
* Potențialii investitori, 
după ce vor urma cursurile de 
antreprenoriat, vor putea 
accesa maxim 200.000 de 
e u r o / p r o i e c t ,  s p r i j i n u l  
f i n a n c i a r  f i i n d  1 0 0 %  
nerambursabil!

În ședința Executivului din 
data de  31 iulie a fost aprobat 
Programul Naţional  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul 
rural, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020. 

(Continuare  în  pagina  4)

M a s c a  
t r e b u i e  
purtată și pe 
s t r a d ă  î n  
Alexandr ia,  
Roșiori i  de 
Vede, Turnu 
M ă g u r e l e ,  
V i d e l e  ș i  
Z i m n i c e a !  
C o m i t e t u l  
J u d e ţ e a n  
pentru Situaţii 

de Urgenţă Teleorman a stabilit ca în zonele aglomerate din municipiile și orașele 
din județ masca de protecție să devină obligatorie!

(Continuare  în  pagina  2)

Edilii s-au grăbit atunci când au decis închiderea 
teraselor la ora 22:00, exact ca fata mare la măritat. După 
pierderi uriașe în ultimele luni, restaurantele primesc 
acum o nouă lovitură. Acestea trebuie să-și suspende 

activitatea la ora 22:00 în cursul săptămânii și la ora 
23:00 în weekend. În ciuda numărului extrem de mic de 
cazuri înregistrat la nivelul județului Teleorman, 
reprezentanții Comitetului pentru situaţii de urgenţă din 
județ au decis să aplice această regulă aberantă, de 
parcă virusul acționează doar după ora 22:00.

” Administratorii societăților comerciale care 

organizează evenimente private (nunți, botezuri, 
aniversări și alte asemenea) vor lua măsuri ca aceste 
evenimente să se desfășoare în intervalul orar 08,00 – 
22,00 în zilele de luni până vineri și în intervalul orar 08.00 

– 23.00 în zilele de sâmbătă și duminică și pentru 
monitorizarea 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. 

(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 
4.8351 lei

($) 1 USD
4.1131 lei

1 XAU 
260.8073 lei

(£) 1 GBP 
5.3685 lei

(Gramul
de aur)
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De la 1 septembrie

Finanțare de 30 milioane euro 
pentru înființarea de întreprinderi 

sociale în mediul rural! 

Fermierii pot 
cumpăra tractoare 
românești produse
 la Reghin, în rate, 

fără avans sau 
dobândă!

Închiderea tereselor 
la ora 22:00, o aberație tipic românească

În Teleorman, masca de protecție 
trebuie purtată și pe stradă

Fii cu un pas 
înaintea hoților



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
În cadrul acestor evenimente sunt interzise 

interacțiunile fizice de tip joc, dans”, se arată 
într-o informare a Comitetului Județean pentru 
Situații de Urgență Teleorman.

Întrebarea normală este ”nu cumva se va 
aglomera și mai tare lumea până la ora 22”?

Patronii de restaurante și terase s-au 
pregătit și au investit bani pentru a limita 
răspând i rea v isuru lu i .  Sunt  puț ine  
restaurantepe raza județului în care să nu 
existe material dezinfectant, ospătari cu măști 
și mănuși, mese distanțate, șamd.

Măsura de închidere a teraselor, barurilor și 
cluburilor la ora 22.00/23.00 va avea un 
impact devastator pentru economie. În curând 
patronii nu-și vor mai putea angajații, furnizorii 
și dările la stat.

Mai mult decât atât, nici măcar acum, edilii 
nu se gândesc să-i ajute pe cei afectați prin 
reducerea taxelor pentru terase, prin 

suspendarea taxei de promovare sau prin 
acordarea de facilități fiscale.

Cu toții suntem de acord că este necesar să 
respectăm regulile, să păstrăm distanța și să 
purtăm mască de protecție, dar de aici până la 
falimentarea unor afaceri este cale lungă.

Poate este momentul ca primarii care au 
luat această măsură să facă schimb cu 
patronii de restaurante, măcar pentru câteva 
luni. Cei din urmă să devină funcționari, să 
lucreze mai puține ore pe aceeași bani, iar 
ceilalți să-și vadă afacerile năruite de 
incompetența și zelul unora.

Trebuie să fim înțelepți, să fim precauți, dar 
nici să luăm măsuri care oricum nu au nici o 
eficiență în lupta anti-covid. Singura măsură 
cu adevărat eficientă, și o demonstrează cei 
din Italia, Franța, Germania sau Austria, este 
efectuarea de teste. Cu cât testăm mai mulți 
români, cu atât putem scăpa mai repede de 
această pandemie.

RoditorFoodMarket.ro este o platformă nouă pentru vânzarea 
online a produselor băcăniilor și a altor mici afaceri ale 
producătorilor locali. Antreprenorii se pot înscrie gratuit până pe 30 
august.

Conform ultimelor studii, peste 60% dintre români spun că vor 
cumpăra mai multe produse locale la momentul revenirii la normal 
după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia de Coronavirus.

În acest context a fost lansat RoditorFoodMarket.ro, care „își 
dorește să devină un program național de promovare a noului val 
de producători români și agricultură contemporană care să 
valideze eforturile antreprenorilor, dar, și mai important, să dea 
curaj altora să meargă pe acest drum cu misiune pentru economia 
și comunitățile locale”, potrivit unui comunicat.

RoditorFoodMarket.ro este gândit pe mai multe secțiuni, iar 
producătorii/antreprenorii se pot înscrie gratuit în mai multe 
categorii: fructe și legume, băuturi (vin, bere artizanală, suc), 
produse de băcănie (conserve, carne & mezeluri, miere și produse 
din miere), lactate și brânzeturi, dulciuri și panificație, accesorii și 
decorațiuni (accesorii masă, plante și flori), toate cu design local. 
De asemenea, pe platformă se pot înscrie băcănii și alte mici 
afaceri care reprezintă producători.

„După o experiență de doi ani și organizarea a 15 ediții de 
Mezanin Market prin care am reușit să construim o comunitate de 
aproximativ 100 de antreprenori locali ne-am dat seama de energia 
și potențialul de dezvoltare ale unui nou profil de antreprenor – 
tânăr, cu business plan pentru viitor, dornic să dezvolte responsabil 
afacerea. De aceea am gândit RoditorFoodMarket.ro. Încă de la 
început ne-am concentrat eforturile în susținerea antreprenorilor 
locali și a agriculturii contemporane. Pentru că ne-am dorit să 
rămânem în continuare în avangarda dezvoltării sustenabile și a 
investițiilor locale, am gândit RoditorFoodMarket.ro”, spune Silvia 
Floareș, inițiatoarea proiectului.

Producătorii se pot înscrie gratuit pe platformă până pe 30 
august (apoi vor continua punctual) și vor fi validați anterior 
acceptării pe platformă.

„Pentru că ne dorim să susținem antreprenori locali cu valori 
contemporane”, a explicat Floareș.

Între cei 14.800 de producători „eco” înregistraţi într-un studiu 
recent la Ministerul Agriculturii, 76% sunt persoane fizice, iar 
producţia lor se bazează pe 2-3 bovine sau câţiva stupi sau solarii 
de legume construite pe câte 1.000 de metri pătraţi.

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

Închiderea tereselor 
la ora 22:00, o aberație tipic românească

În Teleorman, masca de protecție trebuie 
purtată și pe stradă

(urmare  din  pagina  1)
În Municipiul Alexandria se 

instituie obligativitatea purtării 
măștii de protecție (mască de 
unică folosință, eșarfă sau a 
or icărui dispozit iv care 
acoperă nasul  ș i  gura 
confecționate din diverse 
materiale textile, fabricate 
industrial sau artizanal) în 
intervalul orar 07:00 – 12:00 și 
18:00 – 22:00 pe strada 
Libertății pe tronsonul cuprins 
între strada Ion Creangă și 
strada București.

În Municipiul Roșiori de 
V e d e  s e  i n s t i t u i e  
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 industr ial sau 
artizanal) în intervalul orar 
07:00 – 12:00 și 18:00 – 22:00 
pe s t rada Rahovei  pe 
tronsonul cuprins între strada 
A. I. Cuza și strada Dunării.

Î n  Mun ic ip iu l  Tu rnu  

M ă g u r e l e  s e  i n s t i t u i e  
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 industr ial sau 
artizanal) în intervalul orar 
07:00 – 12:00 și 18:00 – 22:00 
pe bulevardul Independenței 
pe tronsonul cuprins între 
strada Republicii și strada 1 
Mai.

