
România va primi 
80 de miliarde de euro, 
bani europeni, pentru 
relansarea economiei. 
P r e ș e d i n t e l e  
R o m â n i e i ,  K l a u s  
Iohannis, a reușit să 
obțină pentru țara 
noas t ră ,  în  u rma 
reuniunii Consiliului 
European, bani ce vor 
f i  f o l o s i ț i  p e n t r u  
investiții majore în 
i n f r a s t r u c t u r ă  ș i  
economie. 

(Continuare  în  
pagina  3)

Sprijinul financiar 
pr in  schema de 
ajutor de stat se 
acordă deținătorilor 
de terenuri agricole, 
î n  b a z a  u n u i  
angajament pe o 
perioadă de 12 ani și 
vizează crearea de 
trupuri de pădure și 
perdele forestiere de 
protecție.

(Continuare  în  
pagina  4)

Timotei Stuparu, Liviu Dragnea, Adrian Gâdea și 
Dănuț Cristescu, sunt cei 4 președinți ai Consiliului 
Județean pe care județul Teleorman i-a avut în ultimii 30 

de ani. De departe, cei mai mulți ani petrecuți pe scaunul 
de șef al CJ Teleorman i-a avut fostul lider PSD, Liviu 
Dragnea (1996 - 2012). Cei 16 ani petrecuţi de fostul 

vicepremier, fostul președinte al Camerei Deputaților, 
fostul Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, fostul ministru al Administrației și Internelor și 

fost deputat, Liviu Dragnea în fruntea judeţului Teleorman 
n-au îmbunătăţit nivelul de trai al locuitorilor.

(Continuare  în  pagina  2)

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 
4.8401 lei

($) 1 USD
4.1942 lei

1 XAU 
250.2612 lei

(£) 1 GBP 
5.3141 lei

(Gramul
de aur)
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Eugen Pîrvulescu: banii europeni,
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Județul Teleorman ținut în umbră 
de baronii PSD
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Mai mult decât atât, influența lui Liviu 

Dragnea în politica dâmbovițeană a făcut ca 
mai mulți apropiați ai săi din județul 
Teleorman să ocupe funcții împortante în 
stat. Printre acestea se află și fostul premier, 
Viorica Dăncilă, dar și fostul Ministru de 
Interne, Carmen Dan. În ciuda puterii pe care 
au avut-o oamenii din PSD Teleorman la 
nivel central, judeţul a devenit din ce în ce 
mai sărac şi apare în topuri doar când vine 
vorba despre sărăcie. Primele locuri în 
privinţa şomerilor, cei mai mulţi pensionari 
din ţară, cele mai mici salarii din ţară şi cea 
mai săracă localitate din ţară.

Asta pentru că toți cei ajunși la putere nu 
au făcut altceva decât să-și angajeze 
apropiații în posturi calde și bine plătite cu 
scopul de a-și consolida puterea. Cele mai 
bune exemple sunt date de primarul 
Alexandriei, Vitor Drăgușin și primarul din 
Zimnicea, Petre Pârvu.

Nici unul dintre aceștia nu au fost în stare 
să atragă banii de la Guvern sau fondurile 
europene. I-a interesat puterea.

Petre Pârvu conduce Zimnicea de 20 de 
ani. E la al cincilea mandat, iar orașul arată 
mai rău ca după cutremurul din 77. 

Despre Victor Drăgușin, cunoscut și ca 
primarul ”pădurii Vedea”, se pot spune 
multe, mai puține despre ceea ce a realizat 
pentru locuitorii din Alexandria. El se află pe 
scaunul de primar al reședinței Județului 
Teleorman de 3 mandate. Cu toții ne amintim 
despre promisiunile făcute în fiecare 
campanie electorală: pasaj subteran, parcări 
supraetajate, parcări subterane, parc 
industrial... toate promisiunile au rămas o 
utopie. Singurul lucru pe care reușește 
Drăgușin să-l facă în fiecare an este acela de 
a schimba bordurile.

Despre dezastrul produs de baronii PSD 
județului Teleorman vom vorbi pe larg în 
numerele viitoare.

Distribuție Oltenia, venind în sprijinul consumatorilor de 
energie electrică, a organizat un număr de 5613 acțiuni pentru 
prevenirea și combaterea fenomenului de racordare ilegală la 
rețeaua de distribuție a energiei electrice de către consumatorii 
casnici și agenții economici în intervalul aprilie-iunie 2020.

Fenomenul prezintă un risc ridicat de incendii, daune 
materiale și pierderi de vieți omenești și are impact direct asupra 
calității alimentării cu energie electrică a consumatorilor.

Peste 5613 cazuri în care au existat suspiciuni de consum 
ilicit de energie au fost verificate în perioada aprilie-iunie 2020.

Sustragerea energiei electrice din rețeaua de joasă tensiune 
reprezintă un risc atât pentru cei care se racordează în mod 
ilegal, cât și pentru consumatorii din vecinătate. Orice 
intervenție neautorizată, precum și utilizarea unor instalații 
improvizate, pot genera oricând accidente grave sau incendii, 
ducând la pierderi de vieți omenești și daune materiale 
semnificative.

În plus, consumul fraudulos de energie influențează calitatea 
serviciilor, determină variații de tensiune și întreruperi ale 
alimentarii cu energie electrică, provocând astfel disconfort mai 
ales pentru persoanele care consumă energie electrică având 
contracte încheiate de furnizare a energiei electrice și 
respectând prevederile legale în vigoare. 

Sustragerea de energie constituie infracțiune de furt și se 
pedepsește conform legilor în vigoare.

Distribuție Oltenia va realiza controale periodice pe teren, iar 
consumatorul trebuie să verifice periodic propriul sistem.

Departamentele specializate din cadrul Distribuție Oltenia 
organizează acțiuni în colaborare cu organele de specialitate 
ale Poliției pe linia prevenirii și combaterii caracterului 
infracțional al faptelor. În caz de suspiciune de sustragere de 
energie electrică, de deteriorare, modificare, blocare a 
funcționarii echipamentului de măsurare a energiei electrice, 
modificare a componentelor instalațiilor energetice, executare 
sau folosire de instalații clandestine în scopul racordării directe 
la rețea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, sunt 
sesizate organele de urmărire penală competente.

Este necesară verificarea periodică a funcționării grupului de 
măsurare a energiei electrice şi informarea de urgență a 
operatorului de distribuție, prin canalele existente telefonic, 
apelând oricare dintre numerele de telefon: 0251 408 006, 0251 
408 007, 0251 408 008 și prin email, la adresa 
distributie@distributieoltenia.ro în cazul în care se observă 
orice nereguli privind funcționarea acestuia.   

În cele 7 județe în care operează Distribuție Oltenia au fost 
verificate 5613 locuri de consum și au fost identificate 445 cazuri 
în care au existat suspiciuni de consum ilicit de energie 
electrică: Argeș– 81 cazuri; Dolj– 114 cazuri; Gorj– 8 cazuri; 
Mehedinți– 57 cazuri; Olt– 104 cazuri; Teleorman– 67 cazuri; 
Vâlcea– 14 cazuri. 

Este în interesul și beneficiul consumatorilor să sesizeze 
cazurile de consum fraudulos de energie, pentru ca aceste 
situații, dăunătoare consumatorilor corecți, să poată fi stopate. 
Toate sesizările primite din partea clienților, precum și 
identitatea acestora sunt confidențiale pe tot parcursul acțiunilor 
departamentului specializat.

Cornelia RĂDULESCU

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

Județul Teleorman ținut în umbră 
de baronii PSD

Ministrul Sănătății, Nelu 
Tătaru, a semnat un ordin 
care stabilește criteriile 
pentru carantinarea unei 
localități din cauza epidemiei 
de coronavirus, între care: 14 
zile cu trend crescător al 
epidemiei, peste 3 cazuri la 
mia de locuitori, personal 
sanitar insuficient, gradul de 
ocupare al paturilor în secțiile 
COVID de peste 90%, 
nerespectarea de către 
populaț ie a izolăr i i  la 
domiciliu.

Potrivit ordinului, se 
recomandă carantina zonală 
a tunc i  când ,  în  baza  
evaluării, se constată că 
riscul răspândirii infecției în 
comunitate nu poate fi 
controlat prin alte metode, iar 
p rocen tu l  pe rsoane lo r  
infectate depășește pragul 
stabilit de Institutul Național 
pentru Sănătate Publică.

