
Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură (APIA), printr-
un comunicat remis presei, 
i n f o r m e a z ă  f e r m i e r i i  c ă  
eliberează adeverințe pentru 
b e n e f i c i a r i i  M ă s u r i i  1 4  
“Bunăstarea animalelor”. Este 
vorba despre crescătorii de 
animale care au depus cerere de 
plată și care intenționează să 
acceseze credite în vederea 
finanțării activităților curente, de 
l a  i ns t i t u ț i i l e  bancare  ș i  
nebancare ce au încheiat 
convenții cu APIA, pentru anul de 
angajament 2021. 

(Continuare  în  pagina  4)

În urma participării 
la festivalul-concurs 
„Flori de cântec, flori de 
dor", Luisiana Cătălina 
Vîrdol a obținut trofeul 
categoriei 8-10 ani.

Te leormăneanca 
Luisiana Vîrdol este din 
Turnu Măgurele, iar pe 
pagina ei de socializare 
este scris: „Iubesc 
tradițiile și îmbrac cu 
mândrie de fiecare dată 
straiele populare”.

(Continuare  în  
pagina  7)

Doliu pe scena politică din județul Teleorman. Unul 
dintre cei mai cunoscuți oameni politici, Samuel Calotă 
a murit într-un cumplit accident rutier produs pe DN 73, 
în judeţul Braşov.

În tragicul accident și-a pierdut viața și soția 
acestuia. Maşina în care se aflau s-a răsturnat după ce 
a lovit un cap de pod.

La sosirea echipajelor de salvatori, cei doi ocupanţi 
ai autoturismului erau inconştienţi, fiind declarați 
decedați.

Accidentul s-ar fi produs pe fondul neadaptării 

vitezei la condițiile de drum, pe DN73, într-o curbă 
deosebit de periculoasă la dreapta, în zona cu 
declivitate accentuată. Samuel Calotă era președintele 
Pro România Teleorman și a candidat la alegerile 
locale din 2020 pentru funcția de președinte al CJ 
Teleorman, iar la alegerile parlamentare, pentru un loc 
de deputat.

Ca o coincidență stranie, ultima postare a fostului 
lider politic a fost poezia Plumb a lui George Bacovia.

(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

Anul XX, serie nouă, nr. 3621, Miercuri 10 Februarie 2021, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarul-mara.ro

(€) 1 EUR 
4.8745 lei

($) 1 USD
4.0247 lei

1 XAU 
238.5330 lei

(£) 1 GBP 
5.5449 lei

(Gramul
de aur)

4

2

Teleormăneanca Luisiana Cătălina Vîrdol, 
laureată a festivalului-concurs „Flori 

de cântec, flori de dor”

APIA eliberează adeverințe pentru 
crescătorii de animale   

În acest an,

Peste 
283 milioane de euro, 

pentru fermieri, sub 
forma sprijinului 

cuplat în agricultură

Doliu pe scena politică din Teleorman! 
Samuel Calotă a murit

Șoselele devin 
tot mai periculoase
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(urmare  din  pagina  1)
”Dormeau adânc sicriele de plumb, / Si flori 

de plumb si funerar vestmint/ Stam singur în 
cavou... si era vint... /Si scirtiiau coroanele de 
plumb.

Dormea întors amorul meu de plumb/ Pe 
flori de plumb, si-am inceput să-l strig/ Stam 
singur lângă mort... si era frig... / Si-i atirnau 
aripile de plumb”.

Colegii de partid ai fostului lider politic sunt 
șocați de această veste. ”Organizația 
Județeana Teleorman a PRO România anunță 
cu profund regret trecerea în neființă a 
președintelui organizației, Samuel Calotă.

Seara trecută, în jurul orelor 23, în urma 
unui accident de mașină petrecut pe raza 
județului Brașov, președintele organizației 
Samuel Calotă și soția acestuia au încetat din 
viață.

Ne exprimăm regretul pentru pierderea 
unui adevărat coleg și prieten! Vom resimți cu 
toții golul lăsat mult prea devreme. Rămas 
bun, domnule Calotă!

Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu 
să fie alături de voi în acest moment”, spun 
reprezentanții Pro Românie, filiala Teleorman.

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
C. DUMITRACHE

Un drum cu 
mașina poate fi 
c u  a d e v ă r a t  
periculos. Pleci 
pe picioare și e 
posibil să nu te 
mai întorci viu. 
Din păcate zi de 
zi pe drumurile 
d i n  j u d e ț u l  
Teleorman au loc 
a c c i d e n t e  d e  
c i rcu la ț ie .  De 
multe ori este 
vo rba  despre  
g r e ș e l i  a l e  
conducător i lor  
a u t o ,  d a r  ș i  
pericolele d epe 
șosea constituie 
u n  a d e v ă r a t  
pericol.

Un accident rutier produs pe DN65 A, între localitățile 
Putineiu și Băduleasa era să se tranforme într-o tragedie. Un 
autoturism care a lovit două cabaline. Pompierii militari au 
intervenit cu o autospecială de lucru cu apă și spumă pentru 
asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și 
cu o ambulanță SMURD pentru a acorda primul ajutor 
persoanelor rănite. Din fericire, la acest accident nu au 
rezultat victime omenești.

Un alt accident rutier a avut loc pe DN 52, pe raza comunei 
Crângu.

Trei tineri, doi bărbați de 24 de ani și o fată de 19 ani, au 
fost răniți în urma răsturnării autoturismului în care se aflau. 
Pentru gestionarea acestei situații de urgență, la fața locului 
au intervenit rapid pompierii militari din cadrul 
Detașamentului Turnu Măgurele, cu o autospecială de 
descarcerare și o ambulanță SMURD, două echipaje 
medicale din cadrul SAJ Teleorman și mai multe echipaje de 
poliție.

Fata de 19 ani, ce se afla pe locul din dreapta față, a fost 
găsită încarcerată, în stare gravă, cu multiple traumatisme, 
scoaterea acesteia din caroseria deformată fiind posibilă 
numai cu accesoriile de descarcerare. Celelalte două 
persoane erau conștiente și cooperante, cu traumatisme, 
neîncarcerate, fiind preluate de către echipajele medicale. 
Toate cele trei persoane au fost transportate la UPU 
Alexandria pentru a primi îngrijiri de specialitate. 

Pompierii au continuat misiunea pentru asigurarea 
măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și îndepărtarea 
resturilor de caroserie de pe carosabil astfel încât traficul să 
se desfășoare în condiții de siguranță. Cazul a rămas în 
atenția autorităților competente pentru cercetări. 

C. DUMITRACHE

Doliu pe scena politică din Teleorman! 
Samuel Calotă a murit

Duminică, 7 februarie 2021, 
Eroul Veteran de Război 
(Jandarm) - Col.(rtg.) GÂRLEA 
SIMION, a fost condus pe 
ultimul drum și înmormântat, 
alături de soția sa, în cimitirul 
din comuna Vitănești, județul 
Teleorman.