În Orașul  Videle se 
instituie obligativitatea purtării 
măștii de protecție (mască de 
unică folosință, eșarfă sau a 
or icărui dispozit iv care 
acoperă nasul  ș i  gura 
confecționate din diverse 
materiale textile, fabricate 
industrial sau artizanal) în 
intervalul orar 07:00 – 12:00 și 
18:00 – 22:00 pe strada 
Lipscani pe tronsonul cuprins 
între strada Republicii și 
șoseaua Giurgiului.

În Orașul Zimnicea se 
instituie obligativitatea purtării 

măștii de protecție (mască de 
unică folosință, eșarfă sau a 
or icărui dispozit iv care 
acoperă nasul  ș i  gura 
confecționate din diverse 
materiale textile, fabricate 
industrial sau artizanal) în 
intervalul orar 07:00 – 12:00 și 
18:00 – 22:00 pe strada Mihai 
Vitezul pe tronsonul cuprins 
între strada Ștefan cel Mare și 
strada Romană.”.

D e  l a  m ă s u r i l e  
reglementate prin prezenta 
hotărâre se sunt exceptate 
următoarele categorii de 
persoane:

a) copii cu vârsta mai mica 
de 5 ani;

b )  Pe rsoane le  ca re  
desfășoară activități fizice 
intense și / sau în condiții de 
muncă solicitante, cum sunt 
temperaturile ridicate sau 
umiditatea crescută.”

Cei care nu respectă 
aceste prevederi vor fi 
amendați!

Claudiu DUMITRACHE

Polițiștii din cadrul Compartimentului de 
Prevenire a Criminalității au desfășurat activități 
de informare a cetățenilor cu privire la furturile 
din locuințe și tâlhării, activitățile fiind realizate 
prin introducerea în cutiile poștale a unor pliante 
și broșuri cu recomandări preventive și prin 
discuții cu cetățenii din municipiul Alexandria.

O nouă metodă de furt: “furtul prin 
împrietenire” a început să facă victime. Hoții își 
aleg atent victimele, pretinzând că le cunosc și, 
sub diferite pretexte ajung în locuința acestora 
și le deposedează de sumele de bani pe care le 
dețin.

Un astfel de caz s-a petrecut acum câteva 
zile în municipiul Alexandria.

Un bărbat din municipiu a fost abordat pe 
stradă de o persoană necunoscută, de sex 
masculin care i-a câștigat încrederea 
pretinzând că este fiul unui prieten de-al său și 
are nevoie de o sumă de bani cu împrumut și 
astfel au mers împreună la domiciliul persoanei 
vătămate.

Când au ajuns în apartament, persoana 
vătămată a mers în locul în care își ținea 
economiile și i-a dat bărbatului suma de 100 lei. 

Infractorul i-a distras atenția bărbatului cerând 
un pahar cu apă și, în timp ce gazda a mers la 
bucătărie pentru a-l aduce, i-a sustras suma de 
2200 lei și a părăsit locuința.

Pentru a nu deveni ținta hoților, poliția vă 
recomandă să evitaţi să păstraţi în locuinţă 
sume mari de bani sau bunuri de valoare.

Mai mult, trebuie să acordaţi maximă atenţie 
persoanelor străine care pretind că vin din 
partea unor membri ai familiei sau alte rude. Nu 
le permiteţi pătrunderea în locuinţă. Nu primiţi 
pachete şi mai ales nu daţi bani unor astfel de 
persoane.

Nu permiteți accesul în locuință a celor care 
vin să prezinte diverse “promoții”, campanii în 
scop caritabil , care pretind că vor să dea de 
pomană unor rude decedate sau că reprezintă 
diverse instituții dar nu se pot legitima.

Nu “schimbaţi” bani necunoscuţilor, există 
riscul de a fi înşelaţi .

Nu primiţi în locuinţă vânzători ambulanţi sau 
ghicitoare. Vă puteţi trezi fără bani sau bunuri.

Activitățile vor continua și în zilele 
următoare.

C.D.

Fii cu un pas înaintea hoților

Producătorii 
locali se pot înscrie gratuit 

pe RoditorFoodMarket.ro
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Negocirile dintre reprezentanții PNL și USR-
PLUS sunt oficial închiate, au anunțat liderii 
formațiunilor, apreiciind că s-au făcut 
compromisuri de fiecare parte, pentru acest 
obiectiv comun de a-i învinge pe cadidații PSD:

„Bătaia de joc la adresa bucureştenilor 
trebuie să ia sfârşit”, au spus la unison atât 
candiatul Nicușor Dan, cât și liderii USR și PNL.

Protocolul semnat de reprezentanții celor 
trei partide mai prevede că majorităţile 
constituite în urma alegerilor din acest an din 
Bucureşti vor susţine, pe baza principiului 
parităţii, pentru poziţiile de viceprimari, şapte 
viceprimari din partea PNL şi şapte viceprimari 
din partea Alianţei USR-PLUS.

L i d e r u l  P N L ,  
Ludovic Orban a 
s u b l i n i a t  c ă  
Bucureştiul trebuie 
guvernat de oameni 
c a r e  i u b e s c  
Bucureştiul.

„Avem de o veste 
b u n ă  p e n t r u  
bucureşteni. Dreapta 
m o d e r n ă ,  p r o -
europeană s-a unit 
într-un proiect comun 
pentru Bucureşti. După săptămâni de discuţii, 
de analize, de evaluări, partenerii din USR-
Plus, împreună cu noi cei din PNL am hotărât că 
împreună putem să oferim un viitor mai bun 
pentru Bucureşti şi o viaţă de calitate mai bună 
pentru fiecare bucureştean. Proiectul care ne-a 
unit este proiectul care trebuie să pună capăt 
modului lipsit de profesionalism și modului 
dezastruos în care a fost guvernat Bucureştiul 
(…)”, a comentat Orban.

Liderul USR, Dan Barna a apreciat că 
definitivarea negocierilor reprezintă o zi istorică 
pentru Capitală

„După multe discuții și negocieri, aceasta 

este o zi istorică pentru Capitală, pentru că am 
înțeles f iecare că trebuie să facem 
compromisuri pentru a ajunge la înțelegere. În 
23 februarie am pus o fotografie cu Nicuşor Dan 
şi Vlad Voiculescu în care încercam să îi 
conving ce grozav ar fi să preia o astfel de 
echipă Bucureştiul. Sunt convins că această 
opţiune reală, credibilă, profesionistă va 
convinge bucureştenii că avem o alternativă şi 
o metodă de a scoate definitiv PSD de la 
Bucureşti. Cine nu susţine această echipă o 
susţine pe Gabriela Firea (…)”, a spus Barna.

Canadiatul comun al PNL și Alianței USR-
PLUS, Nicuşor Dan le-a mulțumit atât 
reprezentanților PNL cât și liderilor USR-PLUS, 

apreciind că el este în 
măsură să salveze 
Bucureștiul de PSD.

„ V r e a u  s ă  
mulţumesc PNL, USR 
ş i  P L U S  p e n t r u  
sus ţ inea  mea la  
Primăria Capitalei. 
Știu că nu a fost ușor 
pentru cele trei partide 
s ă  s u s ț i n ă  
cand ida tu ra  mea 
indepenedentă. De 

azi, candidatura mea susținută de PNL și USR-
PLUS devine oficială. Sunt bucuros că cele trei 
partide au reuşit să aibă o echipă comună de 
candidaţi şi la sectoare. În politică este 
important să asculţi ce vor oamenii pe care tu 
vrei să îi reprezinţi. Există o majoritate mare de 
oameni în Bucureşti care spun că oraşul se 
îndreaptă într-o direcţie greşită şi care ne spun: 
„Veniţi să ne salvaţi de PSD!” (…)  Vreau să-i 
rog pe colegii de la organizaţii să treacă peste 
asperităţi şi să creadă în proiectul mare care 
este construirea unui Bucureşti. Un oraș în care 
te mişti mai bine, câltigi mai bine și trăiești mai 
bine”,  a spus Nicușor Dan.

PNL și PSD au înregistrat o ușoară creștere în opțiunile 
electorale în luna iulie, potrivit barometrului lunar realizat de 
IMAS la comanda Europa FM.  A treia forță politică este 
alianța USR PLUS, măsurată pentru prima dată ca atare. Pro 
România și UDMR partidele care ar intra în Parlamen, în timp 
ce PMP și ALDE ar rămâne în afară.

Astfel, PNL este cotat în iulie cu 33,4% din opțiunile 
electorale, în creștere cu 0,8% față de luna precedentă, când 
înregistra 32,6 procente.

