
Într-o conferință de presă 
susținută la sediul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, 
ministrul agriculturii, Adrian 
Oros, a precizat că termenul 
pentru depunerea de către 
a p i c u l t o r i  l a  A P I A  a  
documentelor pentru subvențiile 
acordate  prin Programul 
Național Apicol se va prelungi 
până pe data de 1 septembrie.

”Am o veste bună și pentru 
apicultori ! 

(Continuare  în  pagina  4)

Peste 50 de cupluri, 
cetățeni ai municipiului 
Alexandria, care au 
împlinit anul acesta 50 
de ani de căsnicie, au 
f o s t  o m a g i a t e  d e  
Primăria Muncipiului 
Alexandria în cadrul 
evenimentului “NUNTA 
DE AUR”. 

A zecea ediție a 
acestui eveniment a fost 
adaptată, însă, la noile 

condiții impuse de pandemia de Covid, astfel că, certificatele de căsătorie care 
atestă împlinirea a celor 50 de ani de conviețuire, premiul în valoare de 600 lei. 

(Continuare  în  pagina  2)

În data de 15 iulie 2020 s-a dat startul  la depunerea 
cererilor de finanțare nerambursabilă  pentru  tinerii 
fermieri care se instalează pentru prima oară la 
conducerea unei exploatații  agricole. Sesiunea de 

depunere de proiecte și cereri de finanțare se desfășoară 
în intervalul 15 iulie– 15 octombrie 2020, până la 
epuizarea fondurilor alocate acestei sesiuni. Dat fiind 
interesul deosebit pentru accesarea unor astfel de 
fonduri nerambursabile, mai mult ca sigur că fondurile 
alocate acestei sesiuni vor fi epuizate într-un timp foarte 

scurt, așa că tinerii fermieri care doresc să se instaleze ca 
șefi ai unor exploatații agricole trebuie să se grăbească în 
ceea ce privește întocmirea documentațiilor și 
depunerea  cererilor de finanțare.  

Precizări legate de această măsură de finanțare au 
fost făcute de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, în 
conferința de presă susținută la sediul Ministerului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(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 
4.8429 lei

($) 1 USD
4.2521 lei

1 XAU 
246.7586 lei

(£) 1 GBP 
5.3298 lei

(Gramul
de aur)
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Calitatea de membru
 în Corpul Naţional de

 experţi în management
 educațional

Recunoașterea în
străinătate a diplomelor 

absolvenților români

Pentru a accesa 50.000 euro nerambursabili,
 tinerii fermieri trebuie să se grăbească ! 

A fost prelungit termenul pentru 
depunerea actelor la APIA de 

către apicultori !

În plină pandemie, 
Nunta de aur se organizează acasă
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(urmare  din  pagina  1)
Şampanie, precum și 

mater iale de protecț ie,  
constând în măști, mănuși, 
dezinfectanți și alcool sanitar, 
oferite ca donație de către 
S.C. Fildas Trading S.R.L. 
(Farmacia Catena), le-au fost 
înmânate personal de către 
p r i m a r u l  m u n i c i p i u l u i  
Alexandria – Victor Drăgușin, 
care s-a deplasat la domiciliul 
sărbătoriților.

Primarul Victor Drăguşin i-
a felicitat pe cei care au dat 
dovadă de putere, dragoste şi 
înţelepciune şi au rămas 
împreună la bine şi la greu o 

j u m ă t a t e  d e  s e c o l ,  
considerându-i un exemplu 
demn de urmat pentru toţi 
tinerii din Alexandria.

Victor Drăgușin, primarul 
municipiului Alexandria, 
precizează câteva elemente 
pe care le-a avut în vedere cu 
p r i v i r e  l a  o rgan i za rea  
evenimentului ”NUNTA DE 
AUR” din acest an, având în 
vedere pericolul cu privire la 
răspândirea Sars-Cov2: “Este 
un eveniment pe care îl 
promovăm şi organizăm de 
foarte mulţi ani.

Din păcate, pericolul 
privind răspândirea virusului 

Sars-Cov 2, cu atât mai mult 
cu cât este vorba de persoane 
din cea mai vulnerabilă 
categorie în fața acestei boli, 
ne-a împiedicat anul acesta 
să organizăm pentru aceste 
cupluri de aur ceremonia 
civilă, religioasă dar și o 
petrecere, așa cum am 
procedat anii anteriori”.

La sfârșitul evenimentului, 
primarul Victor Drăgușin i-a 
declarat oficial pe sărbătoriţi 
“CUPLURILE DE AUR” ale 
municipiului Alexandria şi, le-
a urat viaţă lungă împreună.

CLAUDIU DUMITRACHE

Raed Arafat a depus două plângeri la DIICOT după ce a fost 
amenințat cu moartea. El  declarat că "păreau serioase" și că 
"nu se poate permite așa ceva".

"Au fost două amenințări cu moartea, au fost publice. Este 
evident că au fost emise de oameni ca să facă rău.

O plângere a fost pentru un film postat public, iar alta pentru 
postarea publică pe care o știe toată lumea.

Au mai fost, dar acum chiar au părut serioase.
A trebuit să le depun pentru că nu poți permite așa ceva", a 

declarat Arafat la ieșirea de la sediul DIICOT.

Înaintea de întâlnirea că procurorii a declarat că va depune 
plângere în urma amenințării cu moartea și că va face declarații 
după ce va ieși din sediul instituției.

Raed Arafat a fost ameninţat cu moartea, pe Facebook, de 
un adept al teoriei conspiraţiei potrivit căreia viruslui SARS-
CoV-2 nu există. Postarea fusese publicată pe Facebook și 
distribuită de peste 1.500 de ori.

Autorul postării susținea că Arafat ar fi „condamnat la moarte 
în Palestina” și că ar fi comis „crime împotriva cetățenilor 
români” și spune că prin depunerea jurământului militar „a primit 
dreptul de a ucide în numele țării și poporului român”.

Între timp, postarea pare să fi fost ștearsă sau nu mai e 
publică.

Poliția anunța că face verificări în acest caz.
Nu este pentru prima dată când Arafat primește astfel de 

amenințări.

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

În plină pandemie, 
Nunta de aur se organizează acasă

Autoritatea Naţională pentru Drepturile 
Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii 
(ANDPDCA) şi SOS Satele Copiilor 
lansează joi, în cadrul unei conferinţe de 
presă, primul studiu despre situaţia tinerilor 
care au părăsit sistemul de protecţie 
specială din România.

Un număr de 3.288 de tineri ies, în medie, 
în fiecare an din sistemul de protecţie 
specială a copilului. Până în prezent nu a 
existat o evidenţă detaliată asupra situaţiei şi 
calităţii vieţii şi o vedere de ansamblu asupra 
tinerilor care ies din sistemul de protecţie 
specială a copilului în România, spun 
organizatorii.

Studiul a fost realizat de Asociaţia 
Sociometrics, la cererea SOS Satele 
Copiilor România, cu sprijinul Autorităţii 
Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA). 
Studiul i-a vizat pe toţi cei 13.151 tineri care 
au părăsit sistemul de protecţie specială 
între 2014 şi 2017.

Rezultatele acestei cercetări, dar şi 
măsurile pe care ANDPDCA le are în vedere 
pentru a asigura o tranziţie mai rapidă către 
viaţa în familie şi comunitate a copiilor din 
sistemul de protecţie vor fi prezentate în 
cadrul conferinţei.

Raed Arafat a depus 
plângeri la DIICOT după ce

 a fost amenințat cu moartea

SC CENTRAL COMPANY PEDRO IMPEX SRL, cu sediul 
în Alexandria, strada Frații Golești, nr. 114, pierdut Certificat 
constatator CUI 3123954, J34/1228/1992 (autorizație 
funcționare), nr. 7428 din 17.03.2008 pentru punct de lucru din 
Turnu Măgurele, strada Panduri, poziția nr. 5. Il declar nul.

Anunţ

Traficul la frontieră prin 
PTF Giurgiu-Ruse a fost 
întrerupt temporar miercuri, în 
jurul prânzului, pentru toate 
mijloacele de transport ca 
urmare a unor activităţi de 
protest pe care companiile de 
transport din Bulgaria le 
desfăşoară în Ruse, în 
apropierea punctului de 
trecere a frontierei.

"Autorităţile de frontieră 
b u l g a r e  a u  i n f o r m a t  
Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu, 
prin intermediul Centrului 
Comun de Contact româno-
bulgar Giurgiu-Ruse, cu 
privire la faptul că, în data de 
15 iulie, în intervalul orar 

12,00 - 16,00, pe teritoriul 
Bulgariei, în zona Punctului de 
Trecere a Frontierei Ruse, în 
sensul giratoriu care permite 
accesul pe teritoriul statului 
vecin, se desfăşoară activităţi 
de protest ale companiilor de 
transport din Bulgaria, fapt ce 
poate determina întreruperea 
temporară a traficului şi 
c r e ş t e r e a  t i m p u l u i  d e  
aş teptare  pent ru  toate  
mijloacele de transport.

 Având în vedere aspectele 
prezentate, vă informăm că 
Inspectoratul Teritorial al 
Poliţiei de Frontieră Giurgiu 
ţine permanent legătura cu 
autorităţile bulgare şi va 
dispune toate măsurile aflate 

în competenţa instituţiei astfel 
încât controlul de frontieră să 
se desfăşoare fluent şi 
opera t i v  l a  f i na l i za rea  
protestelor", a declarat, 
miercuri, purtătorul de cuvânt 
al ITPF Giurgiu, Iuliana Butoi.

