
2 8  d e  
profesori ai 
unui liceu din 
A l e x a n d r i a  
r i s c ă  s ă  
rămână fără 
catedre, după 
c e  
conducerea 
Inspectoratul
u i  Ș c o l a r  
J u d e ț e a n  
Teleorman a 
luat decizia de 
a  d i m i n u a  
numărul de clase atribuite unității de învățământ. De aceea, dascălii au semnat 
un memoriu adresat reprezentanților ISJ Teleorman și spun că, dacă solicitările 
lor nu vor fi rezolvate, vor demara greva generală.

(Continuare  în  pagina  7)

Agenția de Plăți şi 
Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) 
informează că a 
d e m a r a t ,  p r i n  
Centrele Județene, 
plata ajutorului de 
s ta t  în  sec to ru l  
creșterii animalelor 
p e n t r u  c e r e r i l e  
depuse  în luna 
decembrie 2020, 
aferente serviciilor 
prestate în luna 
noiembrie 2020.

(Continuare  în  
pagina  4)

Grav accident rutier pe DN52, Alexandria – Turnu 
Măgurele. 2 autoturisme s-au ciocnit și 2 persoane au 
murit.

Accident rutier pe DN 52, la iesire din Alexandria spre 
Furculesti. Potrivit echipelor de intervenție a fost vorba 
despre 2 autoturisme implicate. 

O persoană a fost prinsă în caroseria deformată a unui 
autoturism, ea fiind scoasă de pompieri cu ajutorul 
accesoriilor de descarcerare și predată echipajelor 
medicale.

”Cele 3 victime: un bărbat, de cca. 45 de ani, care a 

fost încarcerat și scos de pompieri, în stop 
cardiorespirator, i se fac manevre de resuscitare; o 
femeie, de aprox. 40 de ani, neîncarcerată, a fost găsită 
de salvatori în stop cardiorespirator, i s-au făcut manevre 
de resuscitare cu suuces, are puls. Cel mai probabil va fi 
preluată de elicopterul SMURD; o tânără, de aproape 20 

de ani, conștientă și cooperantă, i s-a aplicat un guler 
cervical, acuză dureri cervicale și lombare”, spun 
pompierii din Teleorman.

(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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Riscă să își piardă locurile la catedrăBani de la stat pentru acoperirea
 cheltuielior cu registrele genealogice   

CAS Teleorman:

Eliberarea certificatelor 
de concediu medical 

pentru carantină 
sau izolare

Comisia Europeană 

În acest an, ajutorul 
Covid va fi de 225.000

 euro pe fermă!

Grav accident rutier! Două persoane au murit
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(urmare  din  pagina  1)
Ambii conducători auto au 

murit.
Accidentul a avut loc în 

z o n a  I z v o r u l  R e c e .  
Conducătorul unui autoturism 
de 45 ani din municipiul 
Alexandria care se deplasa 
pe direcția Turnu Măgurele 
spre Alexandria, a pierdut 
c o n t r o l u l  d i r e c ț i e i  d e  
deplasare și a intrat in 
coliziune frontală cu un 
autoturism condus de un 
tânar de 21 ani din județul Olt 
care circula regulamentar din 
direcția Alexandria spre Turnu 

Măgurele.
Din accident a rezultat 

decesul celor doi conducători 
auto. Polițistii efectează 

cercetări pentru a stabili 
c a u z e l e  p r o d u c e r i i  
accidentului.

C. DUMITRACHE

Sumele plătite de șoferi pentru rovinietă în 2021 rămân 
neschimbate. Potrivit OG 15/2002, posesorii de autoturisme 
plătesc trei euro pentru șapte zile, șapte euro pentru 30 de zile, 
13 euro pentru 90 de zile și 28 de euro pentru 12 luni.

Apoi, în cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală 
admisibilă tehnic (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone, 
tarifele sunt de 6 euro pentru șapte zile, 16 euro pentru 30 de 
zile, 36 de euro pentru 90 de zile și 96 de euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 
3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone tarifele sunt de 4 euro 
pentru o zi, 16 euro pentru șapte zile, 32 de euro pentru 30 de 
zile, 92 de euro pentru 90 de zile și 320 de euro pentru 12 luni.

În cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare de 
7,5 tone și mai mică decât 12 tone, actul normativ stabilește 
tarife de 7 euro pentru o zi, 28 de euro pentru șapte zile, 56 de 
euro pentru 30 de zile, 160 de euro pentru 90 de zile și 560 de 
euro pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare sau 
egală cu 12 tone, cu maximum trei axe, inclusiv, tarifele rovinietei 
sunt de 9 euro pentru o zi, 36 de euro pentru șapte zile, 72 de 
euro pentru 30 de zile, 206 euro pentru 90 de zile și 720 de euro 
pentru 12 luni.

În cazul vehiculelor de transport marfă cu MTMA mai mare 
sau egală cu 12 tone, cu minimum patru axe, inclusiv, tarifele 
sunt de 11 euro pentru o zi, 55 de euro pentru șapte zile, 121 de 
euro pentru 30 de zile, 345 de euro pentru 90 de zile, 1.210 euro 
pentru 12 luni.

Pentru vehiculele de transport cu peste nouă locuri pe 
scaune (inclusiv șoferul) și cel mult 23 de locuri pe scaune 
(inclusiv șoferul), tarifele sunt: 4 euro pentru o zi, 20 de euro 
pentru șapte zile, 52 de euro pentru 30 de zile, 120 de euro 
pentru 90 de zile, 320 de euro pentru 12 luni.

În cele din urmă, pentru vehiculele de transport persoane cu 
mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto), 
vorbim despre tarife de 7 euro pentru o zi, 35 de euro pentru 
șapte zile, 91 de euro pentru 30 de zile, 210 euro pentru 90 de 
zile și 560 de euro pentru 12 luni.

Rovinieta poate fi plătită online pe portalul www.erovinieta.ro 
(ai nevoie de un cont de utilizator), sau prin SMS, la numărul de 
telefon 7500. Dacă alegi să plătești prin SMS, trebuie să trimiți, la 
numărul 7500, un mesaj text care să conțină numărul de 
înmatriculare al autovehiculului, urmat de categoria din care 
face parte, procedură similară cu cea pentru achitarea taxei de 
pod când mergi la mare.

Pe site-ul CNAIR se poate verifica valabilitatea rovinietei în 
momentul căutării, după numărul de înmatriculare al mașinii și 
după seria de caroserie (VIN).

Aceeași ordonanță 15/2002 stabilește și amenzile care se 
aplică celor care circulă cu mașina pe drumurile naționale, 
drumurile expres și autostrăzi fără să aibă o rovinietă valabilă. În 
funcție de tipul autovehiculului, amenda poate varia între 250 de 
lei și 4.500 de lei.

Amenzile cele mai mici se dau în cazul autoturismelor (250-
500 de lei), în timp ce amenzile cele mai mari se dau în cazul 
vehiculelor de transport de marfă cu MTMA mai mare sau egală 
cu 12 tone (3.000-4.500 de lei).

În cazul unei mașini vândute, noul proprietar este cel care va 
plăti amenda pentru că a condus pe drumurile naționale, 
drumurile expres și autostrăzi fără rovinietă valabilă, nu vechiul 
deținător. De asemenea, fapta de a conduce pe drumurile 
naționale, drumurile expres și autostrăzi fără a avea rovinietă 
valabilă se prescrie în patru luni, nu în șase, așa după cum se 
întâmpla anterior.

Începând din luna septembrie 2018, fapta șoferilor care sunt 
prinși circulând fără rovinietă valabilă se prescrie în patru luni, nu 
în șase, așa după cum se întâmpla anterior.

Amenzile se pot plăti la trezoreriile din județul în care este 
înmatriculată mașina sau pe site-ul ghiseul.ro. După achitarea 
amenzii, trebuie să trimiteți dovada către Centrul de Studii 
Tehnice Rutiere și Informatică pe e-mail sau fax.

Grav accident rutier! Două 
persoane au murit

Tiparul de lut a fost descoperit în anul 1970 
de către arheologul Emil Moscalu, pe 
suprafața fortificației de pământ de la 
Orbeasca de Sus.

Piesa poate aparține Hallstatt-ului timpuriu, 
culturii Basarabi sau sec. IV-III î.Hr, deoarece 
nu a fost găsită într-un context stratigrafic clar.

Tiparul de lut este confecționat din lut fin, 
compact, ce are în compoziție foarte puțin 

nisip și mică. Exteriorul și lateralele sunt foarte 
bine arse la roșu-cărămiziu. Interiorul este ars 
secundar, având o culoare maroniu-
negricioasă, posibil de la folosirea în procesul 
turnării. Are o formă ovoidală, cu partea activă 
plată și dimensiunile de 6,80x5,20x2,20 cm. 
La unul dintre capete are o adâncitură 
semicirculară, care provine de la canalul prin 
care se turna metalul lichid în formă.

Piesa este de fapt doar o valvă de la un 
tipar dublu în care se turna metal în vederea 
obținerii unei bijuterii. Amprenta are 
dimensiunile de 3,70x2,30 cm și o adâncime 
de cca 1,5 mm.

