
O fetiță de doar 7 ani a 
murit pe loc după ce a fost 
lovită de un autoturism. 
M i c u ț a  î n c e r c a  s ă  
traverseze strada prin loc 
nepermis și fără să se 
asigure. 

O nouă dramă pe 
drumurile din județul 
Teleorman. Un copil ieșit 
la joacă se întoarce acasă 
între 4 scânduri.

”În această seară, în 
jurul orei 20:00, polițiștii au fost sesizați prin apel la numărul unic de urgență 112 
cu privire la faptul că pe raza comunei Măldăieni s-a produs un accident rutier 
soldat cu victime omenești.

(Continuare  în  pagina  2)

Ministerul Educației 
ș i  C e r c e t ă r i i  a  
centralizat și publicat 
rezultatele obținute la 
E x a m e n u l  d e  
Bacalaureat, sesiunea 
iunie- iulie2020.

Î n  j u d e ț u l  
Teleorman s-au înscris 
2446 candidați, dintre 
care 1784 sunt din 
promoția curentă, iar 
662 candidați sunt din 
promoțiile anterioare.

La cele trei probe scrise din cadrul Examenului de Bacalaureat au participat 
2284 candidați, 162 au absentat și 5 candidați au fost eliminați.

(Continuare  în  pagina  7)

În actuala campanie de seceriș, fermierilor din județul  
Teleorman, unul din cele mai importante bazine 
cerealiere ale ţării, le-a revenit misiunea de a recolta și 

depozita producţia de seminţe de pe 174.450 hectare 
cultivate cu grâu, 17.200 hectare de orz, 1.700  hectare 
orzoaică de toamnă, suprafețele cultivate cu secară și 
triticale, precum şi producţia rezultată de pe cele aproape 
14.000  hectare cultivate cu rapiţă pentru ulei.

Conform datelor informative transmise de fermieri la 

compartimentul de resort al Direcţiei pentru Agricultură 
Județene Teleorman, până la data de 30  iunie a.c. 
fermierii au reuşit să recolteze și pună la adăpost recolta 

de pe mai bine de 104.000 de hectare cultivate cu cereale 
păioase. Și asta în condițiile în care, în cea de-a doua 
parte a lunii iunie, în plină campanie de seceriș, zile de-a 
rândul ploile au făcut imposibilă continuarea acțiunii  de 
recoltare. 

(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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Promovabilitate de 52,19% la Bacalaureat, 
în Teleorman, doi candidați obținând media 10

În Teleorman, fermierii au recoltat grâul de pe 
o suprafață de 86.500 de hectare 

Centru de Tineret 
și străzi moderne

 în municipiul 
Turnu Măgurele

Un copil a fost spulberat de pe 
marginea drumului

Un autoturism s-a 
ciocnit de un tir! 

O persoană 
a murit, iar alta 

a fost încarcerată
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(urmare  din  pagina  1)
Din primele cercetări a 

reieșit faptul că, în timp ce un 
bărbat în vârstă de 24 de ani 
d in  comuna Mă ldă ien i  
conducea un autoturism pe 
DC42, pe raza localității de 
domiciliu, a acroșat un pieton 
c a r e  s - a r  f i  a n g a j a t  
n e r e g u l a m e n t a r  î n  
traversarea drumului, prin loc 

nepermis, fără a se asigura 
corespunzător.

În urma impactului a 
rezultat decesul pietonului, o 
minoră în vârstă de șapte ani, 
domic i l i a tă  în  comuna 
Măldăieni”, se arată într-o 
i n f o r m a r e  a  P o l i ț i e i  
Teleorman.

Rezultatul testării cu 
aparatul alcooltest a indicat 

faptul că, la momentul 
producerii evenimentului 
rutier, șoferul nu se afla sub 
influența băuturilor alcoolice.

Cercetările continuă, la 
finalizarea acestora urmând a 
f i  propusă soluț ie pr in 
Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Roșiori de Vede.

 C.C.DUMITRACHE

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan, între Piscul Negru şi 
Bâlea Cascadă, s-a deschis pentru toate categoriile de 
autovehicule începând de miercuri, ora 8:00, informează 
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere 
(CNAIR).

„Miercuri, 1 iulie 2020, începând cu ora 8:00, circulaţia rutieră 
pe Transfăgărăşan, între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă (km 
104+000 – km 130+800), se va deschide pentru toate 
categoriile de autovehicule, în intervalul orar 07:00-21:00. 
Pentru siguranţa participanţilor la trafic, circulaţia rutieră este 
interzisă pe timpul nopţii între orele 21:00 – 07:00. Facem apel 
la conducătorii auto să circule prudent, să adapteze viteza la 
condiţiile de trafic, mai ales având în vedere instabilitatea 
atmosferică ce duce la apariţia de fenomene meteorologice 
spontane care afectează vizibilitatea”, precizează CNAIR.

Pe de altă parte, compania de drumuri şi autostrăzi îi 
atenţionează pe cei care tranzitează acest sector de drum că, în 
ultima perioadă, este semnalată prezenţa urşilor în apropierea 
părţii carosabile şi îi sfătuieşte să nu se apropie de animale, să 
nu le hrănească şi să informeze imediat autorităţile de prezenţa 
acestora.

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 copil a fost spulberat de pe 
marginea drumului

Grav accident rutier produs pe drumurile 
din județul Teleorman. Un autoturism s-a izbit 
frontal de un tir. Impactul a fost atât de puternic 
încât autoturismul s-a făcut ”acordeon”. 
Șoferul a rămas prins între f iarele 
contorsionate. Din păcate pentru unul dintre 
pasageri nu s-a mai putut face nimic, medicii 
declarând decesul.

Accident rutier pe DN65A, între localitățile 
Putineiu și Băduleasca. Un autoturism s-a 
ciocnit violent de un tir. La sosirea echipelor de 
intervenție la fata locului au fost găsite 2 
victime, bărbați de peste 60 de ani, șoferul 
încarcerat, conștient, cu multiple traumatisme, 
iar cel de al doilea, pasagerul din dreapta, în 
stop cardiorespirator.

Conform protocolului, echipajul medical al 
Ambulanței Teleorman și paramedicii SMURD 
au efectuat manevre de resuscitare persoanei 
în stop cardiorespirator, însă fără niciun 
rezultat.

Cealaltă persoană a fost scoasă de 
pompieri cu ajutorul accesorii lor de 
descarcerare, ea având membrele inferioare 
prinse sub bordul mașinii. A fost preluată de 
echipajul medical, stabilizată și transportată la 
Spitalul Județean din Alexandria.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru 
ucidere din culpă. Aceștia au preluat cazul 
pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a 
produs accidentul.

C.C.DUMITRACHE

Camera Deputaților a 
adoptat, marți, decizional 
proiectul de lege al deputatei 
independente Oana Bîzgan, 
care mărește praguri le 
minime de pedeapsă pentru 
in f rac ț iun i le  de natură  
s e x u a l ă ,  a s t f e l  î n c â t  
persoanele condamnate să 
nu mai primească pedepse cu 
suspendare. De asemenea, 
concubinul mamei, care 
agresează copilul, nu va mai 
p r i m i  p e d e a p s ă  c u  
suspendare, ci detenție.

Inițiativa aduce modificări 
Codului Penal și celui de 
Procedură Penală, menite să 
crească limitele inferioare ale 
unor fapte precum viol, act 
sexual cu un minor, trafic de 
persoane, proxenetism, 
pornografie infantilă, astfel 
încât prădătorii sexuali să 
primească pedepse cu 
î n c h i s o a r e a ,  p o t r i v i t  
inițiatoarei, Oana Bîzgan.

Concret, pentru exemplul 
unui caz de viol, persoanele 
condamnate pot  pr imi  
pedepse de la 5 la 10 ani (3-
10 ani în prezent), de la 7 la 12 
ani dacă victima este un minor 
(5-12 ani în prezent), de la 7 la 
15 ani dacă victima este un 
minor și există circumstanțe 
agravante, și de la 9 la 18 ani 
(7-18 ani în prezent) în cazul 
în care fapta a avut ca urmare 
moartea victimei.

Raportul sexual cu un copil 
de până la 14 ani se 
pedeseste cu închisoarea de 
la 2 la 9 ani ( față 7-13 ani în 
prezent), iar cu un minor între 
14 și 18 ani pedeapsa va fi cu 
închisoare între 1 și 5 ani.