PSD, în schimb, crește ceva mai mult, de la 21,9% în iunie 
la 23,4% acum – un nivel mediu la care s-a aflat în ultimele 
luni.

Alianța USR PLUS este creditată cu 17,2%, o ușoară 
scădere față de măsurătoarea separată de luna trecută, când 
USR avea 12,3%, iar Plus – 5,8%.

Pro România , partidul lui Victor Ponta, are o descreștere 
de peste un punct procentual, cu un scor  9,7% din 
potențialele voturi, față de peste 11%., cât a avut în 
precedentele două sondaje. 

Un salt semnificativ a înregistrat UDMR, de la 3,4% la 
5,6%.

În schimb, PMP, partidul înființat de Traian Băsescu, a 
scăzut sub pragul electoral, la 3,9% în această lună, față de 
4,7% în iunie.

ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, se 
află la coada clasamentului, după ce a scăzut la 3,4%.

Premierul Ludovic 
O r b a n  a  d e c l a r a t  
duminică seară la B1 TV 
că ”în ultima săptămână 
pare că suntem pe plafon 
(cu numărul de infecții noi 
– n.red.). Sper ca datele 
pe care le avem să indice 
o limitare a numărului de 
persoane infectate”. El a 
denunțat și o campanie 
de dezinformare cu 
”obiectiv politic”, creată într-un laborator și care e comună în 
mai multe țări europene.

Întrebat despre imaginile de pe litoral, cu mii de turiști care 
nu respectă regulile de prevenție, premierul a spus că ”sunt și 
lucruri bune, și lucruri rele. În primul rând, este bine că există 
activitate turistică importantă, că sunt mulți turiști care merg 
pe litoral. Ce îmi doresc e o respectare mai riguroasă a 
regulilor de protecție sanitară. Acesta este lucrul pe care mi-l 
doresc și, de altfel, am și luat câteva decizii în acest sens”.

El a mai spus că soluția pentru a preveni creșterea 
numărului de infecții este respectarea regulilor simple de 
distanțare și igienă.

”Numărul de restricții e destul de mic, totuși. În afară de 
restaurante, teatre, cinematografe și evenimente, restul 
restricțiilor s-au ridicat”, a mai spus premierul.

”Campania de dezinformare are același scenariu în mai 
multe țări europene, pare că e gândită în același laborator. 
Scopul urmărit e de a-i determina pe oameni să nu respecte 
regulile. Asta duce la creșterea numărului de infecții și 
provocarea de noi măsuri de constrângere din partea 
guvernului, ceea ce duce la nemulțumirea cetățenilor. Se 
urmărește ruperea încrederii între cetățeni și autorități, e un 
obiectiv politic”, a mai spus premierul.

Barometrul IMAS - Europa FM: 

PNL, în creștere în luna iulie 

Ludovic Orban: ”Campania 
de dezinformare are scenariu 

identic în mai multe țări europene,
 pare că e gândită în același

 laborator”

Premierul Ludovic Orban a 
declarat, luni, referitor la 
intenția PSD de a depune 
moțiunea de cenzură, că 
România are nevoie de un 
guvern cu puteri depline 
pentru a găsi rezolvări la 
problemele provocate de criza 
epidemiologică și economică, 
iar gestul PSD este unul 
electoral.

„România, ca și multe alte 
țări, se confruntă cu o criză 
e p i d e m i o l o g i c ă ,  c u  o  
pandemie. De asemenea, se 
c o n f r u n t ă  c u  o  c r i z ă  

economică aferentă”,  a 
declarat Ludovic Orban.

„Mesajul pe care îl transmit 
este acela că este nevoie de 
guvern învestit cu toate 
pu te r i l e ,  ca re  să  a ibă  
capacitatea să contracareze și 
să găsească soluții pentru 
rezolvarea problemelor grave 
care sunt provocate de crizele 
care s-au suprapus. A veni să 

depui o moțiune de cenzură în 
momentul de față împotriva 
unui guvern care și-a făcut 
datoria mi se pare un gest 
politicianist, care nu are în 

spate niciun fel de motivație 
solidă, ci e un gest electoral 
pentru a arăta militanților că 
PSD face ceva. Cred că 
u l t imul  par t id  care are 
legitimitate să depună o 
moțiune de cenzură este PSD. 
La ora actuală îl consider un 
demers inoportun și împotriva 
interesulu i  Românie i  ș i  
românilor”, a mai spus Orban.

El a menționat că, după 
depunerea  moț iun i i  de  
cenzură, va avea discuții cu 
partidele parlamentare și cu 
parlamentari pentru a le 
prezenta situația din punctul 
său de vedere.

Liderii PSD au discutat în 
ș e d i n ț a  C E x N  d e s p r e  
depunerea unei moțiuni de 
cenzură împotriva Guvernului 
Orban. Președintele interimar 
al partidului, Marcel Ciolacu le-
a transmis liderilor din teritoriu 
că își asumă depunerea unei 
mo ț iun i  de  cenzură  ș i  
adoptarea acesteia de către 
Parlament.

Moțiunea prin care ar putea 
fi demis guvernul Orban ar 
urma să f ie depusă la 
jumătatea lunii august.

Liderii PNL și Alianței USR-PLUS 
au anunțat încheierea oficială a negocierilor

 privind parteneriatul pentru susținerea candidaților
 comuni pentru București

Ludovic Orban, despre moțiunea 
de cenzură anunțată de PSD: Nu are în spate niciun

 fel de motivație solidă, e un gest electoral
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Suma alocată în cadrul Programului 

Operațional Capital Uman 2014 – 2020 este de 
145.320.000 lei, echivalent a 30.000.000 de 
euro la cursul InfoEuro din luna iulie 2020, din 
care contribuția Uniunii Europene este de 
123.522.000 lei, echivalent a 25.500.000 de 
euro, corespunzând unui  procent de 85%, iar 
contribuția națională este de 21.798.000 lei, 
echivalent a 4.500.000 de euro, corespunzând 
unui procent de 15%. 

P r o g r a m u l  d e  g r a n t u r i  p e n t r u  
antreprenoriatul din mediul rural se referă la 
producție, procesare, distribuție, ambalare de 
produse procesate în zona agricolă. 

Secretarul de stat George Scarlat a spus că 
MADR și Ministerul Fondurilor Europene au 
definitivat deja fișa măsurii de finanțare și 
ghidul aferent, iar apelul pentru măsură va fi 
lansat până la 1 septembrie 2020. Durata de 
implementare a Programului Naţional Sprijin 
pentru înființarea de întreprinderi sociale în 
mediul rural este până la data de 31 decembrie 
2023.

Obiectivul Programului Naţional Sprijin 
pentru înființarea de întreprinderi sociale în 
mediul rural constă în înființarea și dezvoltarea 
de întreprinderi sociale, inclusiv întreprinderi 
sociale de inserție, pentru integrarea pe piaţa 
muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile 
și combatere a sărăciei.

Activităţile eligibile în cadrul proiectelor care 
pot fi finanţate prin Programul Naţional Sprijin 

pentru înființarea de întreprinderi sociale în 
mediul rural sunt:

- informarea publicului cu privire la 
programul de formare antreprenorială, precum 
și cu privire la metodologia de selecție a 
grupului țintă și, ulterior, a planurilor de afaceri 
ce vor fi sprijinite;

- selectarea grupului țintă ce va participa la 
acțiunile de sprijin;

- derularea unui program de formare 
antreprenorială și de formare profesională, 
respectiv cursuri de perfecționare, specializare 
în domenii relevante pentru antreprenoriatul 
social;

- selectarea planurilor de afaceri ce vor fi 
finanțate în cadrul proiectului;

-finanțarea proiectelor de afaceri declarate a 
f i  el igibi le și demararea funcționări i  
întreprinderilor ce vor realiza planurile de 
afaceri cu ajutor de minimis în cadrul 
proiectului. 

Vor beneficia de sprijin minim 350 Tineri 
NEET șomeri, cu vârsta cuprinsă între 16-29 
ani, din zona rurală și vor  fi finanțate minim 100 
întreprinderi sociale din zona rurală. 

Valoarea maximă acordată pentru planurile 
aprobate este de 200.000 euro/ plan de afaceri, 
reprezentând maximum 100% din totalul 
cheltuielilor eligibile și se acordă numai 
întreprinderilor înființate de persoanele ale 
căror planuri de afaceri sunt selectate. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Direcția de Sănătate 
Publiică Teleorman în 
l u n a  i u n i e  2 0 2 0  a  
s u p r a v e g h e a t  
u r m ă t o a r e l e  b o l i  
transmisibile: 4 cazuri 
BDA și un caz sifilis și a 
repartizat dozele de 
vaccin către medicii de 
familie pentru Hexavalent (436 doze), ROR (454 doze), 
tetravalent (181 doze), Anti hepahepatită B (450 doze), BCG 
(800 doze), Prevenar 13 (442 doze), dTPa (265 doze).

