
La nivelul județului 
T e l e o r m a n ,  s u n t  
monitorizate în prezent, 
c o n f o r m  r a p o r t ă r i i  
Centrului Județean de 
C o o r d o n a r e  ș i  
C o n d u c e r e  a  
I n t e r v e n ț i e i ,  1 3 0 1  
persoane aflate în izolare 
la domiciliu și 6 persoane 
a f la te  în  carant ină  
instituționalizată.

Trei noi simptome ale infectării cu noul coronavirus au fost recunoscute. Pe 
lista oficială, care cuprindea opt poziții, au fost adăugate nasul curgător ori 
congestionat, greața și diareea.

(Continuare  în  pagina  4)

În scopul accelerării ritmului de 
punere în aplicare a Programului 
Național de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023 (PNCCF), 
susținut de Guvernul României, 
Agenția Națională de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară (ANCPI)  a 
adus o serie de modificări la 
“Ordinul directorului general al 
ANCPI nr. 16/2019 privind 
aprobarea tarifelor pentru serviciile 
furnizate de Agenţia Naţională de 
Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi 
instituţiile subordonate”. 

(Continuare  în  pagina  4)

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, îi asigură pe 
apicultorii români că și în acest an vor  primi an un ajutor 
de minimis pe familie de albine, care să-i ajute să-și 
recupereze o parte din pierderile cauzate de secetă, dar 

și de pandemia de coronavirus. “Seceta și tot ce s-a 
întâmplat anul acesta a afectat nu numai culturile 
agricole, ci și pe apicultori și suntem la curent cu 
problemele pe care le au apicultorii în acest an, care este 
un an mai deosebit, mai dificil. Un an în care, peste 
evoluția acestei pandemii, s-a suprapus și seceta 

extremă, cu consecințe grave asupra cultivatorilor de 
cereale, dar și a apicultorilor. Gândim și analizăm foarte 
serios posibilitatea ca în acest an să acordăm un ajutor 
de minimis pentru familiile de albine. Și, cu siguranță, o să 

acordăm și-n acest an acest ajutor de minimis, pentru că 
suntem conștienți de pierderile de venit pe care și 
apicultorii le au în acest an din cauza secetei”, a declarat 
ministrul agriculturii, Adrian Oros.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

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

Avem 11 elevi cu
 media 10 la Evaluarea 

Națională, în Teleorman

Ministrul agriculturii, Adrian Oros 

Și în acest an, apicultorii vor primi bani pentru 
compensarea pierderilor de venit

Primăriile, scutite de la 
plata tarifelor pentru înregistrarea 

imobilelor în cartea funciară 

1300 de teleormăneni se află în
 izolare, iar 6 în carantină

Lucrări 
de amenajare 

arhitecturală și 
peisageră

 a sitului arheologic 
Cetatea Turnu



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Ziua Internaţională a 
Dunării, sărbătorită în fiecare 
an la data de 29 iunie, este un 
moment  în  ca re  toa te  
comunităţile riverane Dunării 
se implică în acţiuni ecologice, 
educaţionale, sportive pentru 
protejarea acestui fluviu unic 
în Europa.

Dunărea este al doilea cel 
mai lung râu din Europa, cu un 
total de 2880 km.

Bazinul Dunării este casa a 
peste 80 de milioane de 
oameni, ceea ce înseamnă că 
are cea mai mare deschidere 
internațională din lume.

Dunărea a fost încă din 
ant ichi tate o arteră de 
comunicare între Europa 
C e n t r a l ă  ș i  P e n i n s u l a  
Balcanică. Râul este mărginit 
de patru mar i  capi ta le 
europene, Viena, Budapesta, 
Bratislava și Belgrad, la fel ca 
multe alte orașe frumoase, 
ceea ce face calea navigabilă 
a Dunării să fie importantă și 
să fie o destinație populară 
pentru turismul de croazieră.

Turismul oferă multe 
modalități de a descoperi 
această zonă a patrimoniului 
natural și cultural, fiind în afara 
marilor orașe., Dunărea 
creând peisaje ideale pentru 
petrecerea vacanțelor active.

T r a s e u l  f l u v i u l u i  a  
configurat mai multe parcuri 
na ț i ona le  ș i  r eze rva ț i i  

n a t u r a l e ,  z o n e  u m e d e  
importante, insule frumoase și 
câteva site-uri înscrise pe 
p a t r i m o n i u l  m o n d i a l  
UNESCO. Există trasee de 
drumeție mai puțin cunoscute 
de-a lungul râului sau în jurul 
său, care dezvăluie vederi 
uluitoare în interiorul țării.

Delta Dunării este casa mai 
multor specii de păsări și pești, 
iar astăzi deține o importantă 
industrie de pescuit.

Datorită diferitelor restricții 
la adunările publice din 
întregul bazin al Dunării, încă 
în vigoare, ca urmare a 
pandemiei globale COVID-19, 
anul acesta sărbătorile de 
Ziua Dunării s-au desfăşurat 
on-line.

“Discover Danube” este 
tema evenimentului din acest 
an, pentru care Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Teleorman 
( A P M  Te l e o r m a n )  î n  
parteneriat cu Florin Neagu, 
a d m i n i s t r a t o r  a l  O N G  
Dunărea-Vedea, marchează 
acest eveniment ecologic cu 
copii din cadrul Asociaţiei Dai 
o Şansă– Centrul de Zi „Sf. 
Teodor” Alexandria, prin 
activităţi educative astfel: 
cunoaşterea biodiversităţii 
întâlnite în sectorul dunărean 
c u p r i n s  î n t r e  I s l a z  ş i  
Pietroşani, localităţile pe unde 
Dunărea întră şi iese din 
judeţul Teleorman.

Fluv iu l  Dunărea udă 
teritoriul judeţului la limita 
sudică pe o lungime de 119 
km. Existenţa celor două 
porturi pe Dunăre, Turnu 
Măgurele şi Zimnicea, oferă 
mari posibilităţi de transport 
fluvial şi de amplasare a unor 
obiective industriale.

Portul Turnu Măgurele se 
află la o distanță de cinci km de 
oraș și este al patrulea port 
fluvial al României în ceea ce 
privește capacitatea de 
tranzit. Tot aici s-a înființat un 
punct de trecere a frontierei 
între România și Bulgaria, 
operațional din luna aprilie 
2010.

Pentru a afla cât mai multe 
despre Dunărea ce scaldă 
malurile teleormănene, APM 
Teleorman a realizat un 
documentar în urma căruia 
copiii cu sindrom Down au 
avut ca temă reprezentarea 
coloristică a speciilor întâlnite, 
vizionarea documentarului 
fiind urmată de desluşirea unui 
labirint bazat pe îndemnul 
„ A j u t a ţ i  p ă s ă r i l e  s ă - ş i  
găsească hrana!”.

Tuturor participanţilor le-au 
fost oferite diplome dar şi un 
cadou surpriză din partea 
APM Teleorman, care constă 
într-un binoclu cu care ei pot 
descopiri peisaje, precum şi 
specii de păsări şi animale.

Cornelia RĂDULESCU

Marcel Vela a anunțat pe 
Facebook primul demers 
pentru înființarea Poliției 
Animalelor. Ministrul spune că 
s-a făcut „un pas mic, dar 
important” în acest sens.

„Se vorbește mult în ultima 
per ioadă despre Pol i ț ia 
Animalelor. Astăzi aleg să nu 
vă povestesc despre acest demers, ci să vă spun că 
#seîntâmplă. Nu vreau să lansez declarații care să pară ca fiind 
“populare” pentru dumneavoastră, de aceea voi lăsa ca timpul și 
faptele să vorbească în ceea ce privește o problemă extrem de 
importantă...poate pentru prima dată în 30 de ani”, scrie Marcel 
Vela pe Facebook.

„Astăzi a fost făcut un pas mic, dar important, pentru că îmi 
doresc din tot sufletul să construim un viitor bun, corect și pentru 
necuvântătoare. Mulțumesc tuturor organizațiilor și activiștilor 
pentru protecția animalelor prezenți astăzi la dezbaterea de la 
minister!”, a mai scris ministrul de Interne.