Dacă victima e membru de 
familie sau în grijă, sau 
folosită pentru materiale 
pornografice, sau s-a pus în 
pericol viața victimei, delictul 
se pedepsește cu închisoare 
de la 3 la 10 ani, dacă victima 
are 14 - 16 ani, respectiv de la 
5 la 12 ani pentru minorii mai 
mici de 14 ani.

Sexul în fața unui minor 
care nu a împlinit 14 ani se 
pedepsește cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani (față de 6 luni 
la 2 ani, în prezent).

Obligarea minorului mai 
mic de 14 ani să vizioneze 
materiale pornografice se 
pedepsește cu închisoare de 
la 3 luni la 2 ani sau cu 
amendă.

Propunerea unui minor de 
a se întâlni, inclusiv pe net, 
pentru viol, pornografie etc se 
pedepsește cu închisoare de 
la 6 luni la 3 ani. În prezent, 
termenul maxim este de un 
an.

În cazurile de act sexual cu 
minori ,  pedepsele sunt 
mărite, astfel încât infractorii 
să nu mai poată primi 
pedepse cu suspendare, în 
special când agresorii sunt 
majori sau când fapta a fost 
comisă în alte circumstanțe 
agravante.

„Mai mult decât atât, 

pentru a acoperi cât mai multe 
dintre situațiile existente și 
pentru asigurarea încadrării 
faptelor în concordanță cu 
g r a v i t a t e a  a c e s t o r a ,  
modif icarea prevede și  
e x t i n d e r e a  s i t u a ț i i l o r  
considerate agravante. Astfel, 
o faptă este considerată 
agravantă și atunci când 
agresorul locuiește alături de 
victimă, nu doar când este 
rudă a acesteia. În plus, și 
situațiile când viața victimei a 
fost pusă în pericol vor fi 
considerate agravante, în 
contrast cu prevederi le 
textului legislativ în vigoare, 
când victima trebuia să 
demonstreze că a suferit o 
vătămare corporală”, arată 
comunicatul de presă emis 
de deputatul independent.

„Prin inițiativa votată 
astăzi vreau să transmitem 
un mesaj foarte clar – acela 
că orice persoană care 
tratează un minor într-un 
mod nepotrivit trebuie să 
plătească și să primească o 

pedeapsă proporțională cu 
trauma suferită de către 
victima sa. Vorbim de ani de 
zile despre justiție și ne 
revoltăm în fața unor situații 
grave, dar eșuăm, zi de zi, să 
ne protejăm copiii de abuzuri. 
Nu mai putem permite situații 
în care fete de 10-11 ani sunt 
acuzate de consimțământ, în 
timp ce abuzatorii, care au de 
4-5 ori vârsta lor primesc 
circumstanțe atenuante și 
ajung să nu stea nici măcar o 
zi în închisoare”, a declarat 
deputata independentă Oana 
Bîzgan.

Un autoturism s-a ciocnit de un tir!
 O persoană a murit, iar alta a fost încarcerată

Pedepse mai mari pentru pedofili 
și membrii familiei care comit infracțiuni 

sexuale față de un minor

Data de 1 iulie 2020 a venit cu modificări majore pentru cei 
care vor să obțină permisul de conducere. Autoritățile schimbă 
regulile pentru cei ce vor să se înscrie la școala de șoferi, însă și 
șoferii cu vârstă înaintată sunt vizați.

Tinerii care vor să obțină permisul de conducere nu vor mai 
putea aplica la școala de șoferi dacă nu au cel puțin zece clase 
absolvite, conform Codului Rutier 2020. Aceștia trebuie să 
prezinte dovada absolvenței.

Potrivit noilor reguli, românii cu mai puțină școală nu vor mai 
putea să obțină permisul de conducere. Oficialii speră ca, în 
acest mod, să scadă numărul accidentelor rutiere.

Nu puține au fost cazurile în care șoferii nu știau nici să 
semneze, dar dețineau un permis de conducere.

S-a deschis circulația 
rutieră pe Transfăgărășan

Schimbări majore
 în Codul Rutier de la 1 iulie
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Firmele care nu au un 
acționariat transparent nu vor 
putea participa la procedurile 
de achiziţie publică, potrivit 
unui proiect de lege adoptat, 
marți, decizional de Camera 
Deputaților. Actul normativ 
exclude din procedura de 
atribuire a contractului cu 
statul a oricărui operator 
economic  o rgan iza t  ca  
societate pe acţiuni la purtător.

Pent ru  acest  pro iec t  
legislativ s-au exprimat 275 de 
deputați iar 3 s-au abținut.

Propunerea legislativă 
completează Legea 98/2016 
privind achiziţiile publice.

„Societăţile comerciale 
care au decis să aibă un 
acţionariat netransparent să 
n u  p o a t ă  p a r t i c i p a  l a  
proceduri le de achizi ţ ie 
publică, respectiv excluderea 
din procedura de atribuire a 
oricărui operator economic 
organizat ca societate pe 
acţiuni la purtător”, arată 
obiectul de reglementare.

Unul dintre inițiatorii legii, 
F l o r i n  R o m a n ,  l i d e r u l  

deputaților PNL spune că 
astfel nu vor mai avea loc 
„afacerilor dubioase de tip Tel 
Drum, folosite de Liviu 
Dragnea, pentru a se îmbogăți 
din bani publici”.

„Practic, Liviu Dragnea, în 
calitate de Președinte al CJ 
Te l e o r m a n  s e m n a  c a  
ordonator principal de credite, 
alocarea unor sume fabuloase 
către SC Tel Drum, al cărui 
acționar ascuns era direct sau 
prin intermediari.

Legea care merge la 
p r o m u l g a r e  i n t e r z i c e  

atribuirea de contracte din 
bani publici către societăți 
comerciale cu acționariat 
a s c u n s .  A s t f e l ,  d a c ă  
societatea refuză declararea 
acționarilor este eliminat 

obligatoriu din procedura de 
atribuire. Motivul este unul 
s i m p l u :  n e c u n o a ș t e r e a  
acționariatului nu poate 
determina d in  t imp un 
prezumtiv conflict de interese 
între ordonatorul de credite și 
b e n e f i c i a r ” ,  a r a t ă  u n  
comunicat de presă emis de 
parlamentar.

Samuel Calotă, președintele Organizației Județene 

Teleorman a partidului Alianța Liberalilor și Democraților, 

anunță că șeful său de partid, Călin Popescu Tăriceanu a 

spus despre plecarea deputatului Calotă Ică Florică la 

Partidul Național Liberal că nu are nici un fel de regret. 

Conducerea ALDE Teleorman a anunțat candidatura la 

primăria Videle în persoana  lui Lucian Militaru, iar la Turnu 

Măgurele pe Georgică Păunescu, asta după ce s-a decis ca 

pentru primăria Alexandriei să se bată Marius Badea 

Rivera, în care Samuel Calotă are multă încredere, și speră 

că va face o figură frumoasă, cu un scor mare, și Virgiliu 

Cocoșilă pentru primăria Roșiorii de Vede. Toți au fost 

prezentați într-o conferință de presă la Alexandria, iar 

alături de Samuel Calotă s-a aflat și Călin Popescu 

Tăriceanu.

”De când a preluat conducerea Organizației domnul 

Samuel Calotă am văzut o dinamizare extraordinară la 

nivelul Organizației, materializată și prin aducerea unor 

oameni cu experiență politică.”, a spus Călin Popescu 

Tăriceanu.

Un alt subiect discutat a fost migrarea politică a 

deputatului Calotă Ică Florică la PNL. Și că nu are nici un 

regret în ce-l privește pe acesta. ”Nu știu cu câți membri ai 

partidului a plecat. Fiecare își croiește drumul în viață cum 

crede, eu nu am de gând să fac nici un comentariu, și nu am 

nici un fel de regret, pentru că astăzi sunt alături de niște 

oameni care sunt hotărâți, puși pe treabă, organizați, și 

care au și ambiție politică, în sensul bun”, a declarat Călin 

Popescu Tăriceanu.

Mai acid la adresa migrantului politic Calotă Ică Florică 

a fost Samuel Calotă care a viețuit mult timp în preajma 

acum deputatului liberal.

Ioan DUMITRESCU

Sondajul IMAS realizat pe luna iunie, la comanda Europa 
FM, arată o creștere ușoară pentru PNL în ce privește 
opțiunile de vot ale românilor pentru alegerile parlamentare, 
de la 32,6% în luna mai, la 33%. În schimb, PSD scade, 
ajungând la 21,9%, față de 23% în luna mai.

