemână un îndrumar practic 
pentru instrumentarea și 
acordarea cu ușurință a 
drepturilor fiscale conferite de 
s t a t  c o o p e r a t i v e l o r  ș i  
membrilor cooperatori, acesta 
fiind și un  argument în 
convingerea celor care doresc 
să întemeieze cooperative 
agr ico le .  În  Gh id  sunt   
publ icate categori i le de 
f a c i l i t ă ț i  f i s c a l e ,  c u  
exemplificări, în baza legii, 
acordate cooperativelor și 
membrilor cooperatori, între 
care și scutirea de la plata 
impozitului pe venitul agricol și 
chiar a impozitului pe profitul 
reinvestit, accesarea de 
fonduri nerambursabile pentru 
dezvoltarea cooperativelor 
agricole.                

Anterior, publicistul Paul C. 
Șchiopu, un foarte bun 
cunoscător al vieții economice 

și sociale  din județul nostru  
din  ultimii 50-60 de ani, a 
publicat  o serie de lucrări  
deosebit de interesante, între 
care și : “Industria  județului 
Teleorman  la sfârși tul  
secolului  XX și începutul 
secolului XI”, ”Industrializarea 
cărnii în județul Teleorman – 
monografie”(1966), “Băncile și 
alte instituții financiare din 
j u d e ț u l  Te l e o r m a n  –  
m o n o g r a f i e ”  ( 2 0 0 0 ) ,  
“ E c o n o m i a  c u l t u r i i  ș i  
industrializării grâului în 
j u d e ț u l  Te l e o r m a n  -  
monografie” (2002),“Camera 
de Comerț, Industrie și 
Agricultură Teleorman ( 1864-
1949 și  1990-2010)”, în 
colaborare (2010), ”Târguri, 
bâlciuri, oboare, piețe și 
expoziții  în județul Teleorman 
– monograf ie   (2010) ,    
”Agricultura și industr ia 
a l imentară ,  la  s fârș i tu l  
secolulu i  XX, începutul  
secolului  XI,  în județul 
Teleorman” (2017). În total, din 
anul 1966 și până în prezent, 
Paul C. Șchiopu a editat, sub 
propria semnătură, 35 de cărți, 
multe din ele fiind lucrări 
m o n o g r a f i c e  d e d i c a t e  
economiei județului Teleorman 
și localităților din mediul rural.    

George ZAVERA 

În acest an și anul viitor, valabilitatea cardurilor de sănătate 
ar trebui să expire, ceea ce ar însemna că Ministerul Sănătății 
va trebui să tipărească 14 milioane de noi carduri.

Însă, un proiect de hotărâre de Guvern care a fost depus în 
dezbatere publică, prevede ca valabilitatea cardurilor de 
sănătate să fie extinsă cu 5 ani.

Conform datelor oficiale, anul acesta expiră în jur de 
4.200.000 de carduri iar în 2021 expiră în jur de 10.000.000 de 
carduri de sănătate.

După cum scrie în proiectul de HG, termenul de valabilitate 
a cardurilor naționale emise până la data de 31 decembrie 
2014 va fi de 14 ani de la data emiterii, în contextul în care 
peste 14 milioane de carduri de sănătate ar trebui retipărite de 
către Ministerul Sănătății, în următoarea perioadă, astfel că 
bugetul ministerului va fi degrevat de o cheltuială suplimentară.

Semnal editorial

Ghidul facilităților fiscale acordate de stat 
cooperativelor agricole

Valabilitatea cardurilor de sănătate 
ar putea fi extinsă cu 5 ani 
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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
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Contestațiile au putut fi 

depuse în cursul zilei de luni, în 
intervalul orar 16:00-19:00 și 
marți, 23 iunie, în intervalul orar 
8:00-12:00.

Rezultatele finale vor fi 
afișate sâmbătă, 27 iunie.

Rezultatele elevi lor se 
publică prin anonimizarea 
numelui și a prenumelui, pe 
baza unui cod unic comunicat 
fiecărui candidat. Măsura este în 

acord cu prevederile art. 5 și ale 
art. 6 din Regulamentul UE 
2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 
95 /46 /CE (Regu lamentu l  
general privind protecția datelor 
-  RGPD),  precum ș i  cu 
solicitarea Autorității Naționale 
de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 
Este prima dată de la intrarea în 
v i g o a r e  a  R G P D ,  c â n d  
notele/rezultatele candidaților 
sunt afișate în acest format.