Proiectul de reformă a Ministerului de Interne a fost demarat 
în decembrie, în ianuarie au existat dezbateri pe această temă, 
dar, din cauza pandemiei, discuțiile au fost suspendate. 
„Repunem pe tapet o decizie de reformare a MAI” la sfârșitul lunii 
iunie sau în luna iulie, a anunțat ministrul Marcel Vela la Digi24, 
la începutul lunii iunie, considerând că este o reformă necesară, 
pentru care a primit peste 400 de propuneri.

În cadrul acestei reforme, ar putea fi înființat, în cadrul poliției 
pentru ordinea publică, și un departament pentru poliția 
animalelor. „Acest proiect de reformă are o formă largă, putem 
înființa și un departament al poliției animalelor”, confirma atunci 
ministrul de interne.

Poliția Animalelor a mai existat, dar în subordinea ANSVSA, 
și s-a dovedit a fi ineficientă.

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

Un proiect de lege depus la Parlament prevede câteva 
modificări importante în cadrul programelor Rabla Clasic și 
Rabla Plus, care sunt în prezent în plină desfășurare.

Potrivit proiectului, bugetul programului Rabla Clasic ar urma 
să se dubleze de la 455 de milioane de lei la 910 milioane de lei.

O altă noutate este însă introducerea unui bonus de 1.000 de 
lei pentru achiziționarea unei mașini produse în România. În 
țara noastră sunt produse în prezent Dacia Logan, Dacia 
Sandero, Dacia Duster, Dacia Logan MCV, Ford Puma și Ford 
Ecosport.

Inițiatorii proiectului justifică introducerea acestui bonus 
pentru a ajuta industria auto locală, în contextul în care 
comenzile din Vestul Europei sunt în scădere ca urmare a cererii 
mai mici pentru achiziționarea de mașini noi.

Primul demers pentru 
înființarea Poliției Animalelor

Proiect de lege pentru Rabla și Rabla Plus:

Bonus de 1.000 de lei pentru 
mașinile produse în România

 și bugete mai mariȘefii instituțiilor deconcetrate din județul 
Teleorman au dat raportul prefectului, Liviu 
Dumitrașcu în cadrul ședinței ordinare a 
Colegiului Prefectural.

Activitatea instituțiilor, cel puțin pe hârtie, a 
fost una extrem de productivă. De exemplu, șeful 
Comisaritului Județean al Gărzii de Mediu 
Teleorman se laudă cu 73 inspecții neplanificate 
și 2 inspecții planificate. Pentru neregulile 
constatate au fost aplicate 8 amenzi, în sumă de 
103.000 lei și 2 avertismente.

Și șeful Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman spune că a emis acte de reglementare 
pentru proiecte publice/private și activități cu 
impact semnificativ asupra mediului și anume: 8 
autorizaţii de mediu fără bilanţ de mediu; 3 
autorizații de mediu revizuite; transfer autorizație 
de mediu-6; respingeri solicitări autorizații de 
mediu -1; acord de  mediu -1;  2 avize de mediu.

A monitorizat permanent calitatea aerului prin 
staţiile automate ce fac parte din Reţeaua 
Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. În 
luna mai a.c. nu s-au înregistrat depășiri ale 
valorilor limită, conform Legii nr.104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător.

A realizat 7 determinări pentru pulberi 
sedimentabile prelevate în localitățile urbane 
Alexandria, Turnu Măgurele și Zimnicea și nu au 
fost înregistrate depășiri.

A efectuat 54 analize fizico-chimice la 9 probe 
de apă provenite din precipitații.

Pentru supravegherea radioactivității 
mediului au fost efectuate 1177 măsurători. 
Valorile măsurate s-au încadrat în limitele 
fondului natural. 

A efectuat 5 expertize fizico-chimice la 
probele de ape uzate prelevate de la operatorii 
economici care evacuează ape uzate în cursuri 
de apă. 

La rândul său, directorul Direcției pentru 
Agricultură Teleorman spune că în luna mai 2020 
a desfășurat mai multe activități. Pentru ajutorul 
de minimis din cadrul programului de susținere a 
produsului tomate în spații protejate, până la data 
de 31.05.2020 au fost depuse 569 dosare, iar 
pentru  ajutorul de minimis din cadrul 
programului de susținere a producției de usturoi  
au fost depuse 105 de dosare. A primit 460 
dosare pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor 

agricole situate în extravilan. La finele lunii mai 
2020 erau înscriși în agricultura ecologică 65 
operatori. A emis 50 avize consultative în 
vederea eliberării atestatului de producător. 
Cereri de plată tranșa a II –a SM 6.1 – 1 proiect; 
cereri de plată tranța a II-a SM 6.3.; cereri de 
plată transa I SM 6.3.-6 proiecte; modificari de 
plan -6 proiecte. A reprezentat interesele 
instituției la instanța de judecată și a acordat 
asistența juridică la nivelul instituției în diverse 
spețe. A realizat colectarea săptămânală a 
indicatorilor economici, privind efectivele, 
producția, valorificarea acestuia și transmiterea 
situației la M.A.D.R..

A întocmit și transmis la M.A.D.R. raportul 
tehnico-operativ lunar la speciile: ovine, caprine, 
păsări, taurine, bubaline, porci și cabaline atât în 
sectorul privat cât și în cel de stat. A întocmit și 
transmis la M.A.D.R. situația stocurilor de 
produse agricole din județul Teleorman. A 
efectuat verificări în teren potrivit prevederilor 
legislației în domeniu pentru ajutorul de minimis 
pentru tomate în spații protejate și a ajutorului de 
minimis pentru aplicarea programului de 
susținere a producției de usturoi.

Reprezentanții Casei Județene de Pensii sau 
declarat că în luna mai au acordat 400 ajutoare 
de deces, în sumă de 2.136.026 lei.

În luna mai 2020 au fost plătite pensii și 
indemnizații pentru cca. 100.457 pensionari 
beneficiari de asigurări sociale, în sumă totală de 
125.051.346 lei.

Au fost depuse un număr de 315 cereri de 
pensionare cazuri noi și 257 cereri privind 
recalcularea drepturilor de pensie.

A înregistrat 20 cereri privind stabilirea unor 
drepturi de pensie comunitară sau confirmarea 
stagiului de cotizare realizat în România.

A efectuat un număr de 3.326 tranzacții 
reprezentând: drepturi noi, modificări de pensii și 
indemnizații, recalculări, modificări conturi, 
modificări de adrese, modificări de nume, 
schimbarea modalității de plată, corecții CNP, 
acordare taloane CFR, înființări și lichidări 
conturi, sistări și suspendări de la plată – dosare 
de pensii ca urmare a decesului ori alte cauze, 
transferări dosare pensii și/sau indemnizații 
precum și rețineri de pensii. 

C. C.D.

APM Teleorman:
Ziua Internaţională a Dunării

Instituțiile subordonate prefectului, la raport
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Senatul a început ieri dezbaterea unui proiect 
de lege prin care PSD, prin Șerban Nicolae, 
încearcă să îl scoată pe președintele României din 
procedura de numire a conducerii Consiliului 
Concurenței.

Mai precis, Șerban Nicolae a depus o serie de 
amendamente la un proiect mai vechi pentru 
modificarea Legii Consiliului Concurenței, iar 
amendamentele sale vor fi dezbătute în ședința de 
azi a Comisiei de Industrii din Senat. Proiectul a 
trecut deja de Camera Deputaților, iar Senatul e 
cameră decizională.

Amendamentele depuse de Șerban Nicolae 
sunt identice cu cele depuse de același senator 
PSD în urmă cu două luni, dar Curtea 
Constituțională a decis pe 3 iunie că modificările 
sunt neconstituționale pentru că lipsea avizul 
Consiliului Economic și Social. CCR a fost 
sesizată la acel moment de senatori PNL, USR și 
UDMR, dar și de președintele Iohannis. De 
remarcat că senatorul Șerban Nicolae nu a 
așteptat motivarea CCR înainte de a face din nou 
aceleași amendamente.

Cel mai radical amendament depus de cei doi 
PSD-iști, care au atacat constant Consiliul 
Concurenței, este eliminarea președintelui țării din 
procedura de numire a conducerii instituției.

Mai precis, în acest moment plenul Consiliului 
Concurenței e numit de președintele țării prin 
decret, pe baza votului dat de Parlament, la 
propunerea comisiilor juridice ale celor două 
camere. Or, un amendament propus de Șerban 
Nicolae prevede ca plenul Consiliului Concurenței 
să fie numit prin hotărâre adoptată în ședință 
comună a Camerei Deputaților și Senatului, la 
propunerea grupurilor parlamentare din cele două 
camere.