Este prima lună din 2020 în care PNL înregistrează un 
procentaj mai bun de la o lună la alta, după ce au scăzut 
constant de la 47%, din ianuarie până în luna mai.

Opțiunea de vot pentru PSD la parlamentare a scăzut, 
ajungând la 21,9%, față de 23% în luna mai și un maxim de 
25,8% pe care îl aveau în februarie.

USR crește în iunie la 12,3%, după 11,6% luna trecută și 
un minim de 10% înregistrat în februarie. Sondajul arată că 
PLUS a înregistrat 5,8% din opțiunile de vot.

Pro România staționează în această lună, după mai multe 
creșteri la rând care au adus partidul la 11,2%, al patrulea în 
ierarhia politică, potrivit Europa FM.

UDMR scade la 3,4% din opțiunile de vot, fiind ultima 
formațiune din clasamenul partidelor parlamentare. ALDE 
este pe penultimul loc, cu 3,7%, tot în scădere, după ce în 
luna mai înregistra 4,2% din intențiile de vot. PMP este 
creditat cu 4,7%.

Sondajul a fost realizat de IMAS la comanda Europa FM, 
în perioada 5 – 27 iunie, pe un eșantion de 1010 persoane. 
Marja de eroare este de 3,1%.

În politică nu sunt
 regrete

Sondaj IMAS: 

PNL crește la 33%, iar PSD 
scade la 21,9%

Dacă luni premierul Ludovic Orban se 
plângea că USR-iștii au trecut peste negocierile 
cu liberalii, desemnându-și pe cont propriu 
candidații pentru primăriile de sectoare, liderul 
USR, Dan Barna a ieșit marți seară să spună că, 
de fapt, negocierile nu s-au încheiat.

Barna a subliniat că a avut între timp o nouă 
întâlnire cu Ludovic Orban și că s-au pus de 
acord în privința colaborării pentru desemnarea 
unor candidați comuni în unele județe din țară, 
dominate de PSD. Dan 
Barna a mai precizat, de 
a s e m e n e a ,  c ă  n i c i  
propunerile USR pentru 
primăriile de sectoare nu 
sunt bătute în cuie, existând 
încă loc de negociere cu 
reprezentanții PNL.

„Vreau să vă reamintesc 
că USR s-a născut în 
București și cumva era 
straniu să nu putem să 
arătăm că noi suntem pregătiți să candidăm 
pentru București. Era normal să le arătăm 
oamenilor că pentru alegerile locale avem 
candidați, că acestea sunt opțiunile noastre. Dar 
acest lucru nu înseamnă că nu putem susține și 
propunerile PNL, sau că nu continuăm 
negocierile. Propunerile noastre pentru primăriile 
de sectorare nu sunt bătute în cuie.  Cei pe care 
noi îi propunem nu trebuie să fie cu eticheta 
strictă de primari. Ei pot fi și viceprimari, și city 

manageri… Noi vrem să arătăm că avem soluții”, 
a comentat Dan Barna, precizând că negocierea 
cu PNL continuă.

Liderul USR a dezvăluit că în mod cert în 
unele județe din țară, precum Doljul, care e 
dominat de PSD, se va miza pe un candidat 
comun, pentru ca USR și PNL să-și crească 
șansele de a câștiga primăria.

Reprezentanta PNL, Alina Gorghiu, a spus și 
ea că „situația sanitară actuală impune politicieni 

responsabili și formule 
sănătoase”, și că alianța cu 
USR pe modelul actual 
aplicat pentru Primăria 
București  (referire la 
candidatura lui Nicusor 
D a n ) ,  a r  t r e b u i  s ă  
funcționeze și la primăriile 
de sectoare.

„N-am ascuns preferința 
aceasta, pentru formula de 
alianță, astfel încât să 

putem scoate monopolul PSD din București. Din 
diverse orgolii, data trecută când eu și domnul 
Blaga eram președinții PNL, negocierile cu USR 
au fost un fiasco. Poate unele din motive îmi 
aparțin și mie, poate unele le aparțin celor de la 
USR, dar istoria aceea ar trebui sa ne arate acum 
calea de urmat. Nu ar  mai trebui să lăsăm 
Bucureștiul cu primari de sectoare PSD, de 
aceea am vrut cu USR calea dialogului 
constructiv (…)”, a spus Gorghiu la Digi24.

Cei șapte candidați pentru 
Curtea de Conturi și Autoritatea 
de Audit au primit marți votul 
plenului reunit al Camerei 
Deputaților și Senatului.

Senatorii și deputații din 
Comisiile de buget-finanțe au 
d a t  l u n i  a v i z  p o z i t i v  
candidaturilor lui Ilie Sârbu - 
p e n t r u  f u n c ț i a  d e  
vicepreședinte al Curții de 
Conturi și Niculae Bădălău 

(PSD) - pentru funcția de 
vicepreședinte al Autorității de 
Audit, scrie Agerpres.

Ilie Sârbu a fost validat pe 
locul rămas vacant prin 
demisia lui Nicu Marcu, pe 
durata rămasă a mandatului 
început  cu data de 15 
octombrie 2014, potr iv i t  
Hotărârii Parlamentului nr 
28/2014 privind numirea unor 
consilieri de conturi și a unui 

vicepreședinte la Curtea de 
Conturi, potrivit raportului 
comisiilor de specialitate. El a 
fost validat cu 329 de voturi 
"pentru", iar împotrivă au votat 
20 de parlamentari.

Niculae Bădălău, consilier 
de conturi și vicepreședinte al 
Autorității de Audit, a fost votat 
cu 294 de voturi "pentru", iar 55 
de parlametari au votat 
împotrivă.

Legea prin care firmele cu acțiuni la purtător 
sunt excluse de la contracte cu statul 

a trecut de Parlament

Dan Barna: Ne-am înțeles cu Orban să avem 
candiați comuni în unele județe

Niculae Bădălău și Ilie Sârbu, puși în funcții în
 Curtea de Conturi și Autoritatea de Audit
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După cum precizează 

directorul executiv al Direcției 
pentru Agricultură Județene 
Teleorman, inginer Stelian 
Găină, din cele 174.450 
hectare cultivate cu grâu s-a 
reușit strângerea producției de 
semințe de pe o suprafață de 
86.500 hectare, adică de pe 
49,5 la sută din suprafața 
destinată acestei culturi. 
Producția de orz a fost recoltată 
de pe 16.000 hectare, din 
suprafața de 17.200 hectare 
semănate în toamna anului 
trecut și a fost recoltată integral 

producția de orzoaică de pe 
ce le  1 .700  hec ta re .  În  
u r m ă t o a r e l e  z i l e  v a  f i  
declanșată și acțiunea de 
recoltare a culturii de rapiță 
pentru ulei, de pe cele aproate 
14.000 hectare înființate în 
toamna anului trecut. 

S-a acționat imediat la 
eliberarea terenurilor  de 
resturile vegetale rezultate în 
urma treieratului culturilor de 
cereale păioase, dar și pentru 
executarea arăturilor de vară. 
Fermierii teleormăneni dispun 
de o bună dotare cu combine 
performante, ceea ce le va 

permite, odată cu intensificarea 
ritmului de seceriș, derularea în 
bune condiții și finalizarea într-
un timp cât mai scurt a 
strângerii și punerii la adăpost a 
producției de cereale păioase.  

După finalizarea acţiunii de 
strângere a producţiei de 
cereale păioase şi rapiţă pentru 
ulei urmează recoltarea florii 
soarelui, care, în acest an, 
ocupă suprafaţa de 105.000 
hec ta re ,  ia r  în  toamnă 
recol tarea producț iei  de 
porumb de pe cele 75.000 
cultivate în acest an. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Guvernul României a 
publicat ieri, 1 iulie 2020, 
Planul Naţional de Investiţii 
şi Relansare Economică, 
plan anunţat schematic în 
urmă cu o lună, cuprinzând 
măsuri de finanțare de 
c ă t r e  E x e c u t i v  a  
companiilor românești 
pentru a redresa situaţia 
economică a României, grav afectată de criza Covid-19. 
Printre măsurile propuse prin Planul de Investiții și Relansare 
Economică se numără oferirea de granturi de sprijin pentru 
repornirea întreprinderilor, capital de lucru şi investiţii 
însumând cca. 1 miliard de euro, programe de finanţare 
nerambursabilă pentru IMM-uri, în sumă totală de 1,1 
miliarde euro, programe de sprijin pentru agricultură - cca 
400 milioane euro, pecum și  bani pentru  investiţii pentru 
care se alocă 1,5 miliarde de lei / an. De asemenea, sunt 
propuse garanţii de stat pentru creditarea companiilor mari 
pentru capital de lucru şi investiţii, program în valoare de de 8 
miliarde lei şi 600 de beneficiari. 