Media generală de admitere, 
care se calculează considerând 
80% media de la evaluarea 
națională și respectiv 20% 
media anilor de gimnaziu, 
urmează să fie afișată după 
finalizarea contestațiilor.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

P r o c e n t u l  
elevilor de la sate 
care au luat note 
sub 5 la matematică 
este de peste două 
o r i  m a i  m a r e  
comparativ cu cel 
din mediul urban și 
tot de peste două 
ori mai pare este procentul celor au luat medii sub 5 la 
Evaluarea Națională din acest an, potrivit Consiliului 
Național al Elevilor (CNE). Organizația atrage atenția că 
“aceste discrepanțe nu pot fi trecute cu vederea întrucât 
ele reliefează diferența calitativă dintre învățământul din 
mediul rural și cel urban. Datele evidențiate trebuie să 
reprezinte o îngrijorare pentru Ministerul Educației și 
Cercetării.”

CNE invocă datele publicate de Ministerul Educației și 
arată că aproape jumătate dintre elevii de la sate au luat 
note sub 5 la matematică:

- 46,3% dintre elevii din mediul rural au luat note între 
1-4,99 la matematică, față de 19,61% dintre elevii din 
mediul urban

- 38,03% dintre elevii din mediul rural au obținut medii 
sub 5, comparativ cu 15,08% la orașe

Organizația susține că MEC trebuie să își asume 
eșecul în furnizarea unui acces echitabil la educație: 
“Sărăcia, excluziunea socială sunt factori care atenuează 
procesul instructiv-educativ, motiv pentru care acești 
factori nu trebuie trecuți cu vederea. Din acest motiv, 
considerăm că este imperios ca Ministerul Educației și 
Cercetării să își asume eșecul de a le asigura tuturor 
elevilor accesul la educație și să conceapă măsuri 
concrete și sustenabile pentru a asigura faptul că statusul 
socio-economic al fiecărui elev în parte nu va mai 
interfera cu parcursul educațional al acestuia.”

Rezultatele la Evaluarea Națională 2020

Zece elevi teleormăneni cu media 10 

Luni, 22 iunie, s-a desfășurat proba scrisă la 
Limba și literatura română, din cadrul Examenului 
de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020.

În județul Teleorman, din cei 2043 de candidați 
înscriși pentru această probă, s-au prezentat 
1960 candidați, iar 83 au fost absenți.

Un candidat a fost eliminat pentru tentativă de 
fraudă, pierzând dreptul de a participa la 
următoarele două sesiuni ale examenului de 
Bacalaureat.

Nu s-au înregistrat cazuri de candidați a căror 
temperatură să fie peste maximul admis.

Următoarele probe vor avea loc astfel: marți, 
23 iunie -Limba și literatura maternă; miercuri, 24 
iunie - proba obligatorie a profilului;  joi, 25 iunie- 
proba la alegere a profilului și a specializării.

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de 
liceu trebuie să îndeplinească următoarele 
condiții, cumulativ:recunoașterea/echivalarea 
tuturor probelor de evaluare a competențelor 
lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor 
scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare 
dintre acestea; obținerea mediei 6 (cel puțin) la 
probele scrise.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, 
până în ora 12.00. În conformitate cu prevederile 
art.5 și ale art.6 din Regulamentul UE 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor - RGPD), precum 
și cu solicitarea Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, Ministerul Educației și Cercetării va 
publica rezultatele elevilor obținute în urma 
susținerii examenelor naționale cu anonimizarea 
numelui și a prenumelui.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, 
cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul 
orar 16:00-19:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul 
orar 8:00-12:00. În acest caz, al depunerii 
contestațiilor, candidații completează, semnează 
și depun/transmit electronic și o declarație-tip în 
care se menționează faptul că au luat cunoștință 
că nota acordată ca urmare a soluționării 
contestației poaÎte modifica, după caz, nota 
inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru 
candidații minori, declarația-tip este semnată și de 
către părinții/reprezentanții legali ai acestora

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 
iulie 2020.

Cornelia RĂDULESCU

Ministrul Sănătăţii, Nelu 
Tătaru, a declarat că va semna 
marţi un ordin de ministru prin 
ca re  pac ien ţ i i  Cov id -19  
asimptomatici vor fi izolaţi 
acasă, însă doar după 10 zile de 
spitalizare, transmite Agerpres.