Bijuteria rezultată avea o formă alungită, 
fiind formată din două zone (registre) 
suprapuse și unite, cea de sus fiind 
triunghiulară, iar cea din partea inferioară 
pătrată, ambele având unghiurile de jos 
rotunjite.

Deasupra registrului triunghiular este o 
adâncitură circulară care probabil servea la 
realizarea perforației de care se agăța 
bijuteria. Este decorată printr-un grup de 
împunsături în partea superioară și 5 incizii 
paralele, verticale în registrul inferior.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Directorul pentru Europa al 
Organizaţ ie i  Mondiale a 
Sănătăţii, Hans Kluge, a atras 
atenţia joi că ratele de 
transmitere a coronavirusului 
rămân prea r id icate pe 
continent, punând presiune pe 
sistemele medicale, ceea ce 
face prematură relaxarea 
m ă s u r i l o r  r e s t r i c t i v e ,  
transmite Reuters, preluată 
de Agerpres.

„Trebuie să avem răbdare, 
va lua timp să vaccinăm”, a 
spus Kluge într-un briefing 
online. „Am învăţat lecţii aspre 
– deschiderea şi închiderea, 
apoi redeschiderea rapidă (a 
societăţilor) este o proastă 
strategie” pentru a încerca 
reducerea contagiunii ,  a 
adăugat el.

Kluge a mai spus că „ratele 
de transmitere în Europa sunt 
încă foarte ridicate, afectând 
sistemele de sănătate şi 
punând presiune pe servicii, 
ceea ce face să fie prea 

devreme pentru relaxarea” 
măsurilor.

„Scăderea transmiteri i  
necesită un efort susţinut, 
consecvent. Aveţi în vedere că 
doar puţin peste 3% dintre 
locuitorii regiunii au trecut 
printr-o infecţie confirmată cu 
COVID-19. Zone lovite rău o 

dată pot fi lovite din nou”, a 
atenţionat el.

Potrivit responsabilului 
OMS, 35 de state europene au 
î ncepu t  p rog rame le  de  
vaccinare, până acum fiind 
administrate 25 milioane de 
doze.

„Aceste vaccinuri şi-au 

arătat eficacitatea şi siguranţa 
la care toţi speram. Această 
întreprindere monumentală va 
elibera presiunea de pe 
sistemele noastre de sănătate 
şi, neîndoielnic, va salva vieţi”, 
a subliniat el.

P o t r i v i t  l u i  K l u g e ,  
menţinerea ratelor ridicate de 

transmitere şi apariţia unor 
noi variante ale virusului fac 
u r g e n t ă  v a c c i n a r e a  
categoriilor prioritare, însă 
r i tmul de producere şi  
distribuire a vaccinurilor nu 
r ă s p u n d e  d e o c a m d a t ă  
aşteptărilor.

„Acest paradox, în care 
comunităţi întrevăd un sfârşit 
odată cu vaccinul, dar, în 

acelaşi timp, sunt chemate să 
respecte măsuri restrictive în 
faţa unei noi ameninţări, 
provoacă tensiune, anxietate, 
oboseală şi confuzie. Acest 
lucru este absolut de înţeles în 
condiţiile date”, a mai afirmat 
responsabilul OMS.

Repere teleormănene:

Tiparul pentru 
podoabe de la Orbeasca de Sus

Directorul OMS pentru Europa: 
Este prea devreme pentru relaxarea restricțiilor

Sumele plătite 
pentru rovinietă în 2021 

rămân neschimbate



POLITIC - ADMINISTRATIV 3

Președintele Klaus Iohannis a participat, joi 
seară, la recepția organizată de Camera de 
Comerț și Industrie Româno-Germană, unde a 
transmis atât un mesaj despre lupta împotriva 
COVID-19, dar și către mediul de afaceri 
despre care a spus că ”trebuie să rămână un 
partener deosebit de important al statului 
român”.

Iohannis a mai subliniat că preocupările 
actuale ale Guvernului și ale Parlamentului 
pentru reforme și investiții ”trebuie transpuse 
cât mai curând în propuneri concrete”, care să 
vizeze reformarea unor sectoare cheie, în 
domenii precum sănătatea, educația, 
transporturile, dar și în planul interacțiunii dintre 
stat și cetățean.

Președintele a transmis un mesaj puternic 
Guvernului, spunând că ”întârzierile care există 
în aplicarea unor soluții sunt semnale puternice 
pentru membrii coaliției de guvernare”: ”Încă 
persistă necesitatea clar i f icări i  unor 
reglementări și nevoia simplificării procedurilor 
pentru eficientizarea activității statului, în 
vederea sprijinirii efective a mediului privat. 
Cunosc faptul că oamenii de afaceri așteaptă 
din partea Guvernului seriozitate și eficiență. 
Întârzierile care există încă în aplicarea unor 
soluții sunt, totodată, semnale puternice pentru 
membrii coaliției de guvernare”, a mai spus 
Iohannis.

Iohannis a mai subliniat o dată nevoia de 
”unitate a partenerilor de coaliție”: 

”Numai lucrând împreună, prin efortul 
comun al autorităților statului și al mediului de 
afaceri, putem atinge destinația drumului pe 
care România pornește la început de an, către 
reforma statului și bunăstarea economică. 
Pentru a atinge aceste deziderate este nevoie, 
totodată, de unitatea partenerilor de coaliție și 
de hotărârea lor în a lua deciziile corecte, chiar 
dacă sunt și decizii dificile”, a mai spus 
președintele.

Alte declarații ale președintelui Iohannis în 
cadrul alocuțiunii de la Camera de Comerț și 
Industrie Româno-Germană:

Prea mult timp în ultimele trei decenii s-a 
bătut pasul pe loc, prea multe oportunități au 
fost ratate, lucruri care au încetinit sau chiar 
compromis iremediabil marile proiecte de 
dezvoltare ale României. Actuala clasă politică 
are deopotrivă șansa și responsabilitatea de a 
accelera reformele esențiale în beneficiul 
tuturor românilor.

Mediul de afaceri este și trebuie să rămână 

un partener deosebit de important al statului 
român, partener care poate contribui în mod 
cert la accelerarea reformelor și a proiectelor 
de investiții. Nu poate fi imaginată dezvoltarea 
României fără o simbioză public-privat, fără o 
colaborare corectă, bazată pe implicare, 
respect și transparență decizională.

Am încurajat mereu dialogul onest dintre 
Guvern și reprezentanții mediului de afaceri. În 
anul 2020, buna comunicare dintre mediul de 
afaceri și Guvern a dus la adoptarea de măsuri 
economice adecvate, atât la debutul crizei 
sanitare, cât și ulterior. Multe dintre efectele 
pozitive ale acestor măsuri continuă și în 
prezent. De exemplu, schema Kurzarbeit, 
schema IMM Invest, schema de garanții pentru 
întreprinderi mari urmează să producă în lunile 
următoare efectele așteptate.

Mediul de afaceri este un actor activ în zona 
fondurilor europene, fapt care trebuie să se 
reflecte în direcțiile de dezvoltare ale 
companiilor dumneavoastră.

Așa cum am menționat și cu alte ocazii, 
companiile din România trebuie să devină mai 
competitive pe plan regional, să îndrăznească 
să dezvolte proiecte de investiții pe termen lung 
și să investească în produse inovatoare, 
utilizând cele mai noi și mai performante 
tehnologii.

Cu toții ne dorim un mediu de afaceri 
partener, alături de care să putem conferi 
economiei viziune şi stabilitate. Acest obiectiv, 
vital în noul context economic și geopolitic, 
poate fi realizat inclusiv prin îmbunătățirea 
imaginii României, atât în interiorul, cât mai 
ales în exteriorul țării.

Marile companii pot promova, uneori mai 
eficient chiar decât autoritățile publice, 
avantajele unui mediu de business prietenos, 
regimul fiscal competitiv, produsele românești 
de calitate, atracțiile turistice deosebit de 
variate, resursele naturale neexploatate și forța 
de muncă bine pregătită.

Miercuri, 23 ianuarie 2021, și în județul Teleorman, ca de 
altfel în majoritatea județelor țării, a avut loc un protest al 
pensionarilor, la care unii spun că ar fi participat 50 de 
persoane, alții 100. Protestul a avut loc în fața Instituției 
Prefectului din Alexandria. Protestul a fost avizat de Primăria 
Alexandriei. Și Tribunalul Teleorman își suspendă activitatea 
începând de luni, în semn de protest față de abrogarea  
pensiilor speciale.

Prefectul apolitic, de sorginte liberal, Liviu Dumitrașcu, i-a 
primit pe protestatari și s-a angajat să fie mesagerul 
nemulțumirilor  pensionarilor teleormăneni către ministerele 
de resort. Prefectul Liviu Dumitrașcu a spus după aceasta că 
nu poate fi vorba de mărirea pensiilor cu 40 % cât solicită 
PSD-ul, ci doar de o mărire gradual, în funcție de cum va fi 
structurat bugetul de stat pe anul 2021, în funcție de evoluția 
economică.