Astfel, criteriile pentru 
declanșarea analizei în 
vederea propuneri i  de 
instituire a carantinei zonale 
sunt:

1.trend crescător pentru 
14 zile

2.rata de infectare peste 
n i v e l u l  d e  a l e r t ă  ( 3  
cazuri/1000 de locuitori)

3.ponderea majoritară a 
c a z u r i l o r  î n  c a d r u l  
comunității față de focarele 
înregistrate în comunități 
închise (centre rezidențiale, 
unități sanitare)

4.ponderea populației în 
vârstă de 65 de ani și peste, 
atât în localitate, cât și în 
zonele rurale ale județului

5.personal insuficient 
p e n t r u  d e s f ă ș u r a r e a  
anchetelor epidemiologice în 
cadrul DSP, în raport cu 
numărul de cazuri confirmate

6 . p e r s o n a l  s a n i t a r  
insuficient în spitalele care 
asigură asistența medicală 

p a c i e n ț i l o r  
suspec ț i / con f i rmaț i  cu  
COVID-19 (focare în rândul 
p e r s o n a l u l u i  m e d i c o -
sanitar), dotare insuficientă 
cu echipamente personale 
de protecție

7.gradul de ocupare al 
paturilor, atât pe secțiile 

COVID, cât și pe secțiile ATI 
>90%, cu pacienți din zona 
respectivă

8.populația din zona 
afectată nu este compliantă 
la regimul de izolare la 
domiciliu pentru 14 zile în 
urma unui contact apropiat 
cu un caz confirmat sau 
cazuri confirmate izolate la 
domiciliu

Ordinul prevede și o serie 
de criterii adiționale pentru 
l u a r e a  d e c i z i e i  d e  
carantinare zonală:

1.existența unui/unor 
medici de familie pe raza 
loca l i tă ț i i  care  să  f ie  
r e s p o n s a b i l i z a t ( i )  c u  
contactarea și monitorizarea 
din punct de vedere medical 
a contacți lor izolați la 
domici l iu și  acordarea 
as is ten țe i  med ica le  a  
p o p u l a ț i e i  d i n  z o n a  
respectivă

2.existența unei unități 
c o m e r c i a l e  p e n t r u  
asigurarea nevoilor esențiale

3.existența unei farmacii 

p e n t r u  a s i g u r a r e a  
medicamentelor necesare 
pentru tratamentul uzual al 
populației

4.dacă localitatea este 
traversată de un drum 
județean/național

5.dacă la nivelul localității 
sunt suficiente resurse 

umane din cadrul poliției 
locale sau pot fi mobilizate 
alte resurse umane pentru 
asigurarea monitorizării 
zilnice a respectării regimului 
de izolare la domiciliu

6.în cazul localităților mai 
mari (orașe, municipii) 
evaluarea spitalului care 
asigură asistența medicală 
p a c i e n ț i l o r  
suspecți/confirmați COVID-
19, din punct de vedere al 
gradului de ocupare, a 
s i tua ț ie i  s tocur i lo r  de  
echipamente, a numărului de 
personal medical

I N S P  e v a l u e a z ă  
propunerea DSP și, în cazul 
a v i z ă r i i  f a v o r a b i l e ,  o  
t r a n s m i t e  C o m i t e t u l u i  
Județean pentru Situații de 
Urgență. Carantina zonală 
se instituie prin ordin al 
șefului Departamentului 
pentru Situații de Urgență.

Propunerea de ridicare a 
carantinei zonale se va face 
pe baza analizei DSP, la 14 
zile de la instituirea măsurii.

Combaterea fenomenului 
de racordare ilegală la rețeaua 

de distribuție a energiei electrice

Criteriile pentru carantinarea
 unei localități
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În acest context, președintele PNL 

Teleorman, senatorul Eugen Pîrvulescu îi 
îndeamnă pe teleormăneni să profite de 
oportunitățile oferite de obținerea celor 80 de 
miliarde de euro, să acceseze fonduri 
europene pentru dezvoltarea județului 
Teleorman. Potrivit liderului PNL Teleorman, 
aceștia bani sunt o șansă reală pentru județul 
nostru să se dezvolte.

”Îi îndemn pe toți teleormănenii, persoane 
fizice, autorități publice și locale, să profite de 
oportunitățile oferite de obținerea celor 80 de 
miliarde de euro, să acceseze fonduri 
europene pentru dezvoltarea comunităților în 
care locuiesc. 

Îi asigur de tot sprijinul meu în demersul lor 
de a accesa banii europeni. De aceea, mi-am 
propus să pun la punct, în cadrul Consiliului 
Județean Teleorman, o echipă de specialiști. 
Este vorba despre consultanți care să îi ajute 
pe toți cei care au nevoie să întocmească 
proiecte europene. România și Teleormanul pot 
și au cu ce să se dezvolte”, a declarat Eugen 
Pîrvulescu.

Președintele României, Klaus Iohannis, a 

reușit să obțină pentru țara noastră, după patru 
zile și patru nopți de negociere, suma de 79,9 
miliarde de euro. Acești bani vor putea fi folosiți 
pentru proiectele europene.

”Vom folosi această sumă de 80 de miliarde 
pentru a reface infrastructura în România, 
pentru a construi spitale, școli, pentru a 
moderniza marile sisteme publice. Este, de 
asemenea, foarte important de știut că o parte 
semnificativă din acești bani va fi folosită pentru 
relansare, pentru revigorare economică.

Repet, 79.917.000.000, deci 80 de mii de 
milioane de euro vom folosi pentru a pune în 
practică, pe de-o parte, planul pentru bugetul 
multianual 2021-2027, un plan la care lucrăm 
împreună cu Guvernul deja din ianuarie și în cel 
mai scurt timp va fi finalizat, pentru a fi pregătiți 
să începem implementarea, iar, pe de altă 
parte, lucrăm de-o vreme bună deja la planul 
național de relansare, care va fi prezentat 
Comisiei Europene, pentru a primi fondurile 
pentru relansarea economică”, a mărturisit 
Klaus Iohannis, la finalul reuniunii Consiliului 
European de la Bruxelles.

C. DUMITRACHE

Președintele Klaus Werner Iohannis a promulgat noua 

lege a carantinării și izolăriii, legea privind instituirea 

unor noi măsuri în domeniul sănătății publice, în situații 

de risc epidemiologic și biologic.

Astfel, persoanele suspecte de orice boală 

contagioasă vor fi trimise în carantină prin decizii ale 

Direcțiilor de Sănătate Publică, iar bolnavii confirmați 

vor fi obligați să stea cel puțin 48 de ore într-o unitate 

medicală. Legea proaspăt votată vine să pună în acord cu 

decizia Curții Constituționale măsurile care erau luate 

până acum de autorități, dar numai prin ordin de ministru. 

Parlamentarii au adus câteva modificări, mai ales în 

ceea ce privește obligativitatea internăriibolnavilor cu 

boli contagioase. Parlamentarii au adus și câteva 

modificări, mai ales în ceea ce privește obligativitatea 

internării pacienților cu boli contagioase, izolarea, 

maximum 48 de ore. Astfel, prin noua lege, izolarea se 

poate dispune cu acordul persoanei, sau fără, atunci când 

medicul constată riscul de transmitere comunitară a unei 

boli. Izolarea se va face într-o unitate sanitară, cu scopul 

efectuării examinării clinice și a evaluării biologice, până 

la primirea rezultatelor, dar nu mai mult de 48 de ore.

Despre noua lege a carantinării și izolării, deputatul 

social-democrat Petre Cioabă afirmă că pesediștii au 

adus câteva amendamente la proiectul de lege al 

carantinării, încercând să mai repare ce se putea 

repara.Întrebat dacă alegerile locale se vor desfășura 

pe 27 septembrie, deputatul Petre Cioabă spune că da, 

dar că până atunci PSD va depune moțiune de cenzură, 

pentru a da jos Guvernul Orban.

Ioan DUMITRESCU

Eugen Pîrvulescu: banii europeni,
 șansa județului Teleorman

România are alocate 79,9 
miliarde de euro de la UE în 
urma negocierilor din Consiliul 
European, dintre care 33,5 
miliarde de euro vin prim 
m e c a n i s m u l  
NextGenerationEU, dedicat 
r e f a c e r i i  e c o n o m i e i  
continentului după criza 
Covid-19. Fondurile sunt 
condiționate însă printr-un 
mecanism impus de Olanda în 
timpul negocierilor extrem de 
dure, care s-au întins pe patru 
zile.

Noul mecanism va acționa 
ca o frână în calea statelor 
membre care nu respectă 
a n g a j a m e n t e l e  p r i v i n d  
re formele  in terne.  Atâ t  
premierul Olandei, Mark 
Rutte, cât și reprezentanții 
celorlalte state ”zgârcite” 
(Austria, Suedia, Danemarca 
și Finlanda) au presat intens 
pen t ru  in t roducerea  în  
c o n c l u z i i l e  C o n s i l i u l u i  
European a acestei noi clauze, 
sub presiunea politică internă.

Pe scurt, mecanismul va 
funcționa astfel: un stat 
membru va putea cere 
Consil iului European să 
blocheze plățile către un alt 
stat membru dacă acesta din 
u r m ă  n u - ș i  r e s p e c t ă  

angajamentele de reformă 
aprobate în prealabil de 
Comisia Europeană.

