
Conform ministrului 
E c o n o m i e i ,  V i r g i l  
Popescu, la finele lunii 
august, printr-o Ordonanță 
de urgență, ce va fi emisă 
de Guvern, vor fi lansate 3 
scheme de f inanțare 
pentru micile afaceri, 
urmând ca un miliard de 
euro, bani proveniți din 
fonduri europene, să fie 
acordat unui număr de 
circa 100.000 de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) și PFA.

(Continuare  în  pagina  4)

Mașini noi, pistoale noi, 
căști de protecție cu vizor, 
dispozitive de blocare a 
t r e c e r i i  a u t o ,  v e s t e  
ant iglonț,  maieuri  de 
protecție și body-camere. 
D e  t o a t e  a s t e a  v o r  
beneficia polițiștii pentru 
opr i rea  ș i  p r inderea  
infractorilor.

Olițiștii se dotează cu 
pistoale Beretta de ultimă 
generație. În total au fost 

achiziționate 25.000 de pistoale, iar în perioada următoare se va distribui primul 
lot de 5.000. Pistoalele sunt asamblate în România, de către compania Romarm.

(Continuare  în  pagina  2)

Masca de protecție este obligatorie pe raza județului 
Teleorman. Potrivit unei hotărâri a Comitetul Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman, ”începând cu data 

de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtării măștii 
de protecție (mască de unică folosință, eșarfă sau a 
oricărui dispozitiv care acoperă nasul și gura 
confecționate din diverse materiale textile, fabricate 
industrial sau artizanal) de către toate persoanele de pe 
raza administrativ-teritorială a județului Teleorman 

începând cu vârsta de peste 5 ani, în spații închise și în 
spațiile deschise în care există aglomerări de persoane, 
respectiv piețe, târguri, oboare, mijloace de transport în 

comun, stații de autobuz, gări, autogări, parcuri, precum 
și în alte spații deschise unde se formează grupuri mai 
mari de 3 persoane”.

Autoritățile județene au luat mai multe măsuri cu 
aplicabilitate imediat.

(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 
4.8316 lei

($) 1 USD
4.0780 lei

1 XAU 
259.1273 lei

(£) 1 GBP 
5.3503 lei

(Gramul
de aur)
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2Masca de protecție este obligatorie pe raza 
județului Teleorman

Finanțare nerambursabilă de1miliard
 euro, pentru 100.000 de firme 

românești! 

În luna august

Încă 273 
de teleormăneni 

beneficiază de bilete 
de tratament balnear 

Dotări de ultimă generație pentru 
polițiștii din Teleorman

APM Teleorman:

Noţiunile 
de reglementare 
a disconfortului 

olfactiv



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
“As tăz i  am avut  un  

eveniment important pentru 
Poliţia Română, un moment, 
dacă pot să spun aşa, de 
răscruce în evoluţia activităţii 
Poliţiei Naţionale, în special a 
celei de Ordine Publică şi a 

Poliţiei Rutiere, pentru că iată, 
după mulţi zeci de ani, 
începând de astăzi, Poliţia 
Naţională se dotează cu 
armament nou, cu pistoale 
Beretta de ultimă generaţie, 
care sunt şi vor fi asamblate în 

România, la Romarm, la un 
preţ excelent, jumătate din 
preţul pieţei comerciale.

Acest pas important spre 
normalitate este şi eficient, cu 
costuri foarte mici şi necesar, 
dar în mod esenţial este 
extrem de important pentru 

siguranţa poliţiştilor şi în 
acelaşi timp pentru o eficienţă 
şi o eficacitate a luptei lor 
împotriva infracţionalităţii”, a 
spus Marcela Vela, la un 
eveniment de prezentare a 
noilor achiziţii

Ministrul a precizat că în 
următoarele două luni toţi 
poliţiştii vor fi dotaţi cu pistoale 
Beretta. În total au fost 
achiziționate 25.000 de 
pistoale, iar în perioada 
următoare se va distribui 
primul lor de 5.000. Primele 
100 de pistoale Berretta de 
calibru 9×19 au fost distribuite 
polițiștilor chiar de către 
ministrul Vela.

Tot în decursul acestui an 
au fost recepționate și 
autospecialele noi. Până la 
finalul anului se va ajunge la 
6.000 de mașini distribuite 
structurilor de Poliție.

De asemenea, și alte 
echipamente și mijloace 
tehnice pentru protecția 
polițiștilor, precum căști de 
protecție cu vizor, dispozitive 
de blocare a trecerii auto, 
veste antiglonț, maieuri de 
protecție, 6.000 de body-
camere vor intra în dotarea 
oamenilor legii.

C. DUMITRACHE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează cu 
privire la publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 123 din 10 
iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Ȋn acest sens, Ordonanţa de urgenţă privind protecţia 
mediului se modifică prin introducerea noţiunilor de 
reglementare a disconfortului olfactiv.

Conform prezentei legi, diconfortul olfactiv este definit ca 
fiind efectul generat de o activitate care poate avea impact 
asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului, care  se 
percepe subiectiv pe diferite scale de mirosuri sau se 
cuantifică obiectiv conform standardelor naţionale, europene 
şi internaţionale în vigoare.

Autorităţile competente pentru protecţia mediului 
responsabile cu emiterea actelor de

reglementare din domeniul protecţiei mediului includ 
condiţiile impuse de autorităţile pentru sănătate în respectivele 
acte de reglementare.

Operatorul economic/titularul care desfăşoară activităţi 
pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei/autorizaţiei 
integrate de mediu ia toate măsurile necesare pentru 
prevenirea disconfortului olfactiv, astfel încât să nu afecteze 
sănătatea populaţiei şi mediul înconjurător.

Autorizaţia/Autorizaţiaintegrată de mediu pentru activităţile 
care pot crea disconfort olfactiv trebuie să cuprindă un plan de 
gestionare a disconfortului olfactiv, care se elaborează de 
către operatorii economici/titularii activităţilor care pot genera 
disconfort olfactiv.

Acesta cuprinde etapele care trebuie parcurse în intervale 
de timp precizate, în scopul identificării, prevenirii şi reducerii 
disconfortului olfactiv care se realizează atât în cazul unor 
instalaţii/activităţi noi sau a instalaţiilor/activităţilor existente, 
cât şi  încazul unor modif icări  substanţiale ale 
instalaţiilor/activităţilor existente.

În cazul în care apar plângeri din partea publicului care 
reclamă existenţa unui disconfort olfactiv,autoritatea publică 
pentru sănătate formulează răspunsurile la respectivele  
plângeri.

În situaţia în care în urma investigaţiilor aceasta constată 
existenţa unei legături de cauzalitate între disconfortul olfactiv 
şi starea de sănătate a populaţiei, notifică autoritatea 
competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu 
emiterea actelor de reglementare în domeniul protecţiei 
mediului pentru reexaminarea şi actualizarea respectivelor 
acte.

Conţinutul planului de gestionare a disconfortului olfactiv 
pentru toate activităţile care pot crea disconfort olfactiv, 
precum şi metodologia pentru stabilirea nivelului de disconfort 
olfactiv se stabileşte prin hotărârea Guvernului, la propunerea 
autorităţii publice centrale cu responsabilităţi în domeniul 
protecţiei mediului şi a autorităţii publice centrale cu 
responsabilităţi în domeniul sănătăţii, în termen de maximum 
180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

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

Dotări de ultimă generație pentru 
polițiștii din Teleorman

Tot mai mulți cetățeni merg să se testeze la 
cerere, din diverse motive, fie că pleacă în 
vacanță și au nevoie de un buletin medical, fie că 
au intrat în contact cu cineva bolnav și vor să se 
asigure că nu au fost și ei contaminați. Uneori se 
așteaptă mult, centrele de testare sunt deja 
suprasolicitate. Adevăratele complicații vin însă 
în momentul în care testul este pozitiv. Mulți nu 
știu ce au de făcut și intră în panică. Medicii 
Beatrice Mahler și Adrian Marinescu au explicat 
la Digi24 care sunt pașii de urmat.

„În primul rând, trebuie să anunți Direcția de 
Sănătate Publică, iar pentru asta, suni șj îți suni 
și medicul de familie. Dacă ești asimptomatic și 
nu ai comorbidități, adică nu ai tensiune, nu ești 
obez, nu ai diabet și starea de sănătate este 
bună, împreună cu DSP, ești direcționat către o 
unitate medicală ca să ți se facă un set de 
analize, un bilanț al momentului - adică, se face o 
radiografie pulmonară, examen de sânge și un 
consult de boli infecțioase sau pneumologic, 
depinde unde ești direcționat. Ulterior, dacă ai 
condiții de autoizolare la domiciliu, semnezi că 
ești de acord și că vei respecta autoizolarea și 
pacienții merg către casele lor. Sunt o serie de 
reguli pe biletele de externare, iar pacienții sunt 
îndrumați ca la momentul în care apare orice 
simptom care ar sugera agravarea afecțiunii sau 
în caz de stare generală alterată să anunțe 
medicul de familie. Pot să sune și la ambulanță, 
să anunțe situația lor și prin centrul operativ se 
găsește un loc unde să fie internați”, a explicat la 
Digi24 managerul Institutului Marius Nasta din 
București, Beatrice Mahler.