S-a stins din viață, în data 
de 6 februarie 2021, la 
venerabila vârstă de 102 ani 
(pe 1 septembrie ar fi împlinit 
103 ani...), până de curând, 
având o minte și o memorie, 
d e m n e  d e  i n v i d i a t ,  
exprimându-se coerent și 
concis despre date exacte, 
cifre, locuri și amintiri trăite 
(plăcute, dar mai ales despre 
greutățile vieții și în mod 

special despre ororile și 
atrocitățile războiului...).

Este unul dintre mulții Eroi 
ai neamului românesc, despre 
care va rămâne consemnat 
pentru istorie, ca EROUL care :

- timp de șase ani (între anii 
1939 - 1945), a servit Țara, sub 
arme, cu riscul vieții, în 
Basarabia natală dar și pe 
frontul din Rusia. Cu mândrie și 
vie emoție în glas, mărturisea : 
,,din cei șase ani, primii trei i-
am executat din obligație iar 
următorii trei ani, din dragoste 
față de țara mea - România ";

- a îndurat foametea și 
frigul, a stat ascuns în tranșee, 

a supraviețuit odiosului război ( 
în care a luptat 1.267 de zile pe 
front);

- la întoarcerea de pe front, 
spre casă, a mers pe jos, circa 
1.000 de kilometri, timp de 
patru luni;

- a cunoscut România 
Regilor Ferdinand, Carol și 
Mihai, a comuniștilor lui 
Gheorghiu-Dej și Ceaușescu 
dar și România actuală, neo -  
comunistă și mult dorită a fi 
democrată și capitalistă)a lui 
I l iescu,  Constant inescu,  
Băsescu și Iohannis....

A murit cu un gust amar, 
afirmând că ,,guvernanții nu 
fac ce trebuie, să le dea mai 
multă atenție, să-i respecte și 

să-i aprecieze mai mult pe 
veteranii de război...mie, ca 
veteran, mi-a dat statul că am 
fost pe front, puțin peste 400 de 
lei, până de curând, când ne-a 
mărit la aproape 1.500 de lei..."

La slujba de înmormântare, 
alături de familie și rudele 
apropiate, i-au fost alături și 
oameni dragi acestuia, dintre 
cei care l-au cunoscut, îndrăgit 
și ajutat, amintind pe: Carmen-
Daniela Dan - fost ministru de 
interne,  Ștefan Mitroi - scriitor 
teleormănean (cu sprijinul 
căruia eroul a reușit publicarea 
însemnărilor sale din război în 
anu l  2013 ,  î n  vo l umu l  

„Călimara cu sânge“), Florea 
Calotă - cunoscuta interpretă 
teleormăneană, de muzică 
populară, dar și reprezentanți 
ai venerabililor veterani de 
război și ai unor instituții 
centrale și județene, cum ar fi: 
Gl. mr. (rtg.) Dinu Stelian - 
Președintele A.N.V.R. din 
M.A.I., Gl. lt. (r) Gelaledin Nezir 
- Consil ierul Onorif ic al 
Ministrului Afacerilor Interne,  
Cms. șef Patrianu Daniel - Șef 
Serviciu Protocol din MAI, C-
dor (rtg.) Ștefan Marin - 
P r e ș e d i n t e l e  A N V R  -  
Fil.Jud.Teleorman, Col. (r.) 
S a n d u  L i v i u - S o r i n e l  -  
Președintele A.N.C.M.R.R. din 
MAI-Fil.Jud.Teleorman, Col. 
Tîrlie Radian - Laurențiu - 
I n s p e c t o r u l  ș e f  a l  I J J  
Teleorman ,,Gl. bg. Ion 
Bunoaica" și Cms. șef Petrică 
B o g d a n  -  A d j u n c t u l  
inspectorului șef al  IPJ 
Teleorman.

De menț ionat  că ,  în  
conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, eroul 
veteran, avea dreptul la 
înmormântare cu ceremonie și 
onoruri militare (familia fiind 
consultată în acest sens, însă 
nu a dorit).

Permanent, pe catafalc, a 
stat Drapelul Național al 
României, care apoi a rămas 
familiei, ca amintire...(drapelul 
tricolor cu care, de altfel, eroul 
veteran se mândrea și pe care 
îl avea expus peste tot, de-
alungul vieții - la locurile de 
m u n c ă ,  î n  c u r t e a  ș i  
dormitoarele caselor unde a 
locuit...).

Veteranii de război și 
rezerviștii militari teleormăneni 
uniți, deplângem trecerea la 
cele veșnice, a camaradului 
nostru.

DUMNEZEU SĂ-L IERTE, 
IAR NOI, CEI CARE AM AVUT 
P R I V I L E G I U L  D E  A - L  
CUNOAȘTE, SĂ-L POMENIM 
VEȘNIC PE EROUL NOSTRU!

Col.(r.) Orodel Emilian

Șoselele devin
 tot mai periculoase

privind solicitarea de emitere a acordului de mediu
Comuna Viișoara anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul „Completarea cerinței de apă în comuna Viișoara, 
județul Teleorman, prin execuția a două foraje de adâncime”, propus a fi realizat în 
comuna Viișoara, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediului Teleorman din mun. Alexandria, str. Dunării nr. 1, jud. 
Teleorman, în zilele de luni-joi între orele 8:00-16:00 și vineri între 8:00-14:00.

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

Anunţ public

Dum lin către îngeri, camarade!
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PNL, singurul partid din 

Europa cu o istorie de 146 de 

ani, făuritorul României Mari 

și al statului român modern, 

t r a v e r s e a z ă  u n u l  d i n  

momentele difici le ale 

evoluției sale. Azi, partidul 

Brătienilor stă pe un butoi cu 

pulbere, iar în interior și în 

afară sar scântei.

În Modrogan, aproape 

nimeni nu este mulțumit de 

rezultatul negocierilor din 

coaliție, nici cele care privesc 

ministerele, nici cele în 

legătură cu împărțirea 

prefecturilor, deși PNL este 

cel mai important partid din 

coaliție. E clar că Ludovic 

Orban, un politician de bun 

simț, n-a putut să facă față 

chichirăilor și năsuilor 

progresiști și nici vulpoilor 

udemeriști, care știu ca 

nimeni alții să-și promoveze 

interesele.

Ofensiva zgomotoasă și 

tupeistă a colegilor de 

coaliție ai liberalilor a 

continuat și după proțăpirea 

în funcțiile de miniștri, 

prefecți și subprefecți a 

unor iluștri necunoscuți, care 

strigă în gura mare că o vor 

lua de la zero, sugerând că 

predecesorii lor liberali au 

fost niște incompetenți. Și e 

normal ca liberalii de frunte 

și cei de rând să se mire de 

lipsa de reacție a premierului 

Florin Cîțu, care a fost unul 

dintre membrii importanți ai 

Guvernului Orban.