DSP a efectuat monitorizarea și derularea corectă a 
activităților și acțiunilor la programe și subprograme de către 
medicii nominalizați coordonatori și echipa de la 
compartimentul de supraveghere și control boli transmibile 
epidemiologie: testarea pentru HIV/SIDA- 148 gravide și 10 
persoane la risc și o persoană a fost depistată pozitiv; 4 
focare TBC sunt în supraveghere epidemiologică continuă.

În spitale nu au fost raportate focare de infecții asociate 
activității medicale.

În prima lună a verii s-au autorizat/avizat 12 obiective 
medicale, s-au autorizat din punct de vedere sanitar 3 unități 
sanitare, s-a realizat supravegherea epidemiologică pentru 
pandemie COVID și s-a implementat la nivelul Județului 
Teleorman studiul de seroprevalență, iar prin Laboratorul de 
diagnostic și investigare s-au recoltat 331 probe.

Serviciul control în sănătate publică a verificat 148 unități 
și 32 sesizări, în urma controalelor efectuate fiind aplicată o 
amendă în valoare de 5.000 lei și 6 avertismente.

Totodată, DSP Teleorman a realizat următoarele acțiuni: 
supravegherea  și monitorizarea calității apei potabile 
distribuite populației recoltare de probe apă (rețea)- 30 
probe. A efectuat o notificare privind neconformități ale 
parametrilor de potabilitate ai apei în urma monitorizării și 
două contracte de monitorizare; monitorizarea condițiilor 
igienico-sanitare și recoltare de teste de sanitație din unități 
de procesare și unități de alimentație publică: un număr de 30 
CIS-uri; 4 probe alimentare și un număr de 8  acțiuni; 
monitorizarea indicatorilor specifici privind protejarea 
sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de 
risc în relație cu mediul-16 acțiuni.

Direcția de Sănătate Publică a derulat 8 campanii: 
„Profilaxia infectării cu virusul COVID-19”- 7 acțiuni; „Luna 
națională a informării despre efectele consumului de alcool”- 
10 acțiuni; „Prevenirearăspândirii virusului SRS-Cov2 în 
școlile gimnaziale și licee”- 6 activități; „Protejarea pacienților 
oncologici în perioada pandemiei”- 2 activități; „Noțiuni și 
reguli fundamentale de igienă”- 11 acțiuni; „Stil de viață 
sănătos”- 3  activități.

Cornelia RĂDULESCU

De la 1 septembrie

Finanțare de 30 milioane euro pentru 
înființarea de întreprinderi 

sociale în mediul rural! 

Compania IRUM Reghin 
comercializează tractoare 
românești pe care le produce 
întegral, în cadrul fabricii 
proprii, realizată cu o investiție 
de peste 4 milioane de euro. 
Sunt scoase  la vânzare 
modelele cu motorizare de 86 
CP și 95 CP la prețurile de 
34.500 euro TVA, respectiv 
34.750 de euro, plus TVA, iar 
modelul cu motorizare de 102 
CP la prețul de 34.950 euro 
TVA. Tagro, primul tractor 
românesc produs astăzi în 
România a fost conceput în 
Centrul de Cercetare și 
Dezvoltare pentru Utilaje 
Agricole și Forestiere – IFOR 
Reghin, proprietate a grupului 
de firme Maviprod,  în incinta 
f a b r i c i i  I R U M .  P e n t r u  
tractoarele din gama Tagro 
omologarea europeană RAR 
a fost obținută în aprilie 2019, 
când a început și producția de 
serie.

Producătorul IRUM va 

fabrica și comercializa în 
acest an 300 de tractoare, iar 
în 2021 compania și-a propus 
să producă și să scoată la 
vânzare 500 de tractoare din 
gama Tagro .  Trac to ru l  
TAGRO are t ransmis ie  
mecanică cu 12 viteze și 
inversor, cu posibilitate de 
cuplare 4 x4, este dotat cu aer 
cond i ț ionat  au tomat  ș i  
ventilație cu sistem de filtrare 
a aerului, geam spate cu 
degivrare și scaun operator 
pneumatic cu încălzire. 
Garanția motorului este 
pentru o perioadă de 2 ani, 
respectiv pentru 1.500 de ore 
de funcționare, iar garanția 
tractorului în ansamblul său 
este de 2 ani sau 1.000 de ore 
de funcționare.

Luna trecută, IMUM a 
început producerea a trei noi 
m o d e l e  d e  t r a c t o r  d e  
dimensiuni mai mici, la prețuri 
care variază între 10.000 și 
20.000 de euro, dedicate 

fermelor de familie.
În această perioadă, 

conducerea fabr ic i i  de  
tractoare IRUM Reghin a 
introdus un sistem de vânzări 
prin care să îi ajute pe fermierii 
români să își cumpere mai 
ușor un tractor nou. Astfel, 
fermierii pot achiziț iona 
tractoare românești direct de 
la fabrica din Reghin, în 
rate,fără avans sau dobândă !

”Am dezvoltat pentru 
fermie¬rii români un sistem de 
ofertare cu avans zero, 
dobândă zero și rate direct la 
f a b r i c ă .  C o n s i d e r  c ă  
provocări le vor ț ine de 
identificarea unor variante de 
finanțare cât mai eficiente. Iar 
schimbarea cred că vine din 
creșterea acestui concept de 
a cumpăra local, de a susține 
producător i i  români“ ,  a 
declarat Mircea Oltean, care 
este și CEO al companiei.  

George ZAVERA

România vrea să construiască sisteme de irigații de 6 
miliarde de euro din fondul european destinat relansării 
economice, numit generic NextGenerationEU, a anunțat 
duminică ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș.

”Vom introduce în planul național de relansare 
componenta de irigații, care va fi încadrată la schimbări 
climatice și combaterea secetei. Sunt investiții pe care 
sperăm să le putem negocia cu Comisia Europeană și 
implementa ulterior”, a declarat Boloș la Digi24.

El a spus că guvernul va negocia cu Comisia Europeană 
aceste investiții, dat fiind că cele 33,5 miliarde euro alocate 
României din NextGenerationEU vor fi alocate doar după ce 
Comisia Europeană va aproba planul național de investiții.

”Vor fi proiecte de irigații, drenări, desecări, astfel încât 
aproximativ 3 milioane de hectare de teren să fie valorificate. 
E un buget de 6 miliarde de euro de negociat cu Comisia, 
vorbim de o investiție istorică”, a mai spus Marcel Boloș.

Comisia Europeană va verifica dacă planurile naționale 
ale fiecărui stat membru respectă prioritățile stabilite de liderii 
UE: relansarea economiilor prin investiții care protejează 
mediul și se înscriu în politica de digitalizare.

Din cele 33,5 miliarde euro alocate României, granturi 
nerambursabile vor fi 16,8 miliarde de euro, iar împrumuturile 
rambursabile vor fi de 16,7 miliarde euro.

Fermierii pot cumpăra tractoare românești
 produse la Reghin, în rate, fără avans sau dobândă!

DSP Teleorman:  

Activități și campanii

România vrea să folosească 
6 miliarde de euro din fondurile 

UE pentru combaterea 
schimbărilor climatice ca să

 facă sisteme de irigații

Persoanele care au lucrat in regim de 
telemunca pot primi 2.500 de lei de la Guvern 
pentru achizitionarea de echipamente IT.

Banii se vor acorda la cererea si prin 
intermediul angajatorului, noteaza ziare.com. 
Totodata, Guvernul ar putea sprijini salariul celor 
carora li s-a redus timpul de lucru platit.

Conditia pentru ajutorul de 2.500 de lei este 
ca persoana respectiva sa fi lucrat cel putin 15 
zile lucratoare in regim de telemunca, pe 

perioada Starii de Urgenta, mai arata sursa 
citata.

Din pachetul de masuri nou adoptate mai face 
parte sprijinirea reducerii cu pana la 50% a 
timpului de lucru al angajatilor. Daca apelezi, ca 
angajator, la reducerea timpului de munca pentru 
angajat, atunci il vei plati cu 50% din salariu, iar 
statul ofera o indemnizatie de 75% din diferenta 
dintre salariul initial si salariul de dupa 
modificarea programului de munca.