Dacă am intrat în contact cu o persoană 
despre care aflăm că are coronavirus și mergem 
să ne testăm, în așteptarea rezultatelor este 
important să ne aducem aminte cam câte zile au 
trecut de atunci pentru a urmări eventuala 
apariție a simptomelor.

„În mod logic, dar din păcate sunt prea puțini 
angajați la DSP, ar trebui să se întâmple altfel: 
dacă ar fi ancheta făcută rapid, ar trebui să intru 
în izolare, așa ar fi corect, nu mă mai deplasez . 
Așa se întâmpla la început: intru în izolare și 
dacă am nevoie, vine și mă testează DSP-ul 
acasă. Din păcate, acum nu se mai poate. Și mai 
e ceva: în momentul în care un test e pozitiv, el se 
raportează la DSP, deci n-ar trebui să fie mare 
intervalul de timp din momentul raportării și până 
când sună persoana respectivă, să spunem că e 

de bună-credință și sună. Dar se poate întâmpla 
să nu răspundă DSP”, o situație care, din păcate, 
se întâlnește tot mai des, arată dr. Adrian 
Marinescu de la Institutul „Matei Balș”.

La 112 sun în momentul în care sunt 
simptomatic și am o nevoie medicală urgentă. 
Altfel, tot DSP trebuie să rezolve. Și atunci, 
aceste interval poate uneori să fie destul de 
mare.

O persoană sună, dacă nu rezolvă, în timpul 
acela se izolează sau nu, subliniază dr. 
Marinescu un alt aspect problematic.

Dacă DSP ar avea testul rapid și ar fi o izolare 
imediată, pacientul ar sta în izolare, nu s-ar 
deplasa și totul s-ar face prin DSP. Asta ar fi 
situația ideală.

Evaluarea trebuie făcută însă la spital. Ar 
trebui să vină DSP-ul să-l ia, dar nu se poate, din 
considerente obiective, și atunci pacientul se 
deplasează el la spital.

Dacă DSP-ul nu răspunde, singura variantă 
pe care o ai, dacă te simți bine, este să vii la spital 
tu singur, când ai un test pozitiv, a rezumat dr. 
Marinescu.

Prima săptămână este cea mai importantă, 
între ziua a 5-a și a 7-a apar cel mai frecvent 
simptomele. Dacă sunt asimptomatic, e altă 
discuție.

Cum apar primele simptome, în momentul 
acela mă testez, dacă nu, ar trebui cam în a 8-a zi 
din momentul contactului.

Acum, întrebarea e unde fac această testare, 
că dacă sunt asimptomatic o fac la cerere - și 
intervine discuția cum mă programez, la clinicile 
private uneori durează destul de mult, sunt clinici 
care în momentul acesta dau un rezultat după 
cinci-șase zile. Este și asta o problemă, mai ales 
pentru cei care au nevoie de rezultatul unui test 
în 72 de ore de la recoltare, pentru a pleca în 
vacanță.

„Sunt situații în care un pacient asimptomatic 
sau ușor asimptomatic evoluează favorabil, dar 
evoluția poate să fie din ziua a 7-a, a 8-a până în 
ziua a 10-a, a 11-a cu deteriorare chiar severă. 
Nu există o unitate de timp în care putem spune 
că un pacient merge spre o deteriorare severă, 
nu putem spune că se întâmplă cu certitudine 
sau că dacă el se află în spital această evoluție 
va putea fi limitată. Însă cu siguranță, la sfârșitul 
primei săptămâni, evoluția poate să fie spre 
severă”, a explicat dr. Beatrice Mahler.

APM Teleorman:

Noţiunile de reglementare a 
disconfortului olfactiv

Ce trebuie să faci dacă ai fost testat pozitiv 
pentru coronavirus sau bănuiești 

că ești contaminat
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Autori tatea Electorală 
P e r m a n e n t ă  ( A E P )  
i n f o rmează  că ,  pen t r u  
alegerile parlamentare din 
acest an, până joi, 2.000 de 
cetăţeni români cu drept de vot 
din afara ţării s-au înregistrat 
p e  p o r t a l u l  
www.votstrăinătate.ro, dintre 
aceştia 1.393 optând pentru 
votul prin corespondenţă, iar 
607 pentru votul la secţie.

AEP reaminteşte potrivit 
l e g i s l a ţ i e i  î n  v i g o a r e ,  
înregistrarea ca alegător prin 
corespondenţă sau la o secţie 
de votare a demarat pe 1 
aprilie şi se va încheia odată 
cu expirarea a 15 zile de la 
data începeri i  perioadei 
electorale.

P r e ş e d i n t e l e  A E P,  
Constantin-Florin Mituleţu-
Buică, reiterează apelul său 
către românii din străinătate să 
opteze "pentru votul prin 
corespondenţă, ca modalitate 
sigură şi comodă de vot la 
distanţă, fără cozi, fără 
deplasări, fără costuri şi fără 
riscuri, mai ales în contextul 
incertitudinii legate de evoluţia 
evo lu ţ i a  pandemie i  de  
coronavirus"

AEP menţionează că a 
c o n s t a t a t ,  î n  d e c u r s u l  
procedurilor de prelucrare a 
cererilor transmise pe portalul 
www.votstrainatate.ro, o serie 
de erori frecvente comise de 
alegători, cele mai multe dintre 
acestea vizând t ipul  ş i  
va labi l i ta tea acte lor  de 
identitate transmise, modul de 

completare a numelui şi 
p r e n u m e l u i ,  c l a r i t a t e a  
s c a n u r i l o r  a t a ş a t e  ş i  
legalitatea documentelor de 
şedere în alte ţări.

Pentru a veni în sprijinul 
românilor din afara ţării care 
doresc să se înregistreze pe 
p o r t a l u l  
www.votstrăinătate.ro, AEP 
precizează că actul de 
identitate românesc utilizat la 
înregistrare trebuie să fie 
a c c e p t a t  d e  l e g i s l a ţ i a  
românească.

AEP precizează că actul de 
identitate românesc utilizat la 
înregistrare trebuie să fie 
a c c e p t a t  d e  l e g i s l a ţ i a  
românească - cartea de 
identitate; cartea electronică 
de identitate; cartea de 
identitate provizorie; buletinul 
de identitate; paşaportul 
d i p l o m a t i c ;  p a ş a p o r t u l  
d i p l o m a t i c  e l e c t r o n i c ;  
paşapor tu l  de serv ic iu ;  
paşapor tu l  de  se rv i c iu  
electronic; paşaportul simplu; 

paşaportul simplu electronic; 
paşaportul simplu temporar.

Autoritatea atenţionează şi 
că certificatul de naştere şi 
titlul de călătorie nu fac parte 
din categoria documentelor de 
identitate.

AEP precizează şi că actul 
de identitate utilizat trebuie să 
f i e  v a l a b i l ,  n u m e l e  ş i  
prenumele trebuie să fie scrise 
întocmai ca în actul de 
i d e n t i t a t e ,  s c a n u l  
documentelor ataşate trebuie 
să fie complet şi vizibil integral, 

iar documentul de şedere în 
străinătate trebuie să fie 
prevăzut în lista din Ordinul 
ministrului afacerilor externe 
1627/2019. De asemenea, 
atrage atenţia că chiar dacă în 
paşaport este menţionată ţara 
de domiciliu sau reşedinţă, 
este necesară transmiterea 
unuia dintre documentele care 
atestă şederea în străinătate, 
specific pentru fiecare ţară, 
conform Ordinul ministrului 
afacerior externe 1627/2019.

În speranța că nu se va ajunge la 2.500 de îmbolnăviri pe 
zi cu coronavirus, pentru a nu ne întoarce la starea de 
urgență, președintele Klaus Werner Iohannis a făcut un apel 
către români. În apelul său, președintele Iohannis a spus 
românilor: ”Revenirea la starea de urgență este ultima 
soluție, în cazul în care nimic nu funcționează”.

”Este impresionant ce am văzut. Aceste patru tiruri, care, 
fiecare dintre ele are o funcțiune completă de secție ATI, cu 
toată aparatura necesară, vor putea fi folosite acolo unde 
este nevoie de ele pentru Covid dar și pentru alte situații. Pe 
de altă parte este rezultatul unui parteneriat foarte frumos. 
Achiziția și dotarea este rezultatul unei colaborări foarte bune 
între autorități, mediul privat, persoane fizice, voluntari, și iată 
că se poate. Sunt dotări de ultimă oră, și sunt convins că 
atunci când va fi nevoie de ele, vor fi extrem de utile. Vreau să 
mulțumesc tuturor celor implicați. Vreau să mulțumesc celor 
care au donat bani pentru acest proiect”, a spus președintele 
Iohannis într-o vizită la RomExpo. 