PSD vrea să treacă rapid la vot noua 
componență a conducerii cât timp mai are 
majoritatea în Parlament. Dacă amendamentul va 
trece, PSD va avea timp să numească o nouă 

conducere a Consiliului Concurenței pe care să o 
controleze pentru un mandat de cinci ani.

O altă modificare majoră, propusă tot de 
Șerban Nicolae, e creșterea de la 7 la 11 a 
membrilor plenului Consiliului Concurenței. În 
plină criză economică ar însemna o creștere 
automată de buget pentru instituție, dat fiind că 
fiecare membru al plenului are la dispoziție un 
aparat propriu.

În plus, Șerban Nicolae propune și încetarea 
mandatelor actualilor membri ai conducerii la 
momentul depunerii jurământului de către viitorii 
membri, în condițiile în care legislația actuală 
prevede clar că mandatul nu poate fi scurtat 
înainte de termenul de 5 ani.

De asemenea, Șerban Nicolae vrea să 
relaxeze condițiile pe care membrii Consiliului 
Concurenței trebuie să le îndeplinească: vechime 
de 10 ani (în loc de 15 acum) într-o funcție de 
demnitate publică sau de conducere cu 
responsabilităţi ce implică o înaltă competenţă 
profesională şi managerială.

În plus, Șerban Nicolae vrea să elimine 
interdicția ca membrii Consiliului Concurenței să 
nu fi fost condamnați pentru infracţiuni contra 
patrimoniului prin nesocotirea încrederii, 
infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de 
fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni 
prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, 
păstrând doar prevederea ca aceștia să nu fi fost 
condamnați pentru infracţiuni săvârşite cu 
intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă cu 
închisoarea de 3 ani sau mai mare.

Consiliul Concurenței este una dintre puținele 
instituții care au scăpat controlului total al PSD în 
epoca Liviu Dragnea. Instituția are un rol-cheie în 
domeniul economic, avizând majoritatea 
achizițiilor și fuziunilor dintre companii și 
controlând companiile bănuite că încalcă 
legislația anti-monopol.

Fost prefect de Teleorman, fost președinte de 

Consiliu Județean Teleorman, fost președinte al Uniunii 

Naționale a Consiliilor Județene din România, fost 

președinte PSD Teleorman, fost președinte PSD la nivel 

național, Liviu Nicolae Dragnea este astăzi un simplu 

pușcăriaș, condamnat la trei ani și jumătate de închisoare 

cu executare. După 13 luni de închisoare, Liviu Dragnea a 

dat primul interviu din spatele gratiilor. Dragnea a 

anunțat că va face dezvăluiri despre oameni politici.

Dragnea reapare azi, în perioada în care foștii săi 

susținători au declanșat un război împotriva conducerii 

interimare, Ciolacu și Stănescu. Dragnea acuză forța 

politică reprezentată de Klaus Iohannis și PNL că ”a mers 

în toate campaniile, și când a câștigat pe un mesaj anti 

cineva” și că încearcă să facă acest lucru și acum.

A doua zi după interviu, Liviu Dragnea a fost dus la 

Direcția Națională Anticorupție, unde a fost înștiințat că 

în procesul Tel Drum nu mai este martor, ci inculpat.

În interviu Liviu Dragnea a mai spus că nu a fost ”lăsat 

în pace”, dar că ”asta nu înseamnă că a fost îngenunchiat”.  

În interviul său, Liviu Dragnea nu amintește nimic de 

Viorica Dăncilă, de Carmen Daniela Dan, de Sorin 

Grindeanu și nici de Mihai Tudose. Amintește doar de 

faptul că actuala putere se plânge în continuare de greaua 

moștenire pentru a-și justifica neputințele și 

neîmplinirile.

Când era ”căpitan de județ”, pentru Dragnea toate 

lucrurile mergeau bine. Căderea sa în dizgrație l-a dus pe 

Dragnea în închisoare. Dragnea a spus în interviu cum 

Laura Codruța Kovesi ar fi comandat arestarea și 

condamnarea sa. Dragnea urmează să facă și alte 

dezvăluiri.

Ioan DUMITRESCU

Invitat, duminică seara, la Realitatea PLUS, în 
emisiunea "Jocuri de putere", premierul Ludovic 
Orban a vorbit, pe larg, despre planul de redresare 
economică a României. Totodată, șeful Executivului 
a dezvăluit cum și-a propus guvernul liberal să 
negocieze și să gestioneze împrumuturile 
nerambursabile de la Uniunea Europeană. 

"Vreau sa ma refer, mai intai, la banii europeni. 
Pana acum, Romania nu a luat niciun euro in plus fata 
de bugetul alocat pe 2014-2020. Posibilitatea de 
accesa bani suplimentari fata de fondurile europene 
la care avem dreptul in exercitiul financiar 2014-2020 
este rezervata. Ce bani vom avea la dispozitie: primul 
si cel mai important lucru este bugetul 2021-2027. 
Noi suntem concentrati, impreuna cu presedintele 
Klaus Iohannis si cu toata echipa, in negocieri pentru 
a asigura resurse financiare importante din acest 
buget. Obiectivul nostru e sa luam minim 40 de 
miliarde de euro pe 2021-2027. Asta este bugetul 
Uniunii Europene, de asta suntem siguri. Bugetul 
Uniunii Europene este o certitudine. Nu ave m nicio 
emotie, vom avea capacitatea de a absorbi acesti 
bani", a spus premierul Ludovic Orban.

A doua posibilitate de finantare pe care o are 
Romania este din fondul de recuperare si rezilienta - 
Recovery Fund, spune premierul.

"Comisia Europeana a propus, dar suntem 
departe de o decizie, sa imprumute o suma de 750 de 
miliarde si acesti bani sa fie dati statelor membre ale 
Uniunii Europene fie sub forma de imprumut, o parte, 
fie sub forma de grant, cealalta parte. Deci aceasta 
suma de 750 de miliarde nu este sigura. Nu este sigur 
nici daca ar fi 750 de miliarde cat ar putea accesa 
Romania. Ca s-a vehiculat suma de 33 de miliarde, 
care suna absolut spectaculos, si eu cand am auzit 
m-am bucurat, daca ar fi adevarat, dar nu este. 
Suntem departe. Aici trebuie sa intelegem ca, la nivel 
european, exista o dezbatere privitoare la Recovery 
Fund. Pentru ca sunt destule state, in special cele net 
contributoare, care nu agreeaza ideea acordarii 

acestor sume de bani sub forma de granturi, sau cel 
putin proportia din banii care sunt imprumutati sa se 
acorde sub-granturi pentru ca atunci rambursarea 
creditului care este luat la nivel european pentru 
granturile respective, ce e grant nu mai dau statele 
inapoi, dar banii aia trebuie dati la un moment dat, 
rambursarea se va distribui conform ponderii in 
produsul intern brut european catre tari. Este o 
dezbatere. Nu stim care va fi suma totala sau cum vor 
fi alocati banii, cat vor fi alocati, ca credite, cat vor fi 
alocati ca granturi", a explicat seful Executivului.

"Din punctul nostru de vedere, noi sustinem acest 
program. Daca se ajunge ca o parte mai mare sa fie 
distribuita prin credite tot e bine pentru ca pe noi ne 
ajuta. Costul imprumutului care este luat la nivel 
european este mult mai mic din cauza ratingului 
foarte bun pe care-l are Uniunea Europeana. Din 
cauza asta, costul creditului fiind mai mic, si pentru 
noi costul e mai mic, in cazul in care se dau bani sub 
forma de imprumuturi. Daca se dau sub forma de 
granturi, multumim. E bine si sub forma de granturi 
pentru ca avem mare nevoie de granturi. Deci asta e 
Recovery Fund", a mai spus Orban.

"Recovery Fund este in dezbatere, e greu de 
estimat cand se va ajunge la o intelegere iar in ceea 

ce priveste momentul in care va deveni accesibil 
pentru statele membre, estimarile sunt ca practic 
posibilitatea de accesa bani din Recovery Fund cel 
mai probabil o sa fie incepand cu 1 ianuarie 2021", a 
continuat Orban.

