
O femeie a fost 
a m e n i n ț a t ă  ș i  
bătută în propria 
casă de un tânăr 
care voia să-i fure 
banii. Bărbatul a 
fost  re ț inut  de 
poliție și încarcerat. 
Feme ia  a  fos t  
condusă la spital în 
vederea acordării 
d e  î n g r i j i r i  
medicale.

Nici în propria 
casă nu mai ești în 
siguranță. Un bărbat în vârstă de 30 de ani din județul Argeș, domiciliat fără 
forme legale în comuna Poroschia, a pătruns fără drept în locuința unei femei în 
vârstă de 65 de ani din comuna Cervenia, solicitându-i acesteia bani. 

(Continuare  în  pagina  2)

Ministrul agriculturii, 
Adrian Oros, a anunțat 
că sub-măsura 6.1 
„Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” va fi 
lansată începând cu 
data de 15 iulie a.c., iar 
cererile de finanțare se 
pot depune până la data 
de 15 octombrie 2020. 
Suma alocată pentru 
această sub-măsură de 
f i n a n ț a r e  
nerambursabilă este de 

42 de milioane de euro, din care 20 de milioane este destinată tinerilor din 
Diaspora care vor să se întoarcă în țară și să practice eagricultura.

(Continuare  în  pagina  4)

Un număr de 34.647 de fermieri, care au pierderi din 
cauza secetei excesive din acest an, vor primi de la 
bugetul de stat despăgubiri totalizând 1,15 miliarde de lei. 
Suprafața de culturi agricole, înființată în toamna anului 

trecut, distrusă de seceta extremă din acest an, este de 
1,168 milioane de hectare. Sumele pentru fiecare hectar 
de culturi agricole distruse de secetă cu care vor fi 
despăgubiți fermierii  au fost anunțate de ministrul 
agriculturii, Adrian Oros,în cadrul unei conferințe de 
presă. 

Astfel, ministrul agriculturii a anunțat că un număr de 
34.647 de fermieri au pierderi din pricina secetei, iar 
suprafața distrusă de seceta extremă din acest an este 
de 1,168 milioane de hectare de culturi agricole înființate 

în toamnă. Pentru a veni în sprijinul fermierilor, a fost 
pregătită Ordonanța de Urgență pentru această schemă 
de ajutor de stat, schemă ce a fost prenotificată la 
Comisia Europeană.  

(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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E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.8365 lei

($) 1 USD
4.2843 lei

1 XAU 
244.6054 lei

(£) 1 GBP 
5.3551 lei

(Gramul
de aur)
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CAS Teleorman:

Reintroducerea validării 
serviciilor medicale 

cu cardul național
 de sănătate

Fermierii afectați de secetă vor primi despăgubiri
 de 925 lei/ha grâu și 1.002 lei/ha de rapiță

Din 15 iulie 2020, tinerii fermieri pot accesa 
suma nerambursabilă de 50.000 euro

Societățile comerciale 
și mijloace de transport

 verificate dacă 
respectă regulile
 împotriva COVID

Femeie bătută în propria casă
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(urmare  din  pagina  1)
Femeia a refuzat, moment 

în care bărbatul a lovit-o cu 
pumnii în zona feței, a sustras 
o pungă cu bunuri  ce 
aparțineau nepotului victimei, 
după care a părăsit în fugă 
locuința acesteia.

La  scur t  t imp după 
comiterea faptei a fost 
identificat de către polițiști pe 
raza localității și condus la 
sediul poliției pentru cercetări.

Femeia a fost condusă la 
spital în vederea acordării de 
îngrijiri medicale.

Împotriva bărbatului a fost 
dispusă măsura reținerii, 
acesta fiind introdus în 
Centrul de Reținere și 
Arestare Preventivă din 
cadrul I.P.J. Teleorman.

C. DUMITRACHE

Obiceiul de a plăti o garanție atunci când cumpărăm un 
recipient de sticlă ar putea reveni în România. Ministerul 
Mediului vrea să implementeze acest sistem inclusiv pentru pet-
uri, iar cumpărătorii ar urma să primească garanția înapoi, la 
returnarea ambalajului. Ministrul Costel Alexe spune că măsura 
va intra în practică la finalul acestui an. Cadrul legal există încă 
din 2018, însă totul a rămas doar pe pe hârtie.

România are o rată de reciclare e deșeurilor municipale de 
14 la sută. Asta deși obiectivul asumat până la sfârșitul anului 
este 50 la sută.

Valentin Krancevik, Let's Do it Romania: Nu există peste tot 
infrastructură. În legislație se spune ca trebuie pubele de 
colectare selectivă din poartă în poartă, în unele locuri nu sunt. 
Nu a fost nicio campanie de conștientizare puternică, pentru a 
arăta populației avantajele și dezavantajele.

În lipsa pubelelor și a bunului-simț, unele deșeuri, cum sunt 
recipientele de sticlă sau de plastic sunt aruncate pe stradă. 
Pentru a încuraja populația să recicleze, autoritățile de mediu 
vor să reintroducă în România sistemul garanție - depozit pentru 
ambalaje de sticlă sau PET-uri.

Costel Alexe, ministrul Mediului: Țineți minte când mergeați 
cu sticla la magazin și îți dădeau garanția? Același lucru ni-l 
dorim azi, să avem un grad mai mare de colectare și să nu 
vedem cantități imense de sticle sau pet-uri fie pe gropile de 
gunoi, la marginea pădurii sau pe suprafața lacurilor de 
acumulare.

Regula va fi obligatorie până la sfârșitul anului, spune 
ministrul Mediului. Prețul garanției va fi de 50 de bani sau un leu.

Andrei Coșuleanu, Act for Tomorrow: Nu trebuie să mă plimb 
cu deșeul până ajung la magazin, trebuie să pot să mă duc la 
orice magazin să îl duc inapoi, obiectivul fiind reciclarea 
deșeurilor. Este un sistem care costă câteva sute de milioane de 
euro și trebuie să vedem cine îl va finanța.

În Germania, rata de reciclare a acestor recipiente este de 
peste 98 la sută. Cetățenii duc PET-urile la un tonomat și 
primesc înapoi garanția de 25 de cenți.

Același sistem funcționează și în Suedia, de exemplu. 
Garanția diferă aici în funcție de tipul și dimensiunea 
ambalajelor.

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

Femeie bătută în propria casă

Pentru perioada 1-31 iulie 2020, Muzeul 
Județean Teleorman propune publicului 
vizitator un obiect care face parte din 
patrimoniul arheologic al instituției, colecția 
artă. Este vorba de un „Iatagan cu teacă”.

Iataganele reprezintă o categorie aparte în 
cadrul vast al armelor albe, fiind încadrate în 
literatura de specialitate în grupul cuțitelor de 
mari dimensiuni, având lama încovoiată și 
realizată din oțel din cea mai bună calitate, cu 
un singur tăiș dispus obligatoriu pe partea 
interioară a lamei.

În ceea ce privește originea acestui tip de 
armă albă, se apreciază că iataganul este de 
proveniență orientală, după unele surse chiar 
din estul Indiei, de unde s-a 
extins în întregul Orient.

Iataganul care face obiectul 
Exponatului Lunii Iulie are o 
lungime totală de 73 cm și este 
compus din lamă, mâner și 
teacă. Lama iataganului este 
rea l i za tă  d in  o țe l  ( sub  
denumirea de oțel de Damasc) 
ș i  e s t e  d e c o r a t ă  p r i n  
damaschinare cu fir de aur. Pe 
o latură a lamei este imprimat, 
pr in damaschinare, anul 
fabricării, 1285 A.H (anul 
Hagiriei)= 1868 AD, iar pe cealaltă latură este 
imprimat probabil numele meșterului armurier 
sau numele proprietarului ori texte din Coran , 
adresări către Allah etc. În partea superioară, 
cea fără tăiș, lama este traversată de un șanț. 
Lama este arcuită ușor cu un singur tăiș în 
partea inferioară și are o lungime de 58 cm.