Președintele a mai spus că este îngrijorat, fiincă a văzut în 
fiecare zi un număr tot mai mare de infectați cu coronavirus.

La rândul său, senatorul Eugen Pârvulescu, președintele 
Organizației Județene Teleorman a Partidului Național 
Liberal, afirmă că speră din tot sufletul să nu ne întoarcem la 
starea de urgență. Eugen Pârvulescu spune că depinde doar 
de noi, să purtăm mască și mănuși, să păstrăm distanțarea 
socială, să nu ne adunăm în grupuri mari.

În altă ordine de idei, senatorul Eugen Pârvulescu este 
convins că pe 27 septembrie vor avea alegeri locale pentru 
primari, consilieri locali și județeni. Senatorul Pârvulescu este 
convins că PNL Teleorman va câștiga Primăria laAlexandria, 
Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul îşi doreşte un parteneriat cu mediul de afaceri, 
cu investitorii români şi străini, în scopul dinamizării 
economiei şi ridicării, "cu adevărat", a nivelului de viaţă al 
românilor, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban, la 
finalul vizitei de lucru efectuate la Parcul industrial 
Automecanica Mediaş din judeţul Sibiu.

"Am ţinut să fim prezenţi astăzi, aici, la Automecanica, 
pentru a vedea un proiect de succes prin care un 
întreprinzător privat a reuşit să realizeze, în prima parte cu 
forţe proprii, apoi cu sprijinul Primăriei, un parc industrial, de 
fapt. Prin asocieri cu companii importante a reuşit să 
localizeze capacităţi de producţie, să realizeze transfer 
tehnologic, să producă utilaje şi echipamente, să creeze 
locuri de muncă pentru Mediaş şi pentru localităţile din jur. 
Este un exemplu de afacere care este utilă comunităţii şi care 
are capacitatea de a genera activităţi economice în care 
România să beneficieze de transfer tehnologic, să 
beneficieze de competitivitate şi să ajungă în situaţia de a 
avea capacitatea de a produce echipamente, utilaje 
complexe", a afirmat Orban.

Premierul a precizat că în cadrul Parcului industrial 
Automecanica se realizează o gamă variată de produse - 
cisterne, utilaje de ridicat, trailere.

"Prin asocierile realizate, efectiv, s-a construit o capacitate 
industrială extrem de benefică pentru comunitatea 
medieşeană. În ceea ce ne priveşte, ca Guvern, ne dorim un 
parteneriat cu mediul de afaceri, cu investitorii români, cu 
investitorii străini, astfel încât să dinamizăm economia, să 
reuşim, cu adevărat, să ridicăm nivelul de viaţă al românilor", 
a susţinut Ludovic Orban.

Mesajul președintelui

Orban: Guvernul îşi 
doreşte un parteneriat cu 

mediul de afaceri în scopul 
dinamizării economiei

Preşedintele interimar al PSD, Marcel 
Ciolacu, a declarat joi că în şedinţa Comitetului 

Executiv Naţional al partidului s-a aprobat 

declanşarea procedurilor interne pentru 
congres, iar acesta ar putea să aibă loc pe data 
de 22 august.

"Astăzi am pornit procedurile interne de a 
avea loc acest congres. Mai mult, zilele trecute 
eu am trimis o adresă către domnul ministru 
Arafat şi aştept de la dânsul răspuns, care sunt 
condiţiile pentru a fi organizat acest congres. 
Era normal să declanşăm procedurile", a spus 
Ciolacu, la finalul şedinţei CExN al PSD.

El a adăugat că pentru organizarea acestui 
congres a fost luată în calcul data de 22 august, 
dar rămâne de văzut dacă va fi posibil acest 
lucru.

Anunţu r i l e  lega te  de  
produse care pretind că previn 
sau vindecă infectarea cu 
COVID-19 au fost înlăturate de 
pe principalele platforme 
online, în urma verificărilor 
C o m i s i e i  E u r o p e n e  ş i  
au to r i t ă ţ i l o r  UE  pen t ru  
protecţia consumatori lor, 
anunţă preşedintele PMP, 
europarlamentarul Eugen 
Tomac.

"Comisia Europeană şi 
au to r i ta ţ i l e  #UE pent ru  
protecţ ia consumator i lor  
efectuează verificări pentru a 
proteja consumator i i  de 

î nşe lă to r i i  on l i ne .  P r i n  
cooperarea dintre autorităţile 
#UE şi principalii actori ai 
pieţelor digitale, anunţurile 

legate de produse care pretind 
că  p rev in  sau  v indecă  
infectarea cu COVID-19 au fost 
înlăturate de pe principalele 
platforme online", scrie, vineri, 
Tomac pe Facebook.

Potrivit l iderului PMP, 
"Google a raportat blocarea 
sau eliminarea a peste 200 de 
milioane de anunţuri legate de 
coronavirus la nivel mondial în 
ultimele luni, eBay a raportat 
blocarea sau eliminarea a 
peste 31 de milioane de listări 
care au încălcat politicile lor 
privind coronavirusul, iar 
F a c e b o o k  a  d e c l a r a t  
eliminarea a cel puţin 2,3 
milioane de părţi de conţinut de 
pe Facebook şi Instagram 
legate de coronavirus la nivel 
global, 27.000 fiind eliminate în 
UE în luna mai".

AEP: 2.000 de cetăţeni români din afara 
ţării s-au înregistrat pentru votul la parlamentare

Congresul PSD ar putea avea loc pe 22 august

Anunţurile legate de produse care
 previn sau vindecă infectarea cu COVID-19, 

eliminate de pe platformele online



(urmare  din  pagina  1)
De exemplu, administratorii societăților 

comerciale care organizează evenimente 
private (nunți, botezuri, aniversări și alte 
asemenea) vor proceda la reducerea duratei 
evenimentului până la ora 22.00 în cursul 
săptămânii și ora 23.00 în zilele de sâmbătă și 
dum in i că ,  as igu rând  mon i t o r i za rea  
permanentă a respectării de către personalul 
de deservire și de către participanții la 
eveniment a măsurilor de limitare a răspândirii 
virusului SARS-CoV-2, potrivit legii. În cadrul 
acestor evenimente sunt interzise interacțiunile 
fizice de tip joc, dans.

Programul activităților comerciale de tip 
fast-food, drive-in, jocuri de noroc, case de 
pariuri, cazinouri se va reduce până la ora 
22.00 în cursul săptămânii și ora 23.00 în zilele 
de sâmbătă și duminică, administratorii 
spațiilor în care se desfășoară aceste activități 
asigurând monitorizarea permanentă a 
respectării de către personalul de deservire și 
de către clienți a măsurilor de limitare a 
răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii.

Conducătorii instituțiilor publice din județul 

Teleorman vor proceda la adaptarea 
programului de lucru și a modului de 
desfășurare a activității specifice în vederea 
asigurării măsurilor de distanțare fizică a 
persoanelor și a măsurilor de limitare a 
răspândirii virusului SARS-CoV-2, potrivit legii, 
precum și la limitarea la maximum a accesului 
publicului în instituții.

Autoritățile administrației publice locale vor 
asigura aducerea la cunoștința tuturor 
operatorilor economici prin mijloacele de 
informare avute la dispoziție a obligativității 
respectării de către aceștia a condițiilor dispuse 
la avizarea desfășurării activității lor, precum și 
în legătură cu măsurile de limitare a răspândirii 
virusului SARS-CoV-2, potrivit legii.

În cazul nerespectării obligațiilor menționate 
mai sus, autoritățile publice locale vor lua, de 
îndată, măsura suspendării pe o perioadă de 
14 zile a autorizației de funcționare a agentului 
economic.

În scopul prevenirii răspândirii virusului 
SARS-CoV-2 se recomandă desfășurarea 
activităților religioase în aer liber.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

În luna august, 273 de pensionari şi alte persoane 
asigurate în sistemul asigurărilor de sănătate  din județul 
Teleorman își vor putea trata afecțiunile medicale  în 
staţiunile balneare de pe întreg cuprinsul ţării, în baza 
biletelor de tratament obţinute prin Casa Judeţeană de Pensii 
Teleorman, în cadrul seriei 12/2020. Prezentarea 
beneficiarilor de bilete de tratament în staţiunile balneare  se 
va face  în perioada 11-16 august, în funcție de data înscrisă 
pe fiecare bilet. 