Cu alte cuvinte, România 
trebuie să prezinte un plan clar 
de reforme structurale și 
investiții pentru care să 
primească aceste fonduri 
europene, iar planul trebuie să 
respecte  recomandăr i le  
spec i f i ce  fo rmu la te  de  
Comisia Europeană. Dacă nu 
î ș i  r e s p e c t ă  a c e s t e  
angajamente, riscă să intre 
într-o procedură birocratică ce 

va avea ca rezultat blocarea, 
ce l  puț in  temporară,  a 
fondurilor.

Mecanismul expus pe larg 
în concluziile Consiliului 
European:

– Pentru a putea beneficia 
d e  f o n d u r i l e  d i n  
NextGenerationEU (obținute 
prin emiterea, în premieră, de 
datorie comună europeană), 
f i e c a r e  s t a t  m e m b r u  
elaborează propriul plan 
național de redresare, plan 
care stabilește agenda în 
materie de reforme și investiții 
pentru perioada 2021-2023.

– Planul de redresare al 
fiecărui stat este evaluat de 
Comisia Europeană în termen 
de două luni de la depunere. 

Sunt luate în calcul criteriile 
p r i v i n d  î n d e p l i n i r e a  
recomandări lor specif ice 
fiecărei țări (recomandări 
f ă c u t e  d e  C o m i s i a  
Europeană), consolidarea 
potențialului de creștere, a 
creării de locuri de muncă și 
contribuția tranziția verde și 
digitală.

– Ulterior, Consiliul UE 
aprobă evaluarea planului 
pentru f iecare țară,  cu 
majoritate calificată (minimum 
15 din cele 27 de state 
membre, cu minim 65% din 
populaț ia totală a UE). 
Procedura din Consiliul UE va 
dura maximum 4 săptămâni

– Dacă unul sau mai multe 
state membre consideră că 
există abateri grave de la 
î n d e p l i n i r e a  î n  m o d  
satisfăcător a obiectivelor de 
etapă și a țintelor relevante din 
partea altui stat membru, 
acestea pot cere președintelui 
Consil iului European să 
supună chestiunea atenției 
u r m ă t o r u l u i  C o n s i l i u  
European.

– Dacă Consiliul European 
începe să dezbată această 
c h e s t i u n e ,  C o m i s i a  
Europeană va bloca plățile 
către statul membru reclamat.

Din concluziile Consiliului 
European lipsește însă o 
formulare c lară  pr iv ind 
d e b l o c a r e a  s i t u a ț i e i ,  
menționându-se doar că ”în 
cazul în care chestiunea este 
supusă atenției Consiliului 
European, nu se va adopta 
nicio decizie a Comisiei privind 
î n d e p l i n i r e a  î n  m o d  
satisfăcător a obiectivelor de 
etapă și a țintelor relevante și 
privind aprobarea plăților până 
când următorul Consil iu 
European nu va discuta 
chestiunea în mod exhaustiv”.

Tribunalul Dolj l-a condamnat marți, în primă instanță, pe 
Darius Vâlcov, în calitate de fost primar al Slatinei, la 6 ani și 
jumătate de închisoare într-un nou dosar de corupție. Vâlcov 
poate ataca decizia. De asemenea, instanța a dispus 
confiscarea de la Darius Vâlcov a sumei de 4.296.270 lei.

Fostul primar al Slatinei a fost condamnat pentru luare de 
mită, fiind acuzat de DNA că ar fi primit comisioane de la 
oamenii de afaceri care aveau contracte cu primăria. E vorba 
de contracte pentru izolarea termică a blocurilor, reabilitarea 
centrului istoric din Slatina și lucrări de extindere a rețelei de 
apă din județul Olt (detalii aici).

Dosarul a fost instrumentat de procurorii DNA.
Într-un alt dosar penal, al treilea, Vâlcov a primit 8 ani de 

detenție efectivă, pe 8 februarie 2018. Un complet de 3 
magistraţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), 
format din judecătoarele Silvia Cerbu, Simona Cîrnaru şi 
Maricela Cobzariu, l-a găsit vinovat pentru o mită de 6,2 
milioane de lei. Apelul în acest caz a fost suspendat până la o 
decizie a Curții de Justiție a UE privind obligativitatea 
respectării de către ÎCCJ a deciziei CCR privind nelegala 
constituire a completurilor de 3 judecători de la Înalta Curte.

Noua lege a carantinării

Darius Vâlcov a fost condamnat 
la 6 ani și jumătate de închisoare 

cu executare într-un nou dosar
 de corupție

Ce condiții trebuie să îndeplinească
 România pentru a primi 33,5 miliarde 

de euro de la UE



(urmare  din  pagina  1)
Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, 

reprezentată de costuri standard pe hectar 
pentru împădurire și compensarea pierderilor 
de venit agricol, astfel: primă de înființare a 
plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile 
elaborării proiectului tehnic de împădurire și 
împrejmuire a plantației, denumită Prima 1; 
prima anuală acordată pe unitatea de 
suprafață, pentru acoperirea costurilor de 
întreținere (maximum 6 ani) și îngrijire a 
plantației forestiere (maximum 2 ani), precum și 
pentru compensarea pierderilor de venit 
agricol, ca urmare a împăduririi, denumită 
Prima 2.

Valoarea maximă a sprijinului public acordat 
este de 7.000.000 euro.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat care 
doresc împădurirea de terenuri agricole 
proprietate a statului sau a unităților 
administrativ-teritoriale (UAT) beneficiază 
numai de sprijin acordat în baza Primei 1. În 
cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, 
sprijinul se poate acorda doar dacă autoritatea 
care gestionează respectivele terenuri este un 
organism privat sau o unitate administrativ-
teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, 
orașe, municipii).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil 
este de 100% din totalul costurilor eligibile.

Suprafețele terenurilor propuse spre 
împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha 
pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha 
pentru perdelele forestiere.

Terenurile din categoria pajiștilor naturale 
permanente (cu excepția celor afectate de 
fenomene de degradare a solului), precum și 
terenurile pentru care există angajamente în 

derulare pentru agro-mediu și climă (Măsura 
10) și agicultură ecologică (Măsura 11) nu sunt 
eligibile pentru sprijin.

Etapele premergătoare depunerii cererii de 
spijin sunt: identificarea cu sprijinul APIA a 
suprafețelor care urmează a fi împădurite; 
elaborarea proiectului tehnic de împădurire de 
către persoane fizice sau juridice de 
specialitate atestate (costurile aferente acestor 
servicii se vor plăti la prima cerere de plată); 
obținerea avizului Gărzii Forestiere pentru 
proiectul tehnic de împădurire.

Etapele aferente depunerii cererii de sprijin, 
se lec tăr i i  benef ic ia r i lo r  ș i  semnăr i i  
angajamentelor sunt: depunerea cererii de 
sprijin la centrele județene APIA; evaluarea 
cererii de sprijin de către experții APIA; 
selectarea beneficiarilor în funcție de punctajul 
acordat (în cazul în care valoarea proiectelor 
depuse depășește alocarea financiară a 
sesiunii); semnarea angajamentelor de către 
beneficiarii selectați.

E t a p e l e  a f e r e n t e  i m p l e m e n t ă r i i  
angajamentului au următoarea ordine: 
demararea lucrărilor de împădurire (numai 
după semnarea angajamentului); depunerea 
anuală a cererilor de plată pentru solicitarea 
sprijinului; verificarea administrativă și pe teren 
de către APIA/Garda Forestieră a lucrărilor 
efectuate și a respectării condițiilor prevăzute 
în angajament; plata către beneficiar a 
sprijinului.

Sesiunea 5 de depunere a cererilor de 
sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de 
stat se desfășoară în perioada 20 iulie-11 
decembrie 2020, alocarea financiară fiind de 
10.000.000 euro.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

România a exportat, în primele patru luni din 2020, 
cereale în sumă de 988,7 milioane de euro, cu 38,8% mai 
mult comparativ cu perioada similară a anului anterior, 
conform datelor centralizate de Institutul Naţional de 
Statistică.

Pe de altă parte, importurile de cereale s-au cifrat la 236,8 
milioane de euro (plus 48,3%), rezultând un excedent de 
aproape 752 milioane de euro.

Exporturile de grâu şi meslin au totalizat 395,834 milioane 
de euro, reprezentând 40% din total exporturi de cereale, iar 
cele de porumb 526,941 milioane de euro (53,3% din total).

În ţările din Uniunea Europeană au fost exportate, în 
perioada menţionată, cereale în sumă de 235,9 milioane de 
euro. Principalele destinaţii au fost Spania (37,1 milioane de 
euro), Franţa (36,6 milioane de euro) şi Italia (31,8 milioane 
de euro), relatează Agerpres.