Deși în PNL există mulți 

lideri nemulțumiți de situația 

în care a ajuns partidul în 

coaliție, deși are tot dreptul 

să aibă un cuvând greu de 

spus atât pentru că a obținut 

cel mai mare număr de voturi 

și, mai ales, este asumat de 

președintele Klaus Iohannis.

Cel care a pus degetul pe 

rană a fost Cezar Preda, unul 

dintre cei mai experimentați 

politicieni din PNL și nu 

numai: „E prima oară când 

întâlnesc o chestie nouă, 

când un partener de alianță 

îmi poziționează persoanele 

care ar trebui să fie pe 

anumite funcții. Cu niște 

oameni care au deja o 

vechime în Parlament, să te 

poziționezi, condiționând un 

partid mai mare ca tine, mi se 

pare că trebuie să distingem 

două chestiuni ,  ori  ai  

interesul să nu faci, ori mai 

multe forțe doresc ca 

lucrurile să se ducă într-o 

direcție de suicid în partidul 

meu.”

Tot Cezar Preda vorbește 

și de o eventuală spargere a 

coaliției și printre motive 

invocă și proiectul privind 

listarea la bursă a unor 

pachete de acțiuni pe care 

statul le deține la diverse 

companii, unele dintre ele 

profitabile: „În ceea ce 

privește listarea la bursă a 

pachetelor de acțiuni, este 

un risc. Eu îl recunosc: riscul 

este să f ie  o  ofertă 

speculativă, pentru că toată 

lumea cumpără acum pe preţ 

mic şi vinde când e preţul 

just.

Astea sunt speculaţii pe 

care le fac miliardarii lumii, 

fondurile. Aici e un risc 

foarte mare pentru că de ce 

să  le  dăm noi  pâ inea 

speculanţilor? Pentru ce? 

Pentru nişte preţuri mici?

Dar poate semnalul acesta 

și modul că le listează la 

bursă este unul foarte 

puternic și eu cred că dacă ne 

vom despărți vreodată, în 

coaliția asta, v-am spus, ne 

despărțim din trei motive: 

despre credință, despre 

familia tradițională și despre 

averea națională.”

Sunt cele trei teme pe 

care liberalii și useroplusiștii 

sunt pe poziții diametral 

opuse. Niciun liberal, tânăr 

sau bătrân, nu va fi de acord 

c u  e l u c u b r a ț i i l e  

progresistului Bulai care 

spune că Isus provine dintr-o 

mamă surogat, nimeni alta 

decât Fecioara Maria, căruia 

românul de rând îi spune de 

2000 de ani Maica Domnului.

În ceea ce privește 

familia tradițională, cum să 

spună liberalii, care au dat 

adevărate familii dinastice la 

cârma țării, că sunt de acord 

cu consiliera lui Cioloș, care 

s p u n e  c ă  t r e b u i e  s ă  

conviețuim în turmă.

I a r  d e s p r e  a v u ț i a  

națională nu e nimic de 

discutat. Deviza seculară a 

liberalilor ” Prin noi înșine” 

spune totul.

Dar cine încearcă să 

compromită guvernarea 

percepută de toată lumea ca 

fiind liberală? O gașcă de 

progresiști-globaliști, care a 

venit buluc când Barna și 

Seidler au dat semnalul. Și 

cine sunt Barna și Seidler? 

Doi foști șefi ai ELSA 

România, o asociație a 

studenților la drept din 

Europa, susținută financiar 

de organizații și personalități 

globaliste, despre care, spun 

mulți, e opera serviciilor 

secrete din mai multe țări, 

încă din 1981, când a luat 

ființă.

Oare de ce și-au lăsat cei 

mai mulți dintre ei slujbele 

bine plătite din străinătate, 

din diverse domenii, și au 

venit în România cea săracă și 

retrogradă? S-o reformeze? 

Nicidecum. Ei reprezintă 

interesele marilor corporații 

internaționale și au venit în 

țara natală ca într-o țară 

străină, când s-a dat ordinul 

pe unitate.

Marx spunea că proletarii 

n-au țară, pentru că singura 

lor avere erau brațele și 

creativitatea. De aceea 

trebuiau să se unească 

împotriva dușmanului comun, 

capitalul.

Nici progresiștii de azi nu 

mai au țară fiind sclavii 

marilor corporații, care-și 

schimbă patriile în funcție de 

productivitatea ”pașunilor”, 

precum spunea în urmă cu 

aproape 150 de ani poetul 

național în Scrisoarea a III-

a.

P e n t r u  e i ,  s t a t e l e  

naționale și suverane sunt o 

piedică în calea progresului 

civilației umane și de aceea 

î n c e a r c ă  p r i n  t o a t e  

mijloacele să obțină guverne 

p r o p r i i  s a u  f u n c ț i i  

guvernamentale în țările în 

care clasa politică e slabă și 

permite crearea de breșe, 

prin care globaliștii abia 

așteaptă să se strecoare.

A p o i ,  m e t o d o l o g i a  

neomarxistă de cancerizare 

a statelor este cucerirea 

t r e p t a t ă  d e  p o z i ț i i  

guvernamentale. Pe urmă, 

după cățărarea în posturi, 

t i t u l a r i i  i n f e s t e a z ă  

instituțiile preluate cu 

”agenți” proaspeți pentru 

ciclul următor. Când vor 

profita iar de slăbiciunea 

partidelor clasice și vor 

ocupa noi poziții și vor 

promova noi agenți. Până când 

copacul numit stat va fi 

desfrunzit și omizile roșii sau 

galbene vor dispărea. Și, ca 

într-un film de ficțiune, pe 

ruinele statelor naționale și 

suverane va flutura steagul 

globalismului biruitor.

Și omenirea se va întoarce 

în anii ei cei mai tineri, când 

totul era la comun: și hrana, și 

nevestele, și câmpiile, și 

pădurile.

Dar până atunci mai e ceva 

vreme, suficientă pentru ca 

partidele clasice, cel puțin în 

România,  să ajungă la 

concluzia că nu întotdeauna 

înfrățirea cu dracu îți 

garantează că treci puntea.

C.R.

Pensiile au crescut la 1 septembrie anul trecut, și multă 
lume, mai ales cei de vârsta a treia se întreabă cu cât vor 
crește anul acesta. În ultimii ani sistemul de pensii a fost 
foarte des în atenția publicului și a specialiștilor. În acest 
context Institutul de Statistică a prezentat o serie de date  
privind pensile de stat în trimestrul al treilea al anului trecut.

Prima observație, de loc surprinzătoare, este că pensiile 
au crescut. În comparație cu trimestrul trei al anului trecut, 
pensia medie a crescut cu 16 %. Și pentru a avea o imagine 
oferită și de un indicator calitativ, să spunem că raportul dintre 
indicele pensiei medii și indicele prețurilor de consum este de 
104 %, ceea ce înseamnă că pensile  au crescut cu 4 % mai 
mult decât prețurile.