Petre Cioabă, fost deputat social-democrat de Teleorman, 
liderul Asociației Pensionarilor din Teleorman, a cerut printre 
altele, elaborarea unui program național privind nevoia de 
construire de cămine pentru persoanele vârstnice, iar 
numărul acestora să fie apropiat de numărul solicitărilor, 
pentru a se elimina listele de așteptare, dar și reglementarea 
acordării celei de-a treisprezecea pensie, în două tranșe de 
Crăciun și Paște.

A fost făcut și apelul rezerviștilor și al veteranilor de război 
din Teleorman, dar a amintit despre înghețarea pensiilor și 
salariilor.

Faptul că prefectul Liviu Dumitrașcu i-a primit pe 
reprezentanții protestatarilor pensionari l-a determinat pe 
Petre Cioabă să aibă numai cuvinte de bine la adresa 
reprezentantului Guvernului în teritoriu. La rândul său, 
prefectul Liviu Dumitrașcu a ținut să amintească 
protestatarilor că pensile se vor mări, dar nu cu 40 %, ci în 
funcție de dezvoltarea economică. De asemenea, prefectul 
Dumitrașcu s-a angajat să trimită forurilor superioare 
revendicările pensionarilor din Teleorman.

Ioan DUMITRESCU

România trebuie beneficieze cât mai curând de drepturile pe 
care le are orice stat membru Schengen - este mesajul transmis 
joi, la reuniunea Consiliului informal Justiţie şi Afaceri Interne, de 
ministrul Lucian Bode, care a solicitat accelerarea discuţiilor în 
acest sens.

"România trebuie să devină cât mai curând membră a 
spaţiului Schengen! Suntem pe deplin pregătiţi pentru acest 
pas. Am participat astăzi, în calitate de ministru al Afacerilor 
Interne, la Consiliul informal Justiţie şi Afaceri Interne - 
Secţiunea Afaceri interne - în format videoconferinţă, organizat 
de Preşedinţia portugheză a Consiliului Uniunii Europene. Cu 
această ocazie, am subliniat importanţa temelor propuse şi am 
salutat abordarea Preşedinţiei portugheze pentru continuarea 
discuţiilor. În acest cadru, am ţinut să subliniez importanţa 
contribuţiei României la eforturile comune pentru gestionarea 
migraţiei, prin participarea consistentă la activităţile Agenţiei 
FRONTEX, prin acţiunile de relocare a persoanelor aflate în 
nevoie de protecţie internaţională ca urmare a misiunilor de 
căutare şi salvare din Marea Mediterană, respectiv prin iniţierea 
unor documente de cooperare bilaterală cu statele aflate în 
prima linie în ceea ce priveşte presiunea migratorie", a scris 
Bode, pe Facebook.

El a menţionat că, deşi România a participat până în prezent 
"la toate mecanismele UE de împărţire a responsabilităţii, 
îndeplinind cu succes toate obligaţiile, ţara noastră nu 
beneficiază deocamdată de drepturile aferente unui stat 
membru Schengen".

Protestele pensionarilor

Bode: România trebuie să
 devină cât mai curând membră 

a spaţiului Schengen; este 
deplin pregătită

Vicepremierul Dan Barna a 
anunţat, joi, că a fost deschisă 
seria întâlnirilor de lucru 
dedicate actualizării Planului 
Naţional de Redresare şi 
Rezilienţă, adăugând că, până 
cel mai târziu la 30 aprilie, 
PNRR va fi transmis oficial 
Comisiei Europene.

„Am deschis azi seria 
întâlnirilor oficiale de lucru 
dedicate actualizării Planului 
Naţional de Redresare şi 
R e z i l i e n ţ ă .  E  o  e t a p ă  
i m p o r t a n t ă  p e n t r u  c a  
aprobarea şi aplicarea PNRR 
să nu întâmpine niciun fel de 
d i f i c u l t ă ţ i .  P a r t i c i p a r e a  
rep rezen tan ţ i l o r  t u tu ro r  
ministerelor la această primă 
discuţie, precum şi a unor 
i n s t i t u ţ i i  c u  a t r i b u ţ i i  
complementare în gestionarea 
viitoarelor priorităţi din PNRR 
este premisa că eforturile 

noastre vor fi coordonate, dar 
transparente, în aplicarea 
reformelor finanţate prin plan”, 
a afirmat Barna, potrivit unui 
comun ica t  de  p resă  a l  
Guvernului.

El a subliniat că termenele 
sunt „foarte scurte”, iar premisa 
de la care se pleacă este că 
aceste 30 de miliarde de euro 
vor fi folosite ca suport bugetar 
pentru reforme reale în 
următoarea per ioadă în  
România.

„Nu numai că respectăm 
condiţiile impuse de Comisia 
Europeană, dar vrem să facem 
din cheltuirea acestor fonduri 
un  moment  esen ţ ia l  în  
transformarea angajamentelor 
de guvernare în realităţi. Până 
în martie vom identifica şi defini 
în termeni clari toate investiţiile, 
obiectivele de etapă, ţintele şi 
costurile aferente tuturor 

priorităţilor de finanţare din 
cadrul celor şase piloni stabiliţi 
p r i n  R e g u l a m e n t u l  
Mecanismului de Redresare şi 
Rezilienţă: tranziţie verde şi 
s c h i m b ă r i  c l i m a t i c e ,  
digitalizare, sănătate, educaţie 
şi servicii sociale, rezilienţă 
instituţională, competitivitate 
economică şi inovare, noua 
g e n e r a ţ i e ” ,  a  t r a n s m i s  
viceprim-ministrul.

Potrivit acestuia, după 
aceea, guvernanţii vor mai 
avea mai puţin de o lună pentru 
a face „reglajele fine” împreună 
cu Comisia Europeană.

„Până cel mai târziu 30 
aprilie, PNRR va fi transmis 
of ic ial  la Bruxel les. Am 
încredere că intrăm într-o nouă 
etapă de construcţie şi de 
viziune de dezvoltare pentru 
demararea acestui proces”, a 
declarat Barna.

Klaus Iohannis avertizează Guvernul despre mediul privat: 

Cunosc oameni de afaceri care așteaptă 
seriozitate și eficiență. Întârzierile în aplicarea unor 

soluții sunt semnale pentru Guvern

Dan Barna: Până cel mai târziu 30 aprilie, PNRR 
va fi transmis oficial la Bruxelles
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Suma totală autorizată la plată este de 

717.250,41 lei și se acordă de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (MADR), pentru asociațiile și fermierii 
care au accesat această formă de ajutor de stat în 
conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern 
nr.1179/2014 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor,cu 
modificările şi completările ulterioare.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv 
acoperirea costurilor administrative aferente 
întocmirii şi menţinerii registrului genealogic, 
precum şi costurile aferente testelor pentru 
determinarea cal i tăţ i i  genet ice sau a 
randamentului genetic al şeptelului. Ajutoarele 
sunt furnizate sub formă de servic i i  

subvenţionate întreprinderilor individuale şi 
familiale, persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor fizice care deţin certificat de 
producător / atestat de producător, după caz, 
precum şi persoanelor juridice care îşi 
desfăşoară activitatea în domeniul creșterii 
animalelor.

Ajutorul de stat pentru efectuarea serviciilor 
este:

- de până la 100% din costurile administrative 
aferente întocmirii şi menţinerii registrelor 
genealogice;

- de până la 70 % din costurile aferente 
testelor efectuate de terţi sau în numele unor terţi 
pentru determinarea calităţii genetice sau a 
randamentului genetic al şeptelului.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Comisia Europeană a decis să prelungească până la 31 
decembrie 2021 Cadrul temporar de ajutor de stat, adoptat 
la 19 martie 2020, pentru a sprijini economia în contextul 
focarului de coronavirus, majorând și plafoanele de ajutor 
pentru companii.

Având în vedere persistența și evoluția focarului de 
coronavirus, amendamentul de astăzi prelungește toate 
măsurile prevăzute în cadrul temporar, inclusiv măsuri de 
recapitalizare, până la 31 decembrie 2021, precizează 
Comisia.

Plafoanele stabilite în cadrul temporar pentru anumite 
măsuri de sprijin au fost aproape dublate. Noile plafoane 
sunt de:

- 225.000 de euro pe companie activă în producția 
primară de produse agricole (anterior 100.000 de euro),

- 270.000 de euro pe companie activă în sectorul 
pescuitului și acvaculturii (anterior 120.000 de euro)

- 1,8 milioane de euro pe companie activă în toate 
celelalte sectoare (anterior 800.000 de euro).

Ca și până acum, acestea pot fi combinate cu ajutorul de 
minimis de până la 200.000 euro pe companie, până la 
30.000 euro pe companie care operează în sectorul 
pescuitului și acvaculturii și până la 25.000 euro pe 
companie care operează în sectorul agricol, pe o perioadă 
de trei exerciții financiare, mai precizează Comisia 
Europeană.