Angajații care au lucrat în regim de telemuncă
 pot primi 2.500 de lei de la Guvern



5

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

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



Muzeul Judeţean Teleorman vine în faţa 
publicului în perioada 1-31 august 2020 cu o Carte 
poştală care prezintă Catedrala „Sfântul 
Haralambie” din Turnu Măgurele.

Aflată în patrimoniul muzeului, Cartea poştală 
a fost tipărită la Editura Librăria și Tipografia V. C. 
Kirovici din Turnu Măgurele la începutul secolului 
XX și a ajuns în patrimoniul Muzeului Județean 
Teleorman în anul 1998, fiind donată de Aurică 
Smaranda din București.

Cartea poștală expusă are cu dimensiunile de 
13,7 x 8,7 cm și este color, suprinzând Catedrala 
„Sfântul Haralambie” din Turnu Măgurele, este 
tipărită pe hârtie groasă și a circulat în anul 1915, 
iar pe timbrul de 50 de bani cu regele Carol I apare 
ca fiind expediată din Turnu Măgurele în data de 
28 noiembrie 1915.

Catedrala Sfântul Haralambie din Turnu 
Măgurele este considerată cel mai reprezentativ 
monument din județul Teleorman pentru arta 
ecleziastică de la începutul secolului al XX-lea.

Închinată memoriei celor care s-au jertfit în 
1877 pentru Independența României, Catedrala a 
fost construită între anii 1900-1905 pe locul unei 
vechi bisericuțe. Lucrarea de construire a 
Catedralei i-a fost încredințată antreprenorului 
Nicolae B. Cernat, care a ridicat-o urmând planul 
întocmit în 1884 de către arhitectul francez Emile 
Andre Lecomte du Nouy (autorul refacerii 
catedralei episcopale din Curtea de Argeș), dar și 
proiectul arhitectului român Dimitrie Maimarolu 
(cel care a ridicat în București Palatul Mitropoliei și 
clădirea Cercului Militar).

Impresionantă prin dimensiuni (37 metri 
lungime, 23 metri lățime și 25 metri înălțime), 
Catedrala Sfântul Haralambie din Turnu Măgurele 
este un monument de arhitectură, istoricul 
Nicolae Iorga considerând-o a treia din țară, prin 
valoarea și frumusețea ei, după Catedrala 

Episcopală din Curtea de Argeș și Biserica „Sfinții 
Trei Ierarhi” din Iași.

Pictura în ulei a fost executată de maeștrii 
Eugeniu Voinescu și Romeo Girolamo, în stil 
bizantin, după modelul bisericii „San Marco” din 
Veneția.

Patronul bisericii a rămas Sfântul Haralambie, 
la fel ca la vechea bisericuță, acesta fiind și patron 
al orașului Turnu Măgurele. Alegerea acestuia ca 
sfânt protector al sfântului lăcaș a fost strâns 
legată de evenimentele din timpul Războiului 
ruso-turc din 1828-1829. Pe 11 februarie 1829 
turcii, care ocupaseră orașul Turnu, capitulează în 
fața armatei ruse condusă de generalul 
Malinofski, ajutorul Sfântului Haralambie, care 
fusese sărbătorit cu o zi înainte, fiind considerat 
hotărâtor de locuitorii orașului.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Pe Manuela Cecilia Durnevici am avut plăcerea să o 

cunosc ca poetă de curând. A copilărit la Nădrag, 

județul Timiș, însă copilăria i-a fost una zbuciumată: 

crescută de mătușa ei încă de la doi ani, a cunoscut ca 

majoritatea dintre noi sărăcia și neajunsurile acelor 

vremuri comuniste. A urmat Școala   din comună și după 

căderea dictaturii a părăsit țara, între anii 2006 - 

2007 cu destinația Germania, deoarece aici nu mai 

găsea oportunități pentru o viață decentă și pentru a 

asigura un viitor celor doi copii pe care îi avea la acea 

vreme, al treilea copil venind pe lume într-o țară 

străină dar primitoare. În prezent lucrează într-un azil 

de bătrâni și este fericită atunci când îi ajută și le 

șterge lacrima umbrită de durere și singurătate. 

Dealtfel, în versurile Manuelei Cecilia Durnevici, nu 

odată întâlnim o exprimare clară și limpede ca un izvor 

de munte pentru semeni, pentru credința în Dumnezeu: 

Nu-ți fie greu să legi o rană, / Să vezi dureri de 

sărăcie… / sau: Să asculți un bătrân uitat de lume,/  Să 

ștergi lacrima unui orfan, / Să mergi în spital să faci 

lucruri bune / Chiar și cerșetorului să-i dai un ban… 

(Suflet de Înger).

Amintirile copilăriei când colinda pădurile din 

împrejurimile comunei cu prietenii de joacă, 

obstacolele prin care a trecut de-a lungul vieții, le 

închide acum între coperțile acestei cărți ca o 

moștenire de suflet și iubire pentru cei dragi ei: „copii 

și părinte”: În mâinile mele de copil matur / Tu, tată ți-

ai lăsat tăria / Și ai căzut la pat cu anii, / Și nu am 

înțeles că mi s-a dus copilăria. // Tu m-ai făcut să cred, 

că prin iubire / Voi reuși prin doctori să te vindec… / 

Dar anii au fost doar o luptă / Să te mai am un pic cu 

mine… (Înger pentru tine). Sau:  Am avut și eu 

copilărie…/ Atunci când am avut o mamă, / Chiar de 

viața nu era ușoară / Eu mă jucam, cântam și alergam pe 

afară // Cunoșteam libertatea florilor din câmp, / 

Alergam pădurile de pe lângă casă, / Iubeam fructele 

coapte din grădini culese, / Și apa rece de izvor din 

munte. (Ai fugit copilărie).

Poezia de dragoste a Manuelei Cecilia Durnevici, ne 

arată în cuvinte trăite că poeta iubește, trăiește, 

poezia ei ne arată că „iubirea” este cel mai nobil 

sentiment al omului, Universul fără de care viața cât ar 

fi de îmbelșugată și frumoasă nu-și are rostul: Te 

întreb: De mă pot / Îndrăgosti de tine? / Să fii întregul 

sufletului meu? / Să fii tot ce îmi lipsea pe lume? // Nu 

îți promit iubitule Marea, / Și nu-ți pot oferi nici 

Castele de nisip. / Ce îți pot dărui este respect și 

iubire, / Și defectele cu care m-am născut. (Speranța 

iubirii).

Așadar, într-o lume a haosului, Manuela Cecilia 

Durnevici renaște prin scrierile sale ca o Pasăre 

Phoenix și încearcă să ne trezească tuturor amintirea 

zilelor apuse care nu trebuie uitate: a omeniei, dar cel 

mai mult al iubirii de Dumnezeu și de semeni.

Mihail TĂNASE

 „Înger pentru tine”
Debut literar: manuela Cecilia Durnevici

Copiii care pe 14 septembrie 
2020 intră în clasa pregătitoare 
vor face cu o oră mai puțin pe 
săptămână, față de colegii lor 
din generațiile trecute. Concret: 
vor avea 18 ore obligatoriu pe 
săptămână, la care se poate 
adăuga un opțional. Ora tăiată 
este de la materia Dezvoltare 
personală, care în final va 
rămâne cu 1 oră pe săptămână. 
Edupedu.ro a obț inut  în 
exclusivitate planul-cadru la 
care lucrează în prezent 
special ișt i i  din Ministerul 
Educației.

Clasa pregăt i toare:  în 
septembrie 2020 dispare o oră 
de Dezvoltare personală

Elevii de clasa pregătitoare 
vor face o oră în minus de 
“ D e z v o l t a r e  p e r s o n a l ă ” ,  
ajungând la 1 oră pe săptămână 
alocată acestei materii (de la 2).

La Clasa pregătitoare elevii 

ar urma să aibă din septembrie 
18 ore obligatoriu pe săptămână 
(față de 19 câte au avut 
generațiile trecute), la care se 
poate adăuga un opțional. 
Singura modificare o reprezintă 
e l im ina rea  une i  o re  pe  
săptămână de Dezvoltare 
personală, materie care astfel 
nu mai are 2, ci 1 oră pe 
săptămână.

Clasa I: în septembrie 2021 
va fi tăiată o oră de Limba și 
literatura română

La clasa I, elevii vor avea din 
septembrie un total de 19 ore 

obligatorii pe săptămână (față 
de 20 de ore până acum), la care 
se poate adăuga maximum un 
opțional.