Indicatorul este important pentru că, pe de o parte, arată 
dacă  o creștere a nivelului pensiei este însoțită și de o 
creștere a nivelului de trai, iar pe de altă parte oferă o imagine 
statistică asupra unei teme totdeauna controversate și 
anume senzația consumatorului că prețurile cresc mai mult și 
mai repede decât cresc pensiile.

Pentru datele din trimestrul al treilea, impresia nu se 
adeverește. În ceea ce privește nivelul pensiei, datele 
statistice trebuie analizate. Astfel pensia lunară este de 1.505 
, iar pensia medie de asigurări de sociale  a fost de 11.454 lei. 
Aici avem o ciudățenie, în sensul că pensia medie include și 
pensiile plătite de casele sectoriale, adică ale militarilor, ale 
pensionarilor din serviciile speciale sau ale avocaților. 
Diferența este foarte mică, de numai 51 lei între pensile 
bazate pe contributivitate și așa numitele pensii speciale sau 
de serviciu, așa cum le numește legea. Dacă privim această 
diferență minoră am putea spune că tema pensiilor speciale 
nu există, că pensiile imense care apar în presă nu sunt decât 
niște excepții. Este greu de crezut că lucrurile stau în felul 
acesta, adică diferența dintre pensia medie a pensionarilor 
speciali și cea a celor care nu au beneficiat de prevederi 
legale speciale să fie de numai  51 de lei.

Cert este că și pentru pensionarul din agricultură sau cu 
pensia minimă pe economie și beneficiarul de pensie 
specială, și pâinea, și kilowatul, și medicamentele au același 
preț. Și mai sunt voci care afirmă că pensiile nu ar trebui 
mărite procentual, fiindcă atunci decalajul dintre cea mai 
mică pensie și ceamai mare, se accentuează.

Ioan DUMITRESCU

Guvernul urmează să 
aprobe modificarea OUG 
3/2021, astfel încât plata 
efectivă către medicul de 
familie să se realizeze 
numai pentru persoanele 
programate la vaccinare 
a n t i - C O V I D  ş i  
monitorizate în intervalul de referinţă.

În nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă de 
urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG 3/2021, 
privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului 
implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi 
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, se arată că 
"pentru a asigura claritatea normei în ceea ce priveşte 
modalitatea de calcul a pragurilor pentru a asigura trecerea la 
un nivel superior al tarifului pe serviciu, luându-se în calcul 
numărul total al persoanelor vaccinate indiferent de 
modalitatea de programare, se impune reformularea 
alineatelor (2) şi (3) ale articolului 3, astfel încât plata efectivă 
către medicul de familie să se realizeze numai pentru 
persoanele programate şi monitorizate de medicul de familie 
în intervalul respectiv de referinţă".

Tot acolo se precizează că proiectul de act normativ 
reglementează posibilitatea ca "actualele cabinete medicale 
de unitate care funcţionează în cadrul unor unităţi militare să 
poată fi organizate ca şi centre de vaccinare, potrivit 
prevederilor HG 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de 
vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările şi 
completările ulterioare".

Executivul urmează să mai aprobe şi un proiect de 
hotărâre privind modificarea şi completarea capitolului XVI 
din anexa nr. 2 la HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor 
de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 
condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019.

Ce se întâmplă cu pensiile

Guvern: Plata către medicul de
 familie, numai pentru persoanele 

pe care le programează
 la vaccinare

Înfrățirea cu dracu' nu-ți garantează

 întotdeauna că treci puntea
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La solicitarea scrisă a 

f e r m i e r u l u i ,  p o t r i v i t  
convențiilor, APIA eliberează o 
adeverință prin care confirmă 
că fermierul a depus cerere de 
plată aferentă anului de 
angajament 2021, pentru 
Măsura 14 “Plăţi în favoarea 
bunăstăr i i  animalelor” -   
porcine  sau păsări.

În adeverință este înscrisă 
valoarea de 85% din suma 
solicitată de fermier în cererea 
de plată aferentă anului de 
angajament 2021.

Valoarea creditului va fi de 
până la 90% din suma înscrisă 
în  adever in ța  cuven i tă  
beneficiarului pentru Plățile 
privind bunăstarea animalelor, 
anul de angajament 2021.

Fondul de Garantare a 
Creditului Rural IFN – SA 

(FGCR) și Fondul Național de 
Garantare a Creditului pentru 
întreprinderi Mici și Mijlocii IFN 
– SA (FNGCIMM) garantează 
maxim 80% din valoarea 
fiecărui credit acordat de bănci 
fermierilor.

Potrivit Ordinului Ministrului 
Agriculturii și Dezvoltării 
Rura le nr.703/2013,  cu 
modificările și completările 
u l t e r i o a r e ,  o r d i n  c a r e  
stabilește condițiile în care se 
vor încheia convențiile dintre 
instituțiile financiar-bancare și 
nebancare și APIA, în vederea 
finanțării de către acestea a 
act iv i tăț i lor  curente ale 
beneficiarilor plăților derulate 
de APIA, în baza adeverințelor 
eliberate, dobânda aferentă 
acordării creditelor va fi de 
RON-ROBOR 6M + maxim 
2%.

Fermierii crescători de 
animale și păsări care doresc 
să acceseze credite pentru 
finanțarea capitalului de lucru 
în vederea desfășurăr i i  
activităților curente trebuie să 
analizeze cu atenție sporită 
soluțiile de finanțare propuse 
de inst i tuț i i le f inanciar-
bancare și nebancare în ceea 
ce privește costul acestora, 
as t fe l  încâ t  să  a leagă 
modalitățile de finanțare care 
r ă s p u n d  c e l  m a i  b i n e  
necesităților proprii.

Convențiile încheiate între 
APIA, instituțiile bancare și 
nebancare și cele două foduri 
de garantare a creditelor vor fi 
postate pe site-ul APIA, la 
adresa: www.apia.org.ro, în 
secțiunea Convenții, Acorduri 
și Protocoale. 

George ZAVERA 

4 SOCIAL - ECONOMIC

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat luni că 
punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 2022.

"Există o decizie luată cu privire la pensii. Pensiile vor 
creşte de la data de 1 ianuarie 2022. La baza creşterii 
punctului de pensie stă formula care a existat în Legea 263 şi 
anume compensarea proporţiei de sută la sută a pierderii 
puterii de cumpărare ca urmare a inflaţiei şi, de asemenea, 
creşterea puterii de cumpărare prin creşterea punctului de 
pensie cu 50% din creşterea salariului brut pe economie", a 
spus Orban, la Parlament, după şedinţa coaliţiei de 
guvernare.

Întrebat dacă în acest an nu va mai fi o altă creştere a 
punctului de pensie, decât cea de anul trecut, Orban a spus: 
"Cu siguranţă, punctul de pensie va creşte de la 1 ianuarie 
2022".