Mai exista o schema de finantare in cadrul a ceea 
ce se numeste React EU, a adaugat premierul.  Prin 
intermediul React EU, spune Orban, Romania ar 
putea sa beneficieze de o finantare suplimentara de 
aprox. 1,5 miliarde de euro, aprox. 120 de milioane 
de euro anul acesta, 1.2 miliarde anul viitor si restul in 
2022. 

"Si mai este, de asemenea, programul SURE. 
Este tot sub forma de credit. Statele depun o 
garantie. Romania a trebuit sa depuna o garantie de 
400 de milioane de euro. Banii sunt acordati sub 
forma de credit si banii sunt utilizati pentru masuri 
active: somaj tehnic, program flexibil de munca, 
pentru cheltuieli sanitare. Romania poate sa 
acceseze sume de pana in 5 miliarde de euro", a 
punctat premierul.

"Deja noi am facut toti pasii rapid, am modificat 
legea datoriei publice, normele metodologice, am 
luat decizia de constituire a garantiei astfel incat sa 
putem accesa cat mai rapid pentru ca avem masuri 
active pe care vrem sa le finantam din programul 
SURE. Va dau un exemplu, masura pe care am 
adoptat-o de a plati 41,5% din salariul brut pentru 
fiecare persoana care a fost in somaj tehnic si care 
revine in activitate la compania unde a lucrat. Asta 
este o masura pe care o putem deconta prin 
programul SURE", a explicat Orban.

"Inca nu stim cu precizie cati bani vom avea in 
bugetul 2021-2027, de cati bani va beneficia 
Romania in Recovery Fund si mai ales sub ce forma 
vom primi banii respectivi, sub forma de grant sau 
sub forma de imprumut, stim ca putem accesa bani 
din programul SURE si stim ca vom putea accesa din 
React-EU", a incheiat Ludovic Orban.

Cum și-a propus Guvernul să negocieze și să gestioneze 
împrumuturile nerambursabile de la UE

Confesiunile lui DragneaPSD dă iar atacul la Consiliul Concurenței, 
la doar trei săptămâni după ce Curtea Constituțională

 a respins o propunere similară



(urmare  din  pagina  1)
După cum se știe, potrivit informațiilor 

furnizate de Ministerul Agriculturii, anul trecut, 
apicultorii români au primit un ajutor de minimis 
de 20 de lei / familie de albine pentru 
compensarea efecte lor  fenomenelor  
hidrometeorologice nefavorabile manifestate 
în perioada martie - mai 2019 asupra sectorului 
apicol. Valoarea totală a schemei de ajutor de 
minimis acordată anul trecut  apicultorilor a fost 
de 37 milioane de lei. Conform unor surse din 
cadrul Ministerului Agriculturii, ajutorul de 
minimis promis apicultorilor pentru acest an va 
fi, ca și anul trecut, în valoare de 20 de lei pentru 
fiecare familie de albine. 

Ca și anul trecut,  vor beneficia de ajutor de 
minimis:

- apicultorii persoane fizice care dețin 

atestat de producător emis în baza Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieței produselor din sectorul 
agricol, cu modificările și completările 
ulterioare, valabil la data depunerii cererii;

-apicultorii, persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale și întreprinderi 
familiale, constituite potrivit Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale și întreprinderile familiale, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 
182/2016;

- apicultorii persoane juridice, precum și 
oricăror forme asociative cu sau fără 
personalitate juridică constituite conform legii.  

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Începând cu data de 1 iulie 2020 programul pentru Relații 
cu publicul  al Casei Județeane de Pensii Teleorman se va 
desfășura astfel:

- Luni: 8:30 - 16:00
- Miercuri: 8:00 – 16:00
- Vineri: 8:30 – 13:00

Persoanele interesate vor putea depune documente 
privind stabilirea pensiei (dosare cazuri noi), recalcularea 
pensiei, vocații la pensie, solicitări de documente și copii de 
pe documente din dosarele de pensie, ajutoare de deces, 
petiții precum și alte documente referitoare la dosarele de 
pensie. 

Precizăm că pentru accesul în sălile de relații cu publicul 
este necesară purtarea măștii de protecție, iar persoanele 
sunt rugate să păstreze distanțarea socială ținând cont de 
indicațiile personalului.

B.P.

Ministrul agriculturii, Adrian Oros 

Și în acest an, apicultorii vor primi bani pentru 
compensarea pierderilor de venit

Primăriile, scutite de la plata tarifelor 
pentru înregistrarea imobilelor în cartea funciară 

1300 de teleormăneni se află în
 izolare, iar 6 în carantină

(urmare  din  pagina  1)
Actul  normativ a intrat deja 

în vigoare, începând cu data 
de 26 iunie 2020. Între 
modificările făcute  se află și 
instituirea de gratuități pentru 
u n i t ă ț i l e  a d m i n i s t r a t i v  
teritoriale și instituțiile din 
administrația publică centrală 
și locală. Astfel, primăriile și 
instituțiile publice centrale și 
locale  sunt  scutite de la plata 
tarifelor, atât în regim normal, 
cât şi în regim de urgenţă,  
pentru înregistrarea imobilelor 
a p a r ţ i n â n d  u n i t ă ț i l o r  
administrat iv  ter i tor ia le,   
precum şi a celor aflate în 

pa t r imon iu l  s t a tu l u i  î n  
evidenţele de cadastru şi carte 
funciară.  

Reamintim faptul că prin 
Programul  Naț iona l  de  
Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023 toate proprietățile - 
terenuri agricole sau cu altă 
destinație și construcțiile 
aparținând cetățenilor  sunt 
înregistrate gratuit  în Sistemul 
integrat de cadastru și carte 
funciară. 

Lucrările de cadastru prin 
PNCCF se derulează la nivelul 
întregii localităţi sau la nivel de 
sector cadastral, prin lucrări 
contractate de către ANCPI și 

de primării. Programul este 
finanțat din veniturile proprii 
ale Programului Național de 
Cadastru și Carte Funciară 
2015-2023 – peste patru 
miliarde de lei, precum  și din 
fonduri externe,  însumând  
peste 300 de milioane de euro,  
obținute prin Programul 
Operațional Regional.  O 
contribuție la realizarea 
lucrărilor de cadastrare a 
imob i le lo r  ș i  î nsc ie rea  
acestora în sistemul  național 
de cadastru și carte funciară  
poate fi bugetul local al 
primăriilor. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
Specialiștii spun că acestea apar între două 

și chiar 14 zile de la infectarea cu SARS- COV-
2.

Până acum, simptomele recunoscute oficial 
pentru noul coronavirus erau tusea, febra sau 
frisoane, oboseala, durerile musculare, 
dificultăți de respirație, durere de cap, 

pierderea mirosului sau gustului și durerea în 
gât.

Te l e o r m ă n e n i i  p o t  a p e l a  p e n t r u  
recomandăr i  l a  l i n ia  TELVERDE –  
0800.800.358. Numărul TELVERDE nu este un 
număr de urgență, este o linie telefonică 
alocată strict pentru informarea cetățenilor.

C.C.D.

Municipiul Turnu Măgurele 
implementează în parteneriat 
cu Municipalitatea Pleven 
proiectul „Drumul Memoriei: 
P r o d u s e  t u r i s t i c e  
transfrontal iere durabi le 
pentru Parcul Memorial  
„Grivitsa” și Cetatea „Turnu 
Măgurele”, cod ROBG-397”, 
care face parte dintr-un proiect 
integrat de restaurare și 
c o n s e r v a r e  a l  S i t u l u i  
Arheologic– Cetatea Turnu.

După etapa în care s-au 
executat lucrări de amenajare, 
consolidare, conservare și 
restaurare a sitului arheologic 
Cetatea Turnu (etapa 1– 

proiect „Podurile timpului: o 
abordare integrată pentru 
îmbună tă ț i r ea  u t i l i ză r i i  
durabile a patrimoniului 
cultural transfrontalier Turnu 
M ă g u r e l e - N i k o p o l e ” ) ,  
urmează etapa a doua, în care 
se vor realiza lucrări de 
amenajare arhitecturală și 
peisageră a sitului (etapa 2– 
proiect „Drumul Memoriei: 
P r o d u s e  t u r i s t i c e  
transfrontal iere durabi le 
pentru Parcul Memorial  
„Grivitsa” și Cetatea „Turnu 
Măgurele”).