Mânerul iataganului este format din mai 
multe elemente: în partea inferioară este 
prevăzut cu un scurt manșon cilindric realizat 
dintr-un aliaj conținând cositor și ornat cu un 
soare. Acesta este ușor teșit la partea 
inferioară spre lamă, care se continuă pe 
acesta cu un ornament din semisfere (care 

probabil semnifică luna) ieșite în relief 
deasupra cărora sunt șase sori miniaturali. Al 
doilea element se prezintă sub forma unei 
benzi metalice fixate longitudinal, de-a lungul 
muchiei mânerului, la îmbinarea plăselelor 
mânerului. Aceste benzi confecționate din zinc 
aurit prezintă semisferele lunare alternate cu 
sori, despărțite prin două mici elemente 
romboidale. Ultimul element al mânerului este 
reprezentat din cele două plasele din lemn 
(prinse prin trei nituri) care reprezintă o 
configurație caracteristică acestui tip de armă, 
terminate la partea superioară cu două urechi. 
Forma bifurcată a mânerului de iatagan, 
rezultă din cele două urechi aflate la terminația 

plăselelor, își dovedește pe 
deplin utilitatea în momentul 
mânuirii armei, având dublu rol: 
protejarea mâinii luptătorului, 
dar și ca piedică împotriva 
alunecării armei în toiul bătăliei. 
Toate elementele metalice ale 
mânerului sunt aurite. El are o 
lungime de 15 cm.

Acest iatagan era purtat în 
teacă manufacturată din lemn, 
cu o lungime de 60 cm, 
îmbrăcată în catifea de culoare 
maron și întărită cu garnituri 

metalice. Configurația ei urmărește fidel 
conturul lamei. Întăritura metalică din partea 
de jos îi lipsește. Întăritura metalică din partea 
de sus, confecționată din tablă zincată aurită, 
este ornată în partea exterioară cu elemente 
vegetale gravate. Partea din spate a întăriturii 
nu este gravată dar este prevăzută cu un inel 
de metal care se prindea la brâul luptătorului, 
ca element de port popular folosit în special 
pentru portul armelor. Întăritura este finalizată 
printr-un element de îmbinare ornat, de 
asemenea, cu elemente vegetale. (Sursa: MJ 
Teleorman)

Cornelia RĂDULESCU

Spaţiile interioare ale 
r e s t a u r a n t e l o r  v o r  f i  
redeschise cu o serie de 
reguli şi restricţii, în care, de 
exemplu, clienţilor le va fi 
permis să meargă doar pe 
anumite benzi cu sens unic, 
semna l i za te ,  păs t r ând  
distanţa de 2 metri unii de alţii 
la mesele vecine, iar solniţele, 
meniurile şi olivierele vor 
putea fi transferate de la o 
masă la alta doar după ce vor 
fi dezinfectate, conform 
proiectului de ordin care 
reglementează condiţiile de 
redeschidere, obţinut de 
Profit.ro, transmite News.ro.

Ordinul a fost redactat 
incluzând data de 9 iulie 
pentru redeschidere, care 
trebuie însă să primească şi 
ultimul accept din partea 
premierului Ludovic Orban. 
Deocamdată, ultimul termen 
avansat oficial ca speranţă 

este 15 iu l ie,  notează 
Profit.ro.

La intrarea în restaurant va 
fi un „triaj observaţional” al 
clienţilor, urmând să le fie 

interzise accesul acelora care 
dau semne că ar avea infecţii 
respiratorii.

Va fi interzis consumul de 

produse stând în picioare, cu 
exceptia meselor dedicate 
acestui tip de servire.

Este stabilit un număr de 
maximum 6 clienţi care poată 

ocupa o masă (faţă de 
maximum 4 la terase), 
exceptaţi de la această regulă 
fiind membrii aceleiași familii.

Restaurantele ar putea fi redeschise,
 la interior, pe 9 sau 15 iulie

Muzeul Județean Teleorman:

Exponatului Lunii Iulie, Iatagan cu teacă

Guvernul anunță revenirea
 la garanția pe sticle



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

D e p u t a t u l  e u r o p e a n  
Siegfried Mureşan (PNL / 
PPE) a fost numit coraportor al 
Parlamentului European pe 
raportul legislativ privind 
Facilitatea de Redresare şi 
Rezilienţă a Uniunii Europene 
(UE) în valoare de 560 de 
miliarde de euro, potrivit unui 
comunicat de presă postat 
duminică pe pagina de internet 
a eurodeputatului român.

Facilitatea de Redresare şi 
Rezilienţă este primul şi cel 
mai  impor tant  p i lon  a l  
Pachetului de Redresare de 
750 de miliarde de euro 
anunţat la sfârşitul lunii mai de 
Comisia Europeană, scrie 
sursa citată. Acest instrument 
va sprijini statele membre cu 
f o n d u r i  e u r o p e n e  
nerambursabile (310 miliarde 
de euro) şi credite în condiţii 
avantajoase (250 de miliarde 
de euro) pentru a finanţa 
propriile planuri naţionale de 
redresare economică.

Din cele peste 30 de 
miliarde de euro care îi vor 
reveni României în pachetul 
total de redresare de 750 de 

miliarde de euro, până la 25 de 
miliarde de euro vor fi alocate 
prin intermediul Facilităţii de 
Redresare.

„Este un instrument foarte 
important pentru România 
care va permite punerea în 
aplicare a Planului de Investiţii 
şi Relansare Economică 
p rezen ta t  de  Guvernu l  
României săptămâna trecută. 
(…) obiectivul meu ca raportor 
este să mă asigur că facilitatea 
va aduce investiţii acolo unde 
România şi românii au cea mai 
mare nevoie: în infrastructura 
de transport, în şcoli, în 
spi ta le,  în d ig i ta l izarea 
economiei, în extinderea 
r e ţ e l e i  e n e r g e t i c e ,  î n  
combaterea schimbări lor 
c l i m a t i c e ” ,  a  d e c l a r a t  
Mureşan. „Un lucru benefic 
este că Parlamentul European 
are rol de codecizie în 
adoptarea legislaţiei europene 
care va sta la baza acestui 
instrument, iar raportul pe care 
îl voi coordona va fi unul 
l e g i s l a t i v.  A c e s t  l u c r u  
înseamnă că, prin munca 
noastră în procesul de 

negociere şi de redactare a 
legislaţiei şi prin votul nostru 
final în Parlamentul European, 
vom decide în ce direcţie vor 
merge banii, pe ce tipuri de 
proiecte şi cum vor fi atrase 
aceste fonduri de către statele 
m e m b r e ” ,  a  a d ă u g a t  
eurodeputatul român.

Parlamentul European va 
avea trei raportori pe proiectul 
legislativ al acestui instrument. 
Alături de eurodeputatul 
Siegfried Mureşan, care este 
coraportoru l  d in par tea 
Grupu lu i  PPE,  a l ţ i  do i  
europarlamentari, unul de la 
Grupul RENEW şi altul de la 
Grupul Socialiştilor Europeni, 
v o r  f i  c o r a p o r t o r i  a i  
Parlamentului European pe 
acest raport legislativ.

De curând Guvernul a aprobat proiectul privind data 

alegerilor locale în 27 septmbrie. ”A fost adoptat 

proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru 

autoritățile administrației publice locale din anul 2020, 

respectiv 27 septembrie”, a precizat șeful cancelariei 

primului ministru Ludovic Orban.

”Propunerea noastră pentru data alegerilor locale va fi 

27 septembrie. După promulgarea legii de prelungire a 

mandatelor, adoptată de Parlament, în ședință de Guvern 

vom adopta proiectul de lege prin care propunem data 

alegerilor locale 27 septembrie, și evident o serie de alte 

măsuri, dintre care unele măsuri sunt legate și de o 

protecție a persoanelor implicate în procesul electoral” a 

spus Ludovic Orban.

Pe de altă parte sunt liberali care ar dori ca alegerile 

locale să se desfășoare în două zile, pe 26 și pe 27 

septembrie, susținând că la o prezență masivă social-

democrații ar fi dezavanjați. Alegerile locale, cele mai 

importante alegeri pentru soarta comunităților locale au 

fost stabilite să se țină într-osingură zi, pe 27 septembrie. 

Cum va decurge campania electorală, fără mitinguri 

electorale, fără spectacole, fără mici și bere, va fi greu de 

capacitat electoratul, mai ales cel rural.

Despre data alegerilor locale deputatul social-

democrat de Teleorman, Valentin Boboc, aflat la cel de-al 

doilea mandat consecutiv, afirmă că liberalii pot cere 

localele și într-o zi, și-n două zile, și în trei. Valentin Boboc 

mai afirmă că Teleormanul va rămâne social-democrat. 

Valentin Boboc mai spune că cele trei municipii și două 

orașe din Teleorman vor fi conduse în continuare și după 

27 septembrie de primari PSD.

În ceea ce privește o candidatură a sa la viitoarele 

alegeri parlamentare, deputatul PSD Valentin 

Bobocafirmă ca aceasta va fi decisă doar de partid. 