Ea a adăugat că traficul la 
frontieră este întrerupt atât pe 
sensul de intrare, cât şi pe cel 
de  ieş i re  d in  ţa ră  ş i ,  
d e o c a m d a t ă ,  " t o a t e  
autoturismele şi TIR-urile care 
ajung în PTF Giurgiu-Ruse şi 
care vor să iasă din ţară sunt 
îndrumate să aştepte în 
parcările adiacente punctului 
de frontieră", traficul urmând 
să fie reluat la încheierea 
protestului. 

Un copil de un an şi jumătate a fost 
abandonat de tatăl lui într-un cărucior, în 
parcarea unui magazin din Constanţa. Potrivit 
IPJ Constanţa, incidentul a avut loc marţi 
seara, când poliţiştii au fost sesizaţi de agentul 
de pază al magazinului cu privire la faptul că a 
găsit un copil în vârstă de aproximativ 2 ani, 
care se afla într-un cărucior, în parcare.

În urma verificărilor, poliţiştii au identificat-
o, în Constanţa, pe mama copilului, o femeie 
de 23 de ani.

Cu ocazia cercetărilor s-a stabilit faptul că 

tatăl copilului, un bărbat de 34 de ani, l-a 
abandonat în parcarea magazinului, în urma 
unor discuţii în contradictoriu purtate prin 
telefon cu mama copilului.

Copilul, în vârstă de un an şi jumătate, a 
fost examinat medico-legal, stabilindu-se că 
necesită 4-5 zile de îngrijiri medicale. Acesta a 
fost preluat de reprezentanţii DGASPC 
Constanţa.

Tatăl copilului a fost reţinut pentru 24 de 
ore, fiind cercetat pentru lovire sau alte 
violenţe şi rele tratamente aplicate minorului.

Studiu despre situaţia tinerilor care au părăsit 
sistemul de protecţie specială din România

Un bărbat și-a abandonat
 bebelușul în parcarea unui magazin după ce s-a 

certat la telefon cu mama acestuia

Traficul la frontieră prin PTF Giurgiu-Ruse 
a fost întrerupt temporar
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Biroul Politic Naţional (BPN) al PNL a 
validat, joi, mai mulţi candidaţi la funcţia de 
primar de municipiu reşedinţă de judeţ şi de 
preşedinte al Consiliului judeţean.

"În reuniunea Biroului Politic Naţional am 
validat candidaţii PNL pentru funcţiile de primari 
în municipiile reşedinţă de judeţ şi pentru 
funcţia de preşedinte al Consiliului judeţean în 
fiecare judeţ. Au fost validaţi candidaţii în 
judeţele României cu excepţia a patru judeţe - 
Brăila, Giurgiu, Bihor şi, de asemenea, am 
amânat o decizie legată de Bucureşti. Pe 
Bucureşti este validată candidatura domnului 
Nicuşor Dan, care este susţinut de PNL", a 
informat preşedintele partidului, Ludovic 
Orban, după şedinţa conducerii PNL.

El a susţinut că aceşti candidaţi au 
"experienţă, sunt integri şi vin cu programe de 

dezvoltare a comunităţii locale şi a judeţelor".
Orban a precizat că în privinţa candidaţilor la 

sectoarele din Capitală continuă discuţiile cu 
PMP şi USR PLUS, legat de realizarea unei 
formule comune, iar un anunţ în privinţa 
acestora va fi făcut în momentul în care se va 
ajunge la o înţelegere.

El a indicat că mai există înţelegeri cu USR 
PLUS în privinţa candidaţilor la locale, dând ca 
exemplu susţinerea lui Florin Iordache propus 
de această alianţă pentru Primăria Municipiului 
Zalău.

"Mai avem înţelegeri şi încă mai suntem în 
analiză în câteva judeţe pentru a merge pe 
susţinere reciprocă a candidaţilor", a adăugat 
preşedintele PNL.

Pentru funcţia de primar de municipiu 
reşedinţă de judeţ au fost validaţi următorii 
candidaţi: la Piteşti - Sorin Apostoliceanu, la 
Braşov - George Scripcaru, la Galaţi - Bogdan 
Rodeanu (USR-PLUS), la Vaslui - Tudor Polak.

Candidaţi la funcţia de preşedinte al 
Consiliului judeţean au fost validaţi: la Argeş - 
Emanuel Soare, la Bistriţa-Năsăud - Stelian 
Dolha, la Covasna - Olimpiu Floroian, la Galaţi - 
George Stânga, la Gorj - Iulian Popescu, la 
Harghita - Sebastian Buzilă, la Maramureş - 
Ionel Bogdan, la Mehedinţi - Pavel Cristinel, la 
Neamţ - Mugur Cozmanciuc, la Satu-Mare - 
Adrian Cozma, la Vaslui - Marius Arcăleanu, la 
Vâlcea - Cristian Buican.

Cum era de așteptat, Guvernul prelungește starea de 

alertă timp de 30 de zile, pe tot teritoriul României. 

Miercuri, Guvernul s-a reunit în ședință extraordinară 

pentru a discuta prelungirea stării de alertă, precum și 

adoptarea raportului privind perioada stării de urgență. 

Înainte de ședința Guvernului a avut loc o ședință a 

Comitetului pentru Situații de Urgență unde au fost 

analizate propunerile pentru perioada următoare.

Starea de alertă care a expirat pe 16 iulie 2020 este 

motivul pentru care Guvernul a decis prelungirea cu încă 30 

de zile. Conform deciziilor Curții Constituționale a 

României, dar și legii aflate în vigoare, prelungirea stării 

de alertă se face fără acordul Parlamentului, și 

documentul respectiv nu va putea fi atacat sau modificat 

de Parlament. Guvernul nu are în vedere alte măsuri de 

relaxare, susține o sursă guvernamentală din cauza 

numărului mare de persoane confirmate cu coronavirus și a 

evoluției pandemiei. Este însă nevoie să fie luate măsuri 

suplimentare, printre care închiderea teraselor după 10 

seara.

”Va trebui să ne gândim și noi foarte serios dacă luăm și 

noi măsuri care au fost luate în alte țări pentru ca la ora 

22.00 sau 23.00 să nu fie închise astfel de activități. Va 

trebui să facem o analiză, dacă nu avem capacitatea să-l 

reducem, va trebui să luăm altfel de decizii”, a spus de 

curând premierul Orban.

Prelungirea stării de alertă cu 30 de zile nu ar fi cel mai 

rău lucru; să nu ne întoarcem la starea de urgență. Numărul 

mare de îmbolnăviri cu coronavirus, lipsa de ascultare a 

Guvernului în ce privește măsurile de restricție, creșterea 

numărului deceselor din cauza virusului ucigaș, s-ar putea 

să dea peste cap calendarul alegerilor locale, și poate și 

parlamentare.

IOAN DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a susținut miercuri o conferință 
de presă la sediul PNL, după ședința Biroului Executiv 
Național în care conducerea partidului a validat candidaturile 
pentru alegerile locale. Orban a precizat că nu au fost încă 
validate candidaturile pentru sectoarele din București, unde 
se poartă în continuare negocieri. Conferința premierului a 
fost bruiată de câțiva protestatari care au scandat împotriva 
legii carantinei. Legea va fi adoptată astăzi de Senat.

 „Au fost validați candidații în județele României cu 
excepția a patru județe, Brăila, Giurgiu, Bihor și în București, 
cu excepția candidaturii lui Nicușor Dan. Am stabilit candidați 
cu experiență, integrii. Obiectivul candidaților noștri este 

acela de a se prezenta în fața alegătorilor cu proiecte pentru 
dezvoltarea comunităților locale”, a declarat premierul 
Ludovic Orban, după ședința BEX.

Premirul a precizat că în București continuă negocierile cu 
partidele de dreapta.

În timpul declarațiilor, aproximativ 15 contestatari ai Legii 
carantinei au protestat în fața sediului PNL. Aceștia au strigat 
„Opriți legea dictaturii!”, „Să vă fie rușine!” sau „Ați băgat frica 
în români”. Premierul Ludovic Orban și-a continuat însă 
conferința de presă.

Prelungirea stării de alertă

Premierul Orban, bruiat în timpul
 declarațiilor de presă de la 

sediul PNL de câțiva protestatari
 împotriva legii carantinei

Guvernul a adoptat, în 
şedinţa extraordinară de 
miercuri seară, Hotărârea 
privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României şi 
măsurile care se aplică pe 
dura ta  aceste ia  pent ru  
prevenirea şi combaterea 
efecte lor  pandemiei  de 
COVID-19, însoţită de trei 
anexe.

Este pentru a doua lună 
consecutiv când România se 
va afla în stare de alertă.

Starea de alertă a mai fost 
prelungită o dată, la 16 iunie, 
cu 30 de zile.

România a intrat în stare de 
alertă în data de 15 mai, după 
ce în precedentele două luni 
fusese în vigoare 
starea de urgență. 

La câteva zile 
după ce în luna mai a 
fost decretată starea 
d e  a l e r t ă ,  
P a r l a m e n t u l  a  
i n t e r v e n i t  ș i  a  
modificat Hotărârea 
de Guvern, numai că 
judecătorii CCR au 
s tab i l i t  că  es te  
neconstituțional ca 
P a r l a m e n t u l  s ă  
î n c u v i i n ț e z e  h o t ă r â r e a  
guvernului privind starea de 
alertă. 