La totalul de 19 ore s-a ajuns 
prin tăierea unei ore de Limba și 
literatura română: elevii vor face 
6 ore de Limba și literatura 
română pe săptămână, față de 7 

prevăzute anii trecuți.
Clasa a II-a: dispare 1 

oră/săptămână de Muzică și 
mișcare, din septembrie 2022

La clasa a II-a, elevii vor face 
un total de 19 ore obligatorii pe 
săptămână (față de 20 de ore 
până acum), la care se poate 
adăuga maximum un opțional.

La acest total s-a ajuns prin 
tăierea unei ore pe săptămână 
de Muzică și mișcare.

Clasa a III-a: se adaugă o oră 
de Limba română, dar dispar 
orele de Joc și mișcare și de Arte 
vizuale și abilități practice, din 
septembrie 2023

La clasa a III-a, elevii 
urmează să aibă din septembrie 
în total 19 ore obligatorii 
săptămânal (față de 20 de ore 
până acum) și maximum un 
opțional.

Copiii vor face în plus o oră 
de Limba și literatura română 
( a j u n g â n d  l a  6  o r e  p e  
săptămână, față de 5 până 
acum), dar nu vor mai face deloc 
ora de Joc și mișcare și li se va 
tăia o oră pe săptămână și de la 
Arte vizuale și abilități practice 
(la care până acum făceau 2 ore 
pe săptămână).

Clasa a IV-a: Dispare ora de 
Joc și mișcare, din septembrie 
2024

La clasa a IV-a, elevii vor 
avea un total de 20 de ore pe 
săptămână, obligatoriu (față de 
21 cât prevede planul-cadru în 
vigoare). La acest total s-a ajuns 
prin eliminarea orei de Joc și 
mișcare.

Muzeul Județean Teleorman:  

Exponatului Lunii August

Ce ore dispar de la clasa pregătitoare
 până în clasa a IV-a
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Tuturor ne este frică de ceva. Fie că este vorba de înălţimi, 
anumite animale (câini, şerpi, păianjeni) sau chiar de apariţiile în 
public, fobiile sunt prezente la tot pasul. Există, însă, frici puţin mai 
neobişnuite.

Ablutofobia
Desemnează frica de a face baie. Aceasta se manifestă, în 

general, în rândul copiilor. Persoanele care suferă de această 
fobie tind să nu se îmbăieze săptămâni la rând şi sunt anxioşi 
când vine vorba să vadă o altă persoană făcând acest lucru.

Cromofobia
Este cunoscută şi sub denumirea de cromatofobie şi constă în 

frica faţă de culori. Acest gen de fobie se manifestă diferit, în 
funcţie de culoarea care inspiră teamă. De exemplu, xantofobia 
reprezintă teama faţă de galben, iar cei care suferă de leucofobie 
manifestă o frică faţă de tot ce este alb.

Hipopotomonsosescuipedaliofobia
Poartă şi numele de sescuipedalofobia. Cei care suferă de 

această fobie, manifestă o teamă faţă de cuvintele lungi.
Pogonofobia
Reprezintă frica faţă de persoanele care poartă barbă. 

Aceasta poate presupune şi o teamă legată de obiectele 
vestimentare îmblănite.

Spectrofobia
Este prezentă în rândul persoanelor cărora le este teamă de 

propria reflexie. Se presupune că acest tip de fobie îşi are originile 
în frica pe care o aveau oamenii în trecut faţă de suprafeţele în 
care îşi puteau observa reflexia. În jurul unor asemenea locuri se 
ţeseau legende şi mituri, care au generat superstiţii în timp.

Nomofobia
Dependenţa de gadget-uri este din ce în ce mai întâlnită în 

societatea contemporană. În foarte scurt timp, s-a observat 
apariţia unui nou tip de teamă, ce se manifestă, îndeosebi, în 
rândul tinerilor. Aceasta se numeşte nomofobie şi presupune frica 
de a pierde contactul cu tehnologia, cum ar fi întreruperea 
semnalului la telefon sau durata de viaţă scurtă a bateriilor 
gadget-urilor. Pe măsură ce smartphone-urile ocupă un loc tot 
mai important în vieţile noastre, nomofobia pare să se 
răspândească.

Globofobia
Reprezintă teama faţă de baloane. Una dintre cele mai 

cunoscute persoane suferind de globofobie este Oprah Winfrey.
Siderofobia
De-a lungul istoriei, observarea boltei cereşti a suscitat 

imaginaţia oamenilor. Forma astrelor a fost interpretată în diferite 
moduri, de la animale fantastice, până la personaje mitologice. În 
schimb, exsită alte persoane cărora le este teamă să privească 
spaţiul ceresc şi, îndeosebi, stelele. Aceştia suferă de 
siderofobie.

Aulofobia
Este binecunoscut faptul că în industria cinematografică, pe 

fundalul sonor al unor filme, în secial a celor horror, se foloseşte 
muzica de flaut pentru a acompania momentele de suspans. În 
acest sens, există persoane care manifestă o frică faţă de notele 
emise de acest instrument. Această teamă îşi are originile în 
Grecia antică, în scrierile lui Hipocrate fiind menţionată o 
persoană care se temea de muzica cântată la flaut.

Un romancier la modă primeşte următoarele rînduri de la 

un admirator scoţian: "Ultima dv. carte mi-a plăcut atît de 

mult, încat eram gata-gata s-o cumpăr!"

***

Un scoţian, plecat într-o staţiune de odihnă, scrie acasă: 

"De cînd am plecat, aici plouă într-una." Foarte curînd 

primeşte o telegramă: "Vino acasă, aici plouă mai ieftin!"

***

Noul preot într-un sat scoţian, după slujbă vrea să facă o 

chetă pentru renovarea bisericii. Trimite un coşuleţ printre 

rîndurile de enoriaşi, dar cînd acesta ajunge înapoi e tot gol. 

Preotul se întoarce către altar îngenunchează şi zice: 

- Doamne, Dumnezeule, îţi mulţumesc din inimă că măcar 

coşul s-a întors…

Pastila de râs

Un nou studiu britanic 
arată că cei care nu se spală 
pe dinți pot face cancer. 
Românii sunt codaşi la 
spălatul pe dinţi și cumpără o 
periuţă o dată la 2-3 ani.

Românii se află pe ultimul 
loc în Uniunea Europeană la 
consumul de pastă de dinţi şi 
igienă orală.

În medie,  un român 
consumă un tub de pastă de 
dinţi pe an şi îşi schimbă 
periuţa la 2 – 3 ani.

Un nou studiu britanic 
d e m o n s t r e a z ă  s t r â n s a  
legătură dintre faptul că 
oamenii nu se spală pe dinţi şi 
cancerul bucal sau cel gastric.

„La noi, există puţină 

educaţie în acest sens. Eu 
presupun că (oamenii – n.r.) 
nu dau importanţă, pur şi 

simplu nu conştientizează că 
legăturile sunt destul de 
strânse între igiena orală şi 

mai multe afecţiuni, nu 
neapărat cancerul”, a spus 
stomatologul Ana Keregy, 

potrivit Mediafax.
Cercetarea a fost făcută 

timp de 20 de ani.

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

Radu Danuț Întreprindere Familială, cu sediul în Alexandria, CUI 17231980,  F34/143/2005, 
pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 1740508, Rezoluție nr. 1507/15.04.2009, Certificat 
constatator nr. 21095/10.04.2009 pt. sediu profesional și Certificat constatator nr. 
21095/10.04.2009 pt. activități care se desfasoară în afara sediilor proprii.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
ALEX PRESTT 2002 SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „Construire anexe agricole”, propus a fi amplasat în 
comuna Troianul, sarul Troianul, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1 și la 
sediul ALEX PRESTT 2002 SRL, situat în municipiul București, sector 2, str. Silozului nr. 6, 
parter, în zilele de luni până joi între orele 8:00-16:00 și vineri între orele 8:00-14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului 
Teleorman.

Anunţ public

Tipuri de fobii mai puţin 
întâlnite

Un nou studiu sugerează că temperatura 
Mării Mediterane a fost mai ridicată în timpul 
Imperiului Roman decât în orice altă perioadă 
din ultimii 2.000 de ani.

Publicată în Scientific Reports, cercetarea 
arată că Marea Mediterană era cu 2 grade 
Celsius mai caldă decât „valorile medii pentru 
secolele trecute pentru regiunile Sicilia și 
Mediterana de Vest”.

Totodată, cercetătorii au descoperit că a 
existat o „tendință generală de răcire” după ce 
Imperiul Roman de Apus s-a prăbușit în secolul 
V. „Teoretizăm potențiala legătură dintre acest 
Optimum Climatic Roman și expansiunea și 
declinul ulterior al Imperiului Roman”, au scris 
cercetătorii în rezumatul studiului.