Pentru execuția lucrărilor 
de amenajare arhitecturală și 

peisageră a sitului arheologic 
Cetatea TURNU- etapa 2, 
f inanțate pr in  pro iectu l  
„Drumul Memoriei: Produse 
tur ist ice transfrontal iere 
durab i le  pen t ru  Parcu l  
Memorial „Grivitsa” și Cetatea 
„Turnu Măgurele”, cod ROBG-
397”, a fost încheiat contractul 
de lucrări nr. 14482 din 
19.06.2020, prestator S.C. 
CIVIL DESIGN CONSTUCT 
SRL.

Valoarea achiziției este de 
2.525.705,62 lei fără TVA, iar 
procedura aplicată este  
procedură simplificată.

Cornelia RĂDULESCU

Lucrări de amenajare 
arhitecturală și peisageră a sitului 

arheologic Cetatea Turnu

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a vorbit, luni, într-o postare 
pe contul său de Facebook, despre succesul programului IMM 
Invest, pe care l-a catalogat ca fiind incontestabil. Potrivit 
ministrului, programul a fost accesat de 8.368 de firme, iar 
volumul creditelor acordate a ajuns la 7,2 miliarde de lei, şi 
reprezintă 10,5% din stocul total de credite în lei pentru 
companii.

"Succesul IMM Invest incontestabil!Până acum: 8368 de 
firme!!! 7,2 miliarde lei credite acordate!!! Un record absolut! 
Deja creditele prin IMM Invest reprezintă 10,5% din stocul total 
de credite în lei pentru companii. Anul trecut rata lunară de 
creştere a stocului de credite pentru companii era de 
aproximativ un miliard de lei pe lună. Aşa cum anticipam, IMM 
Invest, lansat de guvernul PNL, este cel mai important program 
pentru IMM-uri din ultimii 30 de ani", scrie Cîţu, pe pagina sa de 
Facebook.

Recent, premierul Ludovic Orban declara, la finalul unei 
întrevederi cu reprezentanții întreprinderilor mici şi mijlocii, că 
programul IMM Invest va fi un succes”

"Încercăm să mobilizăm toate resursele financiare care vin 
de la nivel european pentru a susţine un program cât mai amplu 
de granturi care să fie acordate IMM-urilor. Trebuie să ştiţi că, 
până în prezent, România nu a primit efectiv sume de bani 
suplimentare faţă de banii alocaţi în cadrul bugetului UE 2014-
2020. Chiar dacă am primit veşti bune de la nivel european (...) 
practic noi, pentru a operaţionaliza rapid scheme de granturi 
către IMM-uri, trebuie să ne bazăm pe resursele pe care le 
avem astăzi disponibile. Avem un mare număr de companii 
care folosesc acest sistem şi încercăm să dăm un semnal de 
susţinere şi pentru aceste mici companii pentru care vom aloca 
100 de milioane de euro”, afirma şeful Guvernului.

Programul Casei 
Județeane de Pensii 

Teleorman de la 1 iulie

Florin Cîțu: Succesul IMM 
Invest INCONTESTABIL
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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



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

În județul Teleorman, un număr de 137 elevi au 
depus 163 de contestații, dintre care 93 la 
disciplina Limba și literatura română și 70 la 
Matematică. 

După soluționarea contestațiilor, situația pe 
discipline este următoarea: Limba și literatura 
română: rate de promovabilitate s-a modificat de 
la 75,91% la 76%, iar 67 de candidați (față de 65 
înainte de contestații) au fost notați cu 10 (zece); 
Matematică: rata de promovabilitate s-a modificat 
de la 53,83% la 54,04%, iar 35 de candidați (față 
de 32 înainte de contestații ) au fost notați cu 10 
(zece).

Pe medii, procentul de promovabilitate a 
rămas neschimbat, 63,63%, iar 11 candidați au 
obținut media 10 (zece).

Referitor la influența asupra mediei, în urma 

soluționării contestațiilor s-a constatat că 87 medii 
au crescut, 7 medii au rămas neschimbate, iar 43 
medii au scăzut.

Examenul de evaluare  națională pentru elevii 
clasei a VIII-a  reprezintă modalitatea de evaluare 
sumativă externă  a competențelor dobândite pe 
parcursul învățământului gimnazial.

Media de admitere în liceu constituie criteriu 
pentru admiterea în învățământul liceal de stat, 
fiind media ponderată între media generală 
obținută la evaluarea națională (cu o pondere de 
80%) și media generală de absolvire a claselor din 
gimnaziu (cu o pondere de 20%).

Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de 
către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții 
acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se 
va derula în perioada 2–6 iulie și va fi urmată de 
repartizarea computerizată în învățământul liceal 
de stat (10 iulie).

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Omenirea încearcă de câteva luni să afle tot mai multe 
informații despre coronavirus, cum acționează, ce organe 
atacă, dar și să găsească un leac. Oamenii de ştiinţă se 
află abia la începutul acestui proces. Ei descoperă pe zi 
ce trece problemele de sănătate cauzate de SARS-CoV-
2. Unele ar putea avea efecte persistente asupra 
pacienţilor şi a sistemelor medicale timp de mulţi ani de 
acum înainte, potrivit unor medici şi experţi în maladii 
infecţioase, citaţi de Reuters.

Pe lângă afecţiunile respiratorii care îi fac pe pacienţi 
să întâmpine mari dificultăţi atunci când respiră, 
coronavirusul care provoacă maladia COVID-19 atacă 
multe sisteme de organe, provocând în anumite cazuri 
distrugeri catastrofale.

 „Credeam că era doar un virus respirator. S-a dovedit 
că atacă însă şi pancreasul. Atacă şi inima. Atacă şi 
ficatul, creierul, rinichii şi alte organe. Nu am înţeles 
aceste lucruri la început”, a declarat medicul Eric Topol, 
cardiolog şi directorul Scripps Research Translational 
Institute din La Jolla, din California, potrivit Agerpres.

Pe lângă dificultăţile respiratorii, pacienţii cu COVID-
19 pot experimenta tulburări de coagulare a sângelui, 
care pot să ducă la accidente vasculare cerebrale, dar şi 
la inflamaţii severe, care afectează apoi numeroase 
organe interne.

Noul coronavirus poate, de asemenea, să cauzeze 
complicaţii neurologice, care variază de la migrenă, 
ameţeală şi pierderea gustului şi a mirosului până la 
convulsii şi stări de confuzie.

În plus, recuperarea poate fi lentă, incompletă şi 
costisitoare, cu un impact uriaş asupra calităţii vieţii 
pacientului.

Manifestările ample şi diverse ale COVID-19 sunt 
oarecum unice, afirmă medicul Sadiya Khan, cardiolog la 
Northwestern Medicine din Chicago.

În cazul gripei, oamenii cu boli cardiace preexistente 
sunt cei care prezintă riscuri mari de a suferi complicaţii 
medicale, a precizat ea. Ceea ce surprinde însă în cazul 
acestui nou tip de coronavirus este dimensiunea amplă a 
complicaţiilor pe care le provoacă în afara zonei 
plămânilor.

Guvernul  a aprobat o 
hotărâre care prevede că, 
începând cu luna iulie 2020, se 
generează și se rescriu noi 
cert i f icate digitale pentru 
cardurile naționale de asigurări 
de sănătate emise până la data 
de 31 decembrie 2014.

Termenul de valabilitate al 
acestor carduri este de 7 ani de 
la data rescrierii certificatului.

Această reglementare vine în 
contextul în care valabilitatea 
certificatelor inscripționate pe  
cardurile naționale de asigurări 
de sănătate ar fi expirat în anul 
2020 pentru aproximativ 4,2 
milioane de carduri,  urmând ca 
în anul 2021 să expire alte 10 
milioane de carduri.

Costurile acestei soluții sunt 
în valoare de aproximativ 550 
mii lei, față de 165,4 milioane lei, 
cât ar fi costat retipărirea a 14,2 
milioane de carduri de sănătate.

Hotărârea aprobată de 
Guvern degrevează bugetul 

Ministerului Sănătății pentru anii 
2020 –2021 de cheltuielile de 
tipărire a cardurilor a căror 
valabilitate expiră în această 
perioadă, precum și bugetul 
Fondului național de asigurări 
soc ia le  de  sănă ta te  de  
cheltuielile aferente distribuției 
acestora.