În consecință, Guvernul a 
adoptat miercuri seara o nouă 
hotărâre de guvern pentru 
prelungirea stării de urgență 
cu încă 30 de zile. Anunțul că 
starea de alertă va fi prelungită 
fusese făcut de președintele 
Klaus Iohannis, după o ședință 
cu membrii Guvernului.

Unde e obligatorie purtarea 
măștii

„Am adoptat în şedinţa de 
g u v e r n  o  h o t ă r â r e  c u  
prelungirea stării de alertă cu 

încă 30 de zile, iar această 
decizie este necesară pentru 
că avem o creştere  a  
numărului de infectări şi o 
creştere a numărului de 
decese. Această prelungire a 
stării de alertă nu vine nici cu 
restricţii noi, dar, din nefericire, 
nici cu măsuri noi de relaxare 
aşa cum ne-am fi dorit pe 
domeniile care au rămas încă 
afectate”, a declarat, miercuri 
seara, vicepremierul Raluca 
Turcan.

Astfel, se menține, de pildă, 
măsura obligativității purtării 
măștilor în spaţiile publice 
închise, în spaţiile comerciale, 
mijloacele de transport în 
comun şi la locul de muncă.

D e  a s e m e n e a ,  s u n t  
interzise organizarea şi 
desfăşurarea de mitinguri, 
demonstraţi i , procesiuni, 
concerte sau a altor tipuri de 
întruniri în spaţii deschise, 
precum şi a întrunirilor de 
natura activităţilor culturale, 
ştiinţifice, artistice, sportive 
sau de divertisment în spaţii 
închise.

Restauran te le  rămân 
închise.

Anterior, la începutul 
ședinței de guvern, secretarul 
de stat în MAI Raed Arafat 
preciza că proiectul a derulat 

toată procedura legală, dar că 
față de textul inițial adoptat 
atunci când s-a adoptat prima 
dată starea de alertă a fost 
scos ceea ce se referă la 
izolare și carantinare.

Te x t u l  r e f e r i t o r  l a  
carantinare și izolare va fi 
reintrodus într-o ședință de 
guvern extraordinară, după ce 
legea privind izolarea şi 
carantinarea ce urmează să 
fie votată de Parlament va 
intra în vigoare, a precizat 
premierul Ludovic Orban.

Senatul ar urma să adopte 
joi această lege.

„Până se aprobă legea, va 
trebui să scoatem din anexa 3 
t e x t u l  c u  i z o l a r e a  ş i  

carantinarea şi îl 
introducem imediat 
după intrarea în 
vigoare a legii, o să 
facem o şedinţă de 
G u v e r n  
extraordinară. Că 
avem un anumit 
temei legal în legea 
55 art. 5, numai că 
în decizia CCR 
există o referire la 
procedurile prin 
care se realizează 

dec iz i i l e  de  i zo la re  ş i  
carantinare. Şi să nu avem 
niciun fel de discuţie pe tema 
asta. Prefer să aşteptăm 
votarea legii, promulgarea de 
către preşedinte, publicarea în 
Monitorul Oficial, intrarea în 
vigoare a legii şi, imediat, vom 
face o şedinţă de Guvern 
pentru a reintroduce în anexa 
3  m ă s u r a  i z o l ă r i i  ş i  
carant inări i ” ,  a precizat 
premierul Ludovic Orban.

În privința călătoriilor și a 
regimului de intrare în țară 
detaliile sunt cuprinse în 
Anexa 3 a Hotărârii de Guvern.

PNL a validat candidaţii la alegerile locale

Starea de alertă a fost prelungită 
cu încă 30 de zile



(urmare  din  pagina  1)
”Astăzi, lansăm măsura ”Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri”. Această măsură s-
a derulat și pe perioada 2014-2020, tocmai 
pentru a revigora agricultura în zone care sunt 
depopulate sau zone care au constrângeri 
naturale și pentru a preîntâmpina fenomenul de 
îmbătrânire. Vreau să vă spun că, până acum, 
au aplicat la această măsură 10.230 de 
beneficiari. Tocmai de aceea, fiind o măsură 
accesată, banii pentru această măsură s-au 
consumat, așa că am notificat Comisia 
Europeană și am mutat bani de la alte măsuri 
neaccesate – încă 43 de milioane de euro 
pentru acest an”, a subliniat ministrul Adrian 
Oros.

”De data aceasta am împărțit alocarea 
financiară în modul următor: 20 milioane euro 
pentru tinerii fermieri români din afara granițelor 
țării, care se instalează pentru prima dată ca 
șefi de exploatație. Sigur, o să vedeți în ghid 
aceleași criterii legate de cursurile pe care le-au 
absolvit în domeniul agricol, dar și dacă au avut 

un loc de muncă în țări membre UE sau țări 
terțe, în domeniul agricol, vor putea să depună 
cereri de finanțare. Măsura este de 50.000 euro 
pentru exploatațiile între 30.000 și 50.000 
valoare producție standard și de 40.000 euro 
pentru exploatațiile între 12.000 și 29.999 
valoarea producției standard. Este o sumă 
forfetară, în două tranșe: 75% la semnarea 
contractului de finanțare și încă 25% până la 
finalul implementării proiectului, care durează 
între 3 și 5 ani, în funcție de cum își fac dânșii 
planul de dezvoltare”, a precizat ministrul 
agriculturii, Adrian Oros.

Proiectele de dezvoltare a exploatațiilor 
agricole și cererile de finanțare care le însoțesc 
se întocmesc conform Ghidului solicitantului și 
a anexelor aferente acestuia, disponibile pe 
www.afir.info, la secțiunea ”Investiții PNDR” în 
pagina dedicată submăsurii 6.1, iar depunerea 
documentației se realizează on-line, pe pagina 
oficială de internet a Agenției.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a declarat, 
miercuri, că termenul în care cele 250.000 de tablete şi 
laptopuri vor ajunge la elevii care nu au acces la tehnologia 
necesară desfăşurării orelor online este 10 septembrie, 
potrivit Agerpres."Ministerul Educaţiei a elaborat caietul de 
sarcini şi acolo avem ca termen pentru a ajunge în unităţile de 
învăţământ 10 septembrie. Dar, după cum bine se ştie, nu 
Ministerul Educaţiei realizează această achiziţie. Noi ca 
Minister al Educaţiei, am pus termenul limită 10 septembrie", 
a spus Anisie, într-o dezbatere online organizată de Fundaţia 
World Vision.

Ea a spus că sistemul de învăţământ din România nu a 
fost pregătit pentru educaţia online.

Întrebată dacă ia în calcul în acest moment 
descentralizarea formulei în care vor învăţa copiii, în funcţie 
de specificul epidemiologic al judeţului, oraşului, comunităţii 
locale, ministrul Educaţiei a răspuns: "Se ia în calcul şi astfel 
de variantă, să descentralizăm decizia, chiar mergând până 
la nivelul unităţilor de învăţământ".

Anisie a afirmat că toate deciziile pe care le va lua 
Ministerul Educației în ceea ce priveşte desfăşurarea noului 
an şcolar vor ţine cont de recomandările Ministerului 
Sănătăţii.

"Vreau să punctez faptul că toate deciziile pe care le vom 
lua la nivelul Ministerului Educaţiei sau la nivelul Grupului 
interministerial vor ţine cont de recomandările Ministerului 
Sănătăţii şi de situaţia epidemiologică. De aceea aşteptăm 
din partea Ministerului Sănătăţii normele sanitare pe care 
trebuie să le respecte colegii în cadrul unităţilor de 
învăţământ preuniversitar sau în instituţiile din învăţământul 
universitar şi în momentul în care acestea vor fi transmise 
către Grupul de lucru de către reprezentanţii Ministerului 
Sănătăţii putem să luăm şi anumite decizii, dar până la 

momentul acela nu putem să spunem că avem o decizie 
luată. Avem conturate trei scenarii", a spus Monica Anisie.

Ministrul a menţionat că în cadrul grupurilor de lucru au 
fost şi propuneri în sensul în care învăţământul preşcolar şi 
învăţământul primar să se desfăşoare normal în sala de 
clasă.

"Inclusiv partenerii noştri de dialog social sau 
reprezentanţii organizaţiilor nonguvernamentale care au 
participat în grupurile de lucru cu toţii am ajuns la concluzia că 
putem începe în mod normal, aşa cum este structura anului 
şcolar pe 14 septembrie, dacă situaţia epidemiologică nu o 
să fie atât de gravă. În acelaşi timp, un alt scenariu care s-a 
conturat în cadrul grupurilor de lucru a fost acela hibrid, în 
care unii vor fi fizic în clasă, iar alţi elevi vor urmări în acelaşi 
timp cursurile de acasă în sistem online, urmând ca după 
aceea să alterneze grupurile de elevi. (...) Şi un alt treilea 
scenariu este acela în care vom învăţa numai online, dacă 
situaţia epidemiologică va fi una foarte gravă (...)", a mai 
arătat Anisie.

900.000 de elevi nu au putut face cursuri online din cauza 
sărăciei

Un catalog cu 900.000 de elevi absenți pentru că nu au 
laptopuri sau tablete, a fost dus, joi, la Ministerul Educației, de 
Declic și Consiliul Național al Elevilor (CNE). „În România 
Educată a anului 2020, orice elev sărac este absent 
nemotivat”, spun ei.

Peste 24.200 de membri ai comunității Declic, alături de 
Consiliul Național al Elevilor, cer Ministerului Educației să 
grăbească procedura de achiziție pentru echipamentele 
necesare școlii online. De asemenea, le solicită guvernanților 
să distribuie echipamentele tuturor celor 900.000 de elevi 
care au nevoie.