Biletele de tratament repartizate teleormănenilor sunt 
pentru staţiunile balneoclimaterice : Amara, Govora, 
Herculane, Pucioasa, Covasna, Olăneşti, Călimăneşti, 
Căciulata, Mangalia, Eforie Nord,  Neptun, Saturn, 
Techirghiol, Slănic Prahova, Vatra Dornei, Buziaş, Felix, 
Bala, Govora și Tușnad. Cazarea pensionarilor posesori de 
bilete de tratament în staţiunile balneoclimaterice se face în 
hoteluri de două şi trei stele. 

Biletele de tratament sunt repartizate pensionarilor şi 
persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale la 
solicitarea acestora, în baza recomandărilor medicilor 
specialişti sau a medicilor de familie.

De reţinut faptul că biletele nevalorificate din cadrul seriei 
12/2020 vor fi redistribuite în data de 6 august a.c. Înscrierile 
pentru redistribuire se fac până în data de 5 august 2020 la 
ghișeul Bilete de tratament  al Casei Județene de Pensii 
Teleorman, precum și la telefonul 0247/310540, urmând ca în 
data de 6 august să fie afișată lista cu persoanele cărora le-
au fost atribuite bilete de tratament.    

George ZAVERA

Masca de protecție este obligatorie pe raza 
județului Teleorman

Finanțare nerambursabilă de1 miliard euro, 
pentru 100.000 de firme românești! 

(urmare  din  pagina  1)
La cele 3 scheme de 

finanțare potențialii beneficiari 
v o r  a v e a  a c c e s  p r i n  
intermediul unei aplicații 
online, ce va fi lasată pe site-ul 
Ministerului Economiei.  

Cum se vor derula cele trei 
scheme de finanțare 

1. În cadrul primei scheme 
de finanțare, în valoare totală 
de 100 de milioane de euro, 
vor fi finanțate, cu câte 2.000 
de euro, persoane fizice 
autorizate și f irme fără 
angajați. „100 de milioane de 
euro se vor duce către firmele 
fără salariați. Vor intra inclusiv 
cabinetele de medicină și PFA 
med ica le  care  au  fos t  
antrenate în lupta cu COVID”.

2. Cea de-a doua schemă 
de finanțare, de granturi 
pentru repornirea activității, în 
valoare de 350 de milioane de 
euro, este destinată firmelor 
din HoReCa, precum și altor 

activități care urmează să fie 
incluse la finanțare. Se vor 
acorda granturi de maximum 
15% din cifra de afaceri pe 
anul 2019, dar nu mai mult de 
150.000 euro. „Vor fi granturi 
pentru repornirea activității, 
între 5.000 și 150.000 de euro 
pe companie - pentru turism, 
H o R e C a ,  t r a n s p o r t ,  
organizare evenimente, edituri 
și librării”.

Din primele două scheme 
de finanțare, firmele vor putea 
primi banii rapid. „Pe primele 
scheme de ajutor se vor duce 
banii repede în economie - va 
fi și depunere, evaluare și 
contractare făcute automat, pe 
grilă automată și trimise 
contractele - spre semnare 
digitală - direct către companii, 
după care vor intra banii direct 
către companii” - a spus 
ministrul Virgil Popescu.

3.Cea de-a treia schemă de 
f i n a n ț a r e ,  c u p r i n z â n d  

granturile pentru investiții, în 
valoare totală de 550 de 
milioane de euro, va fi pe bază 
de proiecte, cu o perioadă de 
pregătire a acestora de 30-40 
de zile.

„Vor fi granturi între 50.000 
și 200.000 euro. O să intre o 
plajă foarte mare de firme. Nu 
au legătură neapărată cu 
pandemia. Sunt fonduri pentru 
dezvoltare sau extindere de 
activitate. Orice IMM care vrea 
și are un proiect viabil poate fi 
finanțat. Partea de finanțare a 
investițiilor va fi cu un call de 
30-40 de zile, după care va fi o 
evaluare automată după 
depunere. Nu va fi <<primul 
venit - primul servit>> la 
investiții, pentru că trebuie să 
puncăm proiectele cele mai 
bune, pentru a fi finanțate”, a 
precizat ministrul Economiei, 
citat de HotNews.ro.

George ZAVERA

Digitalizarea reprezintă o prioritate absolută 
pentru Guvern, iar în perioada următoare 
importantă este pregătirea lansării procedurilor 
de licitaţie pentru tot ceea ce înseamnă aplicaţii 
digitale de informatizare a administraţiei 
publice, a declarat prim-ministrul Ludovic 
Orban, conform Agerpres.

"Pentru Guvernul pe care-l conduc, 
digitalizarea reprezintă o prioritate absolută. 
Sigur că nu ne mişcăm atât de repede precum 
ne-am dori, dar facem paşi înainte. Am 
încercat, de exemplu, în criza provocată de 
epidemie, să digitalizăm toate procedurile, 
practic, toate produsele serviciilor pe care le-
am oferit în perioada asta să poată să fie 
accesibile digital, online, fără contact fizic şi cu 
o procesare cât se poate de rapidă. Important 
pentru noi este să pregătim tot ceea ce este 
necesar pentru lansarea accelerată a 
procedurilor de licitaţie pentru tot ceea ce 
înseamnă aplicaţii digitale de informatizare a 
administraţiei publice. Sigur că acest proces nu 

este un proces simplu, este un proces în care 
ne confruntăm cu o rezistenţă din partea multor 
factori. Obiectivul digitalizării, din punctul 
nostru de vedere, este acela de a îmbunătăţi 
calitatea serviciilor, produselor care sunt oferite 
de administraţie către societate, către 
companii, către persoane fizice, şi să reducem 
timpul de soluţionare, să reuşim să oferim toate 
aceste produse şi servicii în condiţii optime", a 
spus Ludovic Orban, astăzi, la evenimentul 
"Romanian Information Day", organizat de 
Autoritatea pentru Digitalizarea României.

El a subliniat că poziţionarea Autorităţii 
pentru Digitalizarea României în relaţie directă 
cu premierul şi cu Executivul arată "interesul şi 
prioritatea absolută" a Executivului în materie 
de digitalizare.

"Şi sunt convins că în parteneriat cu mediul 
privat, cu instituţiile responsabile vom avea 
capacitatea unei digitalizări accelerate", a 
completat Orban.

O aplicatie pentru fermieri a fost dezvoltată de un 
programator român, care deţine şi o fermă de animale în 
Constanța! Acesta investește 100.000 de euro într-un 
startup de tehnologie în domeniul veterinar, o aplicaţie 
mobilă care conectează crescătorii de animale din mediul 
rural cu medici veterinari din proximitate, scrie 
startupcafe.ro.

Aplicaţia VetFast își propune să oferă asistență medical 
veterinară în mediul rural, conectând crescătorii de animale 
cu medicii veterinari. Astfel, crescătorii de animale vor putea 
găsi rapid prin intermediul aplicatiei pentru fermieri un medic 
veterinar disponibil din apropiere atunci când animalele din 
fermă au nevoie de îngrijiri.

Totodată, prin intermediul acestei aplicatii pentru fermieri, 
se poate ține o evidență a stării de sănătate a fiecărui animal 
printr-un carnet digital de sănătate veterinară. Fermierii pot 
crea astfel un carnet de sănătate pentru fiecare animal, în 
care să păstreze istoricul medical al acestuia, extrem de util 
medicului veterinar atunci când este necesară o intervenție.

Aplicația pentru fermieri a fost dezvoltată în contextul unei 
lipse acute în mediul rural de medici veterinari și în același 
timp pentru a stârni interesul mai multor medici tineri de a-și 
extinde serviciile.

Antreprenorul lucrează și la un nou dispoitiv care să fie 
purtat de animal, la gât sau la picior. Acesta va transmite în 
timp real fermierului sau medicului veterinar care îi 
urmărește evoluția, informații despre starea de sănătate.

Dispozitivul va prelua digital informații despre animal, de 
la temperatură, greutate sau localizarea prin GPS până la 
condițiile de mediu din zona unde se află animalul, precum 
calitatea aerului sau intensitatea luminoasă, așa încât 
fermierii să știe în orice moment unde se află animalul și 
dacă este sănătos sau dă semne de îmbolnăvire.

Toate informațiile despre animale, înregistrate pe 
VetFast, sunt accesibile oricând, pe orice dispozitiv, 
fermierilor și pot fi partajate cu medici veterinari din 
comunitate pentru asistență la distanță sau stabilirea unei 
vizite pentru planul de tratament.

Aplicatia pentru fermieri le va permite utilizatorilor să 
beneficieze și de experiența altor crescători de animale din 
comunitate pentru a afla răspunsuri la întrebări pentru o mai 
bună îngrijire a animalelor.

Momentan, aplicația este gratuită.