Potrivit liderului PNL, "sistemul de a creşte punctul de 
pensie în iulie - septembrie a provocat foarte multe anomalii 
şi foarte multe discrepanţe în ceea ce priveşte cuantumul 
pensiei la categorii de pensionari cu o contributivitate 
similară".

"Sigur, am discutat şi de procedura de recalculare a 
punctului de pensie, astfel încât să se facă dreptate pentru 
pensionari, o procedură care începe şi care se va derula într-
un ritm cât de alert este posibil. Procedura de recalculare 
urmăreşte un lucru foarte simplu, şi anume: dacă un 
pensionar are o contribuţie similară, să aibă aceeaşi pensie, 
indiferent de anul în care s-a pensionat", a afirmat Orban.

Referindu-se la pensiile speciale, Orban a amintit că în 
planul Guvernului există ca obiectiv realizarea unui proiect de 
lege al pensiilor, care va cuprinde şi reglementări privitoare la 
pensiile speciale, pensiile de serviciu, pensiile ocupaţionale.

"Există un acord între PNL şi USR - PLUS de a susţine 
modificarea legii privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu 
scopul de a abroga prevederile care permit acordarea 
pensiei speciale pentru parlamentari. (...) Problema este că 
elaborarea prevederilor legale care să permită apropierea 
pensiilor speciale de (...) un principiu de contributivitate se va 
face într-o perioadă mai lungă de timp. Din cauza asta noi am 
votat in BP al partidului în unanimitate să susţinem 
modificarea, de altfel e şi un proiect de lege depus de PNL, - 
modificarea statutului deputaţilor şi senatorilor, astfel încât să 
nu se mai plătească pensii speciale pentru cei care au fost 
parlamentari. (...) UDMR să vă prezinte punctul de vedere al 
UDMR, eu vă prezint punctul de vedere al PNL", a adăugat 
Orban.

El a menţionat că prin bugetul pe acest an, subiect 
discutat în şedinţa coaliţiei de luni, se doreşte creşterea 
investiţiilor şi absorbţia fondurilor europene.

APIA eliberează adeverințe pentru 
crescătorii de animale   

Fermierii români vor beneficia în acest an, 
precum și anul viitor, de subvențiile agricole 
stabilite prin lege, precum și de sprijin cuplat în 
sectorul vegetal și în sectorul creșterii 
animalelor.  

Plafonul național pentru plata subvențiilor 
agricole din acest an alocat României de către 
Comisia Europeană, pentru anul 2021, este de 
1.891.805.000 de euro. Potrivit Ordonanței de 
Urgență pentru aprobarea schemelor de plăți și 
a unor instrumente de garantare care se aplică 
în agricultură în anii 2021 și 2022, publicată de 
Ministerul Agriculturii, pentru finanțarea 
sprijinului cuplat se utilizează maximum 15% 
din plafonul național anual. Astfel, suma 
maximă destinată acestor plăți făcute de 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA), pentru anul 2021, ar putea ajunge la 
maxim 283.770.750 de euro. Sumă de care vor 
beneficia atât fermierii din sectorul vegetal, cât 
și crescătorii de animale.

Conform unui proiect de hotărâre de 
Guvern, publicat de MinisterulAgriculturii și 
Dezvoltării Rurale, sprijinul cuplat în sectorul 
vegetal se acordă anul 2021 și anul 2022  
pentru următoarele culturi: soia; lucernă; 
leguminoase boabe pentru industrializare: 

mazăre boabe și fasole boabe; cânepă pentru 
ulei și/sau fibră; orez; cartofi de sămânță; 
hamei; sfeclă de zahăr; tomate și castraveți 
pentru industrializare cultivate în câmp. De 
asemenea, se acordă sprijin cuplat pentru : 
legume cultivate în sere: tomate, castraveți, 
ardei, varză pentru consum în stare proaspătă 
și castraveți pentru industrializare; legume 
cultivate în solarii: tomate, castraveți, ardei, 
varză și vinete pentru consum în stare 
proaspătă și castraveți pentru industrializare; 
fructe pentru industrializare: prune, mere, 
cireșe, vișine, caise și zarzăre; cartof timpuriu 
pentru industrializare.

Pentru anii 2021 și 2022, crescătorii de 
animale vor primi sprijin cuplat pentru: bovine; 
ovine; caprine; viermi de mătase. La specia 
bovine se acordă sprijin cuplat pentru 
următoarele categorii: bivoliţe de lapte; taurine 
din rase de carne şi metişii acestora: vaci și 
tauri din rase de carne, tineret mascul şi/sau 
femel din rase de carne, vaci metise cu rase de 
carne și tineret mascul şi/sau femel metis cu 
rase de carne; vaci de lapte, după cum 
precizează proiectul de hotărâre de Guvern 
afișat pe site-ul MADR. 

George ZAVERA

Prim-vicepreşedintele PNL 
şi ministru al Muncii Raluca 
Turcan afirmă, luni, într-o 
postare pe facebook, despre 
Programul "Şcoală după 
şcoală" că vine în sprijinul 
e l e v i l o r  d i n  m e d i i l e  
vulnerabile şi ajută la 
recuperarea decalajelor 
create celor care nu au putut 
participa la cursurile online.

"Proiectul Şcoală după 
Şcoală, pentru care m-am 
luptat în Parlament ani de 
zile, este acum principalul 
suport pentru calitatea în 
e d u c a ţ i e  ş i  p e n t r u  
recuperarea decalajelor prin 
măsuri remediale. Guvernul a 
adoptat OUG 6/2021 prin care 
toţi elevii, până în clasa a VIII-a 
inclusiv, vor putea beneficia de 
acest program, dacă sunt în 

risc de abandon şcolar sau 
dacă nu au putut participa la 
cursurile online", a spus 
Turcan.

Ministrul Raluca Turcan 
subliniază că programul este 

f inanţat  pr in  Programul  
operaţional Capital uman 
2014-2020.

"Ajutorul va consta în 
acordarea unui tichet în 

valoare de 200 de lei pentru 
semestrul al II-lea al anului 
şcolar curent. Bugetul total 
pentru acest program este de 
30 de milioane de euro şi va fi 
f inanţat  pr in  Programul  

operaţional Capital uman 
2014-2020. Ne propunem să 
ajutăm astfel cât mai mulţi 
elevi care au avut dificultăţi 
în procesul de învăţare, pe 
parcursul ultimului an, să 
ajungă la acelaşi nivel cu cei 
care au participat la cursurile 
online. Mai mult, Programul 
Şcoală după Şcoală îi va 
ajuta pe copiii din mediile 
vulnerabile să rămână la 

şcoală şi să poată beneficia 
ulterior de o pregătire care să le 
ofere şansa încadrării pe piaţa 
muncii", a mai spus Raluca 
Turcan.