Pentru a accesa 50.000 euro nerambursabili,
 tinerii fermieri trebuie să se grăbească ! 

A fost prelungit termenul pentru depunerea 
actelor la APIA de către apicultori !

(urmare  din  pagina  1)
Deoarece condițiile de 

anul acesta nu au fost 
p r i e l n i c e  n i c i  p e n t r u  
apicultură, au afectat foarte 
mult apicultorii, am demarat 
un proiect de Hotărâre de 
Guvern prin care modificăm 
HG-ul 339/2020 privind 
aprobarea Programului  
Naț ional  Apicol  pentru 
perioada 2020-2022, în care 
acordăm câte 50 de milioane 
de lei pe an acestui sector. 
Pentru a-i ajuta să aplice, să 
fie cât mai mulți beneficiari ai 
acestui program, am extins 
termenul de depunere de la 1 
august 2020 la 1 septembrie 

2020. Am făcut acest lucru 
după multele solicitări venite 
din partea apicultorilor, astfel 
î n c â t  s ă  a s i g u r ă m  o  
continuitate a activității, 
a b s o r b ț i a  f o n d u r i l o r  
respective, dar și să ajutăm 
acest sector în acest an 
greu”, a subliniat Adrian 
Oros.

Va l o a r e a  s p r i j i n u l u i  
financiar alocat din bugetul 
Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale pentru 
Programul Naţional Apicol 
pentru perioada 2020 -2022 
este de 150.628 mii lei, din 
care suma de 75.314 mii lei 
reprezintă contribuţia Uniunii 

Europene la programele 
apicole naţionale.

Beneficiarii Programului 
N a ț i o n a l  A p i c o l  :
- apicultorii, persoane fizice şi 
juridice, persoane fizice 
autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi 
familiale constituite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008;
- asociaţiile, federaţiile, 
cooperat ive le agr icole,  
uniunile constituite din 
apicultori conform legislației 
în vigoare, denumite forme 
asociative apicole legal 
constituite.

George ZAVERA

Hidroelectrica poate livra energie direct către 
populaţie, la un preţ mult mai mic decât cel din 
prezent, ceea ce ar putea duce la scăderea 
tarifelor în toată piaţa, susține ministrul 
Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil 
Popescu. El acuză compania că nu promovează 
prețuri mai mici pentru populaţie.

"Hidroelectrica şi-a pierdut licenţa de furnizor 
de ultimă instanţă (FUI). Nu poţi să fii FUI dacă nu 
ai 3.000 de clienţi şi ANRE le-a retras această 
licenţă în urmă cu câteva luni. Ce companie eşti tu, 
fără 3.000 de clienţi naţionali?", a spus Virgil 
Popescu.

Furnizorul de ultimă instanţă este cel care preia 
un consumator casnic dacă furnizorul acestuia dă 
faliment sau nu mai poate livra energie.

"Oferta pe care o are Hidroelectrica, cu 255 de 
lei pe MWh, este o bătaie de joc. E doar pe site, nu 
o promovează, pentru cine este ea, pentru 
salariaţii lor? Ei nu se duc către oameni să încheie 
contracte. Să-şi facă un departament de vânzări 
cum trebuie! Au doar trei oameni la vânzări. Nu au 
capacitate de facturare? Să-şi ia un soft!", a mai 
spus ministrul.

Potrivit acestuia, pentru Hidroelectrica, livrarea 
de energie către clienţii casnici ar putea fi un 
business foarte bun. În plus, preţul mic al 
Hidroelectrica ar putea duce la ieftinirea întregii 
pieţe.

"De exemplu, ei vând energia către furnizorii 
clienţilor casnici în prezent cu 140 de lei pe MWh, 
tarif impus de ANRE. Dar tariful de vânzare către 
casnic este 255 de lei, deci aproape dublu. Şi pot 
vinde liniştit cu 200 de lei/MWh, câştigă mai mult 

decât 140 de lei. Ar trebui să facă o campanie 
agresivă cu 200 de lei/MWh pe piaţă, câştigă şi ei 
mai mult decât dacă ar vinde cu 140 de lei unor 
intermediari şi fac şi presiune pe preţ în jos la toţi 
ceilalţi. Nu-i bănuiesc că nu-i duce mintea. Sunt 
comozi sau sunt mână în mână cu furnizorii, să 
ţină piaţa în sus. Dar aşa nu merge", a mai spus 
Popescu.

El a amintit că la 1 ianuarie 2021 piaţa de 
energie electrică se liberalizează total.

"Trebuie să ne pregătim până atunci, să nu ne 
trezim că sunt doar două-trei companii care joacă 
pe piaţă, ca la gaze. La gaze am avut noroc de un 
context favorabil internaţional cu preţuri mici, dar 
la energie nu e acelaşi noroc", a adăugat ministrul.

În urmă cu două zile, Popescu a afirmat că va 
impune indicatori clari producătorilor de stat 
pentru a intra pe piaţa clienţilor casnici, iar cine 
"nu-i respectă, pleacă".

"Vom intra prin pârghiile pe care le avem, prin 
Adunarea Generală,  pr in Consi l iu l  de 
Supraveghere şi vom face schimbări efectiv. Vom 
impune în primul rând schimbarea contractelor de 
mandat şi vom pune indicatori clari pentru intrarea 
pe piaţa de furnizare către clienţii casnici. Nu-i 
respectă, pleacă. Nu se poate să fii obişnuit de ani 
şi ani de zile, ca tu, mare producător, să nu intri pe 
piaţa de furnizare către clienţii casnici", a afirmat 
ministrul de resort.

Hidroelectrica este cel mai mare şi cel mai ieftin 
producător de energie din ţară. Compania este 
deţinută de statul român prin Ministerul Economiei 
(80% din acţiuni) şi de Fondul Proprietatea (20%).

Ministrul Economiei acuză Hidroelectrica că
 nu vinde energie ieftină către populaţie

Când vor fi livrate tabletele
 și laptopurile elevilor de 

către Guvern



5

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:



6

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



A fost publicat în Monitorul Oficial ordinul 
ministrului Educației și Cercetării pentru 
aprobarea Calendarului desfășurării concursului 
național de selecție a cadrelor didactice pentru 
constituirea Corpului Național de experți în 
management educațional (CNEME).

Conform calendarului de desfășurare, seria a 
16-a, procesul de selecție a început pe 13 iulie, 
prin completarea formularului de selecție, 
disponibil on-line, această etapă încheindu-se în 
data de 19 iulie. Ulterior, în data de 20 iulie, vor fi 
afișate listele cuprinzând candidații admiși în 
urma procesului de selecție online. 

În intervalul 20-27 iulie, candidații admiși vor 
depune, la inspectoratele școlare județene, 
portofoliile cu documentele prevăzute de 
metodologia de organizare și desfășurare a 
concursului. Aceste portofolii pot fi transmise și 
electronic, până la ora 16:30, în data de 27 iulie, 
pe adresele de e-mail comunicate de 

inspectoratele școlare.
Ordinul de ministru privind înscrierea în 

Registrul național al experților în management 
educațional a cadrelor didactice declarate 
promovate va fi emis până la data de 24 august 
2020, după parcurgerea celorlalți pași prevăzuți în 
calendar, inclusiv evaluarea portofoliilor și a 
contestațiilor, la nivelul Ministerului Educației și 
Cercetării. 

Calitatea de membru în Corpul Naţional de 
experţi în management educațional, certificată 
prin înscrierea în Registrul Naţional al experţilor în 
management educaţional, în urma promovării 
concursului de selecţie organizat de Ministerul 
Educației și Cercetării, este una din condițiile 
obligatorii pentru participarea la concursurile de 
selecție a inspectorilor școlari și a directorilor 
uni tăț i lor  de învățământ d in s is temul  
preuniversitar, conform prevederilor legale.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Filmul "Tom şi Jerry 2.0" în regia lui Florin Piersic Jr. va 
fi prezentat în premieră, online, miercuri pe platforma 
TNRS - Scena Digitală.

Filmul, ce are la bază piesa de teatru "Jerry şi Tom", de 
Rick Cleveland, îi aduce în prim plan pe actorii 
Naţionalului sibian Marius Turdeanu, Ali Deac şi Ioan 
Paraschiv şi tratează cu mult umor o temă tabu, dar 
omniprezentă în realitatea anului 2020: moartea.

"În anul 2000 am găsit piesa 'Tom şi Jerry' într-un 
volum de piese de teatru într-un act (piese premiate la 
diverse festivaluri). M-a uimit genul de abordare a unei 
teme tabu: moartea. Aveam 30 de ani. Moartea era încă 
foarte departe. Am apreciat umorul autorului (asemănător 
celui folosit de Tarantino, dar foarte original în construcţie 
şi dezvoltare a poveştii). M-am bucurat să descopăr un 
om care reuşea să facă mişto de moarte, totuşi fără să-i 
minimalizeze grandoarea coasei.