La 19 martie 2020, Comisia a adoptat un nou cadru 
temporar de ajutor de stat pentru a sprijini economia în 
contextul focarului de coronavirus, în baza articolului 107 
alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene.

Cadrul temporar recunoaște că întreaga economie a UE 
se confruntă cu o perturbare gravă. Acesta permite statelor 
membre să utilizeze în mod flexibil ajutoarele de stat pentru 
a sprijini economia.

Bani de la stat pentru acoperirea
 cheltuielior cu registrele genealogice   

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale 
privind eliberarea de către direcțiile de sănătate publică 
a deciziilor de carantină sau izolare, precum și 
eliberarea de către medicii curanți a certificatelor de 
concediu medical pentru carantină sau izolare de care 
beneficiază persoanele asigurate în conformitate cu 
prevederile actuale, se procedează astfel:

I. Eliberarea deciziilor pentru izolare sau carantină 
de către direcțiile de sănătate publică județene, 
respectiv a municipiului București

1. Deciziile de izolare sunt întocmite de către 
direcțiile de sănătate publică județe, respectiv a 
municipiului București și trebuie transmise medicului 
curant numai în situația în care persoanele infectate cu 
virusul SarsCov2 refuză izolarea, chiar dacă din 
aplicația informatică CoronaForms se generează 
automat deciziile de izolare, acestea sunt obligatorii 
numai pentru situațiile menționate.

2. Deciziile de carantină sunt întocmite de către 
direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a 
municipiului București și trebuie transmise medicului 
curant în vederea eliberării certificatelor de concediu 
medical persoanelor asigurate pentru care a fost 
instituită măsura carantinării ca urmare a faptului că: au 
intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată 
cu virusul SarsCov2, confirmată prin testare prin metoda 
RT-PCR sau teste rapide de detecție SarsCov2; au sosit 
din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări 
și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii; 
prezentau semne și simptome sugestive specifice 
conform definiției de caz, dar în urma investigațiilor 
paraclinice specifice, nu s-a confirmat diagnosticul de 
boală infectocontagioasă.

II. Eliberarea certificatelor de concediu medical 
pentru carantină sau izolare de care beneficiază 
persoanele asigurate

A.  Eliberarea certificatelor de concediu medical 
pentru carantină 

Certificatele de concediu medical pentru carantină 
se eliberează de medicul curant, respectiv de medicul 
de familie, pe durata stabilită prin decizia de confirmare 
a carantinei, eliberată de către direcțiile de sănătate 
publică județene, respectiv a municipiului București 

potrivit Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020, 
persoanelor asigurate aflate în următoarele situații: au 
intrat în contact direct cu cel puțin o persoană infectată 
cu virusul SarsCov2, confirmată prin testare prin metoda 
RT-PCR sau teste rapide de detecție SarsCov2; au sosit 
din țări și/sau zone cu risc epidemiologic ridicat, țări 
și/sau zone stabilite de către INSP în condițiile legii; 
prezentau semne și simptome sugestive specifice 
conform definiției de caz, dar în urma investigațiilor 
paraclinice specifice, nu s-a confirmat diagnosticul de 
boală infectocontagioasă.

Certificatele de concediu medical pentru carantină 
se completează înscriindu-se codul de indemnizație 07, 
cod diagnostic 994, indiferent de locul unde a fost 
instituită măsura carantinei.

B.  Eliberarea certificatelor de concediu medical 
pentru izolare

B1. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul 
SarsCov2, pentru care s-a instituit măsura izolării, 
potrivit legii, în unități sanitare sau într-o locație 
alternativă atașată unei unități sanitare certificatul 
medical se eliberează de medicul curant din unitatea 
sanitară sau locația altetnativă atașată acesteia, atât 
pentru perioada internării, cât și pentru perioada 
externării, după caz, cu înscrierea codului de 
indemnizație corespunzător.

La externare, certificatele de concediu medical se 
eliberează de către medicul curant din unitatea sanitară 
sau din locația alternativă atașată acesteia, după cum 
urmează:

a.  În situația în care medicul din spital nu a eliberat 
concediu medical la externare, pentru perioada în care 
persoana asigurată este izolată la domiciliu sau în 
locația declarată de aceasta, certificatul de concediu 
medical se acordă pentru aceeași afecțiune de către 
medicul de familie care monitorizează starea de 
sănătate a persoanei prin sistemul telemedicină sau prin 
consultații medicale la distanță, iar în certificatul de 
concediu medical se va înscrie codul de indemnizație 51 
cu înscrierea numărului corespunzător bolii 
infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, 24, 
respectiv 64, pentru „alte boli cu virus, neclasate în alte 
locuri”.

b.  În situația în care, la externarea din spital, dacă 
este necesară în continuare izolarea pacientului la 
domiciliu, pe perioada stării de contagiozitate stabilită 
conform datelor științifice existente, în certificatul de 
concediu medical se va înscrie codul de indemnizație 51 
cu înscrierea numărului corespunzător bolii 
infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea, 24, 
respectiv 64, pentru „alte boli cu virus, neclasate în alte 
locuri”.

c.  În situația în care, la externarea din spital, medicul 
considetă pacientul vindecat din punct de vedere al bolii 
infectocontagioase, dar acesta nu își poate relua 
activitatea (pacienții care prezintă sechele post-COVID-
19), în certificatul de concediu medical se va completa 
codul de indemnizație 01 cu păstrarea codului de 
diagnostic 64, pentru „alte boli cu virus, neclasate în alte 
locuri”.

Medicul de familie poate prelungi concediul medical 
pentru situația de la punctul c, iar în certificatul de 
concediu medical se va completa codul de indemnizație 
01, cu păstrarea codului de diagnostic 64, pentru „alte 
boli cu virus, neclasate în alte locuri”.

B2. Pentru persoanele asigurate infectate cu virusul 
SarsCov2, pentru care s-a dispus măsura izolării la 
domiciliu sau la o locație declarată, certificatele de 
concediu medical se eliberează de medicii de familie 
care au luat în evidență și au monitorizat aceste 
persoane, pentru o perioadă stabilită în funcție de 
evoluția bolii și durata monitorizării.

În situația în care starea de sănătate a pacientului nu 
permite reluarea activității (pacienții care prezintă 
sechele post-COVID-19), se va elibera concediu 
medical, iar în certificatul de concediu medical se va 
completa codul de indemnizație 01, cu păstrarea codului 
de diagnostic 64, pentru „alte boli cu virus, neclasate în 
alte locuri”.

Începând cu data de 30 octombrie 2020, certificatele 
de concediu medical de care beneficiază persoanele 
adigurate pentru care s-a impus măsura izolării, 
indiferent de locul în care a fost instituită, se eliberează 
pe codul de indemnizație 51 și poziția 24 din listă.

Cornelia RĂDULESCU

Comisia Europeană a decis 
să prelungească până la 31 
decembr ie  2021 cadru l  
temporar pentru măsuri de 
ajutor de stat pentru a sprijini 
e c o n o m i a  î n  c o n t e x t u l  
pandemiei de coronavirus. 
C o m i s i a  a  d e c i s ,  d e  
asemenea, să extindă sfera de 
aplicare a cadrului temporar 
prin posibilitatea ca, până la 
sfârșitul anului viitor, anumite 
instrumente rambursabile să 
poată fi convertite în granturi 
directe.

C o n c r e t ,  C o m i s i a  
Eu ropeană  a  p re lung i t   
acordarea ajutoarelor Covid 
19 și în anul anul 2021 pentru 
fe rmier i ,  dar  ș i  pent ru  
întreprinderile din acvacultură 
și pescuit. Conform anunțului 

oficial venit de la Bruxelles, 
cuantumul ajutorului acordat în 
anul 2020 a fost dublat. Astfel, 
noul plafon este de 225.000 de 
e u r o  /  f e r m a  c a r e - ș i  
desfășoară activitatea în 
domeniul producției primare 
de produse agricole și 270.000 
de euro / întreprindere din 
acvacultură și pescuit.

Ca și anul trecut, odată cu 
ajutorul de covid statele 
membre ale UE pot acorda 
a jutoare de min imis în 
cuantum de până la 30 000 
EUR/întreprindere care își 
desfășoară activitatea în 
sec to ru l  pescu i t u l u i  ș i  
acvaculturii și până la 25 000 
EUR / întreprindere care își 
desfășoară activitatea în 
sectorul agricol, sub rezerva 

respectări i  cerințelor de 
minimis relevante.

Pentru înt repr inder i le  
afectate în mod deosebit de 
c r i z a  p r o v o c a t ă  d e  
coronavirus, cu pierderi ale 
cifrei de afaceri de cel puțin 30 
% în perioada eligibilă în 
compara ț ie  cu  aceeaș i  
perioadă din anul 2019, statul 
poate contribui la partea din 
costurile fixe ale beneficiarilor 
care nu sunt acoperite de 
veniturile lor, cu o sumă de 
până la 10 milioane EUR / 
întreprindere (anterior 3 
milioane EUR), precizează 
comunicatul Reprezentanței 
C o m i s i e i  E u r o p e n e  î n  
România. 