Nelu Tătaru a explicat luni 
seara la Realitatea Plus că 
simptomele pot apărea şi în a 
cincea zi de la infectare şi de 

aceea pacienţii trebuie să fie 
supravegheaţi medical în 
spitale.

„La propunerea Grupului 
Tehnic din cadrul Ministerului 
Sănătăţii care se ocupă de 
evaluări, marţi voi semna un 

ordin de ministru prin care 
pacientul asimptomatic sau 
simptomatic uşor va beneficia 
de o internare de 10 zile. În a 

şaptea zi se efectuează un test 
care, dacă este negativ, la zece 
zile se merge acasă. Dacă este 
pozitiv totuşi, dar cel uşor 
asimptomatic nu mai are 
simptome de cel puţin trei zile, la 
zece zile va pleca acasă cu 
izolare la domiciliu până la 14 
z i l e  sub  sup raveghe rea  
medicilor de familie. Acest ordin 
va fi semnat marţi, pentru a 
descongestiona spitalele, dar nu 
putem da un asimptomatic 
acasă în prima zi când s-a 
prezentat, pentru că nu ştim cum 
va avea evoluţia. Să lăsăm 
specialiştii să decidă dacă un 
caz este asimptomatic sau nu”, 
a afirmat ministrul Sănătăţii.

El a adăugat că ieşirea în 
comunitate a unui pacient 
pozitiv este o asumare care 
trebuie să vină şi din partea 
Ministerului Sănătăţii, dar şi a 
pac ientu lu i  respect iv,  în  
contextul în care România are 
acum o transmisie comunitară 
accentuată.

Un cadidat din Teleorman, eliminat la prima 
probă scrisă a Bacalaureatului

Pacienții fără simptome, externați mai repede

Cea mai mare rata a mediilor peste 5 în topul judeţelor 
a fost înregistrată în Cluj, Brăila şi Galaţi, potrivit 
rezultatelor de la Evaluarea Naţională 2020, publicate luni 
de ministerul Educaţiei, conform Edupedu.ro. Cele mai 
mici procente de medii peste 5 au fost în Botoşani, 
Teleorman şi Giurgiu.

La nivel naţional, rata mediilor peste 5 a fost de 76,1%. 
Asta înseamnă că 122.158 de medii au fost peste 5, iar 
38.310 de medii au fost sub 5.

Topul celor mai mari rate de medii peste 5 este 
următorul, după cum o arată harta rezultatelor la 
Evaluarea Națională 2020: Cluj – 88,7%, Bucureşti – 
87,6%, Brăila – 86%, Galaţi – 80,8%, Vâlcea – 80,7%.

Topul judeţelor cu cele mai mici procente de medii 
peste 5 este următorul: Giurgiu – 60,3%, Teleorman – 
63,6%, Botoşani – 67,7%, Călăraşi – 68,6%, Vaslui – 
68,8%.

Amintim că județul cu cele mai bune rezultate la 
Evaluarea Națională de anul trecut a fost Brăila, din 
perspectiva numărului de elevi care au obținut medii 
peste 5, cu 87,6% de medii “de trecere”.

Diferențe majore 
rural-urban în rezultatele 

Evaluării Naționale 

Teleormanul, 
în coada clasamanetului

 judeţelor cu medii peste 5 la 
Evaluarea Naţională 2020
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Arheologii au descoperit un vast cerc de stâlpi îngropaţi 
adânc, ce înconjoară Durrington Walls, o aşezare străveche 
din apropiere de Stonehenge. Oamenii de știință au noi piste 
de cercetare asupra originilor şi semnificaţiei misteriosului 
monument preistoric, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Noua descoperire, descrisă drept ''uimitoare'' de o echipă 
de arheologi de la mai multe universităţi care au luat parte la 
acest proiect, este alcătuită dintr-un cerc de stâlpi cu un 
diametru de doi kilometri, ce înconjoară aşezarea Durrington 
Walls.

Situl este localizat la aproximativ trei kilometri nord-est de 
Stonehenge, pe platoul Salisbury Plain, iar dovezile sugerează 
că stâlpii datează din aceeaşi perioadă cu monumentul 
megalitic, cu aproximativ 4.500 de ani în urmă.

"Aceasta este o descoperire fără precedent, de o 
importanţă majoră în Regatul Unit", a declarat Vincent Gaffney, 
unul dintre arheologii aflaţi la conducerea proiectului.