Cele 400 milioane euro destinate agriculturii și industriei 
alimentare vor fi utilzate astfel :

-Finanțarea construcției de depozite regionale pentru 
produsele agricole

Obiectiv: Construcția a 8 depozite regionale cu 
temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, 
ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor 
agricole locale. Valoarea investiției: 120 milioane euro.

-Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații
Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6.000 euro / beneficiar. 

Buget: 48 milioane euro.
-Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural
Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și 

de distribuție a produselor agricole obținute de micii 
producători. Valoare grant: 40.000 euro / 2 locuri de muncă 
create și până la 100.000 euro / 5 locuri de muncă create; 
Buget: 200 milioane euro.

-Instalarea tinerilor fermieri, bani nerambursabili și  teren 
agricol concesionat de la stat:

Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane 
euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în 
scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în 
domeniul agricol. Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa 
facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, 
libere de contract, cu suprafață de maxim 50 de ha, 
aparținând domeniului public sau privat al statului.

George ZAVERA

În Teleorman, fermierii au recoltat grâul de pe 
o suprafață de 86.500 de hectare 

Între Ministerul Lucrări lor publice, 
Dezvoltării și Administraţiei, în calitate de 
Autoritate de Management, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate 
de Organism Intermediar și UAT Municipiul 
Turnu Măgurele, în calitate de solicitant, s-a 
încheiat Contractul de Finanţare nr. 
5143/04.03.2020 pentru implementarea 
proiectului „Centru de Tineret și străzi urbane 
pentru creșterea calității vieții în municipiul 
Turnu Măgurele”, cod SMIS 2014+: 124772.

Proiectul a fost depus în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014–2020, Axa 
prioritară 13– Sprijinirea regenerării orașelor 
mici și mijlocii, Prioritatea de Investiții 9 b– 
Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 
economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
Obiectiv specific 13.1– Îmbunătățirea calității 
vieții populației în orașele mici și mijlocii din 
România.

În cadrul proiectului se va reabilita și dota 
imobilul din strada Calea Dunării nr. 1– Casa 
Prefectului (fosta Administrație Financiară), va 
fi amenajată grădina publică din  vecinătatea 
acestuia și vor fi reabilitate 6 străzi din zona 
centrală a municipiului.

Proiectul cuprinde 2 obiective de investiție:
Componenta A– „Creare Centru pentru 

tineret și amenajare grădină publică adiacentă 
acestuia în municipiul Turnu Măgurele”.

În clădirea „Casa Prefectului”, formată din 
subsol și parter, va fi amenajat Centrul pentru 
tineret, spațiu destinat organizațiilor de tineret 
și tinerilor din municipiul Turnu Măgurele, în 
vederea realizării de activități și evenimente 
educative și de petrecere a timpului liber.

Astfel, în cadrul centrului de tineret vor 
funcționa o serie de ateliere și cluburi: atelier 
performanță școlară, club de dans, club 
fashion, expoziții  permanente și temporare, 
club arte cu proiecție, bibliotecă digitală etc.

Prin reamenajarea grădinii publice din fața 
clădirii, se va realiza un loc ideal de recreere, 
relaxare și petrecere a timpului liber.

C o m p o n e n t a  B –  „ Î m b u n ă t ă ț i r e a  
accesibilității, atractivității și calității mediului 
urban prin reabilitarea de străzi din municipiul 
Turnu Măgurele”

Se vor reabilita străzile Castanilor, Oituz, 
Victoriei, 1 Decembrie, Măgurii și bulevardul 
Independenței.

Obiectivul general al  proiectului este 
creșterea calității vieții locuitorilor din municipiul 
Turnu Măgurele promovând incluziunea 
socială și combaterea sărăciei.

Durata de implementare a proiectului este 
de la 04.03.2020 până la 31.03.2022, iar 
valoarea totală a contractului de finanțare este 
de 21.525.622,01 lei,  din care finanțare 
nerambursabilă 18.231.461,10  lei.

Cornelia RĂDULESCU

România înregistrează o 
lovitură de proporții pe piața 
laptelui. Mai exact, vorbim de 
mai puțin lapte de vacă în 
aprilie 2020 față de aprilie 
2019. Este cea de a doua cea 
mai mare scădere din statele 
membre. Mai mult chiar, 
productivitatea vacilor 
românești este cea mai 
mică din UE

Spre exemplu, în 2018 
a crescut cu 10,6% față 
de 2017, iar în 2019 cu 
5 %  f a ț ă  d e  2 0 1 8 .  
Canti tat iv, creșterea 
producției a fost în 2018 
de 9.000 de tone față de 
2017 și în 2019 de 13.000 
de tone față de 2018, 
p o t r i v i t  O b s e r v a t o r u l u i  
European al Laptelui, citat de 
lanțulalimentar.ro.

În urmă cu câteva luni, mai 
precis în aprilie 2020, a fost 
colectat cu 4% mai puțin lapte 

decât în aprilie 2019. Cantitativ 
înseamnă 4000 de tone. 
Scăderi semnificative s-au 
înregistrat în procente Croația, 
4,2 %, cantitativ Franța, 
15.000 de tone și Suedia, 4000 
de tone, ca România.

România stă prost și la 
productivitatea pe cap de vacă 
de lapte.  Țara noastră 
înregistrează cea mai scăzută 
din Uniunea Europeană: 3279 
kg/cap de vacă în 2018. Cele 

mai productive sunt vacile din 
Danemarca: 9851 kg/cap de 
vacă de lapte. Productive sunt 
și vacile din Estonia, 9353 
kg/cap de vacă și cele din 
Olanda, 9.079 kg/cap de vacă.

Numărul vacilor cu lapte din 
România a fost în 2019 
de 1.131.000 de capete. 
Din 2017, efectivele au 
î n c e p u t  s ă  s c a d ă :  
1.175.000 de vaci cu 
lapte în 2017, 1.158.000 
în 2018. Scăderea a avut 
l oc  după  un  t rend  
crescător între 2013 și 
2016. În 2016, numărul 
vacilor cu lapte a fost 
1.193.000 de capete.

Trebuie menționat că 
și prețul laptelui a crescut 
semnificativ. În aprilie 2020, 
prețul laptelui în România a 
fost mai mare decât în aprilie 
2019: 31.74 euro/100 kg față 
de 30,22 euro/100 kg.

Centru de Tineret și străzi moderne în 
municipiul Turnu Măgurele

O nouă propunere legislativă care se află la Senat vine în 
sprijinul pensionarilor care vor să mai muncească.

Astfel, prevederea legislativă popune ca firmele cu cifra 
de afaceri de peste cinci milioane de lei și cu cel puțin cinci 
angajați să fie obligate să angajeze pensionari în calitate de 
consilieri.

"Societățile comerciale cu capital privat, care, la finalui 
ultimului an fiscal au avut o cifra de afaceri mai mare de 5 000 
000 lei, sunt obligate să angajeze, din rândul pensionarilor, 
cu contract individual de muncă, persoane cu experiență, cu 
titlul de consilier în domeniile de activitate ale societățile 
comerciale respective”, se arată în proiectul de lege aflat în 
dezbatere la Senat. 

În expunerea de motive se spune că: "Beneficiile 
demersului nostru, care nu necesită resurse bugetare de 
ordin public, se vor resimți, în egală măsură, în rândul 
profesioniștilor de vârstă a treia (obțin un venit suplimentar, 
își mențin un ritm de viață activ cu efecte pozitive asupra 
echilibrului psihosomatic, își consolidează statutului social), 
angajatorilor (își asigură o forță de muncă înalt calificată, 
loială, responsabilă), tinerilor (care vor avea posibilitatea de a 
învață meserie de la modele profesionale consacrate), 
societății, în general (care ar deveni mai echilibrată, coezivă 
și eficientă)”. 

 În motivarea inițiativei legislative se invocă și faptul că 
pensionarii devin din ce în ce mai săraci: ”Anii de muncă, cu 
toate consecințele lor, veniturile impozitate de stat, toate 
vorbesc, din punct de vedere legislativ, despre drepturile 
cetățenilor la un trai decent la vârsta de pensionare.