„Pentru prima dată, putem afirma că 
perioada romană a fost cea mai caldă din 
ultimii 2.000 de ani, iar aceste condiții au durat 
500 de ani”, a spus prof. Isabel Cacho, profesor 
la Universitatea din Barcelona, potrivit Fox 
News.

Cercetătorii din Spania și Italia au ajuns la 
aceste concluzii după ce au analizat raportul 
dintre magneziu și calcit dintr-o amibă 
fosilizată din Canalul Siciliei.

Amiba fosilizată a fost recuperată în timpul 
unei expediții maritime din 2014.

Marea Mediterană este „semi-închisă”, 
ceea ce o face „extrem de vulnerabilă la 
schimbările climatice moderne și trecute”, 
afirmă cercetătorii.

Roma Antică a fost greu de studiat 
„deoarece a coincis cu schimbări culturale 
importante care au avut loc în jurul 
Mediteranei”, au explicat autorul principal al 
studiului, Giulia Margaritelli, și co-autorul 
Fabrizio Lirer.

Potrivit acestora, analizarea climatului din 
trecut este singurul instrument de a cerceta 
dinamica sistemului climatic al Pământului în 
condiții diferite de cele actuale și este esențială 
pentru testarea validității modelelor de 
predicție pe termen mediu și lung.

Cât de des își schimbă românii periuța de dinți

Pe vremea Imperiului Roman, Mediterana a fost
 mai caldă decât în orice altă perioadă



1693: Monahul Dom 
Pérignon (1638–1715) a 
inventa t  ş ampan ia ,  
băutură care a primit 
acest nume de la regiunea 
Champagne din nordul 
Franţei.
1789: În Franţa a fost 

abolit sistemul feudal.
1792: S-a născut Percy 

Bysshe Shelley, poet englez 
(d. 1822).
1851:  Misionarul şi 

e x p l o r a t o r u l  D a v i d  
Livingstone a ajuns pe 
cursul superior al Zambezi.
1875: A murit Hans Christian Andersen, scriitor danez 

(n. 1805).
1879: A murit Ştefan Micle, fizician român, profesor 

universitar (n. 1820).
1901: S-a născut Louis Armstrong, muzician american 

(d. 1971).
1914: Izbucnirea primului război mondial: Germania 

invadează Belgia; ca răspuns, Marea Britanie declară 
război Germaniei. Statele Unite îşi proclamă 
neutralitatea.
1919: Armata română a intrat victorioasă în Budapesta. 

Sfârşitul regimului comunist instaurat de Bela Kun la 21 
martie 1919 în Ungaria.
1959: A murit Nicolae Dărăscu, pictor român (n. 1883).
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07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 10:50 Secretul lui Nok-
Du 12:30 Cronici Mediteraneene 
13:00 Ediţie specială 13:30 Trish - 
bucătar la Paris 14:00 Telejurnal 
15:00 Maghiara de pe unu 16:50 
Secretul lui Nok-Du 18:00 Exclusiv 
în România 18:50 Comisarul Rex 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Fantomele fiordului 23:00 
Telejurnal 23:50 Comisarul Rex 
00:50 Fantomele fiordului

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 4 August

Ar fi bine sa folositi 
capacitatea de creatie 
pentru rezolvarea 
p r o b l e m e l o r  
profesionale. Relatiile 
sentimentale pot fi 
foarte bune, daca nu-i 
f a c e t i  r e p r o s u r i  
persoanei iubite.

In prima parte a 
zilei sunteti cu capul 
in nori. Pana reusiti 
s a  r e v e n i t i  c u  
p i c i o a r e l e  p e  
pamant, va sfatuim 
sa nu va implicati in 
activitati importante. 
Aveti grija ce spuneti! 

Se pare ca aveti 
probleme pe plan 
sentimental si deveniti 
irascibil. Pastrati-va 
calmul si nu va grabiti 
sa replicati! Sfaturile 
prietenilor pot fi foarte 
u t i l e ,  d a c a  v a  
temperati orgoliul.

Survin evenimente 
neasteptate care va 
dau programul peste 
cap. Partenerul de 
viata este nemultumit 
de schimbarea de 
program. Cu calm, 
puteti evita un conflict 
in familie.

D i n  c a u z a  
dificultatilor financiare, 
sunte t i  ten ta t  sa  
renuntati la o calatorie. 
E s t e  o  d e c i z i e  
delicata, riscati sa va 
indispuneti partenerul 
de viata. Nu uitati ca 
vorba dulce mul t  
aduce!

Sunteti indispus 
din cauza unei decizii 
p r i p i t e  l ua te  de  
partenerul de afaceri. 
Pastrati-va calmul, 
daca nu vreti sa 
complicati situatia! Va 
sfatuim va detasati de 
problemele cotidiene.

A t i  f acu t  mar i  
eforturi pentru a gasi 
noi surse de venituri, 
iar acum va simtiti 
epuizat. Va sfatuim sa 
nu fortati lucrurile, 
aveti rabdare. Nu sunt 
r e c o m a n d a t e  
speculatiile.

In prima parte a 
zi lei  suntet i  cam 
v isa tor.  Nu es te  
momentul sa incepeti 
noi activitati, pentru 
ca riscati sa luati 
decizii gresite. Nu 
refuzati ajutorul oferit 
de un prieten!

Sunteti tentat sa 
amanati o vizita, cu 
riscul sa tensionati 
relatiile cu partenerul 
de viata. Se pare ca 
sunteti indispus din 
cauza unui esec in 
afaceri. Pastrati-va 
calmul!

BERBEC

S u n t e t i  f o a r t e  
p r e o c u p a t  d e  
problemele financiare 
si aveti tendinta sa 
n e g l i j a t i  r e l a t i i l e  
sentimental. Dupa-
amiaza sunteti invitat 
la o petrecere, unde va 
veti simti foarte bine.

Nu sunteti prea 
comunicativ si ar fi 
b ine  sa  amanat i  
intalnirile de afaceri. 
Nu este momentul sa 
luati decizii importante 
i n  d o m e n i u l  
profesional, pentru ca 
riscati sa fie gresite. 

Aveti mari sanse 
de reusita in toate 
activitatile legate de 
camin, cu conditia sa 
va organizati bine 
t i m p u l .  E s t e  
recomandab i l  sa  
amanat i  deciz i i le  
importante in afaceri. 

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 O reţetă letală: 
misterul tartei cu piersici 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 Ninja 23:30 Ştirile Pro Tv 
00:00 Vlad 02:00 Las fierbinți 
03:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 09:00 
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 Raman cu 
tine - cu Liviu Varciu 22:00 
Transporter: Moștenirea 00:00 
Observator – Sport 00:30 Asia 
Express - Drumul elefantului 
04:15 Raman cu tine

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 22:30 Patria 
mea esti tu 00:00 Știrile Kanal D 
01:00 Puterea dragostei 03:45 În 
căutarea adevărului 05:30 
Pastila de râs

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Trăsniți 11:30 Secrete 
de stil 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Paradisul 
femeilor 18:00 Focus 18 
19:00 Trăsniți 20:00 Jaf în stil 
american 22:00 Focus din 
inima României 22:30 Trăsniți 
23:30 Jaf în stil american 
01:30 Cireaşa de pe tort 
02:30 Nimeni nu-i perfect

07:30 Stralucire 09:45  
La bloc 12:15 Click - Zând 
prin viață 14:30 Rezerve de 
lux 16:15 Bine că-i vineri 
18:15 La bloc 20:30 Fără 
apărare 23:00 Prin aburii 
alcoolului 00:45 Fără 
apărare 03:00 Prin aburii 
alcoolului 04:15 La bloc 
05:30 La Maruţă

07:35 Marele Război al Naţiunilor 
09:00 Teleșcoala 10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Telejurnal  13:00 Cultura 
minorităţilor 13:35 Marele Război al 
Naţiunilor 14:45 Discover Romania 
15:00 Teleșcoala 16:00 Iubire 
dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 19:00 
Telejurnal 20:00 D'ale lu' Mitică 21:00 
Destine ca-n filme 22:00 Câştigă 
România! 23:00 Sub soarele 
Ecuadorului 00:00 Primăverii

08:30 Umbre întunecate 
10:20 Pumni de oțel 12:20 Alerta 
14:20 Jack Reacher. Un glonț la 
țintă 16:25 Domnișoare la 
ananghie 18:00 Tomorrowland: 
Lumea de dincolo de mâine 
20:00 Șefi de coșmar 21:35 
Diamantul sângeriu 23:50 
District 13: Ultimatum 01:30 
Vechea gașcă 03:00 300 - Eroii 
de la Termopile 04:55 Șefi de 
coșmar

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

4 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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Gheorghe Hagi a decis să se retragă din 
funcția de manager tehnic al echipei FC Viitorul!