"Importanţi cercetători ai Stonehenge şi ai peisajului său au 
fost uluiţi de amploarea structurii şi de faptul că aceasta, 
(situată) atât de aproape de Stonehenge, nu a fost descoperită 
până în prezent", a adăugat el.

Potrivit lui Gaffney, cercul format din stâlpi, de aproximativ 
zece metri în diametru şi cinci metri adâncime fiecare, 
demonstrează dorinţa comunităţilor din neolitic de a-şi lăsa 
amprenta cu privire la sistemele lor de credinţe, în moduri şi la o 
scară pe care cercetătorii nu au anticipat-o vreodată.

Descoperirea a fost realizată fără a fi necesare excavări, cu 
ajutorul tehnologiei de teledetecţie şi eşantionare. ''Nu pot 
sublinia suficient efortul necesar pentru săparea unor stâlpi 
atât de mari cu unelte din piatră, lemn şi os'', a menţionat 
Gaffney.Circa 40% din acest cerc nu mai este disponibil pentru 
a putea fi studiat din cauza dezvoltării moderne, notează The 
Guardian.

Cercul recent descoperit reprezintă o ''imensă declaraţie 
cosmologică şi nevoia de a o înscrie în pământul însuşi'', a 
precizat Gaffney, citat de The Guardian. ''Stonehenge are o 
legătură evidentă cu anotimpurile şi trecerea timpului, prin 
solstiţiul de vară. În cazul Durrington Shafts nu este vorba însă 
despre trecerea timpului, ci despre delimitarea printr-un cerc 
de stâlpi, cu semnificaţie cosmologică'', a explicat el. 
Delimitarea i-ar fi ghidat pe oameni către un sit sacru din centrul 
său sau i-ar fi avertizat să nu pătrundă în acesta.

În urmă cu mii de ani, druizii, care aparţineau în special 
culturii celtice şi îşi bazau sistemul de credinţe pe forţele naturii 
şi pe practici şamanice, conduceau mii de oameni adunaţi la 
Stonehenge pentru ritualurile întâmpinării solstiţiului de vară.

Un politist, la locul accidentului, discuta despre 

importanta purtarii centurii de siguranta:

- Uitati-va la acest om care nu a purtat centura: capul 

rupt, stomacul pe parbriz, ochii scosi, fara maini.... In 

schimb, cel care a purtat centura... parca-i viu.

***

Un politist catre doua fete imbracate foarte provocator:

- Ce cautati pe strada la ora 3 dimineata ?

- Stiti, eu sunt stewardesa, am cursa la ora 4 si a trebuit 

sa plec mai devreme catre aeroport.

- Si dumneavoastra domnisoara ?

- Si eu fac trotuarul, dar nu stiu sa vorbesc asa de 

frumos.

Pastila de râs

Infracţionalitate, violenţă, 
sărăcie, sănătate precară şi 
poluare a aerului – toate 
acestea au cunoscut o 
s c ă d e r e  î n  U n i u n e a  
Europeană în ultimii cinci ani, 
însă inegalitatea de gen s-a 
înrăutăţit, iar eforturile de 
combatere a schimbărilor 
climatice au obţinute puţine 
succese, reiese dintr-un 
raport al Eurostat, transmite 
luni Reuters, ci tată de 
Agerpres.ro.

R a p o r t u l  a  m ă s u r a t  
progresele înregistrate spre 
î n d e p l i n i r e a  c e l o r  1 7  
'Obiective de dezvoltare 
durabilă' între 2014 şi 2019.

La cele mai multe dintre 
ele, cele 27 de state membre 
au realizat progrese.

Decesele prin violenţă, 
atacurile, vandalismul au 
înregistrat scăderi. Guvernele 
au cheltuit mai mult pentru 
sistemele de justiţie, crescând 
încrederea în independenţa 
acestora.

Mai mulţi oameni au putut 
să-şi satisfacă nevoile de 

bază, inclusiv prin acces la 
servicii de sănătate şi locuinţe 
adecvate. Totodată, a scăzut 
numărul fumătorilor şi al celor 
afectaţi de poluare fonică sau 
a aerului, iar speranţa de viaţă 
a crescut.

C u  t o a t e  a c e s t e a ,  
decalajele între bărbaţi şi 
femei s-au adâncit.

Chiar dacă salariile pe oră 
ale femeilor se apropie lent de 
cele ale bărbaţilor, iar numărul 
femeilor din parlamente şi în 
poziţi i de conducere în 
c o m p a n i i  a  c r e s c u t  
c o n s i d e r a b i l ,  E u r o s t a t  

constată că balanţa generală 
este negativă.