Guvernul României

Sprijin financiar de 400
 milioane euro pentru agricultură 

și  industria agro-alimentare

Firmele, obligate
 să angajeze pensionari Producția de lapte de vacă din 

România a scăzut
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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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Promovabilitatea la nivelul județului este de 

52,19%, doi candidați obținând media 10 (zece).
Pe probe, situația se prezintă astfel: proba Ea)- 

Limba și literatura română: 78,32% dintre 
candidați au note mai mari sau egale cu 5 (cinci), 
iar 67 de candidați au fost notați cu 10 (zece); 
proba Ec)– proba obligatorie a profilului: 60,72% 
dintre candidați au note mai mari sau egale cu 5 
(cinci), iar 58 de candidați au obținut nota 10 
(zece); proba Ed)– proba la alegere a profilului și a 
specializării: 74,40% dintre candidați au note mai 
mari sau egale cu 5 (cinci), iar 34 de candidați au 
obținut nota 10 (zece).

Nota minimă de promovare, pentru fiecare 
disciplină, este 5 (cinci), iar media finală pentru 
promovarea examenului este minimum 6 (șase).

Procentul de promovare s-a calculat din totalul 
candidaților prezenți, incluzând în această 
categorie și candidații eliminați.

Rezultatele (înainte de contestații) au fost 
afișate marți, 30 iunie, la ora 12:00, atât în centrele 

de examen, cât și pe pagina web dedicată, 
bacalaureat.edu.ro.

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 a publicat 
rezultatele elevilor prin anonimizarea numelui și a 
prenumelui.

Contestațiile au putut fi depuse atât în format 
fizic, cât și transmise electronic, în zilele de 30 
iunie, în intervalul orar 16:00-20:00 și pe data de 1 
iulie, în intervalul orar 8:00-12:00.

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 
iulie.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Începerea anului școlar cu 2 săptămâni mai 
devreme este una dintre propunerile făcute la Guvern, 
de organizațiile Seeding Knowledge Foundation și 
Centrul de Resurse în Comunicare. Aceste două 
săptămâni ar urma să fie folosite „pentru se putea face 
învățare remedială cât și pentru a lua o marjă de timp în 
eventualitatea în care în lunile de iarnă intrăm iarăși în 
carantină”, potrivit reprezentantului acestor organizații, 
Vasile Brașovanu. Consultările Grupului de lucru 
interministerial al Guvernului cu mediul asociativ şi 
actorii sociali au avut ca temă începerea anului şcolar şi 

universitar 2020-2021.
O altă propunere a fost cea de a organiza sesiuni de 

formare pentru dezvoltare competențelor digitale în 
rândul profesorilor. De asemenea, dezvoltarea unei 
rețele de mentori din rândul cadrelor didactice, care să 
fie „persoane resurse” pentru cei care au nevoie de 
sprijin și care să-i împuternicească pe colegi prin 
prezentarea de bune practici din sala de clasă.

Întâlnirea din cadrul grupului de lucru de la Guvern a 
fost cu vicepremierul Raluca Turcan, cu  ministrul 
Educației, Monica Anisie, și consilierul prezidențial pe 
educație Ligia Deca.

* Peste 2.400 de școli ar 
urma sã fie modernizate și 
reabilitate în urmãtorii 6 ani, 
180 de grãdinițe cu program 
prelungit vor fi construite, 
plus 40 de campusuri școlare

Guvernul anunțã prin planul 
de repornire economicã investiții 
în peste 2.400 de școli care vor fi 
modernizate și reabilitate în 
u rmãtor i i  6  an i ,  po t r i v i t  
documentului publicat miercuri. 
Planul prevede și construcția a 
180 de grãdinițe cu program 

prelungit, plus 40 de campusuri 
școlare. Alocarile pentru aceste 
obiective depãșesc 10 miliarde 
de lei, la care se adaugã 146 de 
mi l ioane de euro pentru 
educația timpurie (grãdinițe).

Ca re  sun t  i n ves t i ț i i l e  
planificate în unitãți școlare în 
perioada 2021– 2027, publicate 
în documentul guvernamental:

- 2.488 de unitãți școlare vor 
fi incluse în programe de 
m o d e r n i z a r e / r e a b i l i t a r e ,  
costurile estimate – 6,046 

miliarde de lei.
- 375 de unitãți școlare vor 

beneficia de investiții în valoare 
de 31,4 milioane lei pentru 
conformarea grupurilor sanitare 
(alocare 2020);

P r o g r a m u l  R e f o r m a  
Educației Timpurii:

- Finanțarea construcției unui 
numãr de 180 grãdinițe cu 
p r o g r a m  p r e l u n g i t  s a u  
sãptãmânal – 146 mil. euro

- Construire/modernizare 
campusuri școlare/ cãmine 
studențești/centre universitare:

   - construirea a 40 de 
campusuri școlare care sã 
includã: școalã, liceu, internat, 
t e r e n  s p o r t ,  a t e l i e r e ,  
laboratoare, cantinã, cu o 
valoare totalã de aproximativ 2 
miliarde lei;

   - construirea a 30 de 
cãmine s tudențeș t i  care  
totalizeazã 10.244 de locuri de 
cazare pentru 30 de instituții de 
învãțãmânt superior de stat din 
13 centre universitare. Valoare 
totalã a investițiilor se ridicã la 
1,248 miliarde de lei;

Promovabilitate de 52,19% la Bacalaureat,
 în Teleorman, doi candidați obținând media 10

Vouchere pentru elevi în valoare de aproximativ 360 
de lei bucata, pentru 400.000 de elevi, prevăzute ca 
măsură socială în planul Guvernului de relansare 
economică, potrivit documentului consultat de 
Edupedu.ro.

La capitolul măsuri de protecție socială, planul 
prevede:

”Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu 
venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat 
aflați în risc de sărăcie severă, pentru achiziționarea de 
rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte.

Beneficiari: 400.000 copii.
Buget alocat: 30 mil. euro.”
La cursul de schimb din prezent, suma pentru un 

singur voucher ar fi de 75 de euro, adică 363.17 lei.

Începerea anului 
școlar cu 2 săptămâni

 mai devreme,
 propusă Guvernului 

România va participa cu lotul de anul trecut 
la Olimpiada Internațională de Matematică 2020

Planul Guvernului pentru 
dezvoltarea infrastructurii de Educație

Vouchere 
de 360 de lei pentru 
400 de mii de elevi

România va participa “în principiu” cu echipa de 
anul trecut la ediția din acest an a Olimpiadei 
Internaționale de Matematică, având în vedere că, 
pe fondul pandemiei Covid-19, nu a avut loc o 
selecție națională, a spus marți pentru 
EduPedu.ro Radu Gologan, coordonatorul lotului 
olimpic de matematică. Anul acesta, Olimpiada 
Internațională va avea loc “virtual”, anume 
procedurile și ceremoniile se vor desfășura online, 
iar loturile naționale vor susține concursul în țara 
lor, conform regulamentului anual actualizat.

Anul acesta, a 61-a ediție a Olimpiadei 
Internaționale de Matematică ar fi trebuit să aibă 
loc la Sankt Petersburg, în Rusia, sub 
coordonarea Universității Pedagogice de Stat 
Herzen. Din cauza pandemiei, însă, seria 
obișnuită de evenimente asociate OIM a fost 
anulată, la fel cum au fost anulate și numeroase 
selecții naționale – inclusiv olimpiadele din 
România.

Ceremoniile de deschidere și închidere OIM 
2020 vor avea loc online

Cum va participa România la acest concurs, în 

condițiile de față? Potrivit lui Radu Gologan, 
coordonatorul lotului olimpic și președintele 
Societății de Științe Matematice din România, “noi 
nu am avut selecția, olimpiada națională. Atunci 
trebuie să funcționăm cu echipa care există de 
anul trecut. Întâmplător, anul trecut nu am avut 
elevi care să fi fost a 12-a”.

El a spus pentru EduPedu.ro că, din acest 
punct de vedere, există un semn de întrebare – doi 
dintre elevii din echipa de anul trecut “ar trebui să 
fie studenți în SUA, în acel moment”, adică în 
momentul când va avea loc olimpiada, în 
septembrie.

El a explicat că regulile Olimpiadei prevăd ca 
participanții să nu fi implinit 20 de ani la data 
oficială a concursului, stabilită în mod normal 
pentru iulie (să fie născuți după data de 2 iulie 
2000, conform regulamentului oficial) și să nu fi 
participat la cursuri universitare până în momentul 
olimpiadei.