În ceea ce priveşte importurile din ţările UE, acestea au 
totalizat 221,1 milioane de euro şi au provenit în special din 
Ungaria (importuri de cereale de 107,7 milioane de euro), 
Bulgaria (58,2 milioane de euro) şi Franţa (31 milioane de 
euro).

Ajutor financiar pentru crearea de trupuri 
de pădure și perdele forestiere de protecție

Tinerii fermieri care solicită 
sprijinul de maxim 50.000 de 
euro pentru instalarea ca șefi 
de exploatație trebuie să-și 
îndeplinească obiectivele 
obligatorii asumate prin Planul 
de afaceri. În caz contrar, 
Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale (AFIR) le va 
cere returnarea banilor, 
informează AFIR într-un 
comunicat, portivit agroinfo.ro.

Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale detaliază 
modul de completare a 
obiectivelor din Planul 
de afaceri de către 
solicitanții fondurilor 
europene disponibile 
prin submăsura 6.1 
„ S p r i j i n  p e n t r u  
instalarea tinerilor 
f e r m i e r i ”  d i n  
Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 
2014 – 2020 (PNDR 
2020) prin publicarea 
pe pagina de internet a AFIR a 
unei Note de informare.

Conform celor precizate în 
Ghidul solicitantului, tinerii 
fermieri care beneficiază de 
finanțare prin PNDR, trebuie 
să își stabilească prin Planul 
de afaceri o serie de obiective 
și să îndeplinească cele trei 
precondiții (numite obiective 
operaț ionale):  stabi l i rea 
domiciliului, a sediului social al 
beneficiarului în aceeași 
U n i t a t e  A d m i n i s t r a t i v  
Teritorială (UAT) precum și 

stabilirea locului de muncă în 
aceeași Unitate Administrativ 
Teritorială (UAT) sau zonă 
limitrofă a UAT în care este 
în reg is t ra tă  exp loa ta ț ia  
deținută de tânărul fermier 
pentru care obține finanțare, în 
termenul de maxim nouă luni 
de la data semnării Deciziei de 
finanțare.

Totalitatea obiectivelor: 
operaționale, obligatorii și 
suplimentare din Planul de 
afaceri reprezintă 100% din 
sprijinul financiar pe care îl 

obține beneficiarul. Precizăm 
că, în cazul nerespectării 
o b i e c t i v e l o r  o b l i g a t o r i i  
asumate prin Planul de afaceri 
(de exemplu:  producţ ia 
estimată a fi comercializată 
până la acordarea tranşei a 
doua de sprijin să fie de minim 
20% din valoarea primei 
t r a n ş e  d e  s p r i j i n  s a u  
amenajarea unei platforme 
pentru gunoiul de grajd, daca e 
cazul), sumele acordate vor fi 
recuperate integral, iar cea de-
a doua tranşă nu va mai fi 

acordată.
De asemenea, în cazul 

nerespectării obiectivelor 
suplimentare (de exemplu: 
creşterea randamentului și a 
productivității muncii prin 
achizi ț ia de ut i laje sau 
echipamente de irigat sau 
adaptarea la standardele 
sanitar-veterinare, sanitare, 
f i tosani tare a le  Uniun i i  
Europene - modernizarea 
adăposturilor de animale), 
sumele acordate vor f i  
recuperate proporțional cu 

ponderea obiectivelor 
n e r e a l i z a t e ,  i a r  
n e î n d e p l i n i r e a  a  
minimum trei obiective 
suplimentare conduce 
la neacordarea celei 
de a doua tranșe de 
s p r i j i n  s a u  
recuperarea sprijinului 
acorda t  în  p r ima 
tranșă de plată.

În cazul în care 
tânărul fermier nu îndeplinește 
precondițiile enunțate anterior 
în termenul maxim permis, 
spr i j inul  f inanciar va f i  
recuperat cu câte 10% din 
valoarea finanțării primite 
(50.000/ 40.000 de euro) 
pentru fiecare precondiție 
ne îndep l in i tă .  În  cazu l  
nerealizării uneia dintre cele 
trei precondiț i i  până la 
depunerea dosarului cererii de 
plată pentru tranșa a doua, 
spr i j inul  f inanciar va f i  
recuperat integral.

AFIR avertizează tinerii fermieri care cer 
ajutorul de 50.000 de euro!

Ministrul Muncii, 
Violeta Alexandru, 
a  d e c l a r a t  c ă  
alocaţiile copiilor 
vor creşte şi că este 
p r e g ă t i t ă  c a  
săptămâna viitoare 
să se prezinte în 
G u v e r n  c u  o  
p r o p u n e r e  d e  
c r e ş t e r e  a  
alocaţiilor. Ministrul a adăugat că premierul i-a solicitat să 
pregătească documentele în acest sens, transmite News.ro.

Violeta Alexandru a fost întrebată, marţi seară, la B 1 TV 
despre creşterea alocaţiilor şi a afirmat: ”Premierul m-a rugat 
să mă pregătesc în acest sens şi permiteţi-mi să am în primul 
rând o discuţie cu domnia sa. În mod evident, suntem 
conştienţi de decizia Curţii şi vom găsi o soluţie şi aici. PNL 
este partidul care a crescut alocaţiile, adică nu e vorba că nu 
înţelegem sau că nu suntem conştienţi că există această 
nevoie, dar să dublezi, eu vă spun, la minister, în fiecare 
dimineaţă am proiecte PSD două teancuri, două teancuri de 
proiecte legislative să dublăm, să triplăm, să dublăm, să 
triplăm. Orice are nevoie de mai mult în ţara aceasta, în mod 
cert. Problema este că atât este bugetul, iar din el trebuie să 
acoperi toate aceste nevoie. A dubla peste noapte fără să 
spui de unde, a face gesturi dublu, triplu, nu e o abordare 
responsbilă. Prin urmare, premierul mi-a cerut să fiu pregătită 
în acest sens”.

În ceea ce priveşte declaraţiile unor lideri ai PSD cum că 
dublarea alocaţiilor nu reprezintă o sumă ”astronomică”, 
ministrul Muncii a declarat că ”să spui dublu, triplu este o 
abordare profund iresponsabilă”.

”Nu este mult şi PNL, nu PSD, în aceşti ani a generat o 
creştere a alocaţiei, tocmai pentru că ştim că nu este mult, dar 
să spui dublu, triplu este o abordare profund iresponsabilă. 
Da, vom creşte alocaţiile. Eu sunt pregătită săptămâna 
viitoare să intru în Guvern cu o creştere în privinţa alocaţiilor, 
dar o vom face cu siguranţă cât să fie sustenabilă în buget”, a 
mai declarat Violeta Alexandru.

România a exportat cu 
aproape 40% mai multe cereale, 

comparativ cu anul trecut

Violeta Alexandru: 

Eu sunt pregătită săptămâna 
viitoare să intru în Guvern cu o 
creştere în privinţa alocaţiilor
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Un studiu făcut de un grup de experţi de la 
Institutul Cantacuzino arată că pacienţii cu boli de 
inimă şi cei cu boli renale care se infectează cu 
COVID-19 au risc dublu de deces. Studiul, printre 
puţinele de acest fel din România, a fost făcut pe 
un eşantion de aproape 900 de pacienţi infectaţi.

Printre cei mai afectaţi de virusul SARS-Cov 2 
sunt pacienţii care au şi alte boli asociate, precum 
diabetul sau bolile cardiovasculare.

Un grup de experţi de la Institutul Cantacuzino 
a realizat o analiză a factorilor de risc pe aproape 
900 de pacienţi dintr-un subgrup de aproape 
12.000 infectaţi, date pe care le-au accesat pe 23 
mai.

Studiul, printre puţinele de acest fel realizate 
de specialiştii din România, arată că pacienţii cu 
afecţiuni cardiovasculare preexistente au fost de 
2,89 ori mai mult predispuşi la deces decât 
pacienţii care nu aveau acest tip de boală.

Cei care aveau boli renale cronice, au avut un 
risc de mortalitate de 2,69 ori mai mare, iar cei cu 
diabet de 2,3 ori mai crescut decât în cazul 

persoanelor sănătoase.
Medicul Valeria Slavu explică faptul că infecţia 

prezentă la un pacient cu SARS-COV-2 care are 
şi o boală cardiovasculară este mult mai agresivă, 
din cauza organismului slăbit. Grav este că, de 
frica virusului, pacienţii cu afecţiuni din acest 
spectru au evitat spitalele, boala agravându-se în 
tot acest timp.

Boala cardiovasculară poate fi o complicaţie 
de temut şi în cazul celor care au diabet, spune 
prof. dr. Gabriela Radulian. În cazul lor, ca şi al 
tuturor pacienţi lor, boala trebuie atent 
monitorizată şi medicaţia neîntreruptă.