Deputatul Boboc nu știe dacă și ceilalți colegi ai săi, 

parlamentari de Teleorman, își mai doresc un mandat, dar 

asta va decide tot partidul.

Ioan DUMITRESCU

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat 
duminică seara că social-democraţii vor depune o moţiune de 
cenzură, care "100% va trece" de votul Parlamentului.

"Vom depune o moţiune de cenzură şi această moţiune de 
cenzură va trece", a declarat Ciolacu, într-o emisiune la 
Antena 3.

Liderul interimar al social-democraţilor a spus că, în 
grupul de lucru, o primă formă a textului moţiunii a fost deja 
creionată de senatorul Şerban Nicolae şi că s-au strâns până 
în prezent 204 semnături de susţinere.

"Avem 204 semnături până acum. Primul text a fost lucrat 
de Şerban Nicolae", a precizat Marcel Ciolacu.

El a susţinut că PSD va avea voturile suficiente să treacă 
această moţiune de cenzură.

Marcel Ciolacu a precizat, de asemenea, că PSD doreşte 
să meargă la consultările de la Cotroceni şi cu o propunere de 
prim-ministru după căderea Guvernului Orban.

Întrebat dacă are deja un nume pentru un viitor prim-
ministru, el a declarat că este preferat, în acest moment, "un 
specialist în economie".

Marcel Ciolacu: Vom 
depune o moţiune de cenzură

 şi 100% ea va trece

Alegeri locale în mai 
multe zile?

Anul 2021 va fi, inevitabil, unul de început al 
unor mari prefaceri în Justiţie, care se vor întinde 
pe parcursul câtorva ani, iar inevitabilele evoluţii 
se vor impune ca o consecinţă a marilor 
schimbări care vor opera la nivel societal, 
economic, tehnologic, psihologic, a declarat 
duminică ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, într-
un mesaj transmis de Ziua Justiţiei, anunță 
Agerpres.ro.

”Astăzi, în prima duminică a lunii iulie, conform 
tradiţiei, sărbătorim Ziua Justiţiei! Este o zi 
consacrată celor care slujesc, prin profesie şi 
vocaţie, adevărul şi dreptatea. Despre Justiţia 
noastră astăzi se impun a fi discutate şi dezbătute 
multe, am subliniat acest lucru într-o recentă 
intervenţie publică, acum câteva zile. Cu 
certitudine, lunile care urmează vor aduce 
necesara dezbatere publică, prealabilă oricărei 
decizii, în legătură cu toate aceste probleme şi 
provocări ale Justiţiei noastre. E o dezbatere 
necesară, pentru că anul 2021 va fi, inevitabil, un 
an de început al unor mari prefaceri în Justiţie, 
care se vor întinde pe parcursul câtorva ani. 
Inevitabilele evoluţii se vor impune ca o 
consecinţă a marilor schimbări care vor opera la 
nivel societal, economic, tehnologic, psihologic. 
Este deja un truism că noile tehnologii au pregătit 
şi impun inexorabil aceste schimbări, criza 
COVID-19 le-a accelerat pe multe dintre ele”, a 
arătat ministrul.

Potrivit acestuia, ”istoria se accelerează pe zi 
ce trece şi mersul rapid al lucrurilor va impune 
trecerea de la structuri administrative, economice 
sau de afaceri birocratice, rigide, 'tribalizate', 
funcţionând greoi, la unele flexibile, dinamice, 
rapide, 'fluide' şi transparente în privinţa 
circulaţiei informaţiei şi luării deciziei”.

”Aceste transformări vor produce inevitabil 
schimbări în managementul sistemelor judiciare, 
ale instanţelor şi parchetelor. Pentru aceste 
schimbări, cu toţii trebuie să fim pregătiţi să 
înlocuim paradigmele gândite acum 10-15 ani, cu 
cele care vor opera în următorii 10-15 ani. 
Sistemele judiciare din toată lumea vor fi prinse în 
aceste schimbări şi vor fi chemate să facă faţă 
unor noi provocări, iar pentru aceasta vor trebui 
să îşi adapteze instrumentele, fie că vorbim de 
structurile de organizare şi regulamente interne, 
fie că vorbim de procedurile după care se 

desfăşoară actul de justiţie. Justiţia noastră nu se 
poate sustrage unui astfel de fenomen, pentru că 
este obiectiv implacabil”, a menţionat Predoiu.

El a atras atenţia că pentru sistemul din 
România provocările sunt duble.

”Provocările pentru noi sunt duble, pentru că 
există rămâneri în urmă în probleme esenţiale, 
caracteristice etapei post aderare pe care o 
încheiem, de la dotări logistice improprii actului 
de justiţie, până la legislaţie şi mentalităţi. 
'Învârtirea' în acelaşi cerc al problemelor şi al 
acţiunilor sterile, al mizelor mici, caracteristice 
ultimilor ani, nu e o opţiune care să reziste 
presiunii sociale, care va cere un act de justiţie în 
acord cu noile ritmuri şi standarde de eficienţă 
care se vor impune în societatea globală din care 
facem parte. Cum problemele sunt acute, 
provocările vor fi revoluţionare şi aşteptările 
sociale pe măsură, soluţiile nu pot fi decât 
curajoase pe toate planurile: dotările logistice, 
tehnologizare – digitalizare – inteligenţă 
artificială, statutul judecătorilor şi procurorilor, al 
grefierilor, organizarea judiciară, conducerea 
s i s t e m u l u i ,  p r e g ă t i r e a  p r o f e s i o n a l ă ,  
administrarea bugetelor, procedurile actului de 
justiţie şamd”, a adăugat ministrul.

Acesta a mai arătat că sunt şantiere care vor fi 
obiectiv impuse atât de starea de lucruri 
prezentă, cât şi de prefacerile societale care se 
întrevăd la orizont.

”A refuza responsabilitatea păşirii conştiente 
şi organizate în viitorul post-modern al Justiţiei nu 
e o opţiune realistă. Până atunci, să mulţumim 
tuturor celor care încearcă, în fiecare zi, să aducă 
un strop de dreptate în vieţile concetăţenilor 
noştri, justiţiabililor, de care magistraţii noştri nu 
trebuie să uite nicio clipă. Tuturor, judecători, 
procurori, grefieri, arhivari, personal de 
specialitate din instanţe şi parchete, poliţişti de 
penitenciare, personal din serviciul de 
probaţiune, personal de specialitate juridică 
asimilat magistraţilor, angajaţi ai Ministerului 
Justiţiei şi instituţiilor subordonate, avocaţilor, 
notarilor, executorilor judecătoreşti, tuturor celor 
care, direct sau indirect, contribuie cu expertiza şi 
activitatea lor la bunul mers al Justiţiei, le transmit 
cele mai bune gânduri, sănătate şi împliniri 
profesionale! La mulţi ani, Justiţiei române!”, a 
fost mesajul ministrului Justiţiei.

Siegfried Mureşan a fost numit 
coraportor al Parlamentului European pe Facilitatea 

de Redresare a UE de 560 de miliarde de euro

Cătălin Predoiu: 

Anul 2021 va fi, inevitabil, începutul unor mari 
schimbări în Justiție, care se vor întinde pe câțiva ani



(urmare  din  pagina  1)
Sprijinul financiar pentru instalarea 

tinerilor fermieri  la conducerea unei 
exploatații agricole, pentru prima oară, este 
de  maxim 50.000 de euro pe fermă, ajutorul 
financiar fiind 100% nerambursabil.

“Am lansat noi sesiuni de depunere 
proiecte. Avem pentru înființarea grupurilor 
de producători în sectorul pomicol 1.985.000 
de euro. Avem programul privind instalarea 
tânărului fermier, măsură ce va fi lansată în 15 
iulie și până în 15 octombrie, în sumă totală de 
42.000 de milioane de euro, din care 20 de 
milioane sumă dedicată celor care aplică din 
Dispora. Submăsura   6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri” este o sesiune 
așteptată de producătorii agricoli. Acolo unde 
există posibilitatea vom acorda și până la 50 
ha teren”, a arătat Oros.

Ministrul agriculturii a precizat totodată  că 
în luna august vor mai fi lansate două sub-
măsuri de finanțare : sM 3.1 „Sprijin pentru 
participarea pentru prima dată la schemele de 
calitate” și sM 3.2 „Sprijin pentru activitățile de 
informare şi de promovare desfășurate de 
grupurile de producători  în cadrul pieței 

interne”. ”Am mutat 12 milioane euro și pentru 
sub-măsura de înființarea a abatoarelor de 
capacitate mică în zona montană”, a mai spus  
Oros.