Î n  a n u l  
2020, am ajuns 
să trăiesc nişte 
vremuri în care 
moartea pare 
să fi devenit 
omniprezentă: 
l a  ş t i r i ,  î n  
f i l m u l e ţ e l e  
funny de pe 
internet, la tot 
pasul. Oamenii 
î m i  l a s ă  
impresia că s-
au obişnuit cu 
umbra ei, din ce în ce mai mare în peisajul general. Cred 
că 'Tom şi Jerry 2.0' este un bun exerciţiu de exorcizare a 
unor demoni care ne bântuie zilnic. Râsul vindecător este 
medicamentul (natural, bio) la care apelez mereu cu 
încredere. Cred că mai am timp să iau peste picior câteva 
dintre ameninţările cu care orice om se confruntă, până la 
urmă. Prea multe întrebări existenţiale versus prea puţin 
timp. Iar pentru cei trei actori implicaţi în acest proiect, 
sper ca 'Tom şi Jerry 2.0' să fie ocazia de a se juca din nou 
de-a raţele şi vânătorii, de data asta la un nivel matur. 
Poate că joaca lor preferată va deveni în curând şi cea a 
publicului spectator", a afirmat Florin Piersic Jr.

TNRS - Scena Digitală este o platformă online creată 
de Teatrul Naţional "Radu Stanca" Sibiu, unde pot fi 
vizionate, pe bază de bilet, producţiile Naţionalului sibian, 
înregistrate video în anul 2020, în condiţii de calitate HD a 
sunetului şi imaginii.

Ministerul  Educaț iei  ș i  
Cercetării, prin Centrul Național 
de Recunoaștere și Echivalare a 
Diplomelor (CNRED), a devenit 
partener în proiectul european 
„Compararea calificărilor pentru 
o recunoaștere echitabilă 2 
(QUATREC 2)”, finanțat prin 
programul Erasmus+, acțiunea 
3, proiect destinat membrilor 
rețelei Centrelor naționale de 
recunoaștere ENIC/NARIC. 

Coordonato ru l  aces tu i  
proiect este Centrul Național de 
Recunoaștere din Letonia. 

Proiectul a fost implementat 
începând cu luna iunie 2020 și 
se va încheia în luna mai 2022. 
În acest proiect participă șase 
centre ENIC/NARIC, respectiv 
centrele din Letonia, România, 
Regatul Unit al Marii Britanii și al 

Irlandei de Nord, Bulgaria, 
Lituania și Armenia.

S c o p u l  p r o i e c t u l u i  
„Compararea calificărilor pentru 
o recunoaștere echitabilă 2 
(QUATREC 2)” este acela de a 
facilita utilizarea rezultatelor 
învățării în evaluarea diplomelor 
emise între instituțiile de 
învățământ superior pentru 
recunoașterea echitabilă de 
către angajatori. Un alt obiectiv 
al proiectului este acela de a 
elabora și pilota o metodologie 
pentru utilizarea rezultatelor 
învățării, în urma concluziilor și a 
recomandărilor din primul 
proiect.

Prin proiectul QUATREC 
(2018-2020)  s -a  u rmăr i t  
încurajarea utilizării rezultatelor 
învățării în procesul de evaluare 

a  d i p l o m e l o r  p e n t r u  
îmbunătățirea recunoașterii 
acestora, în conformitate cu 
tendințele actuale. Obiectivul a 
fost de a compara calificările și 
rezultatele învățării în plan 
orizontal și de a identifica dacă 
rezultatele învățării pentru 
calificări de același nivel sunt 
comparabile.

CNRED va colabora, în 
implementarea acestui proiect, 
cu direcțiile de specialitate din 
cadrul Ministerului Educației și 
Cercetării și cu instituțiile de 
învă țământ  super io r  d in  
România, în vederea facilitării 
recunoașterii, în străinătate, a 
diplomelor absolvenților noștri și 
a promovării învățământului 
românesc superior.

Cornelia RĂDULESCU

Calitatea de membru în Corpul Naţional de experţi
 în management educațional

La o zi după ce preşedintele 
Iohannis a anunţat oficial că starea de 
alertă va fi prelungită în România cu 
încă 30 de zile, autorităţile vin cu un 
nou bilanţ privind infectările cu noul 
coronavirus. Cazurile noi raportate în 
ultimele 24 de ore de Grupul de 
Comunicare Strategică sunt în 
creştere faţă de ziua precedentă, fiind 
vorba de un nou record la nivelul 
României!

Până astăzi, 16 iulie, pe teritoriul 
României, au fost confirmate 35.003 
cazuri de persoane infectate cu noul 
coronavirus (COVID – 19). Dintre 
persoanele confirmate pozitiv, 24.335 
au fost externate, dintre care 22.189 
de pacienți vindecați și 2.146 de 
pacienți asimptomatici, externați la 10 
zile după depistare.

Totodată, până în prezent, 757 de 
pacienți cu test pozitiv au fost externați 
la cerere.

Până astăzi, 1.971 persoane 
diagnosticate cu infecție cu COVID-19 
au decedat.

În intervalul 15.07.2020 (10:00) – 
1 6 . 0 7 . 2 0 2 0  ( 1 0 : 0 0 )  a u  f o s t  
înregistrate 19 decese (14 bărbați și 5 
femei), ale unor pacienți infectați cu 
noul coronavirus, internați în spitalele 
din Argeș, Botoșani, Bistrița-Năsăud, 
Brașov, Constanța, Galați, Harghita, 

Mehedinț i ,  Bucureșt i ,  Neamț,  
Prahova, Suceava, Timiș și Vâlcea.

Dintre acestea, 2 decese au fost 
întregistrate la categoria de vârstă 40-
49 ani, 2 decese la categoria de vârstă 
50-59 ani, 6 decese la categoria de 
vârstă 60-69 ani, 3 decese la 
categoria de vârstă 70-79 ani și 6 
decese la  persoane de peste 80 de 
ani.

18 dintre decese sunt ale unor 
p a c i e n ț i  c a r e  a u  p r e z e n t a t  
comorbidități. Pentru 1 deces nu au 
fost raportate comorbidități.

De la ultima informare transmisă 
de Grupul de Comunicare Strategică, 
au fost înregistrate alte 777 noi cazuri 
de îmbolnăvire.

La ATI, în acest moment, sunt 
internați 261 de pacienți.

Până la această dată, la nivel 
național, au fost prelucrate 906.015  
teste.

În ultimele 24 de ore, au fost 
înregistrate 553 de apeluri la numărul 
unic de urgență 112 și 1.146 la linia 
TELVERDE (0800 800 358), deschisă 
special pentru informarea cetățenilor.

Ca urmare a încălcării prevederilor 
Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, polițiștii și jandarmii au 

aplicat, în ultimele de 24 de ore, 1.108  
sancţiuni contravenţionale, în valoare 
de 232.902 lei.

R e a m i n t i m  c e t ă ț e n i l o r  c ă  
Ministerul Afacerilor Interne a 
operaționalizat, începând cu data de 
04.07.2020, o linie TELVERDE 
(0800800165) la care pot fi sesizate 
încălcări ale normelor de protecție 
sanitară.

Apelurile sunt preluate de un 
dispecerat, în sistem integrat, și 
repartizate structurilor teritoriale 
pentru verificarea aspectelor sesizate.

În ceea ce privește situația 
cetățenilor români aflați în alte state, 
5.146   de cetățeni români au fost 
confirmați ca fiind infectați cu COVID-
19 (coronavirus): 1.885 în Italia,  561 
în Spania, 115 în Franța, 2.280 în 
Germania, 125 în Marea Britanie, 28 
în Olanda, 2 în Namibia, 4 în SUA,  
107 în Austria, 3 în Belgia, 6 în 
Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveția, 2 
în Turcia, 2 în Islanda, 2 în Belarus, 8 
în Grecia  și câte unul  în Argentina, 
Tunis ia ,  I r landa,  Luxemburg,  
Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia, 
India, Bulgaria, Kazakhstan, Ucraina, 
și Suedia. De la începutul epidemiei 
de COVID-19 (coronavirus) și până la 
acest moment, 122 de cetățeni români 
aflați în  străinătate, 31 în Italia, 19 în 

Franța, 43 în Marea Britanie, 9 în 
Spania, 14 în Germania, 2 în Belgia, 
unul în Suedia, unul în Elveția, unul în 
SUA și unul în Brazilia, au decedat.

Dintre cetățenii români confirmați 
cu noul coronavirus, 157 au fost 
declarați vindecați: 135 în Germania, 
10 în Franța, 6 în Japonia, 2 în 
Indonezia, 2 în Namibia, unul în 
Luxemburg și unul în Tunisia.

Notă: aceste date sunt obținute de 
misiunile diplomatice și oficiile 
consulare ale României în străinătate, 
fie de la autoritățile competente din 
statele de reședință, în măsura în care 
aceste date fac obiectul comunicării 
publice, fie în mod direct de la cetățenii 
români din străinătate.

Alte decizii, precum și alte date de 
interes, vor fi aduse la cunoștința  
publicului în cel mai scurt timp.

În continuare vă prezentăm situația 
privind infectarea cu virusul COVID – 
19 (Coronavirus) la nivel european și 
global:

Până la data de 15 iulie 2020, au 
fost raportate 1.596.917 de cazuri în 
UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San 
Marino, Elveția, Andorra. Cele mai 
multe cazuri au fost înregistrate în 
Regatul Unit, Spania, Italia, Franţa și 
Germania.

Recunoașterea în străinătate a diplomelor
 absolvenților români

Florin Piersic Jr a lansat 
filmul "Tom şi Jerry 2.0"

Record de îmbolnăviri cu COVID
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Psihologii consideră că, printre deprinderile care-i pot ajuta 
cel mai mult pe copii să se transforme în adulți de succes, 
independenți și responsabili, se numără și cele care țin de 
realizarea activităților casnice.

Antrenarea în treburi casnice îl va determina să înțeleagă 
faptul că poate să realizeze ceva prin forțele proprii, dându-i 
încredere în calitățile sale.