„Un pacient cu o boală cardiovasculară 
avansată are afectate toate organele, inclusiv 
plămânii, rinichii, ficatul, şi atunci un virus care se 
suprapune peste un organism slăbit de această 
patologie, sigur că va fi mult mai agresiv. Pacienţii 
noştrii au evitat să ajungă la medici pentru 
controalele de rutină, şi vin acum decompensaţi 
chiar dacă nu au Sars Cov 2”, a declarat Valeria 
Slavu, medic primar cardiologie şi medicină 
internă, scrie Mediafax.

„De cele mai multe ori diabetul nu este 
reprezentat numai de o glicemie mare, de cele 
mai multe ori asociază boli importante, fie că 
vorbim despre boală cronică renală, fie că vorbim 
despre persoane cu afecţiuni cardiovasculare. La 
aceste persoane trebuie să avem de fiecare dată 
măsuri suplimentare legate de respectarea 
tratamentului, de controlul glicemic strict”, a 
declarat Gabriela Radulian, medic primar diabet, 
nutriţie şi boli metabolice.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Proba scrisă din cadrul examenului național de 
definitivare în învățământ, sesiunea 2020, a avut loc 
miercuri, 22 iulie, începând cu ora 10:00, în 42 de 
centre de examen.

Dintre cei 7.105 candidați înscriși la începutul anului 
școlar la 95 de discipline de examen, au fost admiși la 
proba scrisă 6.776 de candidați, care au îndeplinit 
cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu 
de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul 
pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și 
media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă 
și la evaluarea portofoliului profesional- minimum 8 (dar 
note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Având în vedere contextul pandemic, candidații au 
fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei 
singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii 
anteriori, când se susțineau două inspecții). 

De asemenea, candidații au avut posibilitatea să 
solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima 
inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic 
calificat. Au beneficiat de această măsură specială 803 
candidați din totalul de 1.132 de candidați care nu 
aveau nicio inspecție susținută până la data de 11 
martie a.c.

De asemenea, portofoliul profesional a putut fi 
transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare.

Conform Metodologiei-cadru de organizare și 
desfășurare a examenului național de definitivare în 
învățământ, în vederea susținerii probei scrise, 
candidații au avut acces în sălile de examen, cel mai 
devreme, la ora 8:00 și, cel mai târziu, la ora 8:45, în 
baza unui act de identitate/pașaport valabil. În acest 
sens, au fost respectate toate măsurile specifice în 
vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, 
referitoare la normele de acces în centrele de examen, 
pentru protejarea candidaților și a personalului implicat, 
în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea SARS-CoV-2. În fiecare sală de examen 
au fost repartizați maximum 10 candidați.

După primirea subiectelor, durata de redactare a 
lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depășit 
doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au 
solicitat acest lucru.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu 
cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: 
învățământ preșcolar în limba română (1.748 de 
candidați), învățământ primar în limba română (1.059), 
educație fizică și sport (837), limba si literatura engleză 
(369) și limba si literatura română (313).

Primele rezultate vor fi afișate în data de 29 iulie în 
centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. 
Contestațiile se depun la centrele de examen, conform 
calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea 
rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00. 
Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și 
pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în 
calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 
(opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de 
practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de 
altfel, și obiectivul acestui examen național.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul 
didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe 
o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul 
de a deveni titular în sistemul de învățământ 
preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea 
examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Cornelia RĂDULESCU

Examenul național 
de definitivare în învățământ

Este dificil să porți mască de 
protecție vara, la temperaturi de 
peste 30 de grade Celsius, mai 
ales în spații închise fără aer 
condiționat, cum sunt multe 
autobuze ș i  t ramvaie d in 
România. În afară de dificultățile 
de respirație pe care le resimțim, 
mai apare o problemă: se 
agravează afecțiunile tenului. 
Medicul dermatolog Amalia 
Anghel și expertul în beauty Dana 
Sota ne spun care sunt riscurile și 
cum le putem evita.

„Primii care au de suferit de pe 
urma purtării măștii la temperaturi 
de peste 30 de grade sunt cei cu 
probleme preexistente. Mai 
exact, cei care suferă de acnee, 
de rozacee sau au ten sensibil. 
Căldura și umiditatea care se 
formează sub mască creează 
mediu ocluziv și proliferează 
germenii din leziunile pustuloase. 
În același timp, antrenează 
vasodilatația și agravează 
rozaceea. Nici persoanele 
sănătoase nu sunt scutite de 
probleme. Am avut pacienți care 
au venit cu leziuni la nivelul 
urechii de la purtatul măștii. Alții 
fac leziuni la colțul gurii, uneori cu 
fisuri dureroase. De ce? Pentru 
că umidi tatea antrenează 
germenii care ne colonizează în 
mod natural pielea”, explică 
Amalia Anghel, medic dermatolog 
la o clinică din București.

Și persoanele care nu au avut 
până acum acnee se pot trezi cu 
coșuri pe față, în special pe așa 
numita „red zone”. „Mai exact, pe 
n a s ,  b ă r b i e  ș i  c o n t u r u l  
maxilarului, zone în care secreția 
de sebum în exces se combină cu 
transpirația, cu praful și bacteriile 
care se pot dezvolta rapid pe sub 
mască. Netratată sau nebăgată 
în seamă, inflamația devine 

puternică, iar coșurile mai 
prezente ș i  mai  greu de 
controlat”, semnalează Dana 
Sota, expert în beauty și autoarea 
volumului „Frumusețea se 
învață”.

Cei care dezvoltă reacții 
alergice locale la masca de 
poliester, se pot orienta spre 
măști de bumbac. „Singura 
condiție este ca acestea să nu fie 
vopsite în culori puternice sau 
imprimate cu diverși coloranți 
care sunt toxici și mai mult rău fac 
pielii. Dar să știți că măștile 
chirurgicale simple de la farmacie 
sunt destul de bine tolerate pe 
timp de vară, lasă pielea să 
respire suficient. Noi, medicii, le 
purtăm tot timpul, însă depinde de 
toleranța fiecăruia”, explică dr. 
Amalia Anghel.

Spray-ul cu apă termală ar 
trebui să fie un accesoriu nelipsit 
din geanta fiecărei persoane care 
poartă mască mai multe ore pe zi, 
așa cum sunt și șervețelele 
an t i bac te r i ene  sau  ge lu l  
dezinfectant pentru mâini, 
recomandă Dana Sota: „La un 
interval de timp de purtare a 
măștii, indicat este să ne ducem 
într-un loc sigur, să îndepărtăm 
masca și să pulverizăm apă 
termală pe față. Este o acțiune 
care ne ajută atât să ne răcorim, 
cât și să ne curățăm de 
transpirație și de bacterii. Dacă nu 
avem la dispoziție apă termală, 
putem să ne dezinfectăm mâinile 
și să dăm cu apă rece pe față. 
Asta ne va revigora și ne va ajuta 
pielea să reziste la următoarea 
rundă de purtare a măștii de 
protecție”.

Masca trebuie schimbată cel 
târziu o dată la patru ore sau 
oricând simțim că s-a umezit. În 
rest, acasă, mizați pe geluri 

calmante, pe apă termală și pe 
măști cu zinc, sulf și argilă.

În perioada aceasta, e 
necesar să ne adaptăm rutina de 
îngrijire a pielii, dar fără să 
e x a g e r ă m .  „ T r e b u i e  s ă  
descărcăm excesul de sebum de 
pe piele cu gel antiseboreic 
simplu, nu cu unul agresiv, pe 
bază de hidroacizi sau agenți 
exfol ianț i ,  pentru că vom 
sensibiliza și mai mult pielea. 
Trebuie să o menținem integră și 
sănătoasă. Menținem ritualul de 
demachiere, curățare, hidratare. 
Dacă acneea se agravează pe 
perioada verii, tratamentul local 
extern va fi completat în cabinetul 
medicului cu alte terapii cu laser, 
sau cu medicație”, aflăm de la 
medicul dermatolog Amalia 
Anghel.

Nu renunțați la crema cu factor 
de protecție 50 chiar dacă purtați 
mască. Ultravioletele pot trece 
prin ea. În plus, sigur o mai dăm 
jos în aer liber, pe stradă sau în 
mașină. „Crema cu factor 50 se 
aplică pe toată fața inclusiv pe 
sub mască. Ea ne prinde bine și 
când ajungem la birou, căci 
lumina albastră produsă de 
monitor agravează melasma în 
cazul persoanelor predispuse la 
pete pigmentare. De aceea, 
recomand folosirea unor creme 
cu factor de protecție extins, și 
pentru lumina albastră”, spune 
dermatologul.

Nu trebuie să renunțăm 
complet nici la machiaj, susține 
expertul în beauty. E bine să 
alegem unul foarte ușor, cu texturi 
pe bază de apă. „Putem folosi un 
BB cream, un fond de ten light sau 
creme cu factor de protecție 
colorate. Ar fi bine să stăm fără ruj 
și să aplicăm doar un strugurel 
hidratant”.