“Tinerii (din Diasporă n. red.) care doresc  
să se întoarcă acasă și să facă agricultură pot 
prelua inclusiv expoatațiile agricole de la 
părinți și, venind cu un plan de afaceri, de 
dezvoltare, beneficiază de aproape 20 de 
milioane de euro”, a adăugat Oros. 

Suma maximă acordată pentru  proiectele 
depuse pe sub-măsura  6.1 privind instalarea 
tinerilor fermieri  la conducrea unor exploatații 
agricole este de 50.000 de euro, integral 
nerambursabilă.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri 
se acordă sub formă de sumă forfetară în 
două tranșe. Astfel, 75% din cuantumul 
sprijinului financiar se acordă la semnarea 
Contractului de finanțare, iar  diferența de 
25%  se va achita fermierului  în funcţie de 
implementarea corectă a Planului de afaceri, 
fără a depăși trei, respectiv cinci ani pentru 
exploatațiile pomicole, de la semnarea 
contractului de finanțare. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
“Sumele calculate de noi 

dorim să fie cuprinse în 
rectificarea de buget și să 
facem plățile către fermieri. 
Sumele pe hectar cu care vor fi 
despăgubiți fermierii sunt : 925 
lei/ha la grâu și secară, 805 
lei/ha la triticale, 912 lei/ ha la 
orz, 951 lei/ha la orzoaică, 772 
lei/ha la ovăz și 1.002 lei/ha la 

rapiță. Sigur, mai mult de 70% 
din suprafață este cultivată cu 
grâu. Din 14 august, fermierii 
vor putea depune cererile, iar 
plățile se vor face prin APIA, 
pentru că ei au o bază de date 
foarte bună, în așa fel încât să 
fim cât mai obiectivi și să nu 
greșim”, a spus Adrian Oros, la 
conferința de presă, susținută 
la sediul MADR.

Ministrul agriculturii, Adrian 
oros, a precizat  că plata 
ajutorului de stat pentru secetă 
se va face la începutul lunii 
septembrie. Suma totală care 
urmează să fie alocată de la 
bugetul de stat pentru plata 
despăgubirilor pentru secetă 
este de 1,150 miliarde de lei. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

V a l o a r e a  
i m p o r t u r i l o r  d e  
produse lactate, ouă 
şi miere a totalizat 
174,98 milioane de 
euro ,  în  p r imu l  
trimestru din acest 
an, în creştere cu 
2 5 %  f a ţ ă  d e  
perioada similară a 
anului trecut, când a ajuns la 140,1 milioane de euro, potrivit 
balanţei comerciale cu produse agroalimentare furnizată de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), la 
solicitarea Agerpres.

România a importat 119.605 tone de astfel de produse în 
primele trei luni ale acestui an, cu 16.455 tone mai mult decât 
în acelaşi interval de timp din 2019.

Pe de altă parte, exporturile de produse lactate, ouă şi 
miere în perioada ianuarie – martie 2020 au fost de 33.175 
tone, iar încasările au totalizat 55,33 milioane de euro. În 
primul trimestru din 2019, s-au exportat 35.263 tone, în 
valoare de 50,820 de milioane de euro.

În acest context, deficitul în comerţul internaţional (intra şi 
extracomunitar) cu produse lactate, ouă şi miere s-a majorat 
la 121,65 milioane de euro în primul trimestru al acestui an, 
de la 89,28 milioane de euro în trimestrul I din 2019.

În statistica MADR sunt cuprinse la acest capitol şi alte 
produse comestibile de origine animală, nedenumite şi 
necuprinse în altă parte.

În perioada ianuarie-martie 2020, deficitul României în 
comerţul internaţional cu produse agroalimentare a scăzut cu 
aproape 9% în primul trimestru din acest an, comparativ cu 
perioada similară din 2019, până la 440,9 milioane de euro.

Pe relaţia cu Uniunea Europeană, România a consemnat 
un deficit de 953,28 milioane de euro în primul trimestru din 
acest an, însă în comerţul cu ţările extracomunitare a 
înregistrat un excedent de 512,37 milioane de euro.

Fermierii afectați de secetă vor primi despăgubiri
 de 925 lei/ha grâu și 1.002 lei/ha de rapiță

Din 15 iulie 2020, tinerii fermieri pot accesa 
suma nerambursabilă de 50.000 euro

Z e c i  d e  s o c i e t ă ț i  
comerciale și mijloace de 
transport au fost verificate de 
oamenii legii. Aceștia verifică 
dacă sunt respectate măsurile 
de protecție sanitară, în 
vederea prevenirii și limitării 
infectării cu virusul Covid-19, 
în zonele aglomerate din 
județul Teleorman. Cu acest 
prilej au fost aplicate nouă 
sancțiuni contravenționale în 
valoare de aproximativ 1.100 
de lei.

Timp de două săptămâni, 
polițiști din cadrul I.P.J. 
Teleorman, jandarmi, polițiști 
locali, precum și reprezentanți 
ai Inspectoratului pentru 
S i t u a ț i i  d e  U r g e n ț ă ,  
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă, Direcției Sanitare 
Veterinare, Direcției de 
Sănătate Publică și cei de la 
Protecția Consumatorului 
desfășoară, în sistem integrat, 
activități de verificare a 
respectării normelor legale 
impuse pe perioada stării de 
alertă în zone aglomerate, 
centre comerciale, parcuri, 
piețe, terase și zone de 
agrement.

În  u rma ac t i v i tă ț i l o r  
desfășurate pe 4 iulie, la 
nivelul județului au fost 
verificate 25 de societăți 
comerciale, fiind aplicate 
n o u ă  s a n c ț i u n i  

contravenționale în valoare de 
aproximativ 1.100 de lei, 
dintre care șase pentru 
nerespectarea măsurilor de 
protecție individuală, iar trei 
pentru încălcarea prevederilor 
privind ordinea publică.

În trafic au fost verificate, 
împreună cu reprezentanți ai 
I.S.C.T.R. și A.R.R., peste 150 
de mijloace de transport.

Astfel de activități vor avea 
loc zilnic, în următorele două 

săptămâni ,  în  vederea 
c o n ș t i e n t i z ă r i i  t u t u r o r  
cetățenilor cu privire la 
neces i ta tea  respec tăr i i  
măsurilor de protecție.

C. DUMITRACHE

Societățile comerciale și mijloace
 de transport verificate dacă respectă 

regulile împotriva COVIDPeste jumătate dintre judeţele ţării nu mai înregistrează 
întârzieri în recalcularea dosarelor de pensie, probleme 
majore fiind la Casa de pensii Alba şi la Sectorul 1- Bucureşti, 
a anunţat vineri, pe pagina sa de Facebook, ministrul Muncii, 
Violeta Alexandru.

"Au trecut cele 2 luni, termen limită comunicat Caselor 
judeţene de pensii pentru recuperarea întârzierilor în 
recalculările dosare pensii. Ieri a expirat termenul. Aceasta 
este situaţia la nivelul ţării. Am insistat foarte mult, uneori 
chiar peste puterea de înţelegere a unor funcţionari (ca să nu 
spun de acceptare), pentru a schimba radical situaţia găsită. 
Vorbesc despre mii de solicitări cu termen depăşit. Mult 
depăşit, în unele situaţii. Despre care se ştia de ani de zile. Nu 
s-a interesat nimeni de această problemă, nici vorbă să fi vrut 
să rezolve.(...) Peste jumătate dintre judeţele ţării nu mai 
înregistrează întârzieri în recalcularea dosarelor. A se vedea 
0 (Zero!!) dosare cu termene întârziate la finalul lunii iunie în 
dreptul atâtor Case de pensii. Cine ar fi crezut?", a scris 
Violeta Alexandru pe reţeaua de socializare.

România a importat produse
 lactate, ouă și miere cu 25% 

mai mult în primul trimestru din
 2020 față de anul trecut

Violeta Alexandru: 

Peste jumătate dintre 
judeţele ţării nu mai înregistrează

 întârzieri în recalcularea 
dosarelor de pensie
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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



Rata de promovare la Bacalaureat 2020, fără 
etapa specială, după soluţionarea contestaţiilor, 
este de 64.5%. Este o creştere faţă de 62,9%, cât 
era înainte de contestaţii, dar rămâne cea mai 
mică din ultimii şase ani, anunţă Digi24.