În luna august

Încă 273 de teleormăneni 
beneficiază de bilete de 

tratament balnear 

Digitalizarea reprezintă o prioritate 
absolută pentru Guvern

O aplicație pentru 
fermieri oferă asistență 

medical veterinară
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:



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



 Celor care nu au vizitat până 
a c u m  e x p o z i ț i a  „ M o t i v e  
tradiționale pe iile teleormănene 
de ieri și de azi” li se oferă 
pos ib i l i t a tea  o  v i z i t eze ,  
deoarece Muzeul Județean 
Teleorman a anunțat  că 
perioada în care va mai rămâne 
deschisă expoziția s-a prelungit 
cu încă trei săptămâni, adică 
până la 21 august 2020.

Expoziția a fost organizată în 
colaborare cu grupul „Șezătoare 

A l e x a n d r i a ” ,  c u  o c a z i a  
sărbătoririi „Zilei Universale a 
Iei” și prezintă eșantioane care 
reproduc, în majoritatea lor, 
motive întâlnite pe iile de 
Teleorman aflate în patrimoniul 
muzeului, cămăși și elemente 
componente ale acestora, toate 
lucrate de către membrii 
g r u p u l u i  „ Ș e z ă t o a r e  
Alexandria”.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

...nepoțelei mele Luiza Ștefania Scutelnicu
 RECAPITULARE
Fac recapitulare
cum stam față în față
două chipuri și o iubire
din zori până în stele
cântam „Elefantul Cici ”,
cum că și-ar fi pierdut cipicii
nu știu pe unde…

Marea râdea de inocența noastră,
apoi ne trimitea valuri de soare
la picioare…

 FASCINAȚI
Erai liniștită,
căzută pe gânduri
te întrebai cum de
vedeam pentru prima dată
marea împreună?

Nu știam ce să-ți răspund –
eram la fel de încurcat în
castelul de nisip al plajei,
nici măcar nu aveam timp
să privim decorul pescărușilor
cum ne ciuguleau bucuria din palme…

Mihail TĂNASE

Constelaţia Lirei

Medicii, asistentele şi alte cadre sanitare din 
Spania îi sună zilnic pe bolnavi ca să afle cu cine 
au intrat aceştia în contact. Combaterea 
pandemiei de coronavirus din Spania depinde 
acum de o reţea de cadre 
med ica le  însărc ina te  cu  
anchetarea tuturor cazurilor.

Medici i  d in Spania se 
străduiesc să stăvilească 
avalanşa de noi cazuri de Covid-
19, care au trecut de 6.000 în 
ultimele 4 zile.

Cele mai multe infectări se 
produc în reuniunile de familie 
sau în barurile de noapte.

Astfel, epidemiologi sau chiar medici sau 
asistente de la clinici de cartier, aşa numiţii 
„trakers”, sună zilnic pacienţii cu Covid-19 ca să 
afle cu cine au fost în contact până la apariţia 

simptomelor.
Cu fiecare dintre ei trebuie să aibă o discuţie de 

30-40 de minute, timp în care pacientul îşi dă 
acordul să dezvăluie identitatea celor cu care a 

intrat în legătură. După aceea, 
medicii îi sună pe prietenii 
bolnavilor ca să afle în ce stare 
se află şi să-i avertizeze cu 
privire la posibila apariţie a 
simptomelor.

Această muncă este vitală 
pentru controlarea răspândirii 
virusului, iar Societătea de 
Sănătate Publică din Spania 
atrage atenţia asupra nevoilor 

pe care le are sistemul sanitar în aceste momente. 
În regiunea Catalonie, medicii au anunţat că este 
nevoie de 2.000 de „trackers”, în prezent existând 
doar 150.

Muzeul Județean Teleorman:

 Expoziția „Motive tradiționale 
pe iile teleormănene de ieri și de azi”

A c a d e m i a  R o m â n ă  
consideră absolut necesară 
regândirea sistemului național 
de educație și subliniază că, 
pentru ciclurile preșcolar și 
primar, respectiv pentru copiii 
între 3 și 11 ani, școala on-line 
este departe de a fi oopțiune și 
poate avea efecte negative 
asupra dezvoltării lor psiho-
sociale.

Academia Română susține, 
într-un comunicat publicat pe 
site-ul instituției, că educația se 
face în cadru social, prin 
interacțiunea directă dintre 
elevi, studenți, cadre didactice, 
părinți și oricare alte persoane 
și entități aflate în contextul 
conectării sociale.

Sursa c i ta tă  remarcă 
u t i l i t a t e a  ș i  e f i c i e n ț a  
desfășurării unor activități 
didactice în spațiul virtual, dar 
apreciază că educația on-line 
este o formă complementară 
educației directe, în sala de 
clasă.

A c a d e m i a  R o m â n ă  
lansează în acest sens un 
punct de vedere, intitulat 
„Educația on-line – suport 
pentru performanță“, în care, 
pe baza provocărilor din 
societatea contemporană și 
ținând cont de contextul 
revoluției digitale, consideră 
absolut necesară regândirea 
sistemului național de educație.

Academicienii vor, astfel, să 
atragă atenția asupra câtorva 

e l e m e n t e  i m p o r t a n t e  
referitoare la actuala situație a 
învățământului românesc, 
pornind de la experiența 
u t i l i z ă r i i  e x t i n s e  a  
învățământului la distanță, 
mediat de tehnologie, ca soluție 
de avarie în contextul recentei 
pandemii.

„Este deja o evidență pentru 
toată lumea că trăim în plină 
revoluție digitală, fenomen ce 
are în centru tehnologiile 
informației și comunicațiilor 
(TIC), inteligența artificială și 
robotica colaborativă, care nu 
poate fi ignorat, întrucât are un 
profund impact asupra evoluției 
societății și economiei, asupra 
indivizilor și a relațiilor de orice 
natură stabilite la scară globală. 
Prin urmare, adaptarea rapidă 
la evoluția acestor tehnologii 
e s t e  o  n e c e s i t a t e  a  
învățământului românesc, 
c a r e ,  î n s ă ,  p r e s u p u n e  
regândirea atentă a întregului 
sistem de educație ce urmează 
să integreze, cu justă măsură, 
educația on-line și educația 
directă, în școală”, conform 
sursei citate.

Conform sursei citate, 
educația reprezintă unul dintre 
cele mai importante sectoare 
de activitate ale unui stat, ale 
unei societăți, cu implicații 
adânci și de lungă durată în 
toate cele la l te  sectoare 
socioeconomice.

„Experimentele grăbite și 

nereuși te,  improvizaț i i le,  
instabilitatea, incoerența și 
lipsa de viziune pot compromite 
sistemul de educație, cu 
repercusiuni grave pe termen 
mediu și lung asupra evoluției 

societăț i i .  Credibi l i tatea,  
transparența, flexibilitatea și 
stabilitatea sistemului de 
educație reprezintă atribute 
esențiale pentru atingerea 
performanței compatibile cu 
evoluția științei și tehnologiei.

Potrivit Academiei, pentru 
ciclurile preșcolar și primar (3-
11 ani) școala on-line este 
departe de a fi o opțiune.

„Din contră, aceasta poate 
avea efecte dăunătoare pentru 
elevi, în sensul periclitării bunei 

lor dezvoltări psiho-sociale și 
intelectuale. Educația se face 
în interacțiune directă cu un 
educator, relația dintre elev și 
învățător/profesor fiind mai 
mult decât comunicare de 

s u n e t e  ș i  i m a g i n i .  
Învățătorul/profesorul este 
model, ocrotitor, suport moral 
etc. și trebuie perceput în chip 
nemijlocit de elevi”, arată sursa 
menționată.

Educarea prin socializarea 
directă continuă să fie foarte 
importantă, chiar dacă din liceu 
î n c e p e  c u l t i v a r e a  
competențelor, a talentelor și 
se fac primii pași spre viitoarea 
profesie.

„Folosirea tehnologiilor 

digitale în procesul de educație 
presupune o schimbare de 
paradigmă pentru dascăli, o 
modificare a modului de 
organizare și prezentare a 
lecțiilor, însoțite de eforturi 
s u p l i m e n t a r e  ș i  d e  o  
infrastructură performantă, 
e f ic ientă .  Genera l izarea 
învățământului on-line poate 
compromite întregul sistem de 
educație atât prin consecințe 
directe asupra calității, cât și 
pr in cerințele legate de 
as igura rea  ech i tab i lă  a  
accesului tuturor elevilor/ 
profesorilor la infrastructura 
per fo rmantă  (p la t fo rme,  
c o m u n i c a r e ,  t a b l e t e ,  
calculatoare etc.), care, în 
acest moment, este, din 
păcate, deficitară”, atrage 
atenția Academia Română.

Ut i l i zarea e f ic ientă  a  
platformelor de instruire on-line 
î n s e a m n ă  p r e g ă t i r e a  
corespunzătoare a utilizatorilor 
(educatori și elevi/studenți) și 
modificarea rolului profesorului 
care, în acest context, devine 
un antrenor (instructor).