Un copil se va obișnui să-și poarte de grijă dacă se va obișnui 
să realizeze și singur anumite treburi din casă.

Fiind pus în situația de a duce la îndeplinire diferite treburi prin 
casă, copilul va trebui să găsească soluții pentru rezolvarea lor.

Psihologii vin cu 
următorul  exemplu:  
dacă un copil va învăța 
să strângă și el bani 
pentru o vacanță a 
familiei, va înțelege de 
ce este important să-și 
stabilească o țintă la 
care să ajungă. El se va 
deprinde cu ideea că o 
recompensă poată fi 

primită pentru că s-a atins un obiectiv, prin eforturi depuse în 
timp.

Specialiștii spun că, odată ce un copil are obiceiul să se 
implice în treburi casnice, va înțelege că le poate fi util celor din 
jur și va ajunge să-și dorească acest lucru. El va fi cuprins de 
dorința de a avea grijă de ceilalți, empatia sa evoluând în timp.

Când unui copil i se dă de îndeplinit o sarcină, va înțelege 
cum deciziile pe care le ia, în legătură cu aceasta, îl pot afecta, 
pozitiv sau negativ.

De-a lungul timpului, studiile au demonstrat că dacă un copil 
este solicitat să realizeze treburi casnice în primii nouă ani de 
viață va putea avea mai mult succes la școală și în pregătirea sa 
academică în ansamblu. Explicația este legată de faptul că 
perioada primilor nouă ani de viață este cea în care creierul 
copiilor se dezvoltă cel mai mult, până la vârsta de 6 ani creierul 
lor având 90% din greutatea pe care o va avea când vor fi adulți. 
Abilitățile și conceptele pe care ei le vor dobândi în urma 
desfășurării activităților casnice vor putea fi aplicate în diverse 
domenii de studiu, inclusiv în viața de adulți.

Pentru a se obișnui încă de mic să nu le evite și pentru se va 
deprinde și cu o „etică a muncii", experții recomandă ca părinții 
să realizeze demersuri de tipul: să le arate concret copiilor cum 
se face o anumită treabă; copiii pot învăța să lucreze imitând 
modul în care adulții din jur procedează pentru a finaliza o 
activitate casnică.

Psihologii sunt de părere că un copil ar trebui obișnuit de la o 
vârstă fragedă cu ideea că în fiecare zi trebuie să existe și un 
ritual de curățenie, de pus ordine în lucruri.

Copilul va fi solicitat să facă treburi adecvate vârstei sale.
Se recomandă ca unui copil să i se spună că a făcut o treabă 

bună, să fie lăudat pentru viteza cu care a lucrat sau pentru faptul 
că a învățat să ducă la îndeplinire o nouă sarcină.

În funcție de vârsta pe care o are, pentru copil pot fi pregătite 
diverse recompense pentru momentele în care a realizat treburi 
prin casă. Printre cele mai potrivite se pot număra: lipirea unor 
stickere pe un grafic cu treburile pe o săptămână, oferirea unui 
număr suplimentar de ore pe care să le poate petrece jucându-
se jocul video preferat etc.Cel mai important este să se 
găsească momentul potrivit pentru a le oferi.

Psihologii insistă ca părinții să țină cont că pentru copiii de 
toate vârstele este binevenit să nu resimtă niciodată treburile 
casnice drept o povară. În acest scop, ei pot încerca să 
găsească modalități prin care să strecoare ceva ludic în timpul 
activităților desfășurate pentru ca acestea să fie privite cu mai 
multă încredere și să fie considerate mai atractive.

Fiind foarte meticulosi, englezii au statistici pe baza 

carora pot prezice cati oameni vor muri anul viitor.

Pe de alta parte, insa, sicilienii pot sa precizeze si cateva 

nume

***

Doi prieteni, un englez si un chinez, se plimbau impreuna 

prin Londra.

– Uita-te la toate steagurile astea! Imi umplu sufletul de 

mandrie patriotica!

– Dar, Chan, tu esti chinez, iar astea sunt steaguri 

britanice!

– Da? Uita-te la etichete…

Pastila de râs

Tii minte cum erai in 
perioada sarcinii? Hormonii te 
dadusera peste cap, starile de 
spirit ti se schimbau de la o 
secunda la alta. Cam asa se 
intampla si cu adolescentii. 
Odata ce copilul intra in faza de 
pubertate, hormoni precum 
testosteronul, estrogenul, 
estrodiolui sunt eliberati in 
corp, ducand la modificari 
fizice si comportamentale ale 
copilului tau. Ca si cand n-ar fi 
fost de ajuns, aceste modificari 
ale organismului creeaza 
confuzie si teama in mintea 
adolescentului, facandu-l sa 
se comporte diferit.

Daca esti  parinte de 
adolescent aceste sfaturi sunt 
pentru tine. Invata prin ce trece 
copilul tau ca sa-l poti ajuta si 
pe el sa se inteleaga si sa 
treaca cu brio prin aceasta 
perioada. Nu ii este nici lui 
usor.

Da-i pace!
Este una dintre cele mai 

eficiente cai de a gestiona 
problemele hormonale la 
adolescenti: lasa-ti copilul sa 
respire! Adolescentii pot fi iritati 
si agresivi, asa ca nu te tine 
scai dupa copilul tau si nu-i 
invada spatiul personal. 
Intimitatea este una dintre cele 
mai importante etape din 
pubertate. Copilul tau are 
nevoie de ea pentru a 
descoperi multe lucruri despre 
el insusi.

Lasa-l sa se relaxeze!
Stresul poate accentua 

instabil i tatea hormonala. 
Incurajeaza-ti copilul sa se 
odihneasca, sa faca miscare, 
sa participe la activitati care ii 
fac placere, sa faca bai 
relaxante. Nu trebuie sa fie 
niste obligatii, ci niste sugestii 
prietenesti: “Dupa ce iti termini 
lectiile, ce-ai zice daca…”. Ti 
se poate parea ca sunt 
“lenesi”, insa nu uita ca 
r e l a x a r e a  i i  a j u t a  s a  
“stapaneasca” modificarile 
hormonale.

Fii prietenul cu care poate 
vorbi!

Comunicarea este un 

element foarte important. 
Adolescentii nu sunt chiar cei 
mai buni comunicatori, insa fa 
un efort! Vorbeste cu copilul 
tau ,  impar tases te- i  d in  
experienta ta, ce ai facut la 
birou, cu ce coleg te-ai intalnit, 
amintiri din copilarie etc. Nu 
astepta sa vina el sa-ti 
povesteasca. Fa tu primul pas! 
De asemenea, pentru a nu-l 
cicali, ii poti trimite un email in 

care sa-i spui ca in tine gaseste 
oricand prietenul cu care poate 
vorbi orice. Iar cand vine sa o 
faca, nu incepe cu predicile! 
Asculta-l! Chiar daca uneori nu 
esti de acord cu ceea ce iti 
spune.

Fii degajat!
Iti mai aduci aminte de 

crizele de isterie din copilarie? 
Pregateste-te! Vor reveni! Fii 
degajat, nu o lua personal. 
Copilul e perfect normal, doar 
ca e stapanit de hormoni! Nu 
incerca sa dai replica, chiar 
daca a folosit cuvinte urate. 
Pur si simplu nu le baga in 
seama! Daca intri in joc, 
lucrurile vor degenera si 
insultele vor zbura prin camera 
d in t r -o  t aba ra  i n  a l t a .  
Relaxeaza-te si discutati 
impreuna aceste aspecte 
atunci cand amandoi sunteti 
mai calmi.

Fii un bun exemplu!
Fii putin atent si la cum te 

comporti tu. Daca esti la fel de 
isteric ca si copilul, nu rezolvati 
cu nimic situatia. Ba chiar o 
inrautatiti. Iar daca iti dai 
seama ca ai exagerat intr-un 

anumit punct, nu te sfii sa-ti 
ceri iertare. In acest fel aveti 
prilejul de a mai lamuri niste 
lucruri si de a-i oferi copilului un 
b u n  e x e m p l u  d e  
comportament.

Mai delicat este in cazul 
baietilor. Barbatii incep sa se 
simta amentintati de un posibil 
nou “barbat alfa” in familie, mai 
a les daca adolescentu l  
rastalmaceste totul si ignora 

regulile impuse de tata. Pot 
aparea multe conflicte pornind 
de la aceasta problema, iar 
calea cea mai simpla de 
rezolvare este sa-i lasi 
copilului spatiu si libertate, 
insa, in acelasi timp, sa stie 
clar ca inca sunt reguli pe care 
trebuie sa le respecte la voi in 
casa. In plus, tatal si fiul pot 
gasi activitati pe care le pot 
face impreuna si care sa 
intareasca relatia de prietenie 
dintre ei.

Respecta-l!
Chiar daca se comporta ca 

un copil, acorda-i respectul 
cuvenit, ca unui tanar adult. Nu 
peste multa vreme va avea 
drept de vot, sa conduca si sa 
consume alcool! Copiii au 
nevoie de independenta. Daca 
vei continua sa-l tratezi ca pe 
un copil mic, se va comporta ca 
atare, chiar daca are 16-18 ani. 
Poti reformula frazele. In loc de 
“Fa curat in camera ta, ca altfel 
nu mai ai voie pe Facebook!”, ii 
poti spune “Faptul ca nu faci 
curat in camera ta ma supara 
de-a dreptul. As aprecia daca 
ai face ordine cat de curand!”.