Pentru promoţia curentă, rata de promovare 
este de 72.9%, iar pentru promoţiile anterioare de 
27.7%.

Astfel, din totalul celor 147.794 de candidaţi 
prezenţi, au promovat 95.399 de candidaţi: 
87.887 candidaţi aparţin promoţiei 2020 
(comparativ cu 84.833 de candidaţi reuşiţi în 
promoţia anului trecut), iar 7.512 provin din 
promoţiile anterioare (în creştere, comparativ cu 
4.383 de candidaţi reuşiţi în 2019). Numărul 
mediilor de 10 (zece) a crescut la 307.

Dintre cei 155.639 de candidaţi înscrişi, s-au 
prezentat 147.794 de candidaţi (120.627 de 
candidaţi din promoţia curentă, respectiv 27.167 
de candidaţi din promoţiile anterioare).

Nota minimă de promovare, pentru fiecare 
probă, este 5, iar media finală pentru promovarea 
examenului este cel puţin 6. Procentul de 
promovare s-a calculat din totalul candidaţilor 
prezenţi, incluzând în această categorie şi 
candidaţii eliminaţi, conform sursei

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 Cu excepția serviciilor acordate în cabinetele medicilor 
de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate, care pot fi 
accesate fără utilizarea cardului de sănătate până la data 
de 30 septembrie 2020, începând cu data de 1 iulie toate 
celelalte servicii medicale, serviciile de îngrijiri la domiciliu, 
medicamentele și materialele sanitare, precum și 
dispozitivele medicale se acordă și se validează doar în 
baza acestui document electronic (sau a documentelor 
înlocuitoare, după caz).

Astfel, la 1 iulie a fost reluată obligativitatea utilizării 
cardului național de sănătate pentru serviciile medicale 
acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către furnizorii 
de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la 
domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii 
stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii 
de medicamente.

HG 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 140/2018 (pentru aprobarea 
pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care 
reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a 
medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul 
sistemului de asigurări sociale de sănătate) conține o serie 
de alte măsuri aplicabile până la data de 30 septembrie, în 
contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2: consultațiile 
medicale acordate în asistența medicală primară și 
ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe 
actului medical furnizate de psiholog și logoped, pot fi 
acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de 
comunicare. Consultațiile medicale la distanță se acordă cu 
încadrarea în numărul maxim de 8 consultații pe oră; 
consultațiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă 
fără a fi necesar biletul de trimitere; în urma consultațiilor 
acordate la distanță medicul de familie/medicul specialist 
va emite toate documentele necesare pacientului ca 
urmare a actului medical, inclusiv prescripțiile medicale; 
documentele sunt transmise pacientului prin mijloace de 
comunicare electronică; medicii din spital pot elibera, dacă 
situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție 
medicală pentru medicamente cu și fără contribuție 
personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile; 
pentru situațiile care necesită prezentarea de documente 
casei de asigurări de sănătate de către asigurat, 
documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate 
prin mijloace electronice de comunicare; mijloacele 
electronice de comunicare se pot folosi și pentru 
transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a 
documentelor eliberate, necesare asiguraților.

S-a prelungit până la data de 30 septembrie 2020 
termenul de valabilitate pentru următoarele documente a 
căror valabilitate expiră până la această dată: biletele de 
trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru 
specialitatea medicină fizică și de reabilitare; biletele de 
trimitere pentru specialități paraclinice; recomandările 
medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și 
dispozitive asistive- care se depun/se transmit la casa de 
asigurări de sănătate; deciziile de aprobare pentru 
procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și 
dispozitivelor asistive; deciziile de aprobare emise de către 
comisia de specialitate de la nivelul Casei Naționale de 
Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigației PET-
CT.

Medicii de familie pot prescrie în continuare pentru 
pacienții cronici inclusiv medicamentele restricționate din 
Lista de medicamente compensate și gratuite care se 
acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu 
mențiunea că pentru medicamentele care se eliberează în 
baza unor protocoale terapeutice și a unor formulare 
specifice (medicamente notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)β în 
Lista de medicamente compensate și gratuite) este 
necesară evaluarea periodică a medicului de specialitate 
pentru a confirma sau modifica schema de tratament, la 
termenele prevăzute în protocoalele terapeutice sau în 
scrisorile medicale.

De asemenea, persoanele asigurate pentru concedii și 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate pentru care a 
fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei 
suspiciuni de infectare cu COVID-19 beneficiază de 
concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul 
în care aceasta se instituie. Certificatele de concediu 
medical se eliberează de către medicii de familie după 
ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de 
zile calendaristice de la data încetării perioadei de 
carantină. Certificatele de concediu medical eliberate se 
pot transmite de către medicii curanți către persoanele 
asigurate, respectiv de către persoana asigurată către 
angajatori/case de asigurări de sănătate și prin mijloace 
electronice de transmitere la distanță.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman:

Reintroducerea validării 
serviciilor medicale cu cardul 

național de sănătate

Dupa o lunga perioada cu 
ploi abundente si instabilitate 
atmosferica, miezul verii a 
debutat in forta in Romania, cu 
cod galben de canicula si 
disconfort termic accentuat in 
cea mai mare parte din tara.

Canicula, in Romania, 
inseamna maxime de la 35 de 
grade Celsius in sus.

Trebuie precizat, insa, ca 
temperaturile comunicate de 
meteorologi sunt masurate in 
spatii adapostite, la umbra, 
astfel ca 36 de grade Celsius, 
comunicate in prognozele 
meteo, in soare plin pot fi 40 de 
grade, sau chiar mai multe.

Intr-un mijloc de transport 
lipsit de aer conditionat, situatia 
se complica si mai mult.

In plus, disconfortul termic 
a c c e n t u a t  -  i n d i c e l e  
temperatura-umezeala (ITU) 
ridicat- ne impiedica sa ne 
"racorim" prin transpiratie, 
intrucat, din pricina umiditatii 
crescute din aer, aceasta nu se 
mai evapora, lucru care ne 
osteneste suplimentar, pe langa 
temperaturile ridicate.

ITU peste 80 de unitati poate 
face greu de suportat si maxime 
rezonabile, sub 35 de grade 
Celisus. Cand vine la brat si cu 
temperaturi caniculare este cu 
atat mai problematic si chiar 
r iscant pentru sanatatea 
noastra.

Pentru ca temperaturile vor fi 
caniculare in acest weekend si 
cei mai multi au planuri de fugit 
de acasa, Ziare.com a apelat 
astazi la sfatul medicilor, pentru 

a ne reaminti ce anume trebuie 
sa facem si mai ales sa nu 
facem ca sa ne protejam 
sanatatea in aceste zile.

"In primul rand, pe cat 
posibil, nu iesiti din case la ore 
nepotrivite, adica intre 10 
dimineata si 5-6 seara. Daca 
totusi nu aveti de ales, 
imbracati-va in haine lejere, in 
culori deschise, din materiale 
naturale (bumbac, in), protejati-
va capul cu o palarie si cautati 
locurile umbroase. Evitati 
cofeina, inclusiv cacao si 
ciocolata, energizantele -toate 
stimulentele psihoactive", ne 
sfatuieste dr. Isabelle Iordache, 
medic de familie.

Deasemenea, dr. Iordache 
recomanda precautie maxima, 

i n  a c e a s t a  p e r i o a d a ,  
persoanelor suferinde de boli 
cronice.

"Hipertensivii, cardiacii, 
bolnavii de diabet, sau boli 
pulmonare cronice trebuie sa se 
protejeze si mai mult decat de 
obicei, sa evite aglomeratiile, 
plimbarile la ore de varf, sa nu 
uite sa isi ia tratamentul si 
neaparat sa discute cu medicul 
de fami l ie,  sau medicul  
specialist, pentru ajustarea 
dozelor".

Hidratarea este extrem de 
importanta, mai ales in aceste 
zile excesiv de calde.

"35 ml/kg corp. Inmultiti cu 
greutatea dumneavostra si veti 
sti cata apa trebuie sa beti. Mai 
mult nu e problema, mai putin 
sa nu fie", atrage atentia dr. 
Iordache.

Dr. Mihaela Leventer, medic 
d e r m a t o l o g ,  s u b l i n i a z a :  
"Hidratare inseamna apa. Nu 
bere, nu alcool, nu sucuri 
acidulate. E foarte important sa 
retineti si sa respectati asta. 
A l coo lu l  desh id ra teaza ,  
sucurile acidulate contin mult 
zahar, care numai sanatos nu 
e".