Cel mai probabil, concursul din 21-22 
septembrie se va desfășura în amfiteatrul unei 
facultăți, potrivit lui Radu Gologan.
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Toţi avem momente în care suntem singuri. Pur şi simplu 
aşa nimerim sau aşa încercăm să combinăm lucrurile ca să fim 
singuri. Pentru mulţi singurătatea reprezintă un remediu, un loc 
sigur unde eşti tu cu concepţiile tale. Pentru alţii singurătatea 
este un duşman şi devin închişi, vor să scape, se revoltă. Şi mai 
putem vorbi de o subspecie, despre solitarii care se simt bine 
cu ei înşişi, modul lor de a trăi. Sunt convins că vă încadraţi în 
una dintre aceste categorii. Dacă ne pricepem un pic la 
psihologia umană ne dăm seama că aparţinând unuia din 
aceste grupuri, ne dezvăluie personalitatea noastră, cum eşti 
tu de fapt.

Singurătatea este o parte a vieţii, un dar. Aşa cum inima nu ţi 
se opreşte, doar la momentul final, aşa şi singurătatea apare 
tot timpul, indiferent dacă eşti un copil abia venit pe lume, un 
adolescent, un tânăr dezorientat, un adult foarte ocupat, un om 
care nu se poate înlocui, un tată pe care se bazează familia, un 
director care conduce o firmă, un medic care salvează vieţi sau 
eşti un prieten, prietenul prietenului tău. De fapt eşti singur, tu 
cu viaţa.

Asta e o lege nescrisă, nimeni niciodată nu este cu tine, doar 
periodic, un timp mai îndelungat sau doar câteva clipe, dar şi în 
aceste cazuri sunt excepţii. Ce pot să faci? Poţi să zici că 
“viaţă? credeam că vei fi mai blândă cu mine, dar m-ai aruncat 
sălbatic aici de unde doar strigătele îmi mai amintesc de tine”, 
nu rezolvi nimic, viaţa e ceva pe care o simţi, care trebuie 
folosită până la extremităţi.

Mihail TĂNASE

42% dintre tinerii care au participat la un 
sondaj UNICEF au declarat că au fost hărțuiți 
sau agresați pe motive de gen. Principalele 
probleme pe care le remarcă adolescenții din 
cauza faptului că sunt fete sau băieți sunt 
presiunea legată de înfățișarea fizică (33%), 
diferența de așteptări și încurajări între ce pot 
fetele și ce pot băieții (29%) sau hărțuirea în 
mediul online (19%).

În privința recentei adoptări de către 
Parlamentul României a amendamentului la 
Legea educației care interzice schimbul de 
informații privind egalitatea de gen în școli și 
universități, 48% dintre respondenți au 
declarat că sunt la curent cu această 
chestiune, iar 52% sunt îngrijorați sau 
preocupați de acest lucru.

62% din tinerii intervievați de UNICEF prin 
intermediul platformei U-Report sunt de părere 
că, în acest moment, în România fetele și 
băieții nu beneficiază de șanse și tratament în 
mod egal. Jumătate dintre respondenți cunosc 
exemple concrete în care adolescenți din 
grupurile din care fac parte s-au confruntat cu 
situații dificile sau tratament diferențiat pe 
motive de gen.

Printre principalele probleme cu care se 
confruntă adolescenții din cauza faptului că 
sunt fete sau băieți se numără: presiunea 
legată de înfățișarea fizică (33%), diferența de 
așteptări și încurajări între ce pot fetele și ce pot 
băieții (29%) sau hărțuirea în mediul online 
(19%). Alte probleme sunt reprezentate de 
agresiunile din afara și din cadrul școlilor și 
diferențele de oportunități.

O treime cred că faptul de a fi fată sau băiat 
le-a influențat până în prezent așteptările 

părinților privind comportamentul de acasa si 
de la școală, 15% așteptările profesorilor 
privind comportamentul la școală și rezultatele 
școlare, 18% alegerea activităților școlare și 
extra școlare în care s-au implicat, 16% relațiile 
cu prietenii.

Doar 38% sunt de părere că școala 
românească promovează egalitatea de șanse 
și de tratament între fete și băieți și majoritatea 
covârșitoare a respondenților (92%) cred că 
egalitatea de șanse între fete și băieți este un 
subiect care ar trebui discutat in mediul școlar.

Tinerii și-ar dori să primească informații 
despre cum pot fi recunoscute situațiile de 
discriminare și hărțuire în viața de zi de zi, cum 
pot fi promovate șansele egale sau cum pot fi 
recunoscute și abordate stereotipurile de gen. 
Aproape un sfert dintre respondenți vor să afle 
mai multe informații despre corpul uman și 
educație pentru sănătate. Peste jumătate 
(55%) vor ca aceste informații să ajungă la ei 
prin discuțiile de grup cu experții, 29% prin 
discuțiile de grup cu profesorii, iar 11% și-ar 
dori să fie informați prin canalele de social 
media.

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

Mârzac Dănuț - Oliver I.I., cu sediul în Putineiu, jud. Teleorman, F34/546/2015, CUI 
35286950, pierdut Certificat constatator nr. 19620/13.08.2018. Îl declar nul.

Anunţ

Avem o ţară presărată cu atât de multe bijuterii naturale, pe 
care, din păcate, nu reuşim să le promovăm cum se cuvine.

Voi ce locuri frumoase cunoaşteţi în România?
Iată propunerile noastre:
Focurile Vii de la Lopătari, judeţul Buzău

F o c u r i l e  V i i  
reprezintă un fenomen 
natural ce se datorează 
e m i s i e i  d e  g a z e  
naturale ce ies la 
s u p r a f a ţ ă  p r i n  
crăpăturile scoarţei 
terestre aprinzăndu-se 
de la razele soarelui, 
f o r m â n d  f l ă c ă r i  
spontane. Intensitatea 
focului depinde de 

presiunea gazelor, precum şi de starea vremii. În zilele 
ploioase focul stins este incoluit de apa ce bolboroseşte în 
fisuri, sub agitaţia gazelor.

Lacul Ochiul Beiului, judeţul Caraş-Severin
Un loc de un farmec aparte, parcă desprins dintr-o carte de 

poveşti, transpune vizitatorii într-o lume de basm. 
Particulatitatea acestui loc o reprezintă faptul că apa nu 
îngheaţă niciodată, rămânând la o temperatură constantă între 
4 şi 8 grade celsius, iar acest lucru rezultă în conservarea 
ecosistemului.

Pietrele Vii, judeţul Vâlcea
Pietre Vii sau Trovanţii sunt sculpturi ale naturii, a căror 

origine pare să fie acum 6 milione de ani. Interesant este 
fenomenul geologic ce se petrece. Se pare că pietrele cresc în 
contact cu apă de la 6-8 mm până la 6-10 metri. În plus se pare 
că pietrele se mută uneori din loc în loc, ca şi cum ar avea viaţă, 
fiind încă o reprezentare a necunoscutului ce ne înconjoară.

Canionul 7 scări, judeţul Braşov
O altă capodoperă naturală, Canionul Şapte Scări este un 

defileu săpat în partea vestică a munţilor Piatra Mare având o 
lungime de 160m şi o diferenţă de nivel de 58m. Numele 
provine de la structura dispusă în şapte trepte cu înălţimi între 
2.5 m şi 15 m . Traseul a căpătat popularitate şi datorită faptului 
că este accesibil oricui, fără a fi necesar un echipament  
specializat.

Podul lui Dumnezeu , judeţul Mehedinţi
Cel mai mare pod natural din România, al doilea că mărime, 

dar singurul deschis traficului rutier: acesta este Podul lui 
Dumnezeu sau Podul Natural de la Ponoare. Legendele s-au 
ţesut în jurul acestui loc şi s-au transmis din generaţie în 
generaţie. Una dintre ele spune că Dumnezeu a construit podul 
pentru a-l ajută pe Sfântul Nicodim în drumul sau către 
Tismana. Oricare ar fi originea, zona este cu siguranţă una 
demnă de vizitat.

România reală
Singurătatea sau gânduri 

din scaunul cu rotile

Să facem cunoscute
 frumusețile României

Parlamentul a adoptat 
marți două proiecte de lege 
prin care Mihai Viteazu, 
Horea, Cloșca și Crișan au 
fost declarați eroi martiri ai 
n e a m u l u i  r o m â n e s c .  
Autoritățile locale și centrale 
vor putea organiza ceremonii 
în 27 mai și în 2 noiembrie. De 
asemenea, pe 2 noiembrie 
P a r l a m e n t u l  a  d e c i s  
comemorarea Zilei Martirilor 
Români de la Beliș.