Risc dublu de deces în cazul persoanelor infectate cu
 noul coronavirus care au boli cardiovasculare 

și renale cronice

Îngrijirea pielii de sub masca de protecție
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Balena nordică (Eubalaena glacialis) este doar „la un pas 
de dispariție”, potrivit Uniunii Internaționale pentru 
Conservarea Naturii (IUCN).

IUCN a reclasificat statutul balenei de pe Lista Roșie de la 
„pe cale de dispariție” la „stare critică de dispariție”. Acest 
statut este ultimul nivel înainte ca specia să fie considerată 
dispărută din sălbăticie.

Modificarea statutului balenei nordice reflectă faptul că mai 
puțin 250 de specimene adulte au rămas cel mai probabil în 
cadrul unei populații de aproximativ 400. Deși situația este 
tristă, oamenii de știință și grupurile de conservare speră ca 
această modificare de statut să îi ajute să accelereze procesul 
de protejare pentru acești giganți aflați într-un pericol extrem.

Această specie a fost cândva intens vânată. Viteza mica de 
deplasare le face ținte ușoare. Totodată, balenele plutesc 
după ce sunt ucise, din cauza stratului gros de grăsime.

Mulți oameni de știință susțin că sunt necesare legi mai 
stricte pentru industria pescuitului, însă subiectul stârnește 
îngrijorare în rândul comunităților de pescari. Noi legi ar putea 
însemna că pescarii ar trebui să suporte costurile pentru noi 
echipamente și asta ar reduce din profit.

De asemenea, criza climatică a jucat un rol în scăderea 
populației de balene nordice. Încă din 1990, locul principal 
pentru hrană al balenelor nordice, Golful Maine, s-a încălzit de 
trei ori mai repede decât restul oceanelor din lume.

Sistemul de educație din 
Japonia este cotat ca fiind 
printre cele mai performante 
de  pe  g lob .  Inc iden ța  
persoanelor care finalizează 
cu succes ciclul de studii 
( inc luzându- le  pe ce le  
universitare) este ridicată, 
peste media mondială (peste 
90% din populație finalizează 
ciclul obligatoriu de studiu).

Programa îmbină cursurile 
teoretice cu cele practice, 
reușind să ofere elevilor un 
set de competențe care pot 
face față atât cerințelor 
tradiționale, cât și moderne.

Anul școlar
În Japonia, sistemul de 

învățământ preuniversitar are 
în vedere o perioadă de 12 
ani, dintre care doar 9 
obligatorii. El prevede 6 ani de 
școală primară, 3 ani de 
gimnaziu și încă 3 de liceu. 
Anul școlar începe în aprilie și 
se  te rm ină  în  mar t i e ,  
b ineîn țe les  în  această  
perioadă fiind incluse și 
vacan țe l e ,  ma i  scu r t e  
comparativ cu sistemul 
educațional european sau 
american. De exemplu, 
v a c a n ț a  d e  v a r ă  s e  
desfășoară în Japonia în 
intervalul 20 iulie-25 august, 
deci cu 2 luni mai puțin decât 
în Occident.

Curriculum
Clasele sunt în genere 

formate din 30-40 de elevi, 
minimul de vârstă necesar 
pentru înscriere fiind de 6 ani. 
Uniforma este obligatorie 
pentru toate ciclurile de 
studiu, și constă în pantaloni, 
cămașă și sacou pentru băieți 
și fustă și cămașă pentru 
fete.Materiile studiate sunt: 
j aponeza ,  matemat i ca ,  
muzica, educația fizică, 
științele, engleza, dar de 
asemenea ș i  cal igraf ia 
(redarea semnelor japoneze 

prin pensulă și cerneală), 
haiku (poezie japoneză) și 
abilitățile gospodărești, de 
tipul gătitului sau cusutului. 
Orele de curs încep de obicei 
în jurul orei 8:30 și se termină 
la ora 15:30, deci elevii 
japonezi petrec în medie 7 ore 
la școală, fără să avem în 
v e d e r e  a c t i v i t ă ț i l e  
extracurriculare.

Mesele și curățenia
Copiii nu mănâncă la 

cantină, ci în clasă, fiind serviți 
de un grup de colegi care au 
fost însărcinați cu această 
responsabilitate. Aceștia sunt 
obligați să respecte normele 
de igienă, purtând mască și 
mănuși atunci când pregătesc 
masa pentru colegii lor. 
Mesele sunt asigurate de 
către stat și se bazează pe 
principii de nutriție elementare 
pentru dezvoltarea normală a 
copiilor. Sunt incluse supe și 
mâncăruri din orez și legume 
și deserturi  sănătoase, 
precum fructele.

Ca băuturi, copiii pot primi 
apă, lapte sau ceai. Meniul 
depinde de decizia fiecărei 
unitate de învățământ, dar 
cert este că momentului 
mesei de prânz i se acordă o 
importanță semnificativă, 
deoarece elevii primesc o 
pauză de masă de 45 de 
minute.

De asemenea, dat fiind că 
în școlile japoneze nu există 
angajați care să se ocupe de 
păstrarea curățeniei, elevii 
sunt învățați încă din primii ani 
să curețe singuri școala, fiind 
organizați pe grupe pentru a 
spăla holurile, clasele, curtea 
etc. Curățenia este păstrată 
nu doar de disciplina elevilor 
și a profesorilor, ci și de faptul 
că elevii și personalul didactic 
încalță pantofi speciali la 
intrarea în școală, pe care îi 
dau jos atunci când ies în 

curtea școlii.
Cluburile
Elevii japonezi au ocazia 

de a se înscrie gratuit într-unul 
sau mai  mul te  c lubur i  
extracurriculare, ce le oferă 
acces la aprofundarea de 
cunoștiințe. În general, cele 
mai comune cluburi sunt cele 
sportive, precum cele de 
baseball, fotbal, volei, sau 
cele culturale, ce acoperă 
domenii precum muzica, 
pictura, șahul, teatrul sau 
ikebana (arta aranjamentelor 
florale). Rolul acestor cluburi 
este de a apropia elevii, 
creându-le o atmosferă 
propice pentru socializare, 

dar și pentru îmbunătățirea 
performanței lor în cadrul 
activității respective.

Un aspect interesant îl 
constituie faptul că elevii înșiși 
administrează evenimentele 
clubului, ceea ce în schimb le 
d e z v o l t ă  ș i  s p i r i t u l  
organizatoric. Un elev poate 
deveni membru începând cu 
clasa a șaptea, când îi sunt 
prezentate toate ofertele de 
către colegi i  săi ,  care 
postează afișe pe holurile 
școlii și țin sesiuni speciale de 
informare în speranța de a 
atrage noi membri.

Ziua sportului

În Japonia, sănătatea 
ocupă un loc fruntaș, motiv 
p e n t r u  c a r e  d i s c p l i n a  
educației fizice este tratată cu 
foarte multă seriozitate de 
către autorități. Pe lângă 
activitățile de club, copiii au o 
zi a Sportului pe an, în cadrul 
căreia își pot etala abilitățile 
sportive. Sunt organizate 
întreceri individuale și de grup 
între elevi, avându-i ca 
spectatori pe părinți. Alături de 
sporturile tradiționale, mai 
există în programul acestei 
zile și dansuri realizate de 
elevi.

Festivalul cultural al școlii
Japonezii pun preț nu doar 

pe  sănăta te ,  c i  ș i  pe  
dezvoltarea lor culturală. 
Tocmai de aceea, fiecare 
școală ține propriul bunkasai 
( f e s t i v a l  c u l t u r a l ) .  L a  
organizarea lui participă toți 
elevii doritori, dar în principal 
cei care sunt înscriși în 
c l u b u r i l e  d e  a c t i v i t ă ț i  
extracurriculare. Festivalul 
are loc de obicei în weekend, 
fie sămbata, fie duminica, 
însă nu este exclus nici să se 
întindă pe ambele zile, dacă 
elevii își doresc acest lucru. 
Fiecare școală hotărăște pe 
ce activități dorește să pună 
accentul: pe teatru, muzică, 

caligrafie sau altele. Părinții 
sunt invitați să privească și să 
asculte spectacolele și  
atelierele de creație realizate 
de copiii lor. Ziua festivalului 
coincide de obicei cu Ziua 
Națională a Culturii, care în 
Japonia se sărbătorește pe 
data de 3 noiembrie.

Examenele
Pentru ca un elev să fie 

acceptat de către o unitate de 
învățământ secundar de nivel 
mediu (la vârsta de 12 ani) și 
de către un liceu (la vârsta de 
15 ani), este necesar ca 
acesta să susțină un examen 
de admitere. În Japonia, un 
astfel de examen este atât de 
riguros și dificil, încât perioada 
de pregătire și de susținere a 
acestuia a fost denumită 
s h i k e n  j i g o k u  ( „ i a d u l  
examenelor”).