Bineinteles, sanatatea pielii 
este principala grija a dr. 
Leventer, astfel ca ne aminteste 
sa ne protejam cu creme de 
protectie solara, si nu doar cand 
mergem la plaja, la mare.

"Arsura solara poate fi chiar 
mai grava la munte, chiar si intr-
o zi innorata. Mai ales acum, ca 
anul asta, cu toata izolarea, 
soarele ne-a vazut prea putin, 
pielea noastra e cu atat mai 
nepregatita, trebuie sa o luam 
usor si, daca ne expunem la 
soare, sa nu o facem fara creme 
de protectie solara de minim 30 
SPF, cu care ne dam de acasa, 
nu cand ajungem pe plaja. 
Deasemenea, nu stam la plaja 
in miezul zilei, intre 11 si 17, sau 
daca stam sa fie sub umbrele -si 
nu din acelea de vezi prin ele", 
spune dr. Leventer.

Efortul fizic trebuie limitat in 
zilele caniculare, riscurile de 
infarct si atac vascular cerebral 
c resc  foa r te  mu l t  cand  
temperaturile si diconfortul 
termic sunt ridicate.

"Grija mare la copii. Nu ii 
lasati nelimitat in soare, sau in 
apa - apa actioneaza ca o lupa 
prin care radiatia solara isi 
mareste puterea. Pentru ca cei 
mici stau ca pestisorii in mare, 
trebuie sa le refacem mai des 
stratul de crema cu protectie 
solara", ne-a mai sfatuit 
doamna dr. Leventer.

Ochelarii de soare sunt si ei 
foarte importanti. Asa cum 
radiatia solara ne afecteaza 
pielea, ne afecteaza si ochii, iar 
urmarile pot fi la fel de 
dramatice, pe termen lung.

Nu uitati, desigur, oriunde 
mergeti, sa respectati masurile 
de distantare fizica, sa purtati 
masca in spatiile inchise sau 
aglomerate si sa va spalati des 
pe maini.

Promovabilitatea la Bac rămâne cea 
mai mică din ultimii 6 ani

Formula hidratării perfecte
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Într-un articol anterior 
scriam despre întârzierea 
nejustificată a livrărilor din 
partea firmei „Fan courier” 
Alexandria, care de multe ori 
livrează cu întârzieri de 5 
zile!

De această dată am 
plasat o comandă pentru a-
mi fi ridicat un colet de la 
domiciliu. Au trecut două zile 
și nu a venit nimeni  să ridice 
comanda. M-am pus în 
scaunul cu rotile, am luat 
coletul în brațe și am tăiat 
orașul în două până la sediul 
„Fan courier” unde l-am 
depus. După alte două zile 
(în total patru) de la plasarea comenzii, am primit telefon că 
vine cineva să ridice coletul!

Mihail TĂNASE

O conversaţie intre doi psihiatri:

- Cum crezi, colega, daca vorbesti cu pisica - aceasta este 

paranoia sau nu?

- Nu, nu e paranoia. Paranoia este atunci, cand, discutand 

cu pisica, ti-e frica sa nu spui ceva in plus.

***

Un indian navajo statea langa un agent de vanzari pe o 

banca in parc. Intre ei se afla o punga mare de hartie. 

Indianul fixa de ceva timp punga de hartie.

- Vrei sa stii ce e in punga? intreaba agentul de vanzari.

Indianul dadu afirmativ din cap.

- E o sticla de vin, am luat-o pentru nevasta-mea.

Indianul tacu o vreme, apoi zise, dand afirmativ din cap 

de mai multe ori:

- Bun schimb ai facut...

Pastila de râs

Fulgerele sunt unele dintre 
cele mai spectaculoase 
fenomene pe care le putem 
vedea în natură și după cum 
explică oamenii de știință 
acestea nu sunt nimic mai mult 
decât un arc electric luminos 
cauzat de o diferență de 
potențial electric. În termeni 
mai simpli, un fulger apare 
atunci când doi nori au 
încărcături electrice diferite.

Organizația Meteorologică 
a  a n u n ț a t  r e c e n t  c ă  
instrumentele științifice au dus 
la descoperirea a două fulgere 
care au bătut recordurile de 
lungime și durată, notează 
Science News.

Oamenii de știință explică 
faptul că sateliții au identificat 
în data de 4 martie 2019 un 
fulger care a durat 16,73 
secunde. Acest fulger care s-a 
produs deasupra Argentinei s-
a întins pe o perioadă dublă de 
timp față de fostul deținător al 
titlului.

Cel de al doilea record a 
fost stabilit în ceea ce privește 
lungimea pe care un astfel de 
arc electric natural îl poate 

ajunge. iar după cum explică 
oamenii de știință, această 
l u n g i m e  p o a t e  f i  
impresionantă: 709 kilometri. 
Acest fulger a început în 
Oceanul Atlantic și a traversat 
Brazilia și Argentina. La fel ca 
în cazul recordului de mai sus, 

acest fulger a reușit să 
stabilească un record dublu 
față de standardul anterior.

D a t e l e  r e c o r d u r i l o r  
anterioare au fost colectate de 
către rețeaua Lightning 
Mapping Arrays, o serie de 
atene de la sol, echipate cu 
transmițători GPS. Informațiile 
oferite către aceste antene 

indicau un fulger care s-a 
produs în Oklahoma în 2007 și 
care s-a întins pe 321 kilometri. 
recordul legat de durata unui 
fulger a fost stabilit în 2012 de 
către un fulger din Franța care 
a avut  aproximat iv  opt  
secunde.

Cercetătorii explică faptul 
că noile recorduri au fost 
înreg is t ra te  cu a ju toru l  
sateliților de pe orbita terestră, 
printre care se numără GOES-
16 și GOES-17, doi sateliți 
operați de către NASA și 
Admin is t ra ț ia  Naț iona lă  
Oceanică și Atmosferică a 
SUA.

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială comuna Cervenia din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul nr. 22, începând cu data de 13.07.2020 
pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Cervenia, conform art. 14 alin (1) și (2) 
din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealabil

Direcția Silvică Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Mihăiță Filipescu nr. 3, Alexandria, 
cod poștal 140056, județul Teleorman, ONRC: J40/450/1991, CUI: RO 1590120, telefon: 
0247.312.333, fax: 0247.315.790, e-amil: office@alexandria.rosilva.ro, organizează licitație în 
plic închis, la sediul societății, pentru vânzare autoturism Dacia Logan 1,5 DCI Laur MVVR.

Caietul de sarcini poate fi cumpărat de la sediul DS Teleorman până la data de 17.07.2020, 
iar licitația se va desfășura în ziua de 22.07.2020.

Anunţ

Valurile de căldură au crescut ca intensitate și frecvență în 
aproape fiecare parte a lumii, iar fenomenul a fost observat 
începând cu anii 1950, scrie The Guardian. 

Potr ivi t  unui studiu publ icat în jurnalul Nature 
Communications, regiunile ca Amazonul, nord-estul Braziliei, 
Asia de Vest (inclusiv părți din subcontinent și Asia Centrală) și 
Mediterana, au suferit schimbări mai rapide privind intensificarea 
valurilor de căldură decât sudul Australiei și nordul Asiei.

Sarah Perkins-Kirkpatrick, autorul principal al studiului, a 
declarat că, pe glob, nu numai că au existat valuri de căldură tot 
mai dese în ultimii 70 de ani, dar această tendință s-a accelerat 
semnificativ. Kirkpatrick a mai adăugat că acest fenomen este în 
concordanță cu avertismentul oamenilor de știință privind efectele 
încălzirii globale - iar rezultatele ar trebui să fie un semnal de 
alarmă pentru guvernele lumii fiind nevoie de implementarea unor 
măsuri urgente pentru a preveni cele mai grave efecte ale crizei 
climatice.

„Schimbările dramatice pe care le produc aceste valuri de 
căldură de la o regiune la alta sunt indicatori clari că încălzirea 
globală se produce mai rapid decât s-a estimat inițial”, a declarat 
Sarah Perkins-Kirkpatrick.

România reală
Plasați o comandă 

dar aduceți-o singuri!

Frecvența valurilor 
de căldură a crescut alarmant

 în ultimii 70 de ani

Condițiile meteo din alte regiuni ale globului 
au un impact semnificativ  asupra Polului Sud.