În acest an,

Peste 283 milioane de euro, pentru fermieri, 
sub forma sprijinului cuplat în agricultură

P r e ş e d i n t e l e  P N L ,  
Ludovic Orban, a anunţat 
luni că, în şedinţa coaliţiei 
guvernamenta le,  s-au 
discutat liniile mari ale 
construcţiei bugetare pentru 
acest an şi anumite măsuri 
p e n t r u  r e s t r â n g e r e a  
cheltuielilor, precizând că voucherele de vacanţă nu vor mai fi 
emise în 2021.

"Rămân valabile voucherele de vacanţă emise anterior şi 
care pot fi folosite în cursul anului 2021. (...) Nu se emit noi 
vouchere de vacanţă, pentru că sunt vouchere de vacanţă 
care sunt valabile în continuare în cursul anului 2021", a spus 
Orban.

Potrivit acestuia, în privinţa gratuităţilor pentru studenţi, a 
sporurilor şi indemnizaţiei de hrană pentru bugetari nu s-a 
luat o decizie.

"Am discutat să se facă o analiză a tuturor tipurilor de 
sporuri, dar nu am luat o decizie legată de sporturi. 
Deocamdată, urmează ca pe baza analizei să se ia o decizie 
justă. (...) Există o decizie legată de sporul de 30% care a fost 
acordat Prefecturilor şi care nu se va mai plăti odată cu 
adoptarea bugetului de stat", a precizat liderul PNL.

El a adăugat că obiectivul este de a se construi un buget 
de stat care să respecte ţinta de deficit convenită atât la nivel 
politic, cât şi în negocierile la nivel european, "în jurul 
procentului de 7%".

"De asemenea, să fie un buget prin care să creştem 
investiţiile, să creştem absorbţia fondurilor europene. Ne-am 
propus ca 50% din investiţii să fie finanţate din fonduri 
europene nerambursabile", a explicat Ludovic Orban.

Punctul de pensie va creşte 
de la 1 ianuarie 2022

Turcan: Programul "Şcoală după şcoală" îi va ajuta pe 
copiii din mediile vulnerabile să rămână la şcoală

Voucherele de vacanţă nu vor
 mai fi emise în 2021
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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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O felicităm și noi pentru 

rezultatul obținut și îi dorim 
succes în continuare, răsplată a 
talentului și a muncii depuse.

Festivalul-concurs „Flori de 
cântec, flori de dor" este o 
competitie muzicală adresată 
copiilor pasionați de folclor, 
profesioniști și amatori, o 
competiție bazată pe valori 
morale, corectitudine și respect 
pentru munca depusă de fiecare 

participant în parte. Este 
organizat de Asociația Culturală 
„Flori de dor”, al cărei președinte 
este Dorina Grecu.

Scopul competitiei este acela 

de a reuni copiii talentati într-o 
manifestare artistică, de a 
dezvolta preocupările culturale 
și muzicale ale acestora și de a 
le oferi un mediu în care să se 
simtă apreciați.

Aflat la prima ediție, festivalul 
„Flori de cântec, flori de dor" s-a 

desfășurat în perioada 20 
ianuarie-10 februarie 2021.

Concursul a fost online pe 
pagina de facebook „FLORI De 
DOR" fiind deschis copiilor cu 
vârste cuprinse între 6 și 18 ani 
și desfășurându-se pe grupe de 
vârste, astfel: categoria 6-8 ani; 
categoria 8-10 ani; categoria 10-
12 ani; categoria 12-16 ani; 
categoria 16-18 ani.

Concursul s-a desfășurat pe 
o singură secțiune- folclor, iar 
concurentii au interpretat o 
piesă sau două (cei care au 
dorit) din folclorul românesc, 
una lentă și una ritmată și au 
primit un singur calificativ.

Jurizarea s-a făcut de către 
profesioniști care nu au avut 
copii în concurs și care au 
acceptat să jurizeze gratis. 
Președintele juriului a fost 
soprana Gabriela Băncilă, iar 
membri au fost interpretele de 
muzică populără Angelica 
Stoican, Anica Gantu și Camelia 
Lazanu.

Cornelia RĂDULESCU 

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 Muzeografii teleormăneni ne spun despre epidemiile 
care au pus stăpânire pe omenire.

Astfel, aflăm de pe pagina de socializare a instituției că 
la momentul Primului Război Mondial, cu particularitate la 
țara noastră, două epidemii au marcat perioada acelor 
ani: tifosul exantematic și holera.

Apariția și răspândirea acestora se datorau lipsei de 
resurse alimentare, sanitare, de îmbrăcăminte, de igienă, 
de salubritate. Aceste carențe au fost acutizate și de lipsa 
medicilor și a personalului medical calificat.

Două documente aflate în arhiva Biroului Județean 
Teleorman al Arhivelor Naționale ne amintesc de 
epidemia de tifos exantematic și de holeră din județul 
Teleorman în perioada Primului Război Mondial.

Primul document, datând din 24 septembrie 1918, 
reprezintă o adresă a Komandaturii germane privind 
vaccinarea locuitorilor din orașul Alexandria împotriva 
holerei.

Al doilea document este tot o adresă a Komandaturii 
germane privind izolarea comunei Frumoasa din cauza 
răspândirii tifosului exantematic și datează din 7 
octombrie 1918. Trebuie subliniat faptul că exista o 
excelentă organizare a administrației germane înainte 
doar cu o lună, respectiv cu o lună jumătate, de sfârșitul 
Primului Război Mondial.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Teleormăneanca Luisiana Cătălina Vîrdol, 
laureată a festivalului-concurs „Flori 

de cântec, flori de dor”

„Super”, festivalul internațional de 
filme și artă făcute de adolescenți a 
ajuns la a 9-a ediție.

La concurs pot participa elevii de 
liceu, pasionați de cinema, iar 
înscrierile se fac până la 1 martie.

Cei interesați se pot înscrie la una 
dintre următoarele secțiuni:

- Competiția Națională (deschisă 
pentru orice filme făcute de liceeni, în 
afara atelierelor de film);

- Workshop Friends (filme realizate în ateliere 
de film, precum atelierele Vira, One World sau 
Let's Go Digital);

- Festival Friends (filme realizate de foști 
participanți la „Super” care acum nu mai sunt 
liceeni).

Regulamentul și detaliile se găsesc pe site-ul 

f e s t i v a l u l u i ,  u r m â n d  l i n k u l  
https://www.superfestival.ro/2020/12/
23/inscrie-ti-filmul-la-super9/ 

Înscrierile pentru toate categoriile 
s e  f a c  p r i n  f i l m f r e e w a y :  
https://filmfreeway.com/SuperIFF 

Super9 va avea loc în vară, la 
București, iar regizorii filmelor 
selectate vor putea participa la 
festival.

„Super” va acoperi o parte din 
costurile deplasării/ cazării în București, în cazul 
în care participanții sunt din alte orașe.

„Super” a început în 2013, datorită dorinței 
unor adolescenți de a avea un spațiu numai al lor 
unde să își proiecteze filmele și de a cunoaște alți 
tineri cărora să le placă filmele. 