Scrierea noului certificat pe 

CIP-ul cardului se va face în 
mod automat.

L a  n i v e l u l  a p l i c a ț i e i  
furnizorului de servicii medicale, 
în  momentul  in t roducer i i  
cardului în cititor, sistemul va 
detecta certificatul expirat și îl va 
înlocui fără nicio intervenție a 
furnizorului.

Cornelia RĂDULESCU

În urma contestațiilor, 

Avem 11 elevi cu media 10 la Evaluarea 
Națională, în Teleorman

Prima etapă pentru înscrierea elevilor în 
învățământul profesional, dual a început luni, pe 29 
iunie și durează până pe 3 iulie, apoi continuă în 
perioada 6-7 iulie 2020, potrivit calendarului admiterii.

Din cauza situaţiei speciale din acest an şcolar, 
cauzată de criza sanitară COVID 19, opţiunile elevilor 
pentru o unitate de învăţământ care are ofertă pentru 

învăţământul profesional şi calificările din oferta 
acesteia se completează de către candidaţi asistaţi 
de diriginţi/ cadrele didactice din unitatea de 
învăţământ gimnazial la care elevul a făcut clasele V-
VIII, pe baza unei programări pe zile şi ore a tuturor 
elevilor, potrivit alegetidrumul.ro.

Înscrierea candidaţilor la unităţile de învăţământ 
pentru care au optat se realizează numai de către 
unităţile de învăţământ gimnazial prin transmiterea 
electronică la unităţile de învăţământ care au ofertă 
pentru învăţământul profesional a fişelor de înscriere 
a candidaţilor, însoţite de foile matricole.

Candidaţii nu se prezintă şi nu depun personal 
documentele de înscriere la unităţile de învăţământ 
profesional pentru care optează.

Pentru anul şcolar 2020-2021 se vor aloca locuri 
distincte peste numărul de locuri repartizat 
respectivelor unități de învățământ pentru elevii cu 
cerințe educaționale speciale (CES). Modificarea 
este menţionată în OMEC nr. 4617/22.06.2020, 
publicat în Monitorul Oficial nr. 545/25.06.2020. 
Repartizarea candidaților pe aceste locuri se 
realizează de către Comisia de admitere județeană/ 
Comisia de admitere a municipiului București, în baza 

unei proceduri stabilite de Comisia națională de 
admitere.

Absolvenţii clasei a VIII-a pot opta pentru 
continuarea studiilor în anul şcolar 2020-2021 în: 
Învăţământul profesional; Învăţământul dual; 
Învăţământul liceal tehnologic.

Formarea elevilor în învăţământul profesional şi în 
învăţământul dual este susţinută din punct de vedere 
financiar prin bursa profesională care se acordă 
pentru fiecare elev în cuantum de: 200 lei lunar (de la 
bugetul de stat), dacă elevul este înscris la 
învăţământul profesional; 400 lei lunar (200 lei de la 
bugetul de stat şi 200 de lei de la operatorul economic 
cu care elevul încheie un contract individual de 
practică), dacă elevul este înscris la învăţământul 
dual.

A doua etapă de înscriere a elevilor în 
învăţământul profesional şi în învăţământul dual se va 
derula în perioada 24 iulie – 4 august 2020.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020-2021 
pentru învăţământul profesional, pentru învăţământul 
dual şi pentru învăţământul liceal tehnologic este 
disponibilă pe site-ul alegetidrumul.ro.

CAS Teleorman:

 A fost prelungită cu 7 ani valabilitatea cardurilor 
naționale de sănătate emise până

 la 31 decembrie 2014

Au început înscrierile pentru admiterea în învățământul profesional și dual

Lista organelor atacate 
de coronavirus
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În ultimul timp unele firme de courierat invocă un motiv 
plauzibil în ceea ce privește întârzierea livrării coletelor, cum 
că: „au fost prea multe colete de livrat”, deși în contract este 
menționat clar, cum că un produs livrat sau comandat prin firma 
„X”, va fi livrat în 24 de ore lucrătoare. Dar cum se face că un 

colet expediat prin firma „FAN Courier” către mine în data de 
”luni, 22 iunie”, să ajungă la mine în data de „vineri, 26 iunie”, (și 
asta după ce m-am deplasat în scaunul cu rotile până la sediul 
firmei FAN Courier, circa 6 Km, unde o „șefă” l-a sunat pe 
distribuitor și „l-a rugat în mod expres”, să-mi aducă coletul în 
cursul acelei zile, când de fapt coletul trebuia să-l primesc a 
doua zi, 23 iunie, după cum reiese din sms-ul primit în 
dimineața acelei zile. Fără comentarii!

Mihail TĂNASE

- Cum se prezintă astăzi pacientul? întreabă doctorul pe 

asistentă.

- De-abia aşteaptă să se întoarcă acasă la soţia sa.

- Aha! Tot mai delirează...

***

Un viitor tată se plimba agitat pe coridorul maternităţii. 

În sfârşit, zăreşte doctorul ieşind din sala de naşteri.

- Doctore, linişteşte-mă! Spune-mi, e băiat?

- Da, cel din mijloc.

Pastila de râs

Potrivit unui nou studiu publicat în The 
Astrophysical Journal, ar putea exista zeci de 
civilizații extraterestre ascunse în galaxia 
noastră. Cercetătorii susțin că toate sunt 
capabile de comunicare.

 „Ar putea exista câteva zeci de civilizații 
active în galaxia noastră. Trebuie să ținem 
minte și că viața inteligentă are nevoie de 5 
miliarde de ani pentru a se forma pe alte 
planete, la fel ca și pe Terra”, a declarat 
Christopher Conselice, profesor de astrofizică 
la Universitatea din Nottingham și autorul 
principal al noului studiu.

Oamenii de știință spun că noile cercetări 
sugerează că numeroase civilizații avansate 
tehnologic s-ar afla în galaxia Calea Lactee.

„Am calculat că ar trebui să existe în jur de 
36 de civilizații active în galaxia noastră”, a mai 
spus Tom Westby, autor al studiului și asistent 
universitar.

Estimările anterioare s-au bazat pe păreri și 
presupuneri, fapt care poate face ca cifrele 
exacte să „varieze în mod substanțial”, potrivit 
asistentului universitar. Însă astronomii spun 
că estimările lor au luat în considerare ultimele 
cercetări.

„Noul nostru studiu simplifică aceste 
presupuneri folosind ultimele date disponibile, 
ceea ce ne oferă un număr estimativ mai 
concret al civilizațiilor din galaxia noastră”, a 
mai adăugat Westby.

Totuși, dezamăgirea majoră din noile 
cercetători este că cea mai apropiată civilizație 
extraterestră ar fi la o distanță de 17.000 de ani 
lumină față de Pământ. De asemenea, este 
posibil ca alte civilizații inteligente să fi dispărut 
deja.

Însă, găsirea vieții inteligente ne-ar putea 
oferi indicii importante despre omenire, scrie 

Futurism.
 „Dacă vom descoperi că viața inteligentă 

este des întâlnită, asta ar însemna că civilizația 
noastră ar putea exista mai mult timp decât am 
anticipat inițial. Totuși, dacă nu găsim civilizații 
active în galaxia noastră, asta ar fi un semn rău 
pentru existența noastră pe termen lung”, a 
explicat Christopher Conselice, autorul 
principal al studiului și profesor la Universitatea 
din Nottingham.

De fapt, în timp ce căutăm viață 
extraterestră, ne descoperim propriul destin și 
propria soartă”, a mai adăugat acesta.

Deși este deocamdată doar o teorie, 
Conselice crede că viața extraterestră ar fi 
foarte similară cu cea de pe Terra. „Nu am fi 
chiar foarte șocați să îi vedem”, a spus 
cercetătorul.

Echipa de cercetători a mai adăugat că 
civi l izația noastră ar trebui să mai 
supraviețuiască timp de încă 6.120 de ani 
pentru a comunica cu o civilizație extraterestră. 
„S-ar afla la o distanță foarte mare. 17.000 de 
ani lumină este ce am calculat noi pentru cea 
mai apropiată. Dacă găsim ceva mai aproape, 
asta ar însemna că omenirea are o șansă mai 
crescută de supraviețuire pe termen lung”, a 
subliniat Conselice.