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

***
Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 

Telefon: 0762/660.254.
***

Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 
Alexandria). 0762/660.254

***
Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 

Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

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

Anunţ

PFA Bărbuceanu Mircea, F34/161/2012, CUI 29660161, comuna Dobrotești , județul 
Teleorman, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 500809/09.02.2012 pentru sediu 
social. Îl declar nul.   

Anunţ

Copiii implicați în treburile
 casnice vor avea mai mult 

succes în viața de adult

Cum să înțelegi transformările hormonale
 ale adolescenților



1894 – S-a născut Georges Henri Lemaître, fizician belgian 

(d. 1966)

1907 – A murit Hector Malot, scriitor francez (n. 1830)

1912 – A murit Henri Poincaré, 

matematician francez (n. 1854)

1918 - A fost executat, alături 

de famila sa, ultimul ţar al Rusiei, 

Nicolae al II-lea Romanov. 

Asasinat de către bolşevici la 

ordinul lui Lenin, ultimul ţar a fost 

canonizat, pe data de 4 august 

2000, drept sfânt al bisericii 

ortodoxe ruse

1923 – A murit Theodor 

Rosetti, publicist și politician 

român (n. 1837)

1945 - A avut loc Conferinţa de la Potsdam: Şefii de stat şi 

de guvern ai SUA, Marii Britanii şi URSS s-au întâlnit pentru 

a reglementa situaţia postbelică în Europa

1947 - Parlamentul hotărăşte ridicarea imunităţii 

parlamentare unui număr de 6 deputaţi ai PNŢ: Iuliu Maniu, 

Aurel Leucutia, Emil Ghilezan, Vasile Serdici, Ilie Lazar si Gr. 

Niculescu-Buzesti, care sunt arestaţi, fiind acuzaţi de o 

încercare de răsturnarea regimului

2003 - A încetat din viaţă "Regina Salsa", cântăreaţa de 

orgine cubaneză Celia Cruz
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Vineri 17 Iulie 2020

07:00 Telejurnal regional 09:50 
Teleshopping 10:05 Chipurile României 
10:50 AP Secretul lui Nok-Du (R) 12:00 
Teleshopping 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 13:15 
Discover Romania 13:30 Kevin 
Dundon-bucătar in Irlanda 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 15:00 
Opre Roma 15:50 EURO polis 16:50 AP 
Secretul lui Nok-Du 18:00 Exclusiv în 
România 18:50 AP Bibliotecarii 19:45 
Sport 19:55 Meteo 20:00 Telejurnal 
21:10 12 Palatul viceregelui  23:00 
Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 17 Iulie

Î n c e r c i  s ă  t e  
relaxezi în compania 
celor dragi, însă esti 
preocupat de noi 
metode de a progresa 
pe plan profesional. 
Bine ar fi dacă ai avea 
o discuţie sinceră cu 
ei.

O idee de afacere 
inspirată din natură îţi 
vine în minte. Eşti 
nehotărât şi nu o pui în 
ap l icare  câ t  mai  
repede, deoarece ai 
impresia că-ţi va veni 
mâine o idee mai 
bună.

La locul de muncă 
se impune o mai bună 
gestionare a relaţiilor, 
atmosfera pare să fie 
destul de tensionată. 
Însă sunt şanse mari 
de a rezolva această 
problemă.

Dacă nu vei fi 
încăpăţânat şi vei 
avea urechi să auzi 
ceea ce Universul 
d o r e ş t e  s ă  î ţ i  
transmită, vei avea 
numai de câştigat pe 
partea profesională.

Se pare că astrele 
vin să pună paie pe 
foc la locul de muncă, 
într-un conflict mai 
vechi. Chiar dacă te 
c o n f r u n ţ i  c u  
probleme în relaţie, 
nu este cazul să îţi 
înşeli partenerul.

S-ar putea să ai 
mai multe întâlniri ce 
ţ i n  d e  p l a n u l  
profesional. În relaţie, 
nu deveni arogant, 
chiar dacă partenerul 
nu are cum să te ajute 
din punct de vedere 
financiar.

Propunerea de a te 
asocia într-o afacere 
trebuie studiată atent. 
S u n t  ş a n s e  d e  
reuşită, dar se impun 
unele îmbunătăţiri ale 
contractului, pentru a 
minimiza riscurile.

Fidelitatea îţi este 
pusă la încercare de 
către astre. Cineva 
d i n  t r e c u t  t e  
contactează şi îţi 
propune să reînnozi 
legăturile, dar ai tăria 
de caracter să spui 
nu.

Îndrăzneşte să-ţi 
pui în aplicare ideile 
i n o v a t i v e ,  d o a r  
riscând vei câştiga. 
Totuşi se recomandă 
şi prudenţă pentru a 
evita problemele de 
ordin financiar.

BERBEC

Se pare că astăzi 
Universul te ajută să 
iei decizii înţelepte, să 
intri în noi structuri 
sociale, de pe urma 
cărora vei avea de 
câştigat social şi 
profesional în viitorul 
apropiat. 

Astrele aduc în 
prim plan dorinţa de a 
p a r t i c i p a  l a  u n  
eveniment social, 
unde vei face o 
i m p r e s i e  b u n ă .  
Profită de contextul 
favorabil al zilei de 
astăzi.

O zi  cu multă 
agitaţie, o stare de 
irascibilitate te pune în 
faţa unor situaţii limită. 
Totul se datorează 
m o m e n t u l u i  d e  
r e v e n i r e  a  u n e i  
probleme pe plan 
amoros.

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 AP Lecţii de 
viaţă 15:00 AP La Maruţă 
17:00 Știrile Pro Tv 18:00 Ce 
spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 12 Las fierbinți 
21:30 12 Condamnat la 
razbunare  23:15 15 Băiat de 
treabă

07:00 Observator 08:00 
AP Neatza cu Răzvan şi 
Dani 12:00 Observator 
14:00 AP Fetita mea 16:00 
Observator 17:00 AP Acces 
direct 19:00 Observator 
20:30 AP Chefi la cuțite 
23:45 15 Furtuna tropicală  
01:45 Observator (R)

07:30 Teleshopping 08:15 AP 
P a s t i l a  d e  r â s  0 8 : 4 5  
Teleshopping 09:15 AP Kosem 
11:00 AP Puterea dragostei 
12:00 AP Știrile Kanal D 13:00 
AP În căutarea adevărului 15:00 
AP Teo Show 17:00 AP Puterea 
dragostei 19:00 AP Știrile Kanal 
D 20:00 AP Dragoste și secrete 
23:00 AP Patria mea esti tu

07:20 AP Familia (R) 09:30 
Teleshopping 10:00 AP Starea 
naţiei (R) – Special 11:00 
Teleshopping 11:30 AP Camera 
de râs 12:00 Teleshopping 
14:00 AP Camera de râs 14:30 
Teleshopping 15:05 Focus 
16:00 AP Familia 18:00 Focus 
19:00 AP Trăsniți 20:00 AP 
Secretul lui Bachus  22:30 AP 
Creierul

0 7 : 3 0  A P  V i s â n d  l a  
Jeannie... după 15 ani (R) 
09:30 AP La bloc (R) 12:00 AP 
Limitele credintei (R) 13:45 AP 
Ultima aventură (R) 16:15 AP 
Tribul învingătorilor  18:15 AP 
La bloc 20:30 12 Povestea 
Sandrei Chase  22:30 15 The 
International:  puterea banului  
00:45 12 Povestea Sandrei 
Chase (R)

07:00 Generaţia Fit 07:30 România…în 
bucate (R) 08:00 AP Marele război în cifre 
08:50 Teleshopping 09:00 AP Fram 10:00 
Filler - Engleză la minut 10:05 Câştigă 
România! 11:00 AP Iubire dincolo de timp 
(R) 12:00 Telejurnal TVR 2 12:30 Poate nu 
ştiai 12:40 Teleshopping 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Pescar hoinar (R) 14:00 
Telejurnal 15:00 AP Misiunea 16:00 AP 
Iubire dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 18:50 Sport 
19:00 Telejurnal  19:35 E vremea ta! 20:00 
Gala Umorului 21:00 Gala Umorului 22:00 
Drag de Romania mea! (R)  23:00 Drag de 
Romania mea! (R)

08:50 12 O belea de cățel  
10:15 15 Agenta  12:05 12 
Tipu' de la cablu  13:40 15 
Suspiciunea  15:20 12 Rod, 
Regele Cascadorilor  16:45 
Alice în Țara Minunilor  
18:25 Infernul din zgârie-
nori  20:00 Fără rețineri  
2 1 : 4 0  R ă z b u n ă t o r i i :  
Sfârşitul  jocului

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

17 Iulie
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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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Marius Șumudică (49 de 
ani) și-a îndeplinit obiectivul la 
Gazișehir Gaziantep, după ce 
a evitat retrogradarea și a 
urcat pe locul 8 în Turcia, iar 
rezultatele antrenorului au 
atras atenția și altor cluburi.

Fanii lui Trabzonspor au 
postat numeroase mesaje pe 
rețelele de socializare în care 
cer conducerii clubului să îl 
aducă pe român la echipă.

Reacția suporterilor vine 
după ce Trabzonspor a făcut 
mai mulți pași greșiți în 
campionat și a ratat șansa de a 
s e  a p r o p i a  d e  l i d e r u l  
Başakşeh i r.  An t reno ru l  
Huseyin Cimsir a intenționat 
să demisioneze de la echipă, 
însă conducerea a decis, 
astăzi, ca el să rămână pe 
b a n c a  t e h n i c ă ,  s c r i e  
fanatik.com.tr.