Cornelia RĂDULESCU

M i n i s t r u l  
Educației, Sorin 
Cîmpeanu,  a 
declarat marți că 
elevii care au 
s i m p t o m e  ș i  
care nu pot fi 
testați, pentru că 
părinții nu și-au 
dat acordul, vor 
rămâne acasă 
pentru 14 zile, 
subliniind, din 
n o u ,  c ă  
formularul de consimțământ nu este obligatoriu.

„Formularul nu este obligatoriu, formularul vizează 
exclusiv elevii care, din păcate, ar putea prezenta 
simptome și doar în cazul în care acele simptome sunt 
confirmate, deci elevul este confirmat ca fiind pozitiv, acel 
formular de testare vizează și părinții contacților direcți ai 
respectivilor elevi”, a declarat Sorin Cîmpeanu într-o 
intervenție la Digi 24.

Dacă părintele își dă acordul, elevul poate fi testat fie 
în școală, acolo unde există cabinet medical, fie de către 
DSP.

 „Dacă nu-și va da acordul, din păcate, elevul va avea 
restricționată pentru o perioadă de 14 zile participarea 
fizică în colectivitate”, a spus Cîmpeanu.

În opinia ministrului Educației, prima zi de școală s-a 
desfășurat în condiții bune și se așteaptă ca situația să 
continue și copiii să poată merge la școală.

 „Sunt încrezător că prin responsabilitatea elevilor, 
profesorilor, părinților, a celor care gestionează unitățile 
de învățământ vom evita apariția unor focare care să 
genereze închiderea prematură a acestor cu prezență 
fizică”, a spus Cîmpeanu.

Muzeul Județean Teleorman:

Primul Război Mondial și
 istoria epidemiilor

Ministrul Educației: 

Dacă părinții nu-și dau 
acordul pentru testare, elevii cu 
simptome vor sta acasă 14 zile

Cunoaştem cu toţii acea 
senzaţie neplăcută, în care de-
abia putem înghiţi din cauza 
durerii din gât. În termeni 
medicali, se numeşte faringită şi 
este cauzată, cel mai adesea, 
de o infecţie virală sau, mai rar, 
de una bacteriană. Poţi scăpa 
de disconfort cu ajutorul unor 
remedii naturale.

Exceptând cazurile în care ai 
o infecţie bacteriană şi numai 
administrarea antibioticului te 
poate scăpa de durerea în gât, 
faringita este cauzată de infecţii 
virale precum răceala şi gripa şi 
necesită tratament pentru 
ameliorarea simptomelor. În 
cazul unei simple viroze, ai la 
dispoziţie mai multe remedii la 
îndemâna oricui.   

Mierea. Numeroase studii 
arată că acest superaliment este 

mai eficient în calmarea unui gât 
iritat decât antitusivele care 
c o n ţ i n  d e x t r o m e t o r f a n .  
Proprietăţile antibacteriene şi 
antifungice ale fitonutrienţilor din 
miere fac minuni în cazul 
durerilor în gât. Polifenolii din 
componen ţa  m ie r i i  sun t  
excelenţi agenţi antivirali. Se 
consumă câte 1-2 linguriţe de 
miere până la ameliorarea 
simptomelor şi nu se încălzeşte 
niciodată la o temperatură mai 
mare de 37 - 40 °C, pentru a nu-i 
distruge calităţile. Oţetul de 
mere. Este un tonic natural cu un 
ingredient benefic în cazul 
durerilor în gât, acidul acetic, 
care contribuie la distrugerea 
b a c t e r i i l o r  d ă u n ă t o a r e .  
Hipocrate, părintele medicinii, 
recomanda o combinaţie de 
succes - 1 cană de apă caldă 

amestecată cu 1 lingură de oţet 
de mere şi 1 de miere.

Ceaiurile. Faringita mai 
poate fi combătută şi cu ajutorul 
unor plante cu proprietăţi 
a n t i i n f l a m a t o a r e  ş i  
a n t i b a c t e r e n e ,  p r e c u m  
ghimbirul. Alt ceai care poate 
reduce inflamaţia din gât este 
cel de mentă, care are calitatea 
de-a amorţi zona iritată. 

Gargara cu apă sărată. 
Gargara cu apă sărată ajută la 
menţinerea unei cavităţi bucale 
curate, dar şi la combaterea 
inflamaţiilor. Pui un sfert sau o 
jumătate de linguriţă de sare 
într-o cană de apă caldă şi faci 
gargară zilnic, la fiecare 3 ore. 
Poţi adăuga şi puţin usturoi dat 
pe răzătoare, pentru alicina pe 
care o conţine, o substanţă care 
ucide bacteriile dăunătoare.

Înscrierile la festivalul de filme „Super”
 se fac până pe 1 martie

Ce soluţii naturale
 poţi folosi contra durerilor de gât
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De multe ori oamenii din jurul meu m-au dezamăgit... Poate 
a fost doar vina mea. Dar mereu m-am întrebat: oare unde am 
greșit? Acordându-le atenție? Arătându-le că îmi pasă, că știu 
să ajut? Spri j inindu-i mereu? Atunci, îmi asum 
responsabilitatea pentru fiecare greșeală. Naivitatea mă 
reprezintă și totuși încerc să mai am încredere în oameni. Noi 
facem alegerile... Uneori bune, alteori greșite, dar acest lucru îl 
aflăm o dată cu trecerea timpului.  Uneori însă, ne rănesc 
sufletul. Rănile sufletului se acoperă, dar nu se închid mereu 
dureroase, mereu gata să sângereze când le atingem, ele 
rămân în inimă vii și deschise. Am învățat că nu timpul le 
vindecă ci oamenii, prin dragoste. Încă mai am încredere în 
oameni…

Mihail TĂNASE

Vine un tip cu un Labrador la veterinar:

- Domn doctor, vreau să-i tăiaţi coada câinelui…

- Dumnezeule mare, de ce vreţi să faceţi asemenea lucru?

- Mâine, vine soacră-mea şi… nu vreau ca nimic să o facă să 

creadă că e binevenită!

***

Intr-o distilerie din Glasgow, un muncitor vine in goana la 

patron:

– Sefu', nenorocire! McGregor a cazut in butoiul cu 

whiskey.

– Cumplit! S-a inecat?

– Pana la urma, da.

– Cum adica, „pana la urma”?

– Adica a mai apucat sa scoata capul de trei ori, cerand de 

fiecare data cate o maslina.

Pastila de râs

Morțile unor figuri foarte iubite, intrate în 
istorie, sau ale unor oameni legendari tind să 
fie exagerate deseori. Un exemplu este 
Ginghis Han a cărui moarte a fost intens 
dezbătută de-a lungul secolelor, existând o 
mulțime de legende și teorii pe acest subiect.

Fondatorul și conducătorul brutal al 
Imperiului Mongol, care a devenit cel mai mare 
imperiu terestru din istorie, Ginghis Han, a 
murit în august 1227.