Pentru a intra la liceu, de 
exemplu, elevii se pregătesc 
uneori și cu doi ani înainte de 
admitere, studiind la școală, 
acasă și în juku, școli 
specializate în pregătirea 
elevilor pentru examinare. 
Examenele pentru admiterea 
l a  f a c u l t a t e  s u n t ,  d e  
asemenea, dificile, întrucât 
doar 56% din candidați 
reușesc să își câștige un loc la 
facultate din prima încercare.

Sistemul  educaț ional  
japonez are meritul de a 
implica elevul în activități 
sociale, care îi facilitează 
înțelegerea obiectelor de 
studiu din curricula școlară. 
Îmbinarea d in t re  ore le  
propr iu-z ise ș i  c lubur i ,  
evaluarea cunoștiințelor prin 
examinarea riguroasă de la 
finalul fiecărui ciclu de studiu, 
alături de un program coerent 
de alimentație în școli fac din 
Japonia una dintre cele mai 
l i t e ra te  ță r i  d in  lume.  
(descopera.ro)

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

Subsemnatul Manafu Niculae și Neagu Gheorghe, titular al Planului Urbanistic Zonal 
amplasat în mun. Alexandria, T11 (AZAL) A53; CF. 31164, anunță publicul interesat că s-a 
depus documentația în vederea obținerii avizului de mediu pentru avizarea Planului 
Urbanistic Zonal pentru proiectul “Construire atelier IPSO – Agricultura Alexandria, 
împrejmuire aferentă, branșament utilități, parcări, amplasare însemne publicitate, 
accese auto și pietonal”.

Observațiile publicului se primesc în scris la sediul APM Teleorman din mun. Alexandria, str. 
Dunării nr. 1, de luni - joi între orele 8-16:30 și vineri între orele 8-14, în termen de 18 zile de la 
data apariției anunțului.

Anunţ public nr.1

De ce este sistemul educațional japonez printre cele mai bune din lume?

Balenele nordice au ajuns 
„la un pas de dispariție”



1601 - Mihai 

Viteazul formulează 

memor i u l  că t re  

marele duce al 

Toscanei, Fernando 

I de Medici, păstrat 

numai în traducere 

i t a l i a nă ,  p r ima  

autobiografie din 

literatura română.

1612 - Are loc lupta de la Cornul lui Sas, în care Constantin 

Movilă, domn al Moldovei, este înfrânt de tătari.

1851 - A încetat din viaţă Constantin Daniel Rosenthal, 

pictor şi revoluţionar paşoptist (n. 1820).

1862 - S-a înfiinţat Direcţia Centrală a Poştelor prin 

intrarea serviciului de poştă în administraţia statului.

1862 - A încetat din viaţă Martin van Buren, cel de-al 

optulea preşedinte al SUA (n. 5 decembrie 1782).

1921 - Are loc semnarea Convenţiei de la Paris prin care se 

stabileşte statutul definitiv al Dunării.

1968 - Sovieticii anunţă desfăşurarea, la scară largă, de 

manevre militare în apropiere de Cehoslovacia.

2000 - A încetat din viaţă scriitoarea spaniolă Carmen 

Martín Gaite, prima femeie care a obţinut Premiul naţional 

pentru literatură, în anul 1978.
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07:00 Telejurnal matinal 10:05 
Chipurile României 10:55 Secretul 
lui Nok-Du 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:30 Kevin Dundon-bucătar in 
Irlanda 14:00 Telejurnal 15:00 
Akzente 16:50 Secretul lui Nok-Du 
18:00 Exclusiv în România 18:50 
Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Fantomele 
fiordului 23:00 Telejurnal 00:00 
Bibliotecarii 
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Horoscop 23 Iulie

Sunteti ingrijorat 
din cauza problemelor 
financiare. Va puteti 
baza pe ajutorul unei 
persoane mai  in  
varsta. Se iveste 
ocazia sa castigati 
ceva in plus pe langa 
salariu. 

Este posibil sa va 
certati cu o colega de 
serviciu, despre care 
aflati ca va barfeste. 
Pastrati-va calmul si 
ascultati-va intuitia! 
Va recomandam stati 
mai mult in mijlocul 
familiei.

R e v i n e  i n  
actualitate o problema 
sentimentala si s-ar 
putea sa va certati cu 
partenerul de viata. 
Ganditi-va bine inainte 
de a face acuzatii! Nu 
actionati sub impulsul 
momentului! 

Nu va ambitionati 
sa va rezolvati singur 
toate problemele.  
S f a t u r i l e  u n e i  
persoana mai in varsta 
va ajuta sa aplanati un 
conflict cu un partener 
de afaceri. Seara 
primiti o veste buna.

O ruda mai in 
varsta va atrage 
atentia ca nu va 
purtati corect cu ea. 
Va sfatuim sa fiti 
prudent, ca sa evitati 
deziluziile si certurile. 
Aveti mai multa grija 
de sanatate!

Dimineata aveti 
s e n t i m e n t e  
contradictorii in ceea 
ce priveste problemele 
profesionale si de 
familie. Nu promiteti 
nimic daca nu sunteti 
sigur ca puteti sa va 
tineti de cuvant!

S-ar  pu tea  sa  
plecati intr-o calatorie. 
Desi aveti tendinta sa 
cheltuiti mult, aveti 
sanse sa obtineti mari 
satisfactii. Va sfatuim 
sa respecta t i  cu  
strictete regulile de 
circulatie.

Sunteti energic si 
rezolvati o problema 
par tener ia la  ma i  
veche. S-ar putea sa 
va dezamageasca un 
prieten in care ati avut 
mare incredere. Va 
sfatuim sa nu puneti 
la suflet. 

Va angajati intr-un 
nou proiect care ar 
putea sa va aduca 
avantaje materiale 
substantiale, dar nu 
veti mai avea timp 
liber. Aveti grija sa nu 
va neglijati familia si 
prietenii!

BERBEC

Nu sunteti multumit 
de nimic si va enervati 
r e p e d e .  N u  v a  
descarcati nervii pe cei 
din jur! Va sfatuim sa 
va pastrati cumpatul si 
sa nu exagerati. Cu 
rabdare, toate se vor 
rezolva usor.

In prima parte a 
zilei, aveti tendinta sa 
le cautati tuturor nod 
in papura. Seara 
petreceti momente 
placute alaturi de 
partenerul de viata. 
Va sfatuim sa va 
odihniti mai mult.

S-ar putea ca o 
persoana apropiata 
sa va dezamageasca. 
Sunteti foarte energic 
si imprejurarile va 
s u n t  f a v o r a b i l e .  
Petreceti mai mult 
t i m p  a l a t u r i  d e  
persoana iubita!

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 14:15 Misterul din florărie 
16:00 Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv - ● Sport ● 
Vremea 20:30 Las fierbinți 21:30 
12 încercări: Izolarea 23:15 
Ştirile Pro Tv 23:45 Vlad 01:45 
Las fierbinți 02:45 Ce se 
întâmplă doctore?

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Fetita mea 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Chefi la cuțite 
- (re-run sezon 5) 23:45 
Observator – Sport 00:15 The 
Wall - Marele Zid 01:45 Patru 
asasini 03:30 Chefi la cuțite 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 Teo 
Show 17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 
Dragoste și secrete 23:00 Bravo, 
ai stil! 01:00 Știrile Kanal 02:00 
Puterea dragostei 04:15 În 
căutarea adevărului 06:30 
Pastila de râs

07:20 Familia 10:00 Starea 
naţiei – Special 11:30 Casa: 
construcţie şi design 14:00 
Camera de râs 15:05 Focus 
16:00 Familia 18:00 Focus 18 
19:00 Trăsniți 20:00 Haiducii lui 
Ștecai 22:00 Starea naţiei – 
Special 23:00 Focus din inima 
României 23:30 Trăsniți 00:30 
Agentu' CIA 02:30 Cireaşa de 
pe tort

08:15 Ritmuri nebune 10:15 
La bloc 12:30 O reţetă letală: 
misterul biscuiţilor cu ciocolată 
14:15 Soacra mea e o scorpie 
16:15 Un altfel de detectiv 18:15 
La bloc 20:30 Operatiunea de 
salvare 22:15 O noapte de 
pomină 00:00 Operatiunea de  
salvare 01:45 O noapte de 
pomină 03:00 Lupul 05:00 La 
bloc 06:00 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Marele război în cifre 09:00 Fram 
10:00 Engleză la minut 10:05 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Doar să gustaţi 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Natură şi 
aventură 14:00 Telejurnal  15:00 
Misiunea 16:00 Iubire dincolo de timp 
17:00 România…în bucate 17:40 
Vara amintirilor 19:00 Telejurnal 
20:10 Lady Boss - Partea a II-a 22:00 
Câştigă România! 23:00 Anatomia lui 
Grey 23:55 Vara amintirilor

08:35 Cinci eroi de legendă 
10:05 Pulbere de stele 12:05 
Ț e s t o a s e l e  N i n j a  1 3 : 4 0  
Distracție cu Dick și Jane 15:10 
Nelegiuiții vestului sălbatic 16:40 
Rețeaua de socializare 18:35 
Johnny English lovește din nou 
2 0 : 0 0  W i l d  R o s e  2 1 : 3 5  
Candidatul 23:25 Antropoid 
01:20 Boy Erased - Confesiunile 
unui baiat 03:10 Punct ochit, 
punct lovit
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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 

23 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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Ministrul de Interne, Marcel Vela, a efectuat 
o vizită la Stadionul Dinamo, în această 
dimineață, pentru a oferi ultimele informații 
legate de construirea noii arene.