George ZAVERA  

Comisia Europeană 

În acest an, ajutorul Covid va fi de 225.000 euro pe fermă!

CAS Teleorman:

Eliberarea certificatelor de concediu medical pentru carantină sau izolare

Comisia Europeană a prelungit 
până la 31 decembrie cadrul 

temporar de ajutor de stat 
pentru a sprijini economia în

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

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308
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24 de cadre didactice ale Liceului Teoretic 

Constantin Noica din Alexandria sunt nemulțumite 
de decizia conducerii Inspectoratului Școlar 
Județean Teleorman de a diminua, pentru anul 
școlar viitor, numărul de clase de a IX-a. Astfel, 
pentru anul școlar 2021-2022, unității școlare i-au 
fost repartizate doar 4 clase de a-IX a

Pentru că nu vor să renunțe la clase și pentru a 
fi siguri că nu își pierd slujbele, cadrele didactice 
au semnat un memoriu adresat conducerii 

Inspectoratului Școlar Județean Teleorman. 
Condcerea Inspectoratului Școlar Județean 

Teleorman spune că s-a ajuns la această situație 
la recomandarea Ministerului Educației de a 
echilibra ponderea dintre numărul de clase de la 
filiera tehnologică și cea teoretică.

Profesorii de la Liceul Teoretic Constantin 
Noica spun că, în cazul în care solicitările lor nu 
vor fi rezolvate favorabil, sunt dispuse să mearagă 
mai departe, luând în calcul și greva generală.

C. DUMITRACHE

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 LEGĂMÂNT
O, legămant plaăpaând!
Ai cules roade din lacrimi și cuvânt...
Privirea ți-a fost aspră,
Chipul înflorit cu sunet
Din marmură și granit.
O, legământ din flori!
Ai cules macii din plânsul văilor...
Și-ai scuturat nenoroc în tipare de foc.
O, legământ... De mult nu-mi ești avânt,
Cununa cu dor se revarsă în pămătuf
de gânduri, taine și cuvânt…

 PE MARGINE DE VIS
Solzii timpului s-au curățat
de secundele-păcate,
umple prea plinul cu milă în regres.
Cu jar încins am scris iubire
pe margine de vis...
Vuiește în eter și vatră arsă
un foc cu chip de veșnicie îndurerată,
necunoscutul rabdă până îl
dezbraci de-o haină roasă.
Ce frunză căzută suspină graiul resemnării?
Păcatul împlinit este sângele îndurării,
sunetul argintului ce preface neaua
și topește în tăceri și reci uitări...
Pe margine de vis, o oră am învins,
cu jar încins trăiesc pe brațul
timpului de neînvins...

 AM DREPTUL SĂ CRED
Am dreptul să cred în luna
ce-mi poposește-n prag.
Am dreptul să umplu rănile
timpului cu stele, ce nu mă ard...
Am dreptul să iubesc floarea de portocal,
să schimb mireasma unui vis cu
sclipiri și iviri de zori.
Am dreptul să cred în zgomotul copilăriei
și în acordurile line sufletului -
un cânt ce îmbie pe meleag, dragoste în dor.
Am dreptul să cred că am reușit
un puzzle fără armuri,
doar din lut și amprenta străbunilor mei…

Lili BLEJAN

Riscă să își piardă locurile la catedră

M i n i s t e r u l  F i n a n ț e l o r  
confirmă, într-un răspuns 
solicitat de 18 ONG-uri, că la 
construcția bugetului pe 2021 se 
are în vedere alocarea sumelor 
necesare pentru plata burselor 
școlare la cuantumul minim de 
100 de lei/lună, aprobat prin 
hotărârea Guvernului.„În ceea 
ce privește solicitarea de 
cuprindere în proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2021 a 
sumelor defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru 
finanțarea burselor școlare, 
precizăm că se are în vedere 
includerea în proiectul legii 
bugetului de stat pe anul 2021 a 
sumelor destinate finanțării 
acestor cheltuieli, conform 
propuner i i  t ransmise  de  
Ministerul Educației”, se arată în 
răspunsul Ministerului transmis 
celor 18 organizați i non-
guvernamentale, postat pe 
Facebook de Asociația Școli 
Curate.

Ministrul Educației, Sorin 
Cîmpeanu, a cerut 530 de 
milioane de lei în bugetul 
învăţământului pentru bursele 

şcolare din 2021, potrivit unei 
declarații pe care a făcut-o în 
cad ru l  Fo rumu lu i  Bune i  
Guvernări Locale în Educație. 
„Am cerut 530 de milioane de lei 
pentru bursele şcolare la care se 
adaugă o creştere absolut 
necesară pentru costul standard 
per elev destinat cheltuielilor 
materiale”, a spus Cîmpeanu.

O N G - u r i  i m p l i c a t e  î n  
domeniul educației, inclusiv 
asociații ale elevilor, părinților și 
tinerilor, au transmis, pe 19 
ianuarie, o scrisoare deschisă 
către premierul Florin Cîțu, 
miniștri și reprezentanți ai 
coaliției de guvernare, prin care 

solicită ca în bugetul de stat pe 
anul 2020 să se asigure 
fondurile necesare pentru 
bursele elevilor, în cuantumurile 
minime stabilite de guvern luna 
trecută.

Scrisoarea deschisă, care îi 
are ca destinatari și pe ministrul 
Educației, Sorin Cîmpeanu, 
respectiv pe ministrul Finanțelor, 
Alexandru Nazare, atrage 
asupra situației de anul trecut, 
când, în septembrie, un raport 
avertiza că sub 6% dintre 
autoritățile publice la nivel 
național acordau integral 
bursele școlare.

Elevii au încheiat, vineri, primul semestru și au intrat în 
vacanța intersemestrială, conform calendarului aprobat de 
Ministerul Educației. Școala se încheie online, dar 
guvernul dorește ca, dacă situația epidemiologică o va 
permite, predarea să se reia în format față din 8 februarie, 
când începe semestrul al doilea.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat în mod 
repetat în ultimele zile că detaliile și deciziile în acest sens 
vor fi luate în comun cu Ministerul Sănătății pe 2 sau 3 
februarie.

Anul școlar 2020-2021 a început în format clasic pentru 
majoritatea școlilor, în septembrie, dar președintele 
Iohannis a anunțat pe 5 noiembrie trecerea în online, 
începând din 9 noiembrie 2020. Mutarea a fost programată 
inițial pentru 30 de zile, însă termenul a fost prelungit 
repetat de atunci.

Semestrul al doilea, cu o durată de 17 săptămâni, se va 
încheia pe 18 iunie, cu excepția elevilor din clasa a XII-a, 
pentru care se va încheia pe 4 iunie.

Sunt prevăzute vacanțe de primăvară în jurul Paștelui 
Catolic (2-11 aprilie) și Paștelui Ortodox (30 aprilie-9 mai).

Constelaţia Lirei

A început vacanța 
intersemestrială, în care se va 

decide cum va fi reluată predarea
 în semestrul al doilea

Antiparazitar folosit pentru tratarea păduchilor 
şi a scabiei, ivermectina a arătat, în cadrul 
studiilor, că ar avea beneficii şi contra COVID-19. 
Veterinarii atrag însă atenţia asupra efectelor 
adverse ale acestui medicament.

Unii medici veterinari au reacţionat pe paginile 
lor de socializare după ce au observat că stocurile 
de ivermectină, medicament căruia i se atribuie în 
mediul virtual efecte miraculoase în tratarea 
COVID-19, sunt epuizate în farmaciile veterinare.

Un mesaj dur a venit din partea medicului 
veterinar Petru Antonio Mureşan. Acesta a 
explicat că studiile referitoare la acest 
medicament ridică semne de întrebare chiar şi în 
cazul animalelor. "IVERMECTINA pentru 
TO(N)ŢI!", şi-a început doctorul clujean postarea 
de pe Facebook.

"Şi acum să lămuresc cu IVERMECTINA. Este 
o substanţă activă descoperită în 1975 şi 
aprobată pentru uz veterinar în 1981. Ea are 
utilizare în tratamentul parazitozelor la animale, 
fiind eficace în combaterea paraziţilor interni 
(generic - viermi), cu excepţia Fasciolei (viermele 
de gălbează) şi paraziţilor externi: pureci, căpuşe, 
păduchi şi râie. Există se pare şi un produs de uz 
uman - Stromectol, pe care, personal nu l-am 
văzut în nici o farmacie la noi. Nu cunosc nimic 
despre acest produs. Cât despre utilizarea 
ivermectinelor de uz veterinar, indiferent de formă 
de prezentare, în tratamentul Covid-19 NICI NU 
POATE FI VORBA! Chiar dacă această substanţă 
are şi un efect imunostimulator, la animalele 
tratate este pur şi simplu un antiparazitar, deci NU 
omoară viruşii (virusurile). În plus noi, medicii 
veterinari avem stabilite clar protocoale privind 
administrarea la animale. Acestea prevăd un timp 
de aşteptare, de la administrarea Ivermectinei la 
animal până la consumul de produse, carne, 
lapte, ouă, de la animalul respectiv (de obicei mai 
mari de 30 de zile). Pentru că s-a constatat că deşi 
foarte bun ca antiparazitar, Ivermectina are efecte 
cancerigene prin acumularea în organism. Iată de 
ce, dragi prieteni şi cunoscuţi, NU vă trataţi după 
zvonuri şi surse. Singura cale sigură de a evita 
infecţia cu Covid-19 rămâne vaccinarea!", a 
încheiat Petru Antonio Mureşan, medic veterinar 
în Cluj.