Creșterea temperaturilor medii reprezintă un 
motiv de îngrijorare pentru oamenii de știință, iar 
aceștia explică faptul că unele regiuni se 
încălzesc în mod disproporționat. În această 
situație se află Polul Sud care, conform datelor, 
se încălzește de trei ori mai rapid, notează 
Science Alert.

Temperatur i le  d in  zona 
antarctică variază în funcție 
anotimp, dar și de zonele studiate. 
Din această cauză, oamenii de 
știință erau convinși că Polul Sud 
ar fi scăpat neafectat de creșterile 
temperaturilor medii de pe 
continentul pe care se află.

Oamenii de știință din Noua Zeelandă, 
Regatul Unit și Statele Unite ale Americii au 
analizat datele meteo colectate de către stațiile 
meteo din Antarctica.

Aceștia au aflat că apele mai calde din 
Pacificul de Vest au dus la scăderea presiunii 
atmosferice asupra Mării Weddel din Atlanticul 

de Sud. În cele din urmă, acest lanț de 
evenimente a dus la o creștere a temperaturilor 
medii cu 1.83 de grade Celsius în zona Polului 
Sud.

„În timp ce se știa că temperaturile creșteau 
în Antarctica de Vest și în Peninsula Antarctica în 
secolul XX, la Polul Sud acestea scădeau”, 
explică Kyle Clem, cercetător al Universității 

Victoria, Noua Zeelandă. Acesta 
mai adaugă: „Se bănuia că 
această parte a Antarcticii ar 
putea fi imună la / izolată de 
încălzire. Am constatat că nu mai 
este cazul”.

Autorii studiului cred că 
a c e a s t ă  s c h i m b a r e  a  
temperaturilor poate fi atribuită 

unui fenomen numit Oscilarea Pacificului 
Interdecadal, care alternează între pozitiv și 
negativ de-a lungul unui ciclul de 15-30 de ani.

„În timp ce încălzirea se situa doar în 
variabilitatea naturală a modelelor climatice, 
este  foarte probabil ca activitatea umană să fi 
contribuit la rândul ei”, explică dr. Clem

Care a fost cel mai lung fulger din
 istoria omenirii

Polul Sud se încălzește de trei ori mai 
rapid față de restul planetei



1456: La 25 de ani 
după execuţie, Papa 
Calixt al III-lea a 
retras acuzaţia de 
erezie adusă Ioanei 
d'Arc.
1770: Are loc Bătălia 

de la Larga între 
I m p e r i u l  R u s  ş i  
I m p e r i u l  O t o m a n  
terminată cu victoria 
decisivă a ruşilor.
1807: Tratatul de la 

Tilsit dintre Napoleon I 
şi Ţarul Alexandru I 
pune capăt Războiului 
celei de-a Patra Coaliţii.
1860: S-a născut 

G u s t a v  M a h l e r ,  
compozitor austriac (d. 
1911).
1886: S-a născut Ion Hartulary-Darclée, compozitor 

român (d. 1969).
1923: S-a născut Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor 

şi arhitect român (d. 2011).
1933: S-a născut Gheorghe Cozorici, actor român de 

teatru şi film (d. 1993).
1940: S-a născut Ringo Starr (Richard Starkey), baterist 

şi cântăreţ britanic (The Beatles).
2005: Mai multe explozii, presupuse de natură 

teroristă, zguduie Londra. Au fost ucişi 56 de oameni şi 
peste 700 răniţi.
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
s u s p i n e l o r  1 2 : 3 0  C r o n i c i  
Mediteraneene 13:00 Ediţ ie 
specială 13:30 Catherine-bucătar in 
Irlanda 14:00 Telejurnal 15:00 
Maghiara de pe unu 17:00 Yanxi, 
palatul suspinelor 18:00 Exclusiv în 
România 18:50 Bibliotecarii 20:00 
Telejurnal 21:00 Seddulbahir: între 
zidurile mării 22:10 Jocurile timpului 
23:30 Telejurnal 00:05 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 7 Iulie

D u n  c a u z a  
dificultatilor financiare, 
s-ar putea sa se 
declanseze o cearta in 
familie. Sunteti plin de 
energie si puteti sa 
finalizati o lucrare 
inceputa mai demult. 
Nu pierdeti ocazia! 

Incepeti ziua cu 
elan si incredere, care 
v a  s p o r e s c  
randamentul. S-ar 
putea sa plecati intr-o 
calatorie de afaceri. 
Va recomandam sa 
acordati mai mult timp 
odihnei.

Sunteti tensionat 
din cauza programului 
i n c a r c a t .  N u  v a  
m a n i f e s t a t i  
nemultumirea in fata 
sefului. Aveti incredere 
si nu va lasati coplesit! 
Veti rezolva cu bine 
toate sarcinile.

Aveti mari sanse 
de reusita in tot ce 
facet i .  Vo in ta  s i  
increderea in sine va 
ajuta sa depasiti toate 
dificultatile. Este un 
moment bun pentru a 
sustine examene, 
lucrari si proiecte. 

Situatia financiara 
n u  e s t e  
satisfacatoare, dar nu 
r e u s e s t e  s a  v a  
descurajeze. Chiar 
daca va simtiti in 
forma, ganditi-va bine 
inainte de a actiona si 
fiti foarte prudent. 

Un barbat mai in 
varsta va propune o 
afacere din care 
puteti castiga in scurt 
timp. In cursul dupa-
amiezii sunteti nevoit 
sa p lecat i  in t r -o  
calatorie in interes de 
serviciu. 

D i m i n e a t a  v a  
ocupati o problema 
financiara mai veche. 
Daca vi se propune o 
c o l a b o r a r e ,  v a  
sfatu im sa nu o 
refuzati. Ar putea sa 
produca o schimbare 
favorabila. 

Incepeti ziua cu o 
bucurie. Primiti o 
suma mare de bani 
d i n t r - o  a f a c e r e .  
Acum puteti sa va 
f a c e t i  p l a n u r i  
indraznete de viitor si 
sa cumparati un 
obiect de valoare. 

E n e r g i a  s i  
perseverenta va ajuta 
sa finalizati un proiect 
inceput mei demult. 
Evitati discutiile in 
contrad ic tor iu  cu 
partenerul de viata! In 
caz contrar, riscati sa 
deteriorati relatiile.

BERBEC

Va simtiti in forma si 
f a c e t i  p l a n u r i  
indraznete de viitor. 
E s t e  u n  m o m e n t  
prielnic pentru investitii 
pe termen lung. Profitati 
de moralul ridicat pe 
care il aveti! Aveti mari 
sanse de reusita.

Sunteti plin de elan si 
aveti initiative inspirate. 
P u t e t i  a v e a  m a r i  
sat is fact i i  pe p lan 
p r o f e s i o n a l  s i  
intelectual, daca dati 
d o v a d a  d e  
pe rseve ren ta .  F i t i  
modest in relatiile cu 
prietenii.

Dimineata faceti o 
scurta calatorie in care 
imbinati interesele 
profesionale cu cele 
personale. In relatiile 
cu colaboratorii, va 
sfatuim sa nu incercati 
sa va impuneti punctul 
de vedere.

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 Misiune în forță 
23:45 Ştirile Pro Tv 00:15 
Riddick 02:15 Las fierbinți 03:00 
Vorbeşte lumea 05:00 Ce spun 
românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Asia Express - Drumul 
elefantului 00:00 Observator – 
Sport 00:30 Xtra Night Show 
01:30 Dragoste de tată 02:30 În 
puii mei 03:00 Asia Express - 
Drumul elefantului

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 Teo 
Show 17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 Mă 
numesc Zuleyha 22:30 Roata 
norocului 00:30 Știrile Kanal D 
01:30 Puterea dragostei 04:15 În 
căutarea adevărului 06:30 
Pastila de râs

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 Curierul 22:00 Starea 
naţiei 23:00 Focus din inima 
României 23:30 Trăsniți 00:30 
Curierul 02:30 Cireaşa de pe 
tort 04:15 Secrete de stil 05:00 
Nimeni nu-i perfect

08:00 La bloc 10:30 Harry 
Potter și Prințul Semipur 
13:45 Omul-Păianjen 16:15 
Don Juan modern 18:15 La 
bloc 20:30 Domnișoara 
Sloane 23:15 Maimuțele 
z b u r ă t o a r e  0 1 : 0 0  
Domnișoara Sloane 03:15 
Monkeys 04:45 La bloc 
06:00 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 Regatul Sălbatic 
14:00 Paşaport de România 14:55 
Vlaşinii – Bejenia 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 Primăverii

0 8 : 5 0  U n  b ă r b a t  
multiplicat 10:40 Welcome 
to Marwen 12:30 Din Raiul 
meu 14:30 Hugo 16:30 Nu 
ma uita 18:05 Triplu X 20:00 
Ți-l prezint pe Dave 21:30 
Mr. Right. Un iubit... mortal 
23:00 Glass 01:05 O 
logodnă foarte lungă 03:10 
Triplu X 05:10 Din Raiul meu
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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 

7 Iulie

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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Echipa de handbal Dinamo l-a înregimentat 
pe Octavian Bizău (21 de ani), internațional de 
tineret, unul dintre cei mai valoroși exponenți ai 
noului val. 