„ D o m e n i i l e  t e h n i c e ,  
medicina, arhitectura pot 
beneficia de tehnologii le 
digitale, dar nu poate fi înlocuit 
procesul formativ asigurat în 
laboratoare și  plat forme 
experimentale, la care elevii 
și/sau studenții trebuie să aibă 
acces nemijlocit”, mai arată 
sursa citată.

Academia Română: Pentru ciclurile preșcolar și primar școala 
on-line este departe de a fi o opțiune

Motivul pentru care medicii spanioli îi sună 
pe toţi bolnavii de Covid-19
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Strategiile de vânătoare, dar și obiceiurile alimentare se 
schimbau în funcție de condițiile de mediu.

Un studiu recent a demonstrat că locuitorii antici ai 
Patagoniei reușeau în urmă cu 2.500-6.500 de ani să se 
adapteze schimbărilor de mediu sezoniere, dar și celor care 
aveau legatura cu clima.

Oamenii de știință sunt de părere că acești vânători-
culegători au reușit să mențină populații stabile, din punctul de 
vedere al numărului de indivizi, în timpul Holocenului. 
Cercetătorii subliniază faptul că o astfel de situație se 
dovedește a fi extrem de neobișnuită, notează Science Alert.

Detaliile descoperite până acum despre populatiile antice 
din regiunea Patagoniei sugerează faptul că acestea erau 
compuse din vânători-culegători care integraseră, la scară 
largă, fructele de mare în dieta lor. Totuși, în prezent, 
cercetătorii au întrebări legate de modul în care topirea 
sezonieră a glaciarilor influența lanțul trofic în fruntea căruia se 
aflau oamenii.

Pentru a rezolva această dilemă, oamenii de știință au decis 
realizarea unor analize cu izotopi asupra unor mostre din 
perioadele de interes. Astfel, cercetătorii au aflat faptul că 
locuitorii antici ai Patagoniei se adaptau la schimbările 
sezoniere sau care se întindeau pe perioade mai lungi prin 
consumul diferitelor specii de pește din ecosisteme. În cele din 
urmă, pescuitul a devenit o ocupație permanentă pentru unele 
comunități.

La postul comunal de jandarmi se prezintă un individ cu 

aripa maşinii înfundată.

- Domnule plutonier, aveţi vaci negre în satul acesta?

- Din cîte ştiu eu, nu.

- Dar capre negre?

- Nu, nu cred.

- Cai negri?

- Nu. De ce întrebaţi?

- Înseamnă că am lovit un popă.

***

Un poliţist interpelează un individ beat turtă care 

încearca să se urce la volanul maşinii sale:

- Chiar intenţionezi să şofezi în halul ăsta?

- N-am de ales. Nu vezi că nu-s în stare să merg pe jos?

Pastila de râs

S u b i e c t e  c a  „ h â r t i a  
igienică”, „cum să te tunzi” sau 
„pâine” au fost de mare interes 
în România când vine vorba 
de căutări pe Google. O 
scădere semnificativă față de 
alți ani a fost remarcată în 
privința căutărilor pe tema 
„vacanță”. Căutările după 
„comandă online” au atins un 
nivel record.

Agenția „five elements 
digital” a realizat o analiză a 
ceea ce s-a întâmplat pe 
internet, în timpul crizei 
medicale, în România, încă 
din luna martie și până în 
prezent.

În contextul creat de 
epidemia de COVID-19, când 
vine vorba de căutări pe 
Google, în România au fost de 
mare interes, în momentul 
declarării stării de urgență, 
subiecte ca „hârtia igienică”, 
„cum să te tunzi” sau „pâine”.

Între timp, nevoia de 
informație pe astfel de 
subiecte a scăzut la un nivel 
firesc pentru orice perioadă 
din an.

Mobi l i tatea urbană a 
su fe r i t ,  de  asemenea ,  
schimbări considerabile în 
2020. Conform raportului 
Google, transportul public e cu 
17% mai puțin popular decât 
înainte de pandemie pe acest 
motor de căutare. Schimbarea 
vine și pe fondul lucratului de 
la distanță. Totodată, în iulie 
2020, se înregistrează și o 
scădere cu 30% a traficului 
către clădirile de birouri.

Nu același lucru se poate 
spune despre deplasarea la 
magazine sau farmacii, care e 
în creștere cu 6% sau în 
parcuri, care crește cu 29%.

E înregistrată totuși o 
scădere de 3% către centre 
c o m e r c i a l e ,  m u z e e ,  
cinematografe și parcuri 
tematice ca un rezultat al 
necesității distanțării sociale.

Odată cu finalul stării de 
urgență, a fost înregistrat un 
interes crescut – dar nu peste 
o perioadă normală de 
dinaintea pandemiei, față de 
activități de recreere și 
divertisment. O scădere 
semnificativă față de alți ani a 
fost remarcată în privința 
căutărilor pe tema „vacanță”. 
În 2020, ca o premieră a 
ultimilor cinci ani, românii au 
fost mai puțin preocupați de 
acest subiect.

În ciuda unui vârf de căutări 
înregistrat la mijlocul lunii 
martie, subiectul „jocuri video” 
a pierdut din avânt până la 
mijlocul lunii iulie, iar în 
prezent este la un nivel firesc 
pentru această perioadă, scrie 
Mediafax.

Cea mai spectaculoasă 
creștere a avut-o în 2020 
platforma de colaborare video 
Zoom. Totuși, Netflix a reușit 
să se mențină deasupra 
acesteia când vine vorba de 
interesul în România. Însă, 
f u r n i z o r u l  p e n t r u  
corespondență Gmail a fost 
platforma cea mai populară 
dintre cele trei,  pentru 
componenta evidentă de 
muncă. Fiecare dintre acestea 
a înregistrat scăderi similare 
de îndată ce s-a încheiat 

starea de urgență.
Mai interesant este însă 

subiectul „locurilor de muncă”, 
care, pe Google a fost în 
martie 2020 la un nivel întâlnit, 
d e  r e g u l ă ,  î n  t i m p u l  
sărbătorilor de iarnă din luna 
decembrie. Totuși, odată cu 
încheierea stării de urgentă, a 
căpătat mai multă tracțiune, 
însă cererea mare pentru 
locuri de muncă, din partea 
angajaților, nu reflectă și o 
ofertă similară din partea 

potențialilor angajatori.
În momentul în care 

magazinele s-au concentrat 
mai mult pe comerțul online, 
demersul a implicat și-o 
concentrare pe livrare. Și din 
rândul clienților abordarea a 
fost similară. În martie a fost 
înregistrat cel mai mare vârf în 
cazul căutării „livrare”. După 
starea de urgență, interesul în 
căutări rămâne la un nivel mai 
ridicat decât înainte de 
declararea pandemiei.

U n  v â r f  s i m i l a r  a l  
interesului a fost remarcat și în 
cazul  căutăr i lor  pentru 
„comandă online”. Pentru 
ultimii cinci ani, în 2020 a fost 
atins un nivel record. Și se 
menține la un nivel mai ridicat 
decât înainte de luna martie.

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

Traditional&Modern Concept SRL, cu sediul în com. Bujoru, jud. Teleorman, Identificator 
unic la nivel european ROONRC .J34/44/2019,  pierdut Certificat constatator nr. 505 din 
09.01.2019 pentru punct de lucru în Chiajna. Îl declar nul.

Anunţ

Vasile Surar PFA, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, pierdut Certificat de înmatriculare 
seria B nr. 4144528, eliberat la data de 29.06.2020.

Anunţ

Subiectele cele mai căutate pe Google de români 
în timpul pandemiei de coronavirus

Prima aeronavă care ar putea 
zbura în atmosfera altei planete este 
un elicopter la fel de mare precum un 
câine din rasa chihuahua. Este vorba 
despre elicopterul Ingenuity, care a 
fost lansat astăzi împreună cu roverul 
Perseverance.

M icu l  e l i cop te r  I ngenu i t y  
cântărește doar 1,8 kilograme și va 
călători spre Marte ataşat de puntea 
roverului Perseverance, relatează BBC.

Inginerii NASA au petrecut două săptămâni pentru a se 
asigura că roverul şi elicopterul sunt bine fixaţi în conul din 
vârful rachetei.

Compania americană vrea să demonstreze că poate opera 
zboruri în atmosfera rarefiată a Planetei Roșii.