Ministerul Finanțelor, despre bursele elevilor: 

„Se are în vedere includerea în proiectul
 legii bugetului de stat pe anul 2021 a sumelor

 destinate finanțării acestor cheltuieli”

Veterinarii atrag atenția: nu vă tratați 
cu Ivermectină!
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Un sondaj la care au răspuns peste 1,2 milioane de 
persoane din 50 de ţări confirmă presupunerile multora: 
generaţia din care face parte adolescenta activistă pe teme de 
mediu Greta Thunberg este mai preocupată de protecţia 
mediului în comparaţie cu părinţii şi bunicii. 54% dintre 
participanţii la sondaj consideră eforturile de a conserva 
pădurile şi solul cele mai importante politici climatice.

Dat miercuri publicităţii, acesta este cel mai amplu sondaj 
pe tema încălzirii globale realizat până în prezent, confirmând 
un fapt pe care mulţi îl bănuiau deja. Studiul, realizat de 
Universitatea Oxford şi Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), a 
utilizat sondaje de tip ”pop-up” în jocuri online precum Angry 
Birds pentru a obţine răspunsuri de la grupuri mai greu 
accesibile, inclusiv de la persoane care nu au vârsta legală 
pentru a vota. Sondajul a inclus răspunsurile a peste 1,2 
milioane de persoane din 50 de ţări, cel mai amplu sondaj pe 
tema schimbărilor climatice realizat vreodată.

Astfel, sondajul „People's Climate Vote” a ajuns la concluzia 
că, printre altele, aproape 70% dintre tinerii cu vârsta sub 18 ani 
cred că schimbările climatice reprezintă o urgenţă globală, în 
comparaţie cu 58% dintre cei cu vârsta peste 60 de ani.

Cassie Flynn, din cadrul Programului Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (UNDP), a afirmat că acest fapt arată „un val 
de susţinere pentru măsuri ambiţioase în domeniul climei”, pe 
care liderii mondiali ar trebui să le ia în considerare, informează 
Reuters.

Sondajul vine într-un moment critic, când guvernele 
planifică pachete de stimulente în scopul redresării după criza 
COVID-19 care va continua să afecteze şi generaţiile viitoare, 
a adăugat aceasta.

Per ansamblu, cele mai populare politici climatice sunt 
considerate eforturile de a conserva pădurile şi solul, care au 
primit susţinere din partea a 54% dintre participanţii la sondaj. 
Cel mai puţin populară a fost promovarea unei diete pe bază de 
plante. Sondajul a avut o marjă de eroare de 2%, au mai 
precizat realizatorii studiului.

„Acest lucru oferă o viziune fără precedent, exhaustivă nu 
doar a faptului că oamenii cred în existenţa unei crize climatice, 
dar şi a modului în care doresc să o rezolve, asupra priorităţilor 
pentru a ne salva din această situaţie”, a spus Flynn.

Credinţa publicului în existenţa unei urgenţe climatice a fost 
mai puternică în Marea Britanie, care va găzdui un summit 
global ONU pe tema schimbărilor climatice în Scoţia, în 
noiembrie, şi în Italia, cu 81%. Susţinerea pentru măsuri 
climatice în restul teritoriilor a fost mai ridicată în rândul celor 
care au urmat cursuri universitare, se mai arată în sondaj.

– Ei, tu!, strigă un poliţist pe motocicletă, ajungând 

maşina. Tu n-ai auzit că ţi-am spus să te opreşti?

– Am auzit, dar mi s-a părut că ai spus: „Bună dimineaţa, 

domnule senator”.

– Nu-i aşa, spune cu un zâmbet poliţistul, că astăzi e o zi 

frumoasă, dle senator?

***

– Tăticule, de ce Moş Crăciun e bărbat şi nu femeie?

– Unde ai văzut tu femeie să poarte aceleaşi haine în 

fiecare an?

Pastila de râs

Rămășițele vechi de 98 de milioane de ani 
ale celui mai mare animal care a pășit vreodată 
pe Pământ, un titanozaur cu gât lung, au fost 
dezgropate recent în Argentina.  

Rămășițele dinozaurului fără nume au fost 
descoperite inițial în 2012 în provincia 
Neuquén din nord-vestul Patagoniei, însă nu 
au fost excavate în întregime deocamdată. Cu 
toate acestea, oasele care au fost dezgropate 
până acum sugerează că acest uriaș antic a 
fost cel mai probabil un titanozaur, posibil cel 
mai mare documentat până acum.

Titanozaurii erau printre cele mai mari 
sauropode, dinozauri erbivori cu gât lung, și au 
trăit din perioada Jurasicului târziu până la 
sfârșitul Cretacicului (între 145 și 66 de 
milioane de ani în urmă).

„Având în vedere măsurătorile noului 
schelet, se pare că acesta este un candidat 
pentru una dintre cele mai mari sauropode, 
foarte posibil cea mai mare descoperită 
vreodată”, a explicat Paul Barrett, paleobiolog 
la Muzeul Istoriei Naturale din Londra, care nu 
a fost implicat în noile cercetări.

Nu au fost dezgropate destul de multe 
rămășițe pentru ca oamenii de știință să 
declare acest dinozaur ca fiind o nouă specie 
sau să îl atribuie unei specii deja cunoscute. 
Totuși, cercetătorii sunt încrezători că imediat 
ce excavările sunt finalizate, vor reuși să-l 

clasifice drept o specie completă nouă.
 „Locul descoperirii este foarte dificil de 

accesat, așa că organizarea este destul de 
complicată. Însă, ne așteptăm să ne putem 
întoarce aici după pandemia de COVID-19”, a 
spus Alejandro Otero, autor principal al 
studiului și paleontolog la Muzeul La Plata din 
Argentina, potrivit Live Science.

Rămășițele datează din urmă cu aproape 
98 de milioane de ani, ceea ce înseamnă că 
această creatură a trăit în perioada cretacică, 
iar acest nou titanozaur este doar unul dintre 
multele fosile de sauropode descoperite în 
America de Sud, inclusiv fosi le de 
Dreadnoughtus și Sarmientosaurus.

Acestea au ajutat cercetătorii să afle mai 
multe detalii despre acești giganți și cum au 
ajuns atât de mari.

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

Adolescenții de azi, 
mai preocupați de criza 

climatică în comparaţie cu 
părinţii şi bunicii

Topirea gheți i  de pe 
Pământ accelerează cu un 
ritm record, calotele de gheață 
din Groenlanda și Antarctica 
topindu-se cel mai rapid, au 
arătat noi cercetări.

Rata pierderii gheții este 
acum aliniată cu scenariile 
cele mai pesimiste ale 
Grupului interguvernamental 
de experți în evoluția climei 
(Intergovernmental Panel on 
Climate Change sau IPCC), 
potrivit unui studiu publicat în 
jurnalul The Cryosphere.

Thomas Slater, autor 
principal și cercetător la 
centrul pentru observații 
polare de la Universitatea din 
Leeds, Marea Britanie, a 
avertizat că toate aceste 
consecințe vor fi resimțite în 
întreaga lume. „Creșterea 
nivelului mărilor va avea 
impacturi severe asupra 
comunităților de coastă în 
acest secol”, a spus Slater.

În jur de 28 de trilioane de 
tone de gheață au fost 
pierdute între 1994 și 2017, 
despre care oamenii de știință 
au calculat că ar fi fost de 
ajuns pentru o calotă glaciară 
cu o grosime de 100 de metri 
a m p l a s a t ă  d e a s u p r a  
Regatului Unit. În jur de două 
treimi din pierderea gheții a 
fost cauzată de încălzirea 
atmosferei, iar o treime fiind 
cauzată de încălzirea mărilor.

De-a lungul perioadei 
studiate, rata pierderii gheții a 
accelerat cu 57%, de la 0,8 
tone pe an în anii 1990 la 1,2 
tone pe an până în 2017. În jur 
de jumătate din toată gheața 
pierdută a provenit de pe 
uscat, ceea ce contribuie 
direct la creșterea nivelului 
mărilor. Gheața pierdută în 
perioada studiată, din 1994 și 
până în 2017, ar fi crescut 
nivelul mărilor cu 35 de 
milimetri, au estimat autorii 

studiului.
Cele mai mari cantități de 

gheață au fost pierdute din 
gheața plutitoare din regiunile 
polare, astfel crescând riscul 
unui mecanism de feedback 
cunoscut drept „pierderea 
albedo”. Gheața albă reflectă 
radiația solară înapoi în 
spațiu, acesta fiind „efectul 
albedo”, însă atunci când 
gheața plutitoare se topește 
aceasta dezvăluie apa care 
absoarbe mai multă căldură, 
astfel accelerând încălzirea 
printr-o „buclă” de feedback, 
potrivit The Guardian.