Omul care a pus bazele Academiei și care a 
adus titlul la Ovidiu, Gheorghe Hagi, a 
demisionat din funcția de manager al echipei de 
seniori: "Astăzi, 2 august 2020, am decis să mă 

retrag din funcția de manager al echipei de 
seniori FC Viitorul Constanța, de pregătirea 
căreia m-am ocupat în perioada septembrie 
2014 - 01 august 2020 și alături de care am trăit, 
pe banca tehnică, cele mai frumoase momente 
din această car ieră pr in câșt igarea 
campionatului României, a Cupei României și 
Supercupei României.

Voi rămâne în continuare în cadrul 
Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde 
alături de directorul tehnic voi coordona 

conceptul tehnic al Centrului de copii și juniori.
Împreună cu președintele clubului va trebui 

să găsim în zilele următoare un nou manager 
tehnic pentru FC Viitorul Constanța, pentru ca 
acesta să aibă timpul necesar de a-și cunoaște 
echipa, jucătorii, până la începerea noului 
sezon al Ligii 1", se arată în comunicatul emis 
de Viitorul.

Hagi a demisionat după 0-3 cu Sepsi
Viitorul a fost de nerecunoscut în meciul cu 

Sepsi. Constănțenii au luat 3 goluri în 16 
minute, după gafe de începători.

Mai întâi Safranko a primit o pasă de la 
adversar și i-a trimis mai departe lui Carnat, 
care a deschis scorul. Apoi, după o nouă 
greșeală, același Safranko i-a furnizat lui 
Ștefănescu o pasă decisivă.

Viitorul - Sepsi 3-0. Oaspeții au marcat de 3 
ori în 16 minute

În minutul 32 era deja 3-0 după ce Carnat a 
reușit dubla în urma unei noi greșeli. Partea a 
doua a început cu o nouă ocazie a lui Sepsi, 
pentru ca prima fază mai periculoasă a 
Viitorului să vină abia în minutul 56, dar rezerva 
Bodișteanu a tras în plasa laterală.

Până la final, Sepsi a mai avut o șansă, prin 
Istvan Fulop, iar meciul s-a terminat cu victoria 
la scor de neprezentare a celor de la Sepsi, 
care scapă matematic de retrogradare. Viitorul 
nu a tras niciun șut pe spațiul porții.

SPORT

Chindia Târgovişte este prima echipă virtual retrogradată 
din Liga 1, după ce a fost învinsă de Politehnica Iaşi cu scorul 
de 1-0 (0-0), duminică, în Copou, în etapa a 13-a a fazei play-
out.

Unicul gol al partidei a fost înscris de argentinianul Juan 
Pablo Passaglia (48 - penalty), după un fault comis de Blaise 
Yameogo asupra lui Rodny Lopes Cabral.

Poli Iaşi a ratat două ocazii mari de gol prin Kevin 
Luckassen (40, 75), iar Chindia trebuia să primească un 
penalty în min. 60, la un henţ clar comis în propriul careu de 
Marius Mihalache.

Chindia mai are de jucat trei meciuri, dar nu o mai poate 
evita ultimele două locuri. În ultimele opt etape, Chindia are o 
victorie şi şapte eşecuri.

Poli Iaşi a reuşit a doua sa victorie consecutivă.

Universitatea 
Craiova - CFR 
Cluj, meciul care 
v a  d e c i d e  
campioana din 
Liga 1. Pentru 
partida decisivă 
din Bănie, CCA l-
a delegat pe cel 
mai bine cotat 
arbitru român, 
Ovidiu Hațegan 
(40 de ani).

O v i d i u  
H a ț e g a n  
arbitrează finala 
campionatului, Universitatea Craiova - CFR Cluj

Arădeanul Ovidiu Hațegan va fi ajutat la cele două linii de 
Octavian Șovre și Vasile Marinescu, în timp ce al patrulea 
oficial a fost desemnat Radu Petrescu. Observatorul partidei 
va fi Aron Huzu.

Arbitru FIFA din 2008, Ovidiu Hațegan a împărțit dreptatea 
la trei meciuri ale Craiovei din acest sezon: împotriva lui FC 
Botoșani (1-1), FC Viitorul (2-1) și Gaz Metan Mediaș (2-1). 
Arădeanul a fost la centru și în patru dueluri ale clujenilor: 
contra lui FCSB, de două ori (0-0 și 1-0), Dinamo (0-0) și Gaz 
Metan Mediaș (2-0).

Palmaresul Universității Craiova și al lui CFR Cluj cu 
Ovidiu Hațegan la centru

În total, Ovidiu Hațegan a fost la 48 de meciuri ale lui CFR 
Cluj, formația din Gruia înregistrând 19 victorii, 20 de remize 
și 9 înfrângeri.

De partea cealaltă, oltenii l-au avut pe arădean la centru în 
28 de partide, în urma cărora s-au înregistrat 11 victorii, 8 
remize și 9 înfrângeri.

Duelul dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj a mai fost 
arbitrat în alte trei ocazii de Ovidiu Hațegan: în sezonul 
2016/2017 (0-0), și de două ori în stagiunea 2018/2019 (2-0 
pentru olteni și 1-0 pentru ardeleni).

Pe lângă meciurile din Liga 1 sau Cupa României, 
arădeanul a mai arbitrat în acest sezon dueluri din Liga 
Campionilor, Europa League sau Campionatul Mondial al 
Cluburilor.

Știm prima echipă retrogradată
 în Liga 2! Chindia Târgoviște

 se întoarce în eșalonul 
secund

Arbitru de top la Universitatea 
Craiova - CFR Cluj. Palmaresul 

celor două cu el la centru

Play-off-ul din Liga 2 și-a 
consumat ultima rundă. UTA și 
F C  A r g e ș  s u n t  d i r e c t  
promovate, în timp ce CS 
Mioveni este pe loc de baraj.

FC Argeş a obţinut in 
extremis promovarea, după ce 
Rapid a egalat-o pe 
Turr is-Oltul  Turnu 
M ă g u r e l e  î n  a l  
şaptelea minut al 
prelungirilor (90+7). 
Turris a deschis scorul 
prin Adrian Voicu (60), 
din lovitură liberă, iar 
giuleştenii, care aveau 
şanse mici de a reuşi 
promovarea, au egalat 
tot în urma unei faze 
fixe, la ultima acţiune a 
partidei, Amir Jorza înscriind în 
urma unei învălmăşeli în 
careu.

FC Argeş a remizat acasă 
cu liderul UTA Arad, 1-1. 
Oaspeţii au deschis scorul prin 
Alexandru Ioniţă I (40 - 

penalty), dar piteştenii au 
egalat după pauză prin tânărul 
Răzvan Matiş (53), cu un şut 
din voleu. Vasile Buhăescu 
(FC Argeş) a trimis în bară din 
lovitură liberă în ultimele 
momente ale partidei.

În alt meci din etapa a 5-a a 
play-off-ului Ligii a II-a, Petrolul 
Ploieşt i ,  fără şanse de 
promovare înaintea rundei, s-
a impus neaşteptat în faţa 
formaţiei CS Mioveni, în 
deplasare. Echipa antrenată 

de Claudiu Niculescu a 
deschis scorul rapid, prin 
Mihai Işfan (5), dar petroliştii 
au punctat de două ori, prin 
Sergiu Arnăutu (39) şi Andrei 
Răuţă (58), ratând alte situaţii 
de gol.

UTA revine în prima 
ligă după 12 ani, 
e c h i p a  a r ă d e a n ă  
retrogradând la finalul 
sezonului 2007-2008. 
FC Argeş va evolua 
din în eşalonul de elită 
după 11 ani, echipa 
retrogradând la finalul 
stagiunii 2008-2009. 
C S  M i o v e n i  a  
retrogradat din Liga I 
la capătul sezonului 

2011-2012.
Departajarea între FC 

Argeş şi CS Mioveni, care au 
fost la egalitate de puncte, s-a 
făcut prin faptul că CS Mioveni 
a beneficiat de rotunjire pentru 
play-off.

Gheorghe Hagi a demisionat de la Viitorul! 
Comunicatul oficial

UTA și FC Argeș au promovat în Liga 1!
 CS Mioveni va juca ”barajul”
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