Peste jumătate din cele 360 de specii de broaşte ţestoase din 
lume sunt ameninţate cu dispariţia, conform unui studiu publicat 
în jurnalul Current Biology şi realizat de 51 de experţi.

În lipsa unor măsuri de interzicere sau restricţionare a 
comerţului cu broaşte ţestoase, numeroase specii vor dispărea 
definitiv în următorii ani.

Doar o interzicere a comerţului cu animale sălbatice poate 
ajuta la protejarea speciilor periclitate, au avertizat autorii 
studiului.

Sute de mii de broaște țestoase și țestoase sunt colectate în 
fiecare an pentru comerțul cu animale sălbatice. Testoasele sunt 
specii cu viață lungă și cu creștere lentă, ceea ce înseamnă că 
nu se pot reproduce suficient de repede pentru a reface 
populațiile luate din sălbăticie. Trei specii de broaște țestoase au 
dispărut în ultimele două secole, dar acest număr va urca dacă 
comerțul nu va fi restricționat.

În luna mai, autorităţile mexicane au confiscat 15.000 de 
broaşte ţestoase care urmau să fie traficate în China. În 2018, 
circa 18.000 de ţestoase au fost confiscate în Madagascar în 
doar câteva luni.

”Multe specii de ţestoase trăiesc foarte mult timp şi depun 
doar câteva ouă. Acest lucru înseamnă că astfel de specii pot 
dispărea într-un timp foarte scurt dacă sunt capturate exemplare 
femele aflate la maturitatea sexuală”, a explicat cercetătorul 
Uwe Fritz de la societatea Senckenberg din Dresda.

Broaştele ţestoase se numără printre animalele aflate pe cale 
de dispariţie la nivel mondial. Programele de înmulţire pot ajuta 
anumite specii, au declarat cercetătorii care au îndemnat lumea 
să acţioneze rapid, înainte de a fi prea târziu.

Studiul reiterează rolurile esențiale ale țestoaselor în 
ecosistemele lumii. Acestea oferă servicii critice, cum ar fi fluxul 
de energie, reciclarea nutrienților, scobirea, dinamica solului și 
dispersia semințelor în ecosistemele terestre, de apă dulce și 
marine în care apar.

România reală
În ziua de azi șefii 

nu mai ascultă de subalterni 

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

Te asteptam in echipa noastra! 
Avem locuri disponibile in cadrul Companiei noastre!
Ce trebuie sa faci tu? 
- sa fii serios, prompt si atent la detalii
- sa respecti sarcinile primite si sa te poti concentra la ele indiferent de situatie
- absolvent, minim dе liceu
- sa te poti lucra independent la PC
- sa iti pastrezi calmul în momente de stress
- disponibil pentru lucrul in ture, full time 8 ore/zi sau  part time 4 ore/zi.
Locul de munca este in orasul tau -  Alexandria.
Salariul este 1500 lei net pentru full time 
Trimite-ne un CV si te vom contacta in cel mai scurt timp: Any.kalin@mycostmaster.com ; 

telefon 0766506193.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „Conductă de amestec țiței fibră de sticlă de la sonda 
2369 Preajba Nord la Parc 8 Gratia”, propus a se realiza în comuna Siliștea, județul 
Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC OMV PETROM SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „Conductă de amestec țiței fibră de sticlă de la sonda I2 
Preajba Nord la Parc 8 Gratia”, propus a se realiza în comuna Gratia, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

Peste 
jumătate dintre ţestoasele 

lumii sunt ameninţate 
cu dispariţia

Noi cercetări arată că în jur de 36 de civilizații 
extraterestre ar exista în galaxia noastră



1859: Acrobatul francez Charles Blondin a traversat 
cascada Niagara, mergând pe o funie.

1900: S-a născut Gheorghe Vrănceanu, matematician 
român, membru al Academiei Române (d. 1979).
1905: Albert Einstein publică lucrarea „Asupra 

electrodinamicii corpurilor în mişcare", cunoscută astăzi 
ca teoria relativităţii.
1919: A murit John William Strutt Rayleigh, fizician 

englez, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 1904 
(n. 1842).
1934: A avut loc, în Germania, masacrul împotriva 

liderilor asociaţiilor politice rivale lui Hitler („Noaptea 
cuţitelor lungi").
1973: Cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 

XX (6 min 20 s).
Ziua învăţătorului (tradiţională 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 in Irlanda 
14:00 Telejurnal 15:00 Maghiara de 
pe unu 17:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:00 Nadine 18:50 
Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 21:10 
Seddulbahir: între zidurile mării 
22:25 Jocurile timpului 23:45 
Telejurnal 00:35 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Iunie

Este bine sa acorzi 
a t e n t i e  r e l a t i i l o r  
parteneriale, mai ales 
relatiei cu partenerul de 
v i a t a .  I z b u c n i r i l e  
a c e s t u i a  p o t  f i  
s p e c t a c u l o a s e  p e  
a locur i .  Posib i l  ca 
bugetul comun sa fie 
marul discordiei. 

Sanatatea este 
vulnerabila în aceste 
zile. Este posibil sa te 
afunzi in activitati de 
rut ina. Rezerva-t i  
m o m e n t e  p e n t r u  
o d i h n a ,  d i s c u t i i  
amicale sau plimbari 
in aer liber. 

Esto predispus la 
discutii aprinse cu 
persoana iubita sau 
copiii. Cei dragi au 
alte planuri de viata, 
in care este posibil ca 
tu sa ai un loc secund. 
Fi i  intelegator si  
accepta-i! 

Este multa forfota 
in plan familial. Se 
recomanda prudenta, 
deoarece există riscul 
dec lansa r i i  uno r  
conflicte pe termen 
lung. Verifica periodic 
sursele de foc si de 
aer din spatiul locativ. 

R e u n i u n i l e  c u  
p e r s o a n e l e  d i n  
anturajul apropiat 
s u n t  f o a r t e  
interesante in această 
zi. Fii prudent si evita 
provocarile celorlalti! 
Calatoriile pe distante 
scurte pot fi frecvente.

Se int rezaresc 
cheltuiel i  majore. 
E s t e  p o s i b i l  c a  
partenerul de viata 
sa-ti solicite sprijinul 
financiar. Fii prudent 
si analizeaza situatia 
pe indelete. Evită 
situațiile conflictuale!

O  z i  p o t r i v i t ă  
activitatilor relaxante. 
Starile tale de spirit 
sunt fluctuante, iar 
s a n a t a t e a  e s t e  
vulnerabi la. Evita 
provocarile, eforturile 
de orice fel si discutiile 
ample. 

Ingrijeste-te mai 
mult în aceste zile! Se 
pot evidentia afectiuni 
legate de segmentele 
capului si sistemului 
r e n a l .  N u  e s t e  
momentul favorabil 
pentru concluzii si 
decizii.

S u n t  m o m e n t e  
bune pentru a-ti revizui 
relatiile cu prietenii, dar 
si planurile personale 
si profesionale. Sunt 
posibile multe surprize 
din partea unoroameni 
a p r o p i a t i  s i  d e  
incredere. 

BERBEC

S u r p r i z e  
interesante vor fi in 
plan socio-profesional. 
A l ege - t i  cu  g r i j a  
vorbele, fii modest si 
nu-ti depasi limitele! Ai 
incredere ca poti face 
fata oricarei provocari, 
oricât de grele. 

Oboseala psihica 
isi va face simtita 
prezenta. Revizuieste-
ti sistemul valorilor 
morale si spirituale. 
Seara aceasta este 
potrivită pentru un film, 
o piesă de teatru sau 
lectura.

Este posibi l  sa 
a p a r a  f a v o r u r i  
substantiale din partea 
colaboratorilor sau a 
partenerului de viata. 
Dincolo de aparente 
exista intelesuri pe 
care ar fi bine sa le 
studiezi pe indelete. 