Ghețarii au reprezentat 
următoarea cea mai mare 
pierdere din volumul de 
gheață, peste 6 trilioane de 
tone fiind pierdute între 1994 
și 2017, ceea ce înseamnă în 
jur de un sfert din pierderea 
globală de gheață din acea 
perioadă.

Un dinozaur masiv descoperit recent ar 
putea fi cea mai mare creatură care a 

pășit vreodată pe Terra

Topirea gheții la nivel 
global accelerează cu un ritm record



1 8 8 2 -  S - a  
născut Franklin 
D e l a n o  
Roosevelt, al 
3 2 - l e a  
preşedinte al 
Statelor Unite 
ale Americii (m. 
12 apr. 1944)
1885  -  S -a  

născut episcopul 
unit român Iuliu 
Hossu, membru 
de onoare al  
Academiei Române (m. 28 mai 1970)
1892 - S-a născut Grigore Gafencu, om politic, ministru 

de Externe, gazetar remarcabil (m. 30 ianuarie 1957)
1933 - Adolf Hitler este numit cancelar al Germaniei
1951 - A încetat din viaţă Ferdinand Porsche, 

constructor austriac de automobile (n. 3 noiembrie 1875)
1991 - "Grupul celor 24" a hotărât, la Bruxelles, să 

includă România între ţările est-europene beneficiare de 
asistenţă în cadrul Programului PHARE. Programul 
PHARE, iniţiat în 1989, îşi propune ajutorarea prin 
credite şi asistenţă tehnico-economică a fostelor ţări 
socialiste
2007 - A încetat din viaţă scriitorul Gheorghe Crăciun 

(n. 1950)
2008 - A murit scriitorul Vintilă Corbul, cunoscut 

pentru romanul "Babel Palace", povestirea "Moarte şi 
portocale la Palermo" şi "Căderea Constantinopolelui" (n. 
26 mai 1916)
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07:00 Tezaur folcloric 08:00 
Toate pânzele sus! 09:00 Eu pot! 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Alina şi picii ei 12:00 Petmania 13:00 
Ediţie specială 13:15 Exclusiv în 
România 14:00 Telejurnal 14:30 Ora 
regelui 15:30 Cooltura 16:00 Lumea 
azi 16:30 Banii tăi 17:05 Lăutarii 
Tradiţional 18:50 Teleenciclopedia 
20:00 Telejurnal 21:10 Iancu Jianu, 
haiducul 22:55 Dosar România 
00:00 Profesioniştii...  

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Ianuarie

Este o zi bună 
pentru a lua decizii 
importante în privința 
relațiilor sentimentale 
și parteneriale. Puteți 
să vă bazaț i  pe 
intu i ț ie.  Seara o 
petreceți liniștit în 
mijlocul familiei.

Intuiția vă ajută să 
găsiți o metodă pentru 
a face schimbări  
importante în plan 
social. Vă sfătuim să 
profitați de acest 
context, pentru că 
puteți să obțineți 
satisfacții majore.

Puteți avea un 
succes deosebit în 
activitățile intelectuale 
și în societate. Puteți 
să faceți planuri de 
viitor cu o afacere pe 
care intenționați să o 
d e m a r a ț i  c u  o  
persoană apropiată.

Este posibil să 
întâmpinați dificultăți 
pe plan sentimental și 
să fiți nevoit să luați o 
decizie importantă. 
Vă recomandăm să 
evitați speculațiile 
financiare. Prietenii 
vă susțin.

Este o zi favorabilă 
realizărilor în plan 
p r o f e s i o n a l  ș i  
re laț ional ,  dar vă 
s f ă t u i m  s ă  a v e ț i  
răbdare, pentru că s-ar 
putea ca rezultatele să 
nu apară imediat. 
Petreceți seara cu 
prietenii.

Se pare că sunteți 
în formă și vă puteți 
adapta cu ușurință la 
situații noi. Este o zi 
favorabilă comunicării 
cu prietenii și cu 
membrii familiei. Nu 
exagerați cu sfaturile 
pe care le oferiți.

Se pare că sunteți 
î n t r - o  f o r m ă  
intelectuală deosebită, 
care vă facilitează 
relațiile cu cei din jur. 
După amiază s-ar 
putea să fiți invitat la o 
întrunire cu personae 
apropiate.

În plan professional 
sau în afaceri aveți 
p o s i b i l i t a t e a  s ă  
demarați cu bine un 
nou proiect. Vă sfătuim 
să evitați speculațiile.  
Seara sunteți invitat la 
prieteni unde vă veți 
simți bine.

În prima parte a 
zilei, intuiția și simțul 
practic vă ajută să 
luați decizii inspirate 
î n  a c t i v i t a t e a  
p ro fes iona lă .  Vă  
sfătuim să evitați 
discuțiile aprinse și să 
vă relaxați mai mult.

BERBEC

Este posibil să 
decideți să amânați o 
călătorie lungă în 
interesul familiei, din 
cauza unor dificultăți 
financiare. Relațiile 
cu persoana iubită ar 
trebui să fie foarte 
bune. 

Se întrevede o zi 
excelentă în plan 
p ro fes i ona l  ș i  î n  
afaceri, cu discuții 
fructuoase și planuri de 
viitor. După amaiaza 
este posibil să fiți în 
centrul atenției într-un 
grup de prieteni. 

Aveți șanse mari 
d e  s u c c e s  î n  
a c t i v i t ă ț i l e  
desfășurate în cămin, 
dar și la locul de 
muncă. Este o zi 
favorabilă planurilor 
de viitor. Consultați-vă 
cu partenerul de viață!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 The 
Wonderful World of Disney - Eloise 
la Plaza  12:00 Motelul iubirii 14:00 
Picat din cer 16:30 Cowboy 
Shaolin 19:00 Ştirile Pro Tv - Sport 
● Vremea 20:00 Las fierbinți 22:00 
Lichidaţi-i! 23:45 Profu' 00:45 Blitz 
02:15 Kong: Insula Craniilor 04:15 
The Wonderful World of Disney - 
Eloise At The Plaza 06:00 Lecţii de 
viaţă

07:00 Observator 09:30 
Cră iasa  Zăpez i i :  Ţ inu tu l  
oglinzilor 11:00 Adela 13:00 
Observator 13:45 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:00 Cartea Junglei – dublat 
22:00 Percy Jackson: Marea 
Monștrilor 00:00 Wolverine 
02:30 Asia Express - Drumul 
comorilor 06:00 Observator 

07:30 Pastila de râs 08:45 
Trairi alaturi de Andreea Mantea 
11:00 Sport, dietă şi o vedetă 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Survivor Romania 23:30 40 de 
intrebari cu Denise Rifai 01:30 
Știrile Kanal D

07:00 Camera de râs 09:00 
Expresul de Buftea 11:00 
Sănătate cu stil 11:30 Camera 
d e  r â s  1 2 : 0 0  S e  
rezolvă...amigo 14:00 De ce 
are vulpea coadă? 16:00 Alege 
rețeta națională 18:00 Focus 
18 19:30 Flash monden 20:00 
Nuntă în străinătate 22:00 Am 
fost cândva soldați... și tineri 
01:00 Nuntă în străinătate 

07:15 Povestea lui Lance 
Armstrong 09:45 La bloc 
12:00 Dragoste cu bucluc 
14:15 Dumnezeu pentru o zi 
16:15 Magia zapezii 18:15 
L a  b l o c  2 0 : 3 0  B a n i  
însângerați 22:30 Bel Ami 
00:30 Bani însângerați 
02:30 Bel Ami 04:15 La bloc 
06:00 Ce spun românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Strop şi balonaş 09:00 MotorVlog 
09:30 Generaţia Fit 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 Fraţi de viţă 17:30 MotorVlog 
18:00 Zile cu stil 19:00 Telejurnal 
20:10 Vechi tovarăși 21:50 Hotel 
imperial 23:00 Distractiile lui Cazacu 
23:35 Zile cu stil 00:30 Dragoste 
mincinoasă

07:55 Paradisul spulberat 
09:45 Cum să-ți dresezi dragonul 
3 11:20 Fata care promitea 12:55 
Bărbați în negru 3 14:35 Eu și 
monstrul  meu 16:20 The 
Hummingbird Project  18:05 Mad 
Max: Drumul furiei 20:00 Dacă aș 
f i . . .  t u ?  2 1 : 5 0  A n i m a l e  
F a n t a s t i c e :  C r i m e l e  l u i  
Grindelwald 00:00 Scapă, dacă 
poţi! 01:35 Con Air - Avionul 
Condamnaților

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 
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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______________________
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Dennis Man (22 de ani) a ajuns ieri la Parma 
pentru a semna contractul cu noua sa echipă și 
pentru a face vizita medicală, astfel că astăzi ar 
trebui să apară anunțul oficial al transferului 
său.