Inegalităţile din educaţie şi 
de pe piaţa muncii au sporit şi 
mul t  mai  mul te  femei ,  
comparativ cu bărbaţii, sunt 
inactive economic pentru că 
trebuie să aibă grijă de copii 
sau de bătrâni.

În ce priveşte 'acţiunea 
climatică', raportul Eurostat 
constată un bilanţ 'neutru' şi 
progrese 'amestecate' în 
ultimii cinci ani în combaterea 
schimbărilor climatice prin 
reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
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

Descoperire epocală lângă
 Stonehenge. Arheologii 

au găsit o nouă structură, 
mult mai mare

Un val de căldură zguduie 
cea mai mare parte a Arcticii 
de săptămâni întregi, dar 
sâmbătă a înregistrat un 

record, când temperatura a 
atins 38 de grade Celsius într-

un oraș din Siberia, una dintre 
cele mai nordice regiuni ale 
Rusiei.

T e m p e r a t u r a  d i n  

Verkhoyansk a atins sâmbătă 
38 de grade Celsius, potrivit 

Pogoda i Klimat, un site web 
c a r e  c o m p i l e a z ă  d a t e  
meteorologice din Rusia. 
Orașul este situat deasupra 
Cercului Arctic din Republica 
Saha, la aproximativ 4.660 de 
kilometri la nord-est de 
Moscova.

Orașul de aproximativ 
1.300 de locuitori  este 
recunoscut pentru recordurile 
mondiale înregistrate la 
Guinness pentru cea mai 
e x t r e m ă  g a m ă  d e  
temperatură, de le cel mai 
scăzut nivel, de -68 grade 
Celsius până la o maximă 
anterioară de 37,2 grade 
Celsius.

În acest an, o mare parte 
din Siberia a avut temperaturi 
ridicate, ceea ce a dus la 
incendii întinse.

Eurostat: UE a devenit mai sigură, 
mai prosperă, cu o populație mai sănătoasă, 

dar cu decalaje de gen în creștere

Temperatură record de 38 de grade 
Celsius, înregistrată într-un oraș 

din zona arctică



1400 - S-a 
n ă s c u t  
J o h a n n  
Gutenberg, 
inventator
ul tiparului 
cu l itere 
mobile din 
metal (m. 3 
f eb ruar ie  
1468
1793 - A fost adoptată prima Constituţie republicană a 

Franţei.
1862 - S-a format un guvern condus de Nicolae 

Kretzulescu.
1901 - La Paris, a avut loc prima expoziţie de pictură a 

lui Pablo Picasso.
1918 - A fost inaugurată prima cursă poştală, pe calea 

aerului, între Montreal şi Toronto.
1926 - S-a inaugurat prima linie aeriană civilă, pe ruta 

Bucureşti-Galaţi.
1927 - A luat naştere Legiunea Arhanghelului Mihail 

sub conducerea căpitanului Corneliu Zelea Codreanu.
1990 – Parlamentul Republicii Moldova a adoptat 

declaraţia de suveranitate
1995 – Încetează din viaţă doctorul Jonas Salk, 

creatorul primului vaccin împotriva poliomielitei. (n. 28 
octombrie 1914)
1995 – S-a deschis Bursa de Mărfuri Bucureşti
1999 - A fost deschis primul Centru de informare al 

Comisiei Europene în România.
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială 
13:30 Catherine-bucătar la Roma 
14:00 Telejurnal 15:00 Convieţuiri 
17:00 Yanxi, palatul suspinelor 
18:00 Nadine 18:50 Aripile Nordului 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Jocurile timpului 23:15 
Telejurnal 00:00 Aripile Nordului 
00:55 Vorbeşte corect!

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 Iunie

Este posib i l  sa 
p r i m i t i  o  v e s t e  
neplacuta de la o ruda. 
Sunteti nevoit sa faceti 
chel tu ie l i  care va 
depasesc bugetul .  
Dupa-amiaza primiti o 
s u m a  i m p o r t a n t a  
pentru o colaborare 
mai veche.

Un esec in afaceri 
va face sa deveniti 
i r a s c i b i l .  N u  v a  
revarsati nervii acasa. 
Ar fi bine sa tineti cont 
d e  s f a t u r i l e  
partenerului de viata. 
Seara, va mai linistiti la 
o intalnire cu prietenii.