Vela a anunțat că, după foarte multe 
amânări, se vor putea începe lucrările la noul 
stadion al lui Dinamo. Ministrul spune că a găsit 
o soluție care va mulțumi pe toată lumea. Arena 
ar urma să fie amplasată în așa fel încât să nu îi 
deranjeze pe cei care locuiesc în vecinătate.

Marcel Vela: "Vă spun că noul stadion al lui 
Dinamo se va face!"

Lucrările efective la noul stadion al lui 
Dinamo ar urma să înceapă în 2021, iar durata 
de proiectare și execuție este de 24-30 de luni. 
Arena ar trebui să fie finalizată în anul 2023.

"Am găsit o soluție care să împace toate 
părțile și vom putea construi un stadion pentru 
Dinamo. După realizarea în aproximativ 6 luni a 
noului proiect și a licitației organizată cu riscul 
contestațiilor de rigoare - așa cum știți că e în 
legislația românească, multe hățișuri 
administrative și se poate prelungi o investiție 
din cauza acestor probleme - în 2021 sper să se 
înceapă construcția acestui stadion.

Pentru a veni în întâmpinarea celor care 
sunt în vecinătatea stadionului, cărora le dau 
dreptate, dacă s-ar construi un stadion paralel 
cu strada de acces, într-adevăr nu ar fi corect. 
La ultima vizită, care a avut loc aici, la Dinamo, 
am decis că stadionul nu va fi amplasat paralel 
cu strada de acces. Va fi oblic și în trepte, astfel 
încât spre strada de acces și pe fațadele 
caselor din vecinătatea caselor Dinamo să aibă 
cea mai mică înălțime.

Va fi în forma unei picături de apă. Peluza 
Nord a suporterilor va avea cea mai mare 
capacitate comparativ, simetric și proporțional 
cu toate stadioanele din țară.

Dacă aș spune că există o garanție, ar 
spune lumea că nu sunt modest. Vă spun că se 
va face! Dumneavoastră veți fi martorii acestui 
moment", a declarat Marcel Vela.

Dan Cristian Popescu: "Stadionul va avea 
30.000 de locuri, dacă nu chiar 33.000"

Dan Cristian Popescu, viceprimarul 
sectorului 2, a fost și el prezent la arena din 
"Ștefan cel Mare" și a anunțat că finanțarea 
noului stadion este deja asigurată de 
Compania Națională de Investiții.

"Îi mulțumesc domnului ministru că se va 
implica. Finanțarea e asigurată, banii sunt la 
CNI. Prin modificarea proiectului de PUZ s-au 
economisit 18 luni, deci avem toate actele, 
toată partea administrativă, urbanistică e 
pregătită. Avem toate premisele construirii 
acestui stadion.

Știu că s-a amânat foarte mult, dar acum se 
poate începe construcția. Vom face o 
colaborare între Primărie și Minister pentru a 
face o academie pentru copii, academia 
Dinamo, și o parcare", a spus Dan Cristian 
Popescu.

"Noi vrem să facem noul stadion în spate, și 
nu în locul celui actual. De ce am luat această 
decizie? Noi, inițial, am vrut să facem stadionul 
nou pe locul actual, dar nu s-a putut.

În primul rând, sunt litigiile pe care le 
cunoașteți, și care vor mai dura minimum un an. 
Sunt anumite probe pentru DNA care nu pot fi 
distruse, dar, cel mai important argument este 
acela că în față nu putem face un stadion fără 
pistă. legea te obligă să faci pistă și la un 
stadion nou.

Așa că noi vrem un stadion doar de fotbal 
pentru Dinamo. Va avea 30.000 de locuri, dacă 
nu chiar 33.000 de locuri", a explicat Dan 
Cristian Popescu.

SPORT

Dinamo se confruntă cu o situație dezastruoasă, atât din 
cauza problemelor sportive, cât și ca urmare a numeroaselor 
cazuri de COVID-19 de la echipă.

Numărul de teste pozitive la COVID-19 de la Dinamo a 
crescut la 21, după ce alți șapte fotbaliști au fost depistați 
miercuri dimineață, complicând și mai mult situația grupării 
din ”Ștefan cel Mare”.

Dinamo a confirmat, prin intermediul unui comunicat 
postat pe site-ul oficial, cele șapte noi cazuri de COVID-19 
din cadrul echipei.

Alți șapte jucători de la Dinamo, depistați pozitiv la 
COVID-19

Ionuț Șerban, Marco Ehmann, Andreas Mihaiu, Valentin 
Borcea, Mihai Neicuțescu, Daniel Popa și Robert 
Moldoveanu ar fi cei șapte jucători depistați pozitiv la ultima 
testare, conform Gsp.

Dinamo urma să revină pe teren vineri pentru meciul cu 
Hermannstadt, care ar fi fost oricum abordat cu o echipă 
improvizată. Acum, după ultima serie de teste pozitive, 
meciul va fi, cel mai probabil, reprogramat, Gigi Mulțescu 
neavând suficienți jucători pentru a încropi o echipă.

CFR Cluj este al treilea focar de infecţie cu COVID-19 din 
fotbalul românesc după Petrolul şi Dinamo, care au raportat 
şi ele mai mult de trei cazuri. Dar Dan Petrescu poate fi liniştit. 
Mai are la dispoziţie încă 28 de jucători pentru finalul de 
campionat!

Spre deosebire de CFR Cluj, Dinamo, de exemplu, mai 
are doar 15 jucători, între care un portar, cu care să abordeze 
finalul sezonului, după ce 10 jucători s-au îmbolnăvit!

Numărul fotbaliştilor de la CFR care au luat virusul 
ajunsese, marţi, la 7 (între care şi Bălgrădean, care nu are 
drept de joc sezonul acesta), iar alte 5 persoane sunt din 
staff.

Dan Petrescu are 28 de jucători din care să aleagă echipa
Însă, dacă ţinem cont de contextul în care ne aflăm, Dan 

Petrescu chiar trebuie să fie fericit. Pentru că dacă nu mai 
apar alte cazuri, el are 28 de jucători dintre care să aleagă pe 
cine să bage la meciul cu FC Botoşani şi la derby-ul cu 
Universitatea Craiova.

De fapt, între jucătorii pe care îi folosea constant şi care au 
noul coronavirus se află doar Cristian Manea şi Damjan 
Djokovic.

Numărul de cazuri 
de COVID-19 de la Dinamo

 a ajuns la 21! 

Dan Petrescu are 6 fotbalişti 
cu COVID-19, dar poate fi 

liniştit. Lotul extraordinar pus
 la dispoziţie de conducereMircea Lucescu a fost la 

antrenamentul lui Dinamo cu 
câteva ore înainte ca șase 
dintre jucătorii echipei să 
fie testați pozitiv pentru 
COVID-19, dar a reușit să 
evite orice contact cu 
virusul.

"Il Luce" s-a aflat în 
mijlocul unui focar de 
C O V I D - 1 9 ,  î n s ă  a  
respectat distanțarea 
fizică, nu a luat contact cu 
nimeni, iar testul său a ieșit 
negativ: "Aseară am făcut 
testul, dar n-am avut niciun fel 

de contact cu jucătorii lui 
Dinamo.

Am fost acolo pentru că 
aveau nevoie de cineva să-i 
facă să zâmbească, să ridice 

capul, pentru că era o situație 
dificilă. Nu m-am îmbrățisat cu 

nimeni, nu am dat mâna cu 
nimeni, jucătorii au stat în 
semicerc, la o distanță 
normală. După care am 
plecat, n-am mai stat.

După ce am citit știrea, 
am preferat să rămână 
acasă și să fac testul după 
patru zile. Eu sunt în 
regulă, dar o să mai repet 
testul peste trei zile. Asta 
pentru familie, pentru că eu 

mă simt bine", a spus Mircea 
Lucescu.

Dinamo va avea stadion nou!. Anunțul 
ministrului Marcel Vela

Cum a reușit Mircea Lucescu 
să fie testat negativ pentru coronavirus, deși 

s-a aflat în mijlocul unui focar
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