Locuitorii antici ai Patagoniei
 se adaptau schimbărilor 

sezoniere, dar și climatice

Prima aeronavă care ar 
putea zbura pe altă planetă 

este la fel de mare ca 
un chihuahua



1915 - S-a 
născut Gellu 
Naum, poet, 
prozator şi 
dramaturg ,  
c o n s i d e r a t  
c e l  m a i  
i m p o r t a n t  
reprezentant 
r o m â n  a l  
c u r e n t u l u i  
suprarealist. 
1921 - A fost creată Curtea Internaţională de Justiţie de 

la Haga
1930 - S-a născut Pierre Bourdieu, unul dintre cei mai 

importanţi filosofi şi sociologi contemporani. (d. 23 
ianuarie 2002)
1936 - S-a născut creatorul de modă Yves Saint 

Laurent, considerat ca fiind unul dintre cei mai mari 
designeri din secolul 20. (d. 1 iunie 2008)
1943 - A încetat din viaţă, la Viena, arhitectul Horia 

Creangă (nepotul lui Ion Creangă). (n.1892)
1993 - S-a declanşat greva minerilor din Valea Jiului
2001 - Fostul suveran al României, Mihai I, a cerut 

retrocedarea Castelului Peleş, precum şi a altor imobile 
din jurul castelului, ca şi o serie de terenuri virane din 
judeţul Prahova
2003 - A încetat din viaţă actriţa Marie Trintignant: 

"Strigătul mătăsii", "Pădurea ucigaşă", "Lunga noapte de 
dragoste" (n. 21 ianuarie 1962)
2008 - A avut loc o eclipsă totală de Soare, vizibilă în 

România ca eclipsă parţială.
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Sâmbătă 1 August 2020

07:30 Politică şi delicateţuri 08:30 
Romania construită 09:30 Şah-mat 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Vedeta populară 14:00 Telejurnal 
14:30 Ora regelui 15:30 America 
necunoscută 16:30 Cooltura 17:00 
Lumea azi 17:30 Banii tăi 18:00 
I z o l a ţ i  î n  R o m â n i a  1 8 : 3 5  
Teleenciclopedia 20:00 Telejurnal 
21:10 Astă seară dansăm în familie 
23:00 Aventur i le căpitanului  
Alatriste 00:00 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 1 August

La începutul zilei 
este posibil să aveți 
d i f i c u l t ă ț i  d e  
concentrare. Vă sfătuim 
să evitați discuțiile în 
c o n t r a d i c t o r i u  c u  
partenerul de viață. 
Puteți petrece seara 
împreună cu prietenii.

Se pare că aveți o 
mulțime de probleme 
de rezolvat și sunteți 
tentat să vă ocupați de 
mai multe în același 
timp. Dacă vă pripiți, 
riscați să faceți greșeli 
care să vă coste mai 
mult.

Te n s i u n i l e  d i n  
familie, cauzate de 
dificultăți financiare, 
pot conduce astăzi la 
discuții aprinse cu o 
rudă mai în vârstă. Vă 
recomandăm să nu 
vă ambalați! Odihniți-
vă mai mult!

Este posibil să nu 
a v e ț i  s u f i c i e n t ă  
răbdare și nici energia 
necesară pentru a 
duce la bun sfârșit 
ceea ce ați început. 
Nu este momentul să 
v ă  a s u m a ț i  n o i  
responsabilități.

Aveț i  șanse de 
r e u ș i t ă  p e  p l a n  
profesional, dar s-ar 
putea să fiți nevoit să 
munciți mai mult, pentru 
a rezolva o complicație 
neprevăzută. Fiți mai 
a ten t  la  dor in țe le  
partenerului de viață!

D i m i n e a ț ă  s e  
întrevăd mai multe 
drumuri scurte și s-ar 
putea să fiți nevoit să 
f a c e ț i  c â t e v a  
cumpără tur i .  Dacă 
circulați cu mașina, vă 
recomandăm să fiți 
foarte atent și să nu vă 
grăbiți.

Este posibil să fiți 
irascibil și nu vă aveți 
răbdare pentru a 
finaliza o lucrare care 
este deja în întârziere. 
Vă recomandă să nu 
vă pripiți, pentru că 
riscați să stricați și ce 
ați făcut până acum.

S-ar putea ca o 
persoană apropiată să 
vă solicite un sfat sau un 
ajutor într-o chestiune 
urgentă. Aveți ocazia să 
vă achitați de o obligație 
morală, așa că vă 
recomandăm să nu vă 
eschivați.

În plan profesional, 
dorința de afirmare vă 
motivează să faceți 
eforturi susținute. Azi 
vă sfătuim să fiți 
prudent și să evitați 
s u p r a s o l i c i t a r e a ,  
pentru că nu sunteți în 
cea mai bună formă.

BERBEC

Este posibil să aveți 
o discuție aprinsă cu 
partenerul din cauza 
problemelor prioritare 
ale căminului. După 
amiaza este indicat să 
consumați excesul de 
e n e r g i e  î n t r - o  
activitate casnică.

A v e ț i  o  m a r e  
p u t e r e  d e  
concentrare, ceea ce 
vă poate ajuta mult la 
locul de muncă sau în 
afaceri. Ar fi bine să 
acordați mai multă 
atenție unei persoane 
vârstnice din anturaj.

Dacă trebuie să 
călătoriți, vă sfătuim 
să fiți prudent, pentru 
că sunteți predispus 
la accidente. Nu este 
o zi bună pentru 
întâlniri de afaceri, din 
cauză  că  s imțu l  
practic este diminuat. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Blondele de la drept 11:45 
Povestea unui campion  14:30 
Click - Zapând prin viață 16:45 
Cavalerii Shaolin 19:00 Ştirile 
Pro Tv - Sport ● Vremea 20:00 
Ben-Hur 22:30 Falsez pentru 
tine 23:45 Videochat 00:15 O 
luptă personală 5 02:00 
Blondele de la drept 03:30 Jack 
și Jill 05:00 Falsez pentru tine

07:00 Observator 09:30 Te 
cunosc de undeva - (re-run) 
13:00 Observator 13:30 B.D. la 
munte ș i  la  mare 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:00 Chefi la cuțite - (re-run 
sezon 5) 23:00 Șase zile, șapte 
nopți 01:00 In ape adanci 03:00 
Observator 04:00 Sacrificiul 
06:00 Observator - Sport/Meteo

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 11:00 Sport, dietă şi o vedetă 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevăru lu i  15 :00  
Roventura 16:00 Puterea dragostei 
18:00 Știrile Kanal D 19:00 Puterea 
dragostei  20:00Se strigă darul 
22:00 Bravo, ai stil! 00:00 Știrile 
Kanal D 01:00 Roventura 02:00 
Puterea dragostei 04:30 În 
căutarea adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:30 Chef Dezbrăcatu' 11:00 
Secrete de stil 11:30 Cu lumea-
n cap 14:00 Zestrea domniței 
Ralu 16:00 Pentru patrie - 
Partea a II-a 18:00 Focus 18 
19:00 Trăsniți 20:00 Ori la bal, 
ori la spital 22:30 Razbunarea 
gemenilor 00:00 Păcală 03:00 
Pentru patrie - Partea a II-a 
05:30 Cu lumea-n cap

08:45 A saptea calatorie a lui 
Sinbad 10:45 La bloc 13:00 
Murder, She Baked: A Plum 
Pudd ing  Mys te ry  14 :45  
Misterul din florărie 16:30 
Snoopy și Charlie Brown: 
Filmul Peanuts 18:15 La bloc 
20:30 Marțianul 23:15 Monstrul 
din Marea Bering 01:00 
Marțianul 03:30 Monstrul din 
Marea Bering 05:00 La bloc

07:30 România…în bucate 08:30 
Generaţia Fit 09:00 Armăsarul 
sălbatic 10:00 Mic dejun cu un 
campion 11:00 D'ale lu' Mitică 12:00 
Descălecaţi în Carpaţi 12:30 Cap 
compas 13:00 Gala Umorului 15:00 
Femei de 10, bărbați de 10 17:00 
Zile cu stil 17:30 MotorVlog 18:00 
Memorialul Durerii 19:00 Telejurnal 
20:10 Mireasă și prejudecată 22:10 
Dragoste și sânge 00:00 MotorVlog 
00:30 Zile cu stil

08:20 Deasupra tuturor 09:55 
După nuntă 11:40 Contagion: 
Pericol nevăzut 13:20 Copoi de 
Hollywood 15:10 Think Like a 
Dog 16:35 Turistul 18:15 Iubit de 
împrumut 20:00 Urma scapă 
turma 21:55 Motivat să ucidă 
23:45 Zi de naștere mortală 2 
01:20 Cod de acces: Swordfish 
02:55 Contagion: Pericol 
nevăzut 04:40 Urma scapă 
turma

Redacţia ISSN: 1843-4037
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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 

1 August

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 
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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Adunarea Generală din 
cadrul Ligii Profesioniste de 
Fotbal s-a încheiat, iar 
cluburile din Liga 1, prin 
intermediul reprezentanților, 
și-au exprimat punctul de 
vedere cu privire la finalul 
acestui sezon.

Cinci echipe din play-out-ul 
Ligii 1 (Viitorul, Sepsi, Poli Iași, 
Hermannstadt și Chindia) nu 
au fost de acord ca sezonul să 
meargă mai departe de data 
de 5 august. În play-off, 
lucrurile sunt lămurite, 3 
august fiind data limită la care 
LPF trebuie să comunice 
echipele participante în cupele 
europene.