S - a r  p u t e a  s a  
i n t e l e g e t i  g r e s i t  
actiunile unui partener 
de afaceri si sa va 
certati cu el. Spre 
seara, primiti vizita unui 
prieten de familie care 
va ajuta sa treceti cu 
bine peste aceste 
momente.

Va s fa tu im sa  
amanati plecarea intr-
o calatorie. S-ar putea 
sa aflati ca o ruda a 
avut un accident si sa 
faceti cateva drumuri 
scurte. Daca nu va 
ajung banii, puteti sa 
apelati la prieteni.

S-ar putea sa fiti 
acuzat de colegi ca nu 
sunteti consecvent. 
Fiti prudent, pentru ca 
astazi aveti tendinta 
sa fiti impulsiv. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
primiti o suma mare 
de bani. 

Dimineata  s -a r  
putea sa aflati ca o 
c u n o s t i n t a  s - a  
imbolnavit grav. In a 
doua parte a zilei, 
sfaturile unei rude mai 
in varsta va ajuta sa va 
clarificati sentimentele 
contradictorii.

S o s i r e a  u n o r  
musaf i r i  d in  a l ta  
localitate va obliga sa 
va schimbati planurile. 
Spre seara, un prieten 
de familie va da o 
veste neplacuta. Va 
sfatuim sa va pastrati 
cumpatul.

Sunteti hotarat sa 
rezolvati o problema 
financiara mai veche. 
Daca vi se propune 
sa va asociati intr-o 
afacere, va sfatuim sa 
nu ezitati. Tineti cont 
s i  d e  p a r e r e a  
partenerului de viata!

S-ar  pu tea  sa  
inregistrati un esec in 
afaceri sau sa pierdeti 
o suma importanta. 
Daca nu va stapaniti 
nervozitatea, riscati 
sa aveti probleme cu 
colegii de serviciu si 
cu persoana iubita. 

BERBEC

Sefii va reproseaza 
ca nu acordati destula 
atentie sarcinilor de 
serviciu.  Pe plan 
sent imenta l ,  es te  
posibil ca atmosfera 
tensionata din ultimele 
zile sa se accentueze. 
Nu va descurajati! 

Este posibil sa 
apara evenimente 
neprevazute. Nu este 
momentul sa intrati in 
afaceri. Relatiile de 
parteneriat va pot 
crea mari probleme. 
Tineti cont de sfaturile 
celor cu experienta!

Nu este exclus sa 
pierdeti o afacere 
avantajoasa pentru ca 
intarziati la o intalnire. 
N u  v a  e n e r v a t i !  
Sunteti predispus la 
accidente vasculare. 
Va sfatuim sa va 
relaxati mai mult. 

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 - ● Sport ● Vremea 20:30 Las 
f i e r b i n ț i  2 1 : 3 0  N i n j a :  
Răzbunarea 23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Bubuială în Bronx 01:45 
Ninja:  Răzbunarea 03:15 
Vorbeşte lumea

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 
elefantului 23:45 Observator 
00:15 Xtra Night Show 01:00 
Observator 02:00 Acces direct 
03:30 Asia Express - Drumul 
elefantului

08:15 Pastila de râs 09:15 
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 Îmi 
place dansul 01:00 Știrile Kanal 
D 02:00 Puterea dragostei 
04:30 În căutarea adevărului 

07:20 Orgolii 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Happy News 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Orgolii 18:00  
Focus 18 - Starea sănătății 
19:00 Trăsniți 20:00 Cronica 
cârcotaşilor 22:00 Starea 
naţiei 23:00 Trăsniți 00:00 
Cronica cârcotaşilor 02:00 
Cireaşa de pe tort 04:00 
Happy News

08:00 Măscăriciul 09:45 La 
bloc 12:15 Al doilea hotel 
Marigold 14:45 Cangurul 
Jack 16:30 Dl. Peabody și 
Sherman 18:15 La bloc 
20:30 Să nu mori azi 23:15 
Resident Evil: Osânda 01:15 
Să nu mori azi 03:30 
Resident Evil: Osânda  05:15 
La bloc 06:00 La Maruţă

07:59 Paşort de România 09:00 
Toate pânzele sus!  10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Regatul Sălbatic  
14:00 Paşaport de România 15:00 
Mușatinii – Viforul 16:00 Iubire 
dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 19:00 
Telejurnal 20:10 Diligența 22:00 
Câştigă România! 23:00 Anatomia 
lui Grey 23:55 Diligența