„Se declară martir și erou al 
n a ț i u n i i  r o m â n e  M i h a i  
Viteazul, Domn al Țării 
Romanești și al Moldovei și 
Principe al Transilvaniei, 
pentru rolul marcant pe care l-
a avut în săvârșirea Primei 
Uniri a poporului român și 
pentru curajul și sacrificiul său 

marcant în istoria României. 
Ceremoniile se vor desfășura 
anual în data de 27 mai și pot fi 
marcate de autor i tă ț i le  
administrației publice centrale 
și locale, precum și de 
instituțiile publice de cultură 
din țară și din străinătate, prin 
organizarea unor programe și 
manifestăr i  cu caracter 
cultural-științific”, se arată în 
proiectul de lege prin care 
Mihai Viteazu este declarat 
martir și erou al națiunii.

În cazul lui Horea, Cloşca şi 
Crişan, ceremoniile anuale 
vor avea loc în data de 2 
noiembrie şi pot fi marcate de 
autorităţile centrale şi locale, 
precum şi de instituţiile publice 
de cultură din ţară şi din 
străinătate, prin organizarea 

unor programe şi manifestări 
cu caracter cultural-ştiinţific. 

„Se declară martiri și eroi ai 
națiunii române, Vasile Nicula, 
Ion Oargă, și Gheorghe 
Crișan, cunoscuți popular sub 
numele Horea, Cloșca și 
Crișan, pentru rolul, curajul, 
eroismul și sacrificiul lor din 
timpul răscoalei țărănești din 
anul 1784. Ceremoniile se vor 
desfășura anual în data de 2 
noiembrie și pot fi marcate de 
autoritățile administrației 
publice centrale și locale, 
precum și de instituțiile publice 
de cultură din țară și din 
străinătate, prin organizarea 
unor programe și manifestări 
cu caracter cultural-științific”, 
conform legii adoptate de 
Parlament.

Unul din 3 adolescenţi simte o presiune
 legată de înfăţişarea fizică

Mihai Viteazu, Horea, Cloșca și Crișan au fost 
declarați prin lege martiri și eroi 

ai neamului românesc



1504: A murit Ştefan 

cel Mare, domn al 

Moldovei (n. 1433).

1853:  Armata rusă 

i n v a d e a z ă  T u r c i a ;  

începutul războiului din 

Crimeea.

1862: S-a născut William 

Henry Bragg, fizician şi 

chimist englez, laureat al 

Premiului Nobel (d.1942).

1877 :  S - a  n ă s c u t  

Hermann Hesse, scriitor 

g e r m a n ,  l a u r e a t  a l  

Premiului Nobel (d. 1962).

1926 :  S - a  n ă s c u t  

Octavian Paler, scriitor şi 

publicist român (d. 2007).

1950: S-a născut Liviu Vasilică, cântăreţ român de muzică 

populară (d. 2004).

1961: A murit Ernest Hemingway, scriitor american, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1899).

1970: A murit Alice Cocea, actriţă franceză de teatru şi de 

film de origine română (n. 1899).

2016: A murit Elie Wiesel, scriitor și ziarist american de 

origine română, laureat Nobel (n. 1928).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor  12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 13:30 
Catherine-bucătar in Irlanda 14:00 
Telejurnal 15:00 Akzente 17:00 Yanxi, 
palatul suspinelor 18:00 Exclusiv în 
România 18:50 Bibliotecarii 20:00 
Telejurnal 21:10 Seddulbahir: între 
zidurile mării 22:15 Jocurile timpului 
23:35 Telejurnal 00:25 Bibliotecarii 
01:15 Jocurile timpului 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 2 Iulie

Va recomandam 
sa fiti atent cu colegii 
si cu partenerii de 
afaceri. Nu este cazul 
sa va ingrijorati din 
cauza dificultatilor 
f i n a n c i a r e  d e  
moment. Va ajuta o 
persoana din familie. 

S-ar putea sa treceti 
p r i n t r - o  pe r i oada  
dificila, din cauza 
neintelegerilor cu un 
partener de afaceri. Va 
recomandam sa va 
pastrati calmul si sa 
apelati la ajutorul unui 
prieten. 

Este posibil sa 
aveti o nereusita in 
afaceri si  sa f i t i  
d e z a m a g i t .  S - a r  
putea sa intampinati 
cateva dificultati din 
cauza unor probleme 
d e  c o m u n i c a r e .  
Evitati speculatiile.

S-ar putea ca un 
prieten de familie sa 
v a  p r o p u n a  o  
c o l a b o r a r e .  V a  
sfatuim sa o acceptati, 
chiar daca beneficiile 
nu se anunta mari. 
Consultati-va si cu 
partenerul de viata! 

S-ar  pu tea  sa  
resimtititi o stare de 
confuzie. Nu provocati 
discutii aprinse cu 
superiorii! Totul va 
reveni la normal. 
Seara, va regasiti 
buna dispozitie intr-o 
vizita la prieteni.

Este posibi l  sa 
plecati intr-o delegatie. 
Va sfatuim sa aveti 
grija de bagaje, sa nu 
p i e r d e t i  c e v a  
important. Relatiile cu 
colegii sunt excelente. 
Fiti atent cu partenerul 
de viata!

Se anunta o zi 
incarca ta .  Dupa-
amiaza este posibil sa 
v a  s c h i m b a t i  
programul.  S-ar 
putea sa fiti nevoit sa 
che l tu i t i  o  suma 
importanta pentru a 
repara ceva in casa. 

La serviciu sunteti 
predispus sa faceti 
greseli din cauza 
carora acumulat i  
intarzieri. Iesiti in 
lume! Aveti sanse sa 
intalnit i  persoane 
ca re  po t  deven i  
importante pentru dv. 

S-ar putea sa va 
c o n f r u n t a t i  c u  
probleme financiare. 
Fiti mai optimist. Daca 
sunteti incordat, va 
compromiteti relatiile 
sociale. Nu este o zi 
buna pentru examene 
si calatorii. 

BERBEC

S-ar putea sa va 
lovit i  de o serie 
intreaga de dificultati 
si sa aveti impresia ca 
va zbateti degeaba. 
Cei din jur sunt 
dispusi sa va ajute. 
Partenerul de viata va 
sustine. 

Este posibil sa 
renuntati o calatorie 
din cauza unei mici 
probleme de sanatate. 
Se pare ca ca relatiile 
cu partenerul de viata 
sunt tensionate din 
cauza unei rude se 
baga intre voi. 

V-ati propus sa 
incepeti o activitate 
noua, dar sunteti prea 
nerabdator. Din cauza 
agitatiei, riscati sa 
pierdeti timp pretios. 
S u n t  f a v o r i z a t e  
relatiile cu persoanele 
mai tinere.

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 Lukas 23:15 Ştirile 
Pro Tv 23:45 Jaf in lumea artei 
01:45 Las f ierbinți  03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii 06:00 Ştirile 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 Chefi la cuțite - (re-run 
sezon 5) 23:45 Observator – 
Sport 00:15 Xtra Night Show 
01:00 Observator 02:00 Acces 
direct 03:30 Chefi la cuțite 06:00 
Observator

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 Patria 
mea esti tu 23:30 Știrile Kanal D 
00:30 Puterea dragostei 03:00 
Teo Show 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Familia 10:00 Starea 
naţiei – Special 11:30 Casa: 
construcţie şi design 14:00 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Familia 18:00 Focus 18 
19:00 Trăsniți 20:00 Haiducii 
22:00 Starea naţiei – Special 
23 :00  Focus  d in  in ima 
României 23:30 Trăsniți 00:30 
Cetatea femeilor 03:15 Cireaşa 
de pe tort 

08:00 Hei, băiete! Hei, fato! 
09:45 La bloc 12:15 Amintiri 
dureroase 14:15 Vechi  
prieteni 16:15 Proiectul 
Meduza 18:15 La bloc 20:30 
Scăpați de Smart 22:45 
Teleportați în adolescență 2 
00:30 Scăpați de Smart 02:30 
Teleportați în adolescență 2 
04:00 La bloc 06:15 La Maruţă

08:00 Paşaport de România 
09:00 Cireșarii 10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Telejurnal 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Natură şi aventură 
14:00 Paşaport de România 15:00 
Vlaşinii - O primăvară timpurie 16:00 
Iubire dincolo de timp 17:00 
România…în bucate 17:40 Vara 
amintirilor 19:00 Telejurnal 20:10 
Între două lumi 22:00 Câştigă 
România! 23:00 Anatomia lui Grey 
23:55 Între două lumi

07:00 Soacra mea e o scorpie 
08:40 Legenda vie 10:15 Mary 
P o p p i n s  r e v i n e  1 2 : 2 0  
Tomorrowland: Lumea de dincolo 
de mâine 14:20 Terminalul 16:25 
Lupta pentru egalitate 18:20 
Turistul 20:00 Soția 21:35 Elita 
gangsterilor 23:20 Cod Roșu la 
Casa Albă 01:10 Bărbați, femei și 
copii 03:05 La un pas de moarte 
04:35 Soția 
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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 

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

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

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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Rangers și-a prezentat, 
miercur i ,  echipamentu l  
pentru sezonul 2020/2021, 
iar Ianis Hagi se află printre 
jucători i  folosiț i  pentru 
reclamă.