Rămâne de văzut ce 
decizie va lua Comitetul 

Executiv al FRF, pe data de 3 
august, referitor la soarta 
meciurilor din play-out. În mod 
normal, CEx-ul ar trebui să se 
supună majorității, iar dacă va 
fi așa, cel mai afectat club va fi, 
fără îndoială, Dinamo, care a 
rămas cu șapte restanțe și 
ocupă un loc retrogradabil.

Dacă nu va mai avea timp 
să dispute meciurile rămase, 
există posibilitatea ca echipa 
lui Gigi Mulțescu să piardă 
toate meciurile rămase la 
”masa verde”, cu 0-3.

Cât despre noul format al 
Ligii 1, acesta va fi decis după 
ce actualul sezon se va 
încheia.

Justin Ştefan, despre 
prelungirea play-out-ului din 

Liga 1
Dinamo are nu mai puţin de 

4 meciuri amânate, după ce la 
club au fost depistate mai 
multe cazuri de coronavirus şi 
astfel ar avea şansa să-şi 
dispute restanţele.

Barajul pentru retrogradare 
/ promovare se va disputa, în 
noul scenariu, pe 21 august.

"Pentru a putea juca toate 
meciurile lui Dinamo trebuie să 
prelungim play-out-ul până la 
18 august, iar barajul să se 
joace la 21 august.

Decizia trebuie aprobată de 
FRF, în Comitetul Executiv sau 
un Comitet de Urgență, vom 
vedea ce decizie vor lua.", a 
declarat Justin Ştefan.

SPORT

Mirko Pigliacelli, portarul titular al Universității Craiova, a 
avut posibilitatea de a reveni în Italia în vară, dar a decis să 
refuze.

Danilo Caravello, agentul portarului susține că Mirko 
Pigliacelli se concentrează doar pe câștigarea titlului cu 
Universitatea Craiova și pe participarea în preliminariile 
Champions League, fără să mai ia în calcul o despărțire de 
formația din Bănie.

Mirko Pigliacelli vrea să rămână la Craiova
”Mirko Pigliacelli este la câteva zile de câștigarea titlului cu 

Universitatea Craiova, ceea ce ar fi o performanță fantastică, 
ar fi ca și cum Atalanta sau Lazio ar câștiga titlul în Serie A.

El vrea să închidă cercul început în urmă cu doi ani, care a 
dus la câștigarea Cupei României, la participările în 
preliminariile Europa League, iar acum vrea să joace în 
Champions League”, a anunțat Danilo Caravello, la Radio 
Musica Television.

Universitatea Craiova are nevoie de patru puncte în 
ultimele două etape, când întâlnește Astra Giurgiu, vineri, și 
CFR Cluj, luni, pentru a obține titlul în Liga 1.

Mirko Pigliacelli a fost portarul titular al Universității 
Craiova în ultimii doi ani, de când a venit în fotbalul românesc, 
singura perioadă de absență din primul ”11” fiind în toamna lui 
2019, când a fost exclus din lot în urma unui conflict cu 
antrenorul Victor Pițurcă.

Ionel Dănciulescu a anunțat că un nou protocol medical va 
fi realizat pentru sezonul viitor al Ligii 1, ce va debuta în ultima 
săptămână a lunii august, pe 22 sau 29, data finală urmând a fi 
stabilită de FRF.

Oficialul clubului Dinamo recunoaște că protocolul folosit 
pentru reluarea Ligii 1 în iunie a avut mai multe probleme și 
reglementări interpretabile, care, cel mai probabil, vor fi 
înlocuite din sezonul viitor, pentru evitarea situațiilor din ultima 
perioadă, când gestionarea cazurilor de COVID-19 de la 
echipe au fost gestionate diferit.

Un nou protocol pentru Liga 1 din sezonul viitor
”În sezonul următor, din ce am înțeles și eu, protocolul va fi 

altul. Și acest protocol care a fost în acest sezon are anumite 
lacune și anumite lucruri care sunt interpretabile.

Pe noi (n.r. Dinamo), ce ne-a dat înapoi, a fost atunci când 
magazinerul a fost depistat pozitiv dar nu a intrat în contact cu 
jucătorii. Am stat cinci zile în izolare.

Regulamentul și protocolul medical trebuie îmbunătățit din 
multe puncte de vedere. Din sezonul următor, cine va fi 
depistat pozitiv va rămâne în izolare, iar echipa va continua 
bunul mers al lucrurilor. Testele se vor face din șapte în șapte 
zile”, a anunțat Ionel Dănciulescu, la Fotbal Club, de la Digi 
Sport.

Dinamo a fost una dintre echipele din Liga 1 cu cele mai 
mari probleme cauzate de pandemie, având 21 de cazuri 
confirmate în club și fiind carantinată în urma unei decizii a 
DSP. După mai bine de două săptămâni de pauză, cu Gigi 
Mulțescu la debutul pe banca tehnică, Dinamo va juca cu FC 
Voluntari duminică, de la ora 21:30.

Până pe 18 august, când va fi stabilită, cel mai probabil, 
data limită pentru încheierea play-out-ului, Dinamo mai are de 
disputat, pe lângă jocul de la Voluntari, alte șase partide, cu 
Chindia (2 partide), Hermannstadt (2 partide), Sepsi și Viitorul.

Portarul Universității 
Craiova a refuzat ofertele

 din Italia

Protocolul medical va fi 
modificat pentru ediția viitoare

 a Ligii 1! ”Au fost multe 
lacune, va fi altul”

Antrenorul formaţiei Sepsi OSK Sfântu 
Gheorghe, Leo Grozavu, a afirmat, joi, într-o 
conferinţă de presă, că actuala ediţie a Ligii I de 
fotbal este bulversată de cazurile de COVID-19 
apărute şi că programul echipei sale este cu totul 
"dat peste cap".

"Am sperat mult de la acea finală, am crezut 
că vom da totul, dar nu am văzut acel lucru. Şi 
partida de la Voluntari ne-a prins într-un moment 
total nefavorabil, nu am reuşit să ne refacem 
mental, am făcut o partidă modestă din toate 
punctele de vedere. Dar şi pe fondul lipsei unui 
lot de jucători care să poată susţine meciuri din 
trei în trei zile.

Sperăm să se încheie odată acest sezon. Mai 
sunt două jocuri, sper să găsim resursele 
necesare, să ne motivăm, să ne mobilizăm şi să 
scoatem maximum. Este un campionat total 
bulversat. Nu suntem doar noi în situaţia asta, 
dar suntem la mâna televiziunilor, noi trebuie 
doar să executăm. Mi se pare că nimeni nu se 
gândeşte la sănătate jucătorilor, la sănătatea 

mentală, pentru că e inuman să joci din trei în trei 
zile.

Nici nu ştii dacă joci. Noi pentru această 
deplasare, am avut vreo trei discuţii cu liga, nu ai 
cum să-ţi faci un program. Totul e dat peste cap, 
dacă ne plângem şi aşa nu ne înţelege nimeni. 
Noi vrem să facem spectacol de calitate dar e 
dificil", a declarat Grozavu.

Leo Grozavu vs Gică Hagi
Referitor la partida cu FC Viitorul Constanţa, 

din cadrul etapei a 13-a a play-out-ului Ligii I, 
tehnicianul a lăudat prestaţiile de până acum ale 
adversarei: "Întâlnim echipa de pe primul loc şi 
nu cred că mai e nevoie de nicio prezentare. E o 
echipă ce a demonstrat că e valoroasă, şi în 
acest an prin seriozitate meritau să fie în play-off. 
Indiferent de numele pe care Gică Hagi le 
introduce pe teren, îţi pun probleme.

Îi cunosc foarte bine, încearcă să se impună 
pe teren, cu jucători de calitate. Pe noi ne 
interesează ce facem noi, e o partidă dificilă. 
Pentru Sepsi a fost un sezon special şi jucătorii 
noştri se pare că au pierdut concentrarea sau cel 
puţin asta au arătat în ultimele jocuri.

Eu îmi doresc să terminăm cu capul sus acest 
sezon şi să putem să ne liniştim, să facem o 
strategie diferită. Chiar dacă prin Cupa 
României am mai salvat din nereuşitele acestui 
sezon, pentru mine, tot o dezamăgire rămâne".

Partida FC Viitorul Constanţa - Sepsi OSK Sf. 
Gheorghe, din cadrul etapei a 13-a a play-out-
ului Ligii I, se va disputa sâmbătă, de la ora 
19:00, la Ovidiu.

Cinci cluburi din play-out au votat ca sezonul 
să nu fie prelungit! Când află Dinamo dacă 

pierde meciurile la ”masa verde”

Leo Grozavu e un car de nervi. 
Ce l-a supărat pe antrenorul de la Sepsi. 

"Nu suntem doar noi în situația asta"
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