08:10 Cum să îți dresezi 
dragonul 09:40 Noroc în 
dragoste 11:10 Rețeaua de 
socializare 13:05 Jack Ryan: 
Agentul din umbră 14:45 Hai că 
încă putem! 16:15 Primul om 
pe Lună 18:30 Fata buna 20:00 
Agentul 21:35 Superfly 23:30 
Vechea gașcă 01:00 Echilibru 
02:40 Tata în război cu... tata 
04:10 Judecatorul
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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 

24 Iunie

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

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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Dennis Man (21 de ani) se confruntă cu 
probleme de sănătate în această perioadă, 
însă extrema de la FCSB ar putea face obiectul 
unui transfer important în această vară.

Internaționalul român se află de mai multă 
vreme în vizorul unor echipe din Serie A, însă 
două cluburi au monitorizat parcursul lui Man, 
care a căpătat experiență în Liga 1, scriu 
italienii de la Tuttomercatoweb.

Este vorba despre Sampdoria și Atalanta, 
două formații importante din Serie A - una cu o 
istorie bogată, iar cealaltă cu un sezon fantastic 
în UEFA Champions League, dar și în 
campionat.

După ce i-au făcut o descriere lui Dennis 
Man, italienii au scris și despre pretențiile 
ridicate ale lui Gigi Becali. Potrivit acestora, 
FCSB ar solicita nu mai puțin de 18 milioane de 
euro pentru jucătorul de 21 de ani.

"A atras atenția unor cluburi din Italia încă de 
acum doi ani, dar acum, după ce a devenit ceva 
mai experimentat, este luat și mai în serios, în 
special de Sampdoria și Atalanta", notează 
sursa citată.

7 goluri și 4 decisive a reușit Man în acest 
sezon, la FCSB

4 este locul ocupat în Serie A de Atalanta, 
echipă calificată în sferturile de finală ale Ligii 
Campionilor

16 este poziția Sampdoriei în Serie A, care 
se află la doar un punct de primul loc 
retrogradabil

Gigi Becali susținea că a primit o ofertă de 
15 milioane de euro pentru Dennis Man

Luna trecută, finanțatorul de la FCSB 
anunța că a primit din Italia o propunere de 15 
milioane de euro pentru FCSB, însă a refuzat 
să spună numele echipei.

Becali susținea că echipa care-l vrea pe 
Man este dispusă să plătească banii în trei rate, 
iar prima tranșă să fie de 8 milioane de euro.

"Eu am auzit că e o echipă din Italia care voia 
să dea 15 milioane de euro. Voiau să dea banii 
în trei rate, prima rată de opt milioane. Nu e 
Fiorentina, nu e Roma.

E o echipă mare din Italia, aproape de 
capitală, nu e din Capitală. Se poate compara 
cu capitala, ca și oraș. Am zis: trimite oferta la 
club. Până nu văd oferta la club, nu mai 
vorbesc", spunea Becali.

SPORT

Echipa belgiană de fotbal KRC Genk, care l-a vândut 
recent pe internaţionalul român Ianis Hagi formaţiei scoţiene 
Glasgow Rangers, a plătit patru milioane euro pentru a-şi 
asigura serviciile atacantului Cyriel Dessers.

Cyriel Dessers e cel mai bun marcator din campionatul 
Olandei în sezonul trecut, sub culorile formaţiei Heracles 
Almelo, informează ziarul Laatste Nieuws, citat de Agerpres.

Cu banii pe Ianis Hagi, Genk l-a transferat pe golgheterul 
Olandei 

În această vară, Genk a luat 3,3 milioane de euro pe Ianis 
Hagi pentru un transfer defintiv, plus un milion de euro în 
momentul împrumutului la Rangers. În acest mod, clubul 
belgian reuşeşte să-şi amortizeze cheltuiala cu 
internaţionalul român.

Golgheterul belgo-nigerian, în vârstă de 25 ani, revine 
astfel în campionatul ţării sale natale, unde a mai evoluat 
pentru Leuven şi Lokeren, înainte de a pleca în Olanda, mai 
întâi la NAC Breda (2016-2017), iar apoi la FC Utrecht (2017-
2019) şi Heracles Almelo (2019-2020).

Dessers a marcat de 15 ori în 26 de meciuri pentru 
Heracles Almelo

În luna martie, Dessers urma să dispute primul său meci 
alături de selecţionata Nigeriei, ţara de origine a mamei sale, 
însă calendarul internaţional a fost perturbat de pandemia de 
coronavirus.