Mutarea este una importantă pentru fotbalul 
românesc, pentru că vorbim de o sumă-record 
pentru un jucător transferat de Liga 1. 
Transferul intră și în istoria Parmei, mai exact în 
top 15 cei mai scumpi jucători transferați de 
fosta câștigătoare a Cupei UEFA, potrivit 
Transfermarkt.

Dacă transferul se va realiza pentru suma 
de 13 milioane de euro, așa cum a anunțat Gigi 
Becali, atunci Man ar ajunge pe locul 12 în topul 
celor mai scumpe transferuri ale Parmei, peste 
legendarul Hristo Stoichkov sau Adrian Mutu.

Mutu ocupă, în prezent, locul 15 în acest top, 
cu transferul său la Parma de la Hellas Verona, 
pentru zece milioane de euro.

Cum ar arăta Top 15 cele mai scumpe 
transferuri din istoria Parmei, după transferul lui 
Man

1. Hidetoshi Nakata (de la AS Roma, în 
sezonul 2001-2002) pentru 28,4 milioane de 
euro

2. Marcio Amoroso (de la Udinese, în 
sezonul 1999-2000) pentru 28 de milioane de 
euro

3. Savo Milosevic (de la Real Zaragoza, în 
sezonul 2000-2001) pentru 25 de milioane de 
euro.

4. Sebastian Frey (de la Inter Milano, în 
sezonul 2003-2004) pentru 21 de milioane de 

euro
5. Roberto Inglese (de la Napoli, în sezonul 

2020-2021) pentru 18 milioane de euro
6. Juan Sebastian Veron (de la Sampdoria, 

în sezonul 1998-1999) pentru 17,5 milioane de 
euro.

7. Sergio Conceicao (de la Lazio, în sezonul 
2000-2001) pentru 17 milioane de euro

8. Ousmane Dabo (de la Inter Milano, în 
sezonul 1999-2000) pentru 15,49 milioane de 
euro

9. Evanilson (de la Borussia Dortmund, în 
sezonul 2001-2002) pentru 15 milioane de euro

10. Jonathan Bachini (de la Juventus, în 
sezonul 2001-2002) pentru 15 milioane de euro

11. Adriano (de la Inter Milano, în sezonul 
2002-2003) pentru 14,5 milioane de euro

12. Dennis Man (de la FCSB, în sezonul 
2020-2021) pentru 13 milioane de euro

13. Alberto Gilardino (de la Hellas Verona, în 
sezonul 2002-2003) pentru 12 milioane de euro

14. Hristo Stoichkov (de la Barcelona, în 
sezonul 1995-1996) pentru 11 milioane de euro

15. Daniele Galloppa (de la Siena, în 
sezonul 2009-2010) pentru 10 milioane de 
euro.

Dennis Man intră pe o listă selectă a 
fotbaliștilor români care au fost legitimați la 
Parma. Iată ce alți români au trecut pe la 
Parma:

Ianis Zicu (împrumutat în 2004 de la Inter)
Adrian Mutu (2002-2003)
Valentin Mihăilă (2020 - prezent)
Ionuț Radu (împrumutat în 2020 de la Inter, 

nu a apucat să debuteze)
Reinaldo Radu (2019 - prezent, nu a apucat 

să debuteze)
Dennis Man va semna un contract pe cinci 

ani
Din câte se pare, Dennis Man va avea un 

salariu de 1,2 milioane de euro pe stagiune.
Arădeanul l-a devansat pe Nicolae Stanciu, 

vândut la Anderlecht pe zece milioane de euro, 
în topul celor mai scumpi jucători plecați din 
România.

SPORT

E c h i p a  
f e m i n i n ă  d e  
handbal a CSM 
București s-a 
î n t ă r i t  î n  
această iarnă cu 
Emi l i e  Hegh  
Arntzen (27 de 
ani).

Norvegianca 
Arntzen, care 
vine de la Vipers, evoluează pe postul de inter stânga și 
este triplă campioană europeană și vicecampioană 
mondială. Acesta nu ar fi singurul transfer pe care îl 
încearcă CSM în această perioadă.

Oficialii grupării bucureștene tratează și cu extrema 
dreapta Malin Aune Larsen (25 de ani), care vine tot de la 
Vipers, care ar urca să o înlocuiască pe Laura Moisă, 
aceasta fiind aproape de un transfer. Momentan, CSM nu 
a ajuns la un acord cu Larsen.

Pe lista celor de la CSM București mai sunt, de 
asemenea, alte opt jucătoare.

Nicușor Dan, vizită la CSM București: ”Am asigurat 
echipa de stabilitate financiară în 2021”

Noul Primar General al Bucureştiului, Nicuşor Dan, le-a 
făcut o vizită celor de la CSM Bucureşti, secţia de handbal 
feminin, principala echipă susţinută financiar de Capitală. 

Era o vizită pe care fetele o aşteptau de mai multe luni, 
pentru că sunt probleme financiare grave încă din vara 
trecută. 

"O componentă importantă a muncii mele de până 
acum a fost să încerc să reclădesc încrederea în Primărie. 
A constructorilor, a creditorilor, a Comisiei Europene, a 
ONG-urilor, a mediilor profesionale. Toţi cer Primăriei doar 
predictibilitate şi seriozitate.

Asta am făcut şi în seara asta cu echipa de handbal 
feminin de la CSM Bucureşti. O echipă de profesioniste, 
între primele din Europa, care nu au meritat starea de 
incertitudine care durează de aproape doi ani.

Cu acordul majorităţii din Consiliul General, am 
asigurat echipa de stabilitate financiară în 2021. Echipa de 
handbal feminin este un element important de promovare 
a oraşului. Avem de îmbunătăţit marketingul pentru a 
aduce mai mulţi bani privaţi la echipă.

În sensul acesta, am decis să înlăturăm inscripţia 
'Primăria Capitalei' de pe echipamentele de joc, în primul 
moment în care regulamentele competiţiilor ne-o vor 
permite", a scris, marţi, pe Facebook, edilul.

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 2021 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.

Transfer spectaculos la CSM
 București! Clubul s-a înțeles cu 
o triplă campioană europeană

Atacantul Kevin Luckassen 
(27 de ani) a ajuns în Turcia și 
în  aceste momente îș i  
negociază contractul cu 
K a y s e r i s p o r ,  f o r m a ț i a  
pregătită de Dan Petrescu.

După ce Viitorul a acceptat 
o f e r t a  î n a i n t a t ă  d e  
Kayserispor, atacantul a luat 
avionul spre Turcia și în 
această dimineață a ajuns la 

sediul clubului.
Kevin Luckassen a fost 

dorit şi de Gigi Becali la FCSB
Vârful celor de la Viitorul 

are mai multe oferte, după ce a 
reuşit 7 goluri şi o pasă 
decisivă în acest sezon. 
F o t b a l i s t u l  c o t a t  d e  
Transfermarkt la 500.000 de 
euro a fost şi pe lista celor de la 
FCSB, după ce a fost propus la 

echipă de Sergiu Buş.
Kevin Luckassen a marcat 

două goluri în trei apariții 
pentru naționala U19 a țării 
sale. Școlit la academia lui AZ 
Alkmaar, Luckassen (1,85 m) 
a jucat prima dată în România 
pentru Poli Iași, înainte de a fi 
transferat de echipa patronată 
de Gheorghe Hagi.

Transferul lui Dennis Man intră în istoria Parmei!
 Topul în care i-a depășit pe Stoichkov și Adrian Mutu

Gigi Becali se află în război total cu familia 
Reghecampf, după transferul-record al lui 
Dennis Man la Parma, 
pentru 13 milioane de euro.

Patronul roş-albaştrilor 
a dezvăluit că Toni Petrea, 
actua lu l  ant renor,  ş i  
preparatorul fizic Thomas 
N e u b e r t  a r  f i  f o s t  
"îngrijoraţi" când au auzit 
că Laurenţiu Reghecampf 
ar putea reveni la echipă.

"Ruptura" dintre cele 
două părţi ar fi fost provocată de faptul că 
Reghe şi-ar fi tratat "de sus" colaboratorii.

"Să știți că nici Reghe nu mai e băiatul ăla 
pe care-l cunoșteam. S-a schimbat mult, mai 

ales în modul cum se 
comportă cu colaboratorii 
săi. Păi Tommy și cu Petrea 
erau îngrijorați că-l iau 
înapoi pe Reghe la FCSB, 
pentru că ei nu s-au 
despărțit în condiții prea 
bune acolo, la arabi.

Reghe îi trata "de sus" și 
s-a rupt ceva între ei. Le-
am spus să stea liniștiți, să-

și facă treaba la FCSB și să ia titlul.”, a declarat 
Becali.

Dan Petrescu se întărește din Liga 1! 
Luckassen a aterizat în Turcia și negociază 

cu Kayserispor

Gigi Becali rupe tăcerea: cum s-ar fi produs 
"ruptura" dintre Toni Petrea şi Laurenţiu Reghecampf
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