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 fierbinți 
21:30 Categoria grea în 
acțiune 23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Minciuni adevărate 
02:30 Superspeed la Pro TV 

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 00:00 Observator – 
Sport 00:30 Xtra Night Show 
01:30 Dragoste de tată 02:30 
În puii mei

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
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 Roata norocului 00:00 
Știrile Kanal D 01:00 Puterea 
dragostei 03:45 În căutarea 
adevărului

07:20 Familia 10:00 Starea 
naţiei – Special 11:30 Secrete 
de stil 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Familia 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Basic – Instructia 22:00 
Starea naţiei 23:00 Focus din 
inima României 23:30 Trăsniți 
00:30 Basic – Instructia 02:30 
Cireaşa de pe tort 04:15 
Secrete de stil

08:30 Arunc-o pe mama din 
tren 10:30 La bloc 12:45 Singur 
acasă 4 14:30 Cartea junglei II 
16:15 Vechi prieteni 18:15 La 
bloc 20:30 Operațiunea de 
salvare: Punctul limită 22:15 
C o p a  d e  E l i t e  0 0 : 1 5  
Operațiunea de salvare: 
Punctul limită 02:00 Adevarul 
in tunecat  03:45 Ri tmur i  
nebune 05:00 La bloc

08:00 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 – Bătălia 16:00 Iubire 
dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 19:00 
Telejurnal 20:00 D'ale lu' Mitică 21:00 
Destine ca-n filme 22:00 Câştigă 
România! 23:00 Anatomia lui Grey 
23:55 Olimpiade de aur

07:25 Iubito, ne-am micşorat 
pe noi 08:35 Toată lumea știe 
10 :40  Austen land 12 :15  
Transformers: Exterminarea 
14:50 Cum scăpăm de Coana 
Mare? 16:30 Pavel, apostolul lui 
Hristos 18:15 Fără urmă 20:00 
Wild Rose 21:40 Jocul domnului 
Ripley 23:30 Băieți răi 2 01:50 
Hellboy - Eroul scăpat din Infern 
03:45 Un gigolo de doi bani

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

30 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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CFR Cluj - Universitatea 
Craiova 2-3. Trupa lui  
Cristiano Bergodi s-a impus 
pe terenul liderului și a 
relansat lupta la titlu din Liga 
1. După meci, fanii olteni i-au 
răsplătit pe jucătorii care au 
legat trei victorii consecutive 
în campionat.

Sute de fani olteni s-au 
strâns aseară la Aeroportul 
Internațional Craiova, în ciuda 
faptului că ora era una destul 
de târzie și urma o zi de luni.

De această dată, jucătorii 
Craiovei nu au mai intrat în 
contact cu suporterii, care s-
au af la t  la  o d is tanța 
considerabilă de aceștia. 
După ce au cântat alături de 
galerie, fotbaliștii s-au urcat în 
autocar, însă au fost urmăriți 
de suporterii dornici să 

continue sărbătoarea.
Materialele pirotehnice și 

scandarea "Faceți-ne o 
bucurie, aduceți titlu în 
Bănie!" au fost nelipsite de la 

sărbătoarea Universității 
Craiova, care speră să aducă 
trofeul în oraș după o pauză 
de aproape 30 de ani.

Universitatea Craiova, 
avantaj în lupta la titlu

Cu 5 runde înainte de final, 
CFR Cluj rămâne lider în Liga 
1, cu 36 de puncte, la doar o 
lungime în fața Universității 
Craiova. Podiumul este 
completat de FCSB, care are 
27 de puncte și un meci mai 
puțin.

Craiova are un avantaj 
important față de CFR Cluj în 
lupta la titlu. Va juca meciurile 
cele mai tari, cu FCSB și 
returul cu ardelenii pe propriul 
teren. Cu trupa lui Dan 
Petrescu se va întâlni în 
ultima etapă, când se va 
putea juca cu titlul pe masă.

Oltenii ar avea și un 
avantaj în plus, dacă de la 1 
iulie se vor mai relaxa 
măsurile și fanii vor fi lăsați, în 
număr limitat, să vină la 
meciuri.

SPORT

Ion Gheorghe (20 de ani) a marcat golul victoriei celor de 
la FC Voluntari împotriva lui Dinamo. Ilfovenii s-au impus în 
”Ștefan cel Mare” cu 1-0.

Mijlocașul a evoluat în perioada junioratului pentru 
Dinamo și spune că nu mai are sentimente pentru echipa 
care îl poate transfera de la FC Voluntari pentru 50.000 de 
euro.

Ion Gheorghe: ”Am jucat 13 ani aici și am fost trimis să mă 
antrenez singur”

”N-am niciun sentiment aparte pentru această echipă în 
momentul de față. Am jucat 13 ani aici și când a fost să mi se 
dea șansa să joc, am fost trimis să mă antrenez singur. Am 
venit să-mi fac treaba la echipa Voluntari și mă bucur că am 
câștigat astăzi.

A fost o căldură infernală, abia puteai să respiri. N-am 
venit să-mi iau revanșa, am venit să dau gol, să câștige 
echipa și să urcăm cât mai sus în clasament.Dinamo nu 
merită să fie pe ultimul loc, sunt sigur că într-un final o vor 
scoate la capăt”, a spus Ion Gheorghe, la finalul partidei cu 
Dinamo.

Dan Petrescu a surprins la finalul partidei din Gruia prin 
starea sa extrem de calmă. ”Bursucul” a vorbit însă de 
probleme interne la club, care au afectat echipa, dar și de 
problemele de arbitraj.

Tehnicianul campioanei a reclamat două faze, care ar fi 
putut schimba soarta partidei. S-a consolat însă cu faptul că se 
află la prima înfrângere, din 37 de partide pe banca CFR-ului, 
pe propriul teren. 

”Au fost multe ocazii, am revenit de la 0-2. A fost o 
săptămână agitată, cu multe probleme și jucătorii nu au reușit 
să se concentreze iar asta s-a văzut și cum am început meciul.

Apoi, am avut un penalty clar la Costache, în minutul 6. La 
golul doi, dacă era VAR în România, s-ar fi dat ofsaid, pentru 
că a fost ofsaid. Apoi am revenit extraordinar. Eram pe punctul 
de a face schimbări, pentru că eram dezechilibrați la mijloc, 
era 2-2 și forțam victoria, dar și această regulă cu U21 mă face 
să aștept.

Dacă făceam mai repede schimbarea... Apoi am luat golul 
trei și asta ne-a costat”, a spus Petrescu, după meci.

”Bursucul” și-ar fi dorit însă să bifeze un record și să ajungă 
la 40 de meciuri de invincibilitate pe banca ardelenilor.

”A fost prima mea infrângere, în 37 de meciuri disputate 
acasă. Îmi pare rău. Voiam să bifez un record, să fie 40! Asta-i 
viața. Nu e așa de grav dacă pierzi un meci, la 36, nu?

Egalul era un rezultat meritat, totuși”, a mai spus Dan 
Petrescu.

Dinamo, răpusă
 de puștiul crescut în 

propria academie!

Dan Petrescu, supărat că 
a ratat un record pe 

banca CFR-ului

Alexandru Mățan a apucat 
să joace doar o jumătate de oră 
în meciul Dinamo - Voluntari.

Micuțul mijlocaș de 20 de 
ani a căzut secerat la pământ în 
minutul 29, după un atac brutal 
al lui Filip, care l-a lovit cu 
genunchiul în zona rinichilor.

Dinamovistul  a pr imit  
cartonaș galben, însă jucătorul 
de la Voluntari s-a resimțit. Cu 
toate că a primit îngrijiri 
medicale, Mățan a încercat să 
mai joace, dar nu a putut din 
cauza durerii și s-a prăbușit din 
nou pe gazon.

Medicii au intervenit iarăși și 
l-au scos pe targă de pe teren 
pe jucătorul care plângea de 
durere. În locul său a intrat 
Daniel Benzar.

A l e x a n d r u  M ă ț a n  e  
împrumutat de la Viitorul la 

Voluntari
A l e x a n d r u  M ă ț a n  e  

împrumutat de la Viitorul la 

Voluntari din septembrie 2019 
până la finalul acestui sezon.

De la venirea sa la gruparea 
ilfoveană, Mățan a evoluat în 

24 de meciuri oficiale și a dat 3 
pase decisive.

Potr iv i t  publ icaț iei  de 

specialitate Transfermarkt, 
cota lui Mățan este de 400.000 
de euro.

Jucătorii Craiovei, întâmpinați
 ca niște eroi de sute de fani: "Faceți-ne o 

bucurie, aduceți titlul în Bănie!"

Mățan, în lacrimi! A fost scos cu 
targa de pe teren după o intrare brutală 

a dinamovistului Filip
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