În Olanda, campionatul a fost suspendat şi încheiat în 
etapa a 26-a din cauza epidemiei de COVID-19, iar Heracles 
a terminat pe locul 8, cu 36 de puncte.

Dessears a marcat 15 goluri, la fel ca şi Berghuis, 
fotbalistul lui Feyenoord. Spre deosebire de adversarul său, 
care a înscris de 7 ori din penalty, Dessers are o singură 
lovitură de pedeapsă care i-a adus un gol.

Hermannstadt nu a primit 
licența pentru următorul 
sezon al Ligii 1, dar clubul a 
contestat, luni, decizia 
Comisiei de licențiere.

Mu ta rea  f ăcu tă  de  
Hermannstadt după ce i-a 
fost refuzată licența pentru 
Liga 1

Hermannstadt a depus luni un memoriu care va fi judecat 
în cel mai scurt timp de Comisia de Apel: "Astăzi am trimis 
contestația pe mail, urmează să ne prezentăm la București 
pentru apel.

Noi avem decizia FIFA în cazul Bruno, unde am câștigat. El 
trebuie să ne dea nouă mai mulți bani", a spus Claudiu Rotar, 
membru în Consiliul Director de la Hermannstadt.

Hermannstadt nu a primit licența pentru Liga 1
Echipa la care s-a implicat recent și impresarul Anamaria 

Prodan nu a primit licența din cauza unor datorii neplătite 
către un fost jucător.

Comisia de licențiere a anunţat Hermannstadt că nu i-a dat 
licenţă pentru că nu și-a achitat datoriile față de Bruno 
Chalkiadakis (27 de ani). Însă din informaţiile Digi Sport, 
sibienii au un proces câştigat la FIFA împortiva fotbalistului 
care a denunţat unilateral contractul şi ar avea de luat 55.000 
de euro!

Cu banii pe Ianis Hagi, 
Genk l-a luat pe golgheterul

 Olandei

Mutarea făcută de 
Hermannstadt după ce i-a 

fost refuzată licența 
pentru Liga 1

A l e x  B ă l u ț ă ,  j u c ă t o r  
împrumutat de la Slavia Praga 
la Slovan Liberec, a avut un 
început excelent de campionat 
după întreruperea cauzată de 
pandemia de coronavirus și a 
atras atenția unei echipe de 
tradiție din Serie A. 

F o s t u l  a t a c a n t  a l  
Universității Craiova e dorit în 
acest moment de gruparea din 
Serie A, Hellas Verona, locul 8 
în clasament după 26 de etape 
desfășurate. 

Campioană a Italiei în 
sezonul 1984-1985, când în 
tricoul galben-albastru jucau 
fotbaliști precum danezul 
Preben Elkjaer Larsen sau 
neamțul Hans Peter Briegel, 
Verona e condusă în prezent de 
croatul Ivan Juric (44 de ani). 

Alex Băluță, șase goluri în 
acest sezon pentru Slovan 
Liberec

Băluță (26 de ani), care 
poate juca aripă sau în spatele 
vârfului, a marcat șase goluri și 
a reușit șapte pase decisive în 

acest sezon pentru Slovan, 
având un rol important și pentru 
calificarea în finala Cupei 
Cehiei. 

"În afara celor de la Verona, 
mai sunt interesate de el 
formația AEK Atena și o echipă 

din Emiratele Arabe Unite", 
dezvăluie pentru Digi Sport un 
apropiat al internaționalului 
român. 

Revenirea fotbalului după 
pandemia de coronavirus a 
generat probleme economice 
în privința transferurilor peste 
tot în lume, iar situația actuală 
î n g r e u n e a z ă  m u t a r e a  
românului în Serie A. 

Din informațiile Digi Sport, 
Verona, dar și AEK Atena 
intenționează să-l împrumute 
pe Băluță, cu opțiune de 
cumpărare.

Slavia ar fi de acord cu 
această propunere ca jucătorul 
să fie împrumutat din sezonul 
viitor, însă Alex Băluță nu ar fi 
de acord cu această variantă și 
ar dori un transfer definitiv.

Dennis Man, dorit de două cluburi
 importante din Serie A! Italienii îi cunosc deja

 prețul fotbalistului de la FCSB

Alex Băluță, dorit de o fostă 
campioană a Italiei! "Mai sunt interesate

 de el și alte două formații"
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