Fanii lui Trabzon îl văd pe 
Şumudică antrenorul ideal 
pentru titlu

Mai mulț i  fani ai  lui  
Trabzonspor consideră că 
Mar ius  Șumudică ar  f i  
alegerea perfectă pentru 
banca tehnică a echipei, din 
sezonul următor. Românul 
e s t e  r e c o m a n d a t  d e  

rezultatele bune obținute în 
Turcia, atât la Kayserispor, cât 
și la Gaziantep.

"Șumudică ar fi încântat de 
condițiile de la Trabzonspor și 
ar fi cea mai normală decizie 
pentru postul de antrenor, mai 
ales că știe și țara noastră"

 "Am fi fost campioni cu 
Marius Șumudică în acest 
sezon?" sau "Am un vis", 
alături de o fotografie cu 
românul, sunt doar câteva 
dintre mesajele postate de 
suporteri pe Twitter.

Cu două runde înainte de 
finalul sezonului, Trabzonspor 
ocupă poziția secundă, cu 62 
de puncte, la patru lungimi de 
liderul Başakşehir, și este 
aproape sigură de participarea 
î n  p r e l i m i n a r i i l e  L i g i i  
Campionilor.

Marius Șumudică, cel mai 
bine cotat antrenor român

Șumudică este, la ora 
actuală, cel mai bine cotat 

antrenor român, potrivit  
Football World Rankings.

Tehnicianul lui Gaziantep a 
reușit să-i salveze matematic 
de la retrogradare pe turci, în 
condițiile în care echipa era 
proaspăt promovată în prima 
ligă.

Șumudică a reușit să-l 
d e v a n s e z e  p e  R ă z v a n  
Lucescu, al doilea antrenor 
român, potrivit topului. Pe 
u r m ă t o a r e l e  p o z i ț i i  s e  
clasează, în ordine, Cosmin 
Olăroiu, Ladislau Boloni și Dan 
Petrescu.

"Da, am văzut clasamentul. 
Cui nu i-ar face plăcere? Cine 
nu s-ar simți mândru? Dar 
niciun antrenor nu poate avea 
rezultate și performanțe dacă 
nu are lângă el oameni 
valoroși, un staff bun și jucători 
dispuși să evolueze pentru 
echipă. Eu sigur am norocul 
ăsta", a spus tehnicianul lui 
Gaziantep.

După victoria, scor 3-1, cu 
Konyaspor, meci în care Alex 
Maxim a marcat un gol, din 
penalty, Gaziantep este pe 
locul opt în Turcia, cu 41 de 
puncte, cu trei etape înaintea 
finalului de campionat.

SPORT

Vestea că şase 
jucători de la Dinamo 
au ieşit pozitiv la 
COVID-19 a venit 
astăzi ca o lovitură de 
măciucă pentru "câinii 
roşii". Meciul Dinamo-
Chindia, programat 
astăzi pe Digi Sport 1, 
a fost amânat de LPF, 
dar nu asta e cea mai gravă situaţie.

Marea problemă este că doi dintre cei şase jucători au 
simptome şi nu se simt deloc bine! 

Dinamoviştii Răuţă şi Fara nu se simt bine şi vor rămâne în 
spital

Ceilalţi patru sunt asimptomatici, însă starea lui Răuţă şi 
cea a portarului Fara i-a îngrijorat pe cei din staff, conform 
doardinamo.ro. Cei doi se simt moleşiţi şi ar avea frisoane, ca 
la gripă.

Cei şase jucători care au ieşit pozitiv la testul COVID-19 
sunt Filip Mrzljak, Ricardo Grigore, Mihai Popescu, Stefan 
Fara, Alexandru Răuţă şi Vali Lazăr.

Nu sunt primele cazuri de COVID-19 din România, cele 
mai multe fiind la Petrolul, dar pentru prima dată sportivii se şi 
simt rău. Ceilalţi s-au simţit foarte bine, nu au avut niciun 
simptom, ceea ce nu este cazul acum.

Reacţia LPF după depistarea cazurilor de COVID-19 la 
Dinamo

"Da, am fost informaţi şi noi de situaţie. Telefonic. Se 
aşteaptă documentele scrise, se vor reface testele, urmează 
să luăm o decizie. Ceea ce este clar e că meciul dintre 
Dinamo şi Chindia nu se va mai putea juca astăzi.

Avem precedentul de la Petrolul, se ştie în principiu cum 
vom proceda, dar până nu avem toate datele primite în mod 
oficial nu e normal să anunţăm în acest moment că vom face 
aia sau aia", a declarat Justin Ştefan, secretarul general al 
LPF.

Astfel, debutul cuplului Mulţescu-Ţălnar pe banca lui 
Dinamo se amână pentru o perioadă care, deocamdată, nu e 
cunoscută.

Silviu Lung se află la final de contract cu Kayserispor, 
formație aflată în lupta pentru retrogradare în Turcia, dar are 
șanse mari să prindă un transfer important la finalul 
sezonului.

După Beșiktaș, un alt nume mare al fotbalului din Turcia, 
Galatasaray, ar fi, conform Takvim, este interesat de 
transferul lui Silviu Lung.

Silviu Lung, dorit de Galatasaray
Fernando Muslera, portarul 

titular al lui Galatasaray, s-a 
accidentat grav în partida cu 
Rizespor, disputată pe 14 iunie, și 
ar urma să stea departe de gazon 
până la începutul anului viitor.

Silviu Lung, care ar ajunge 
gratis pe stadionul ”Ali Sami Yen”, 
este considerat de oficialii Galatei 
variantă perfectă pentru înlocuirea 
lui Fernando Muslera.

Totuși, turcii anunță că Beșiktaș 
se află în pole-position pentru a-l 

convinge pe Silviu Lung datorită statutului de număr 1 pe 
care românul l-ar avea în echipă, spre deosebire de 
Galatasaray, unde fostul goalkeeper al Astrei ar urma, cel mai 
probabil, să fie trecut pe banca de rezerve în momentul 
revenirii lui Fernando Muslera după accidentare.

De la transferul în Turcia, din 2017, portarul român a fost 
titularul postului la Kayserispor. În acest sezon, Silviu Lung a 
evoluat în 27 de partide, reușind în opt dintre ele să nu 
primească gol.

Doi dintre cei
 şase dinamovişti

 cu COVID-19 nu se simt 
bine. Vor rămâne în spital

După Beșiktaș, un alt club
 important din Turcia îl vrea 
pe Silviu Lung! Galatasaray, 

interesată de portarul român

Gabi Tamaș (36 de ani) s-a înțeles cu 
Universitatea Craiova, potrivit Eurosport, iar 
șansele ca transferul să se concretizeze au 
crescut substanțial miercuri seara.

Echipa lui Mihai Rotaru e aproape să dea o 
mare lovitură la intrarea pe turnanta actualei 
ediții a Ligi 1. Cu un punct avans față de CFR Cluj 
cu trei etape înainte de final, Craiova vrea să-și 
securizeze fragilul avans prin rezolvarea unei 
probleme care persistă în ultimii ani: 
vulnerabilitatea liniei defensive.

Și, pentru a construi o linie de apărare 
compatibilă cu aspirațiile echipei, Rotaru a 
declanșat ofensiva pentru aducerea unor stoperi 
cu experiență.

Aflați în discuții și cu Marius Constantin, 
oamenii patronului l-ar fi convins pe Gabi Tamaș 
să accepte oferta oltenilor și să-și relanseze 
cariera pentru a prinde din nou naționala. Tamaș 
a stat în cumpănă când i s-a propus să meargă la 
Dinamo, echipa sa de suflet, dar a refuzat și banii 
celor de la Rapid după despărțirea de Astra.

71 de ani au împreună Gabi Tamaș și Marius 
Constantin

"Își știe valoarea, știe ce poate și poate profita 

de acest final de sezon. Ar fi win-win", spune un 
apropiat al lui Tamaș. Totuși, se pare că până 
miercuri seara nu se aranjaseră toate detaliile 
contractului.

Ce ar avea de câștigat Craiova
EXPERIENȚA. Fotbalistul nu și-a pierdut din 

agilitate nici la 36 de ani, a jucat în Primera, în 
Premier League și în Ligue 1 împotriva unor 
atacanți de top

CALITĂȚILE. Impresionează prin simțul de 
anticipație, prin poziționare și prin tot bagajul de 
șiretlicuri specifice unui fundaș.

AUTORITATEA. Caracterul puternic care-l 
transformă într-un lider, în condițiile în care 
Craiova a arătat în ultimii ani că nu deține o mână 
forte. Craiova îl are deja pe Nistor, dar Tamaș se 
poate impune rapid.

COMPATIBILITATEA CU BERGODI. Italianul 
a arătat la FC Național, la Rapid și la Târgu 
Mureș că știe să lucreze cu jucătorii în vârstă

FLEXIBILITATEA. Tamaș poate juca aproape 
oriunde. Imbatabil în duelurile aeriene, 
brașoveanul are o contribuție esențială în fazele 
fixe. Totodată, Gabi a excelat mereu la capitolul 
șuturi de la distanță, o hibă a fotbalistului român.

Marius Șumudică, cerut de fanii unei echipe 
de Champions League: "Ar fi cea mai normală decizie"

Ce ar avea Tamaș de câștigat după un transfer
 la Craiova și ce ar câștiga oltenii dacă-l iau pe stoper
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