Cinci fotbaliști din lotul lui 
Steven Gerrard au fost aleși 
pentru a prezenta noul 
echipament, aceștia fiind: 
Ryan Kent, Jermain Defoe, 
James Tavernier, Scott 
Arfield și Ianis Hagi.

Echipamentul dedicat 
meciurilor de pe teren propriu 

rămâne albastru complet, în 
stilul tradițional al clubului 
Rangers.

P e n t r u  p r e z e n t a r e a  
echipamentului, Rangers a 
realizat un clip video cu 

imagini de arhivă din istoria 
clubului.

Ianis Hagi a devenit cel 
mai bine plătit jucător de la 
Rangers

Rangers l-a transferat pe 
Ianis Hagi cu 3,4 milioane de 
euro, o sumă considerată 
mare dacă ţinem cont de 

p rob leme le  c rea te  de  
pandemie. Dar şi salariul 
jucătorului este unul pe 
măsură, dovadă că scoţienii îl 
consideră unul dintre jucătorii 
de mare perspectivă.

Ianis Hagi, 21 de ani, a 
apucat să joace 12 meciuri 
pentru formaţia din Scoţia, a 
înscris 3 goluri şi a dat două 
pase de gol, dar l-a convins 
pe Steven Gerrard că este un 
mare fotbalist.

Din salarii, Ianis Hagi va 
câştiga trei milioane de lire 
sterline în următorii trei ani, 
adică în jur de 3,4 milioane de 
euro ,  scr iu  ce i  de  la  
footballstanfertavern.com

Conform calcului, Ianis va 
fi plătit cu 19.200 de lire pe 
săptămână, adică peste 
21.000 de euro, deci în jur de 
84.000 de euro pe lună!

Conform sursei citate, 
media venitului săptămânal 
la Rangers este în jur de 
14.000 de euro la Rangers, 
iar Ianis Hagi ar fi cel mai bine 
plătit jucător de la Rangers.

SPORT

Mirel Rădoi (39 de ani) se află deja de 7 luni la cârma 
naţionalei României, însă nu a bifat încă niciun meci ca şi 
selecţioner, din cauza pandemiei de coronavirus.

Antrenorul i-a înştiinţat deja pe oficialii FRF că va pleca de 
la naţională după Cupa Mondială din 2022. Mirel Rădoi 
susţine că nu îşi va prelungi actuala înţelegere, deoarece 
vrea să preia o echipă de club.

"După expirarea actualului contract, vreau să preiau o 
echipă de club. Am anunțat conducerea FRF că ultima 
prezență va fi la Campionatul Mondial din 2022.

Ei trebuie să înceapă cu ceva timp înainte deja să caute și 
să gândească ce urmează pentru națională din acel 
moment.", a declarat Mirel Rădoi, pentru Gazeta Sporturilor.

Mirel Rădoi a fost numit selecţioner în noiembrie 2019 şi 
are un salariu anual de 240.000 de euro. Predecesorul său, 
Cosmin Contra, încasa 390.000 €, iar Daum avea 500.000 €.

Poli Iași a fost învinsă de Hermannstadt, scor 2-3, în runda 
a șaptea din play-out. La finalul meciului din Copou, Mircea 
Rednic a acuzat arbitrajul centralului Radu Petrescu, dar și 
programarea etapelor, realizată de LPF.

Mircea Rednic consideră că echipa sa a fost 
dezavantajată de arbitrii atât în meciul de marți, cu 
Hermannstadt, cât și acum două runde, la Voluntari, meci 
pierdut de Poli Iași cu 0-1, după un gol marcat dintr-o lovitură 
de pedeapsă.

Mircea Rednic, atac la arbitrii după înfrângerea cu 
Hermannstadt

”E greu să joci așa, am avut și la Voluntari, ce penalty le-a 
dat lor acolo... Dă-ne, mă, și nouă! Chiar nu-l recunosc pe 
băiatul ăsta.. Și programarea a fost așa cum a fost, 
Hermannstadt a avut o zi în plus, acum duminică jucăm de la 
ora 13:00.

Poate că i-am deranjat pe mulți, dar nu merităm așa ceva, 
arbitrii sunt puși acolo să-și facă meseria, nu să influențeze 
jocul. Când sunt situații clare de penalty și arbitrul nu-l dă, 
este greu, e mare presiune pe jucători, dar nu avem ce face, 
trebuie să recuperăm aceste puncte pierdute”, a declarat 
Mircea Rednic, la finalul meciului cu Hermannstadt.

După înfrângerea cu Hermannstadt, Poli Iași este pe locul 
12 în Liga 1, de baraj, cu 18 puncte, la trei lungimi în spatele 
formației antrenate de Ruben Albes, care are și un meci mai 
puțin disputat.

Pentru formația lui Mircea Rednic urmează, etapa viitoare 
a play-out-ului, confruntarea cu Sepsi, programată duminică, 
de la ora 13:00.

Nici n-a venit bine, că a 
anunţat deja momentul plecării 

de la naţională. Mirel Rădoi: 
"Am vorbit cu conducerea FRF"

Mircea Rednic acuză 
arbitrajul după înfrângerea 

cu Hermannstadt

Universitatea Craiova s-a despărțit de 
Marius Briceag (28 de ani), fundaș lateral aflat 
de cinci ani în Bănie.

Oltenii au emis un comunicat oficial în acest 
sens: "Clubul Universitatea Craiova anunță 
faptul că s-a despărțit de fundașul de bandă 
Marius Briceag. Îi mulțumim lui Marius pentru 
profesionalismul de care 
a dat dovadă și îi dorim 
m u l t  s u c c e s  î n  
continuare.

Piteștean la origine, 
Marius Briceag a început 
fotbalul la FC Argeș, 
echipă la care a evoluat 
două sezoane în liga 
secundă. Timp de doi ani 
și jumătate a apărat 
f l a n c u l  s t â n g  a l  
defensivei celor de la CSM Râmnicu Vâlcea, 
echipă de la care a fost transferat de 
Universitatea Craiova, în ianuarie 2015. În retur 
a evoluat în opt jocuri.

În campionatul 2015-2016, Marius Briceag a 
fost împrumutat la FC Voluntari, formație din 
Liga 1. Conducerea clubului nostru a apreciat 

că mutarea la gruparea ilfoveană reprezintă o 
oportunitate pentru jucător de a crește valoric și 
a reprezenta o soluție viabilă pe viitor pentru 
prima echipă a Științei. În stagiunea 2016-2017 
a fost reprofilat pe banda dreaptă a apărării alb-
albastre.

În total, Brici a bifat 84 de meciuri în tricoul 
alb-albastru, reușind să 
înscrie un gol și să ofere 
5 pase decisive", se 
arată în comunicatul 
emis de Universitatea 
Craiova.

În ultima perioadă, de 
la Craiova au mai plecat 
Claude Dielna, Renato 
Kelic, Ivan Martic și 
Tiago Ferreira,

U n i v e r s i t a t e a  
Craiova, la un punct de liderul CFR Cluj

După victoria obținută în weekend la Cluj, 
scor 3-2, Universitatea Craiova s-a apropiat la 
un singur punct de liderul CFR, cu cinci etape 
înainte de final. Returul dintre Craiova și CFR 
va avea loc în ultima etapă a play-off-ului, pe 
arena "Ion Oblemenco".

Ianis Hagi, vedetă la Rangers. 
Imagini spectaculoase de la Glasgow

Universitatea Craiova s-a despărțit 
de încă un jucător: "Mult succes în continuare"
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