Născut pe 21 noiembrie 1997 la Baia Mare, 
Octavian Bizău a fost format la Academia de 
handbal Minaur.

În 2016, el a venit în București, unde a jucat 
la CSM (2016-2017 și 2019-2020) și la Steaua 
(2017-2019).

Octavian Bizău are 1,94 m și poate juca pe 
posturile de coordonator și inter stânga. În 
ultimul sezon, el a marcat 53 de goluri pentru 
CSM București.

Octavian Bizău: "E un mare pas înainte". 
Cum îl caracterizează Constantin Ștefan 

”Am reușit un transfer foarte bun, al unui 
jucător tânăr, cu calități deosebite. Un jucător 
internațional român, care cu siguranță se va 
integra în lotul echipei.

Sper ca în scurt timp atât el, cât și Tudor 
Botea să devină jucători de bază, atât la 
Dinamo, cât și la echipa națională, pentru că ne 
gândim și la handbalul românesc”, a declarat 
Ștefan Constantin, antrenorul roș-albilor. 

”Mă bucur că m-am transferat la cea mai 
puternică echipă din handbalul masculin 
românesc.

Pentru mine este un mare pas înainte. Îmi 
doresc să câștig cât mai multe trofee și abia 
aștept să joc în sala Dinamo având susținerea 
celor mai tari suporteri din țară”, a spus tânărul 
handbalist, potrivit siteului oficial al grupării din 
Ștefan cel Mare. 

Dinamo nu a primit wild-card din partea EHF 
pentru Champions League 

Condusă de Constantin Ștefan, campioana 

României a așteptat în van wild-card-ul de la 
forul continental pentru a juca și în sezonul 
următor în cea mai importantă competiție la 
nivel de club din Europa.

Dinamo deținea argumente solide pentru a 
primi invitația, după ce dubla cu Paris Saint 
Germain din optimi nu s-a mai disputat din 
cauza pandemiei de coronavirus. Gruparea 
alb-roșie avea în ultimii doi ani o prezență în 
play-off și una în optimi, dar mai ales nu 
cunoscuse eșecul în competiția stelelor 12 
confruntări la rând.

Trupa din Ștefan cel Mare a pierdut locul în 
dauna formațiilor Metalurg Zaporojie și 
Elverum, dar va juca în Europa în European 
Handball League, direct în faza grupelor.

Celje Lasko, Pick Szeged, Nantes și 
Meshkov Brest sunt formațiile care au primit 
acces din partea Federației Europene de 
Handbal de a evolua din sezonul viitor în Liga 
Campionilor.

Sezonul 2020-2021 al Ligii Campionilor se 
va desfăşura după un nou sistem, cu doar 16 
echipe, împărţite în două grupe de opt grupări, 
meciurile urmând să se desfăşoare începând 
din 16-17 septembrie.

SPORT

Cătălin Straton (30 de ani) este eroul lui Dinamo din 
partida cu Academica Clinceni! Portarul revenit între buturile 
bucureștenilor a avut o prestație excelentă în meciul cu 
ilfovenii.

Istvan Kovacs a dictat nu mai puțin de 3 lovituri de la 11 
metri în primele 55 de minute ale jocului de la Clinceni. 
Dinamo a reușit să treacă în avantaj, în minutul 19, după ce 
Deian Sorescu a transformat de la punctul cu var.

În prelungirile primei reprize, elevii lui Ilie Poenaru au 
primit și ei un penalty, după un henț comis în careu de 
Skovajsa. Jakub Vojtus a executat în dreapta lui Straton, însă 
portarul a respins în corner.

La 10 minute după pauză, Academica Clinceni a mai 
primit o lovitură de la 11 metri. Ilfovenii au schimbat 
executantul, însă nu au avut mai mult noroc. Straton a 
respins și șutul lui Alexandru Buziuc, portarul menținând-o pe 
Dinamo în avantaj, scor 1-0.

Cătălin Straton se află la doar al șaselea meci din actuala 
ediție de campionat. Italianul Riccardo Piscitelli a fost titular 
în cea mai mare parte a sezonului, însă Adrian Mihalcea a 
decis să schimbe în ultimele două runde și să mizeze în 
poartă pe român.

CFR Cluj a pierdut controlul în lupta la titlu, după ce a pierdut 
cu Universitatea Craiova, scor 2-3, și a remizat împotriva celor 
de la Astra Giurgiu, 2-2, iar problemele ardelenilor par tot mai 
clare.

După ce a dominat autoritar campionatul, CFR Cluj a avut 
prestații oscilante după pauza impusă de pandemia de 
coronavirus, iar acest lucru pare că este cauzat de problemele 
de la nivelul conducerii.

Deși mulți jucători s-au ferit să vorbească despre acest 
subiect, inclusiv Andrei Burcă, croatul Damjan Djokovic a 
recunoscut că jucătorii nu sunt plătiți la zi și a sugerat că ar 
exista mai multe tensiuni la nivelul conducerii.

"Sunt așa... un pic de turbulențe la birouri. Ne afectează și 
pe noi. Știi și tu cum e dacă nu ești plătit la zi. Îi afectează pe 
jucători, dar sperăm că vom da tot ce avem mai bun în 
următoarele 3-4 săptămâni. Vom sta toți la masă după și vom 
vedea ce va fi", a declarat Djokovic, la finalul partidei de la 
Giurgiu.

Problemele financiare și-ar putea pune amprenta și asupra 
rezultatelor obținute de club. În cazul în care nu va câștiga titlul, 
CFR Cluj va rata preliminariile Champions League și, implicit, o 
sumă importantă de bani.

Straton, eroul lui Dinamo 
de la Clinceni! A apărat două 

penalty-uri, iar "câinii"
 răsuflă ușurați

Un jucător de la CFR Cluj 
rupe tăcerea. Ce probleme sunt
 la club: "Ne afectează și pe noi"

CFR Cluj a remizat pe 
terenul Astrei Giurgiu, scor 2-2, 
iar echipa lui Dan Petrescu a 
făcut un nou pas greșit în lupta 
la titlu.

Ardelenii au fost egalați, 
după ce au condus cu 2-0, iar 
Universitatea Craiova rămâne 
pe prima poziție în Liga 1, cu 
patru runde rămase de disputat 
din play-off.

Andrei Burcă, fundașul lui 
CFR Cluj, s-a arătat dezamăgit 
după partidă, nu a reușit să 
explice pasa proastă a echipei 
și a recunoscut că Universitatea 
Craiova este favorită la titlu.

"Am venit aici cu speranțe de 
a câștiga, suntem foarte 

supărați. Am condus și, de 
obicei, nu primeam gol. Acum 
am luat 2 goluri, cu Craiova am 
luat 3. Trebuie să facem ceva să 
ieșim din această pasă și să 

ținem capul sus. Deocamdată 
suntem la mâna noastră, chiar 
dacă Craiova e favorită la titlu. 
Foarte multe goluri, inexplicabil 
de multe.

Trebuie să fim concentrați și 
să lucrăm mai mult. Ne-a spus 
Dan Petrescu să ținem capul 
sus, o să avem ședință 
săptămâna următoare ș i  
rezolvăm. Noi trebuie să fim 
concentrați la campionat, 
trebuie să jucăm din nou în 
Champions League, știți ce 
figură frumoase am făcut anul 
trecut.

Nu a zis nimeni că sunt 
probleme la club. Suntem 
fotbaliști și trebuie să ne facem 
treaba pe teren. Craiova e 
favorită, au meciul direct contra 
noastră. În același timp, suntem 
și noi la mâna noastră", a 
declarat Burcă, după meci.

Dinamo joacă tare pe piața transferurilor.
 "Am reușit o mutare foarte bună, 

are calități deosebite"

Dezamăgire la CFR Cluj, după un nou pas greșit:
 "Craiova e favorită la titlu! Luăm prea multe goluri"
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