Se cunoaște foarte puțin despre decesul 
său. A fost înhumat într-un mormânt nemarcat, 
posibil la 20 de metri adâncime, dacă s-au 
urmat practicile funerare pentru regii xiongnu, 
ceea ce face ca localizarea corpului său, 
pentru a fi supus investigațiilor (sau chiar 
jefuirea mormântului), să fie aproape 
imposibilă, notează IFL Science.

Poveștile despre decesul lui Ginghis Han 
sugerează că a murit din cauza rănilor după ce 
a căzut de pe cal, în timpul bătăliei cu forțele 
chineze, din cauza unei răni de săgeată sau 
chiar că a murit pentru că a pierdut mult sânge 
după ce a fost castrat de o prințesă Tangut.

Cercetătorii de la Universitatea Flinders din 
Adelaide (Australia) au dorit să exploreze 
moartea lui Han dintr-o perspectivă istorico-
medicală. În „The History of Yuan”, afirmă 
cercetătorii, se spune că liderul suprem al 
Imperiului Mongol s-a simțit rău și a avut febră 
între 18 august și 25 august 1227. La 8 zile de 
la debutul febrei, el era mort.

Cercetările anterioare au speculat că a 
murit de tifos, dar noile investigații susțin că nu 

au fost menționate alte simptome asociate 
bolii, cum ar fi vărsăturile și durerile 
abdominale.

 „Având în vedere circumstanțele generale 
ale bolii care îi afecta armata încă din 1226, 
sugerăm o concluzie mai rezonabilă și un 
diagnostic retrospectiv, cel al ciumei, o boală 
mai veche care schimbă istoria și încă este 
prezentă”, au afirmat cercetătorii de la 
Universitatea Flinders.

Terminologia vagă utilizată pentru a descrie 
simptomele regelui și durata bolii fac mai 
rezonabilă existența ciumei bubonice, au mai 
spus ei.

Deși cauze mai fanteziste și eroice au fost 
atribuite decesului lui Ginghis Han, echipa 
subliniază faptul că istoricii trebuie să ia în 
considerare bolile pandemice atunci când 
analizează marile figuri istorice, „mai degrabă 
decât să încerce să-și asume cauze speciale, 
excepționale de deces”.

Directia Silvica Teleorman cu sediul in municipiul 
Alexandria, str. Mihaita Filipescu nr. 3, jud.Teleorman, pune la 
dispozitia primariilor, institutiilor, persoanelor fizice si juridice, 
puieti forestierisi ornamentali, prin:

-  vanzare la preturi avantajoase din stocul existent si,
-  sponsorizare in limita stocului disponibil, din pepinierele 

proprii,
Puieti forestieri de foioase pentru impaduriri (in aliniamente, 

perdele forestiere, terenuriagricole  si terenuri  degradate etc.) 
din specii  adecvate zonei de campie si     aflate in stoc la 
pepinierele silvice, dupa cum urmeaza: salcam, gladita, paltin 
de camp, mojdrean, artar american, frasin pensylvania, 
corcodus, maces, sanger, cu varste cuprinse intre 1 si 5 ani, 
precum si puieti de rasinoase si foioase cu valoare decorativa 
si ornamentali (chamaecyparis, juniperus si thuja).

Pot beneficia de sponsorizare persoanele fizice si juridice 
care se incadreaza in prevederile Art. 4 din Legea nr. 32/1994.

In derularea actiunii de sponsorizare, este necesara 
prezentarea urmatoarelor acte in copie:

1) Persoane juridice: cerere, act constitutiv, act de 
proprietate al terenului insotit de planul cadastralal acestuia si 
Hotararea Consiliului Local de aprobare a lucrarilor de plantare 
in cazul U.A.T.-urilor.

2) Persoane fizice: cerere, act de identitate, act de 
proprietate al terenului insotit de planul cadastralal acestuia, 
adeverinta prin care solicitantul este recunoscut  de catre o 
persoana juridica fara scop lucrativ sau institutie publica ce 
activeaza in domeniul protectiei mediului, conform Art. 4 alin. 
(1) lit. d) din Legea nr. 32/1994. 

Cererile de sponsorizare se vor depune la directia silvica 
sau ocoalele silvice din judet. 

De asemenea Directia Silvica Teleorman, prin 
reprezentantii (specialistii silvici) din cadrul ocoalelor silvice 
aflate in subordine, la solicitarea dumneavoastra, va asigura 
asistenta tehnica, gratuita la plantare.

Date privind cantitatile, preturile si varietatea speciilor, pot fi 
solicitate la: 

- Directia Silvica Teleorman -  telefon: 0247/312333 sau 
312894;

- Ocolul Silvic Alexandria - telefon: 0247/312238;
- Ocolul Silvic Rosiorii de Vede – telefon: 0247/466346;
- Ocolul Silvic Slavesti - telefon: 0247/337807;
- Ocolul Silvic Turnu Magurele - telefon: 0247/416278.

România reală
Vindecare sau 

gânduri din scaunul cu rotile

II Martin Mariana, cu sediul în Segarcea Deal, jud. Teleorman, F34/10/2017, RO 36955882, 
pierdut Decizie privind anularea din oficiu a inregistrării în scopuri de TVA seria B nr. 1572947. 
O declar nulă.

Anunţ

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a OUAI „Terasa Plopi” pentru ziua de luni, 
15 martie 2021, ora 11:00, la sediul SC Recond Com Impex SRL din municipiul Alexandria, str. 
Abatorului nr. 1 bis, care va avea următoarea ordine de zi:

1. Schimbarea președintelui OUAI și alegerea unui nou președinte;
2. Schimbarea sediului OUAI;
3. Modificarea statutului și a actului constitutiv ale organizației ca urmare a schimbărilor 

efectuate;
4. Discuții
Sunt invitați să participe membrii organizației, membrii organelor de conducere ale OUAI, 

precum și toți cei interesați de activitatea organizației.
Consiliul de Administrație al OUAI „Terasa Plopi”

Anunţ

Anunţ

Un templu funerar al reginei 
Nearit (Neit) a fost descoperit 
recent în vechiul cimitir 
egiptean Saqqara, lângă 
piramida soțului ei, faraonul 
Teti, care a condus Egiptul din 
jurul anului 2323 î.e.n. până în 
2291 î.e.n.

Construit din piatră, templul 
are trei depozite din cărămidă 
pe latura dinspre sud-est, unde 
erau aduse ofrande reginei și 
soțului ei, faraonul Teti.

În apropierea piramidei, 
echipa de arheologi egipteni a 
găsit o serie de puțuri de 
înmormântare care conțin 
rămășițele oamenilor care au 
trăit în timpul dinastiilor 18 și 19 
din Egipt (1550 î.e.n. – 1186 
î.e.n.), potrivit anunțului făcut 
de Ministerul Egiptean al 
Antichităţilor.

Aceste înmormântări au 
făcut probabil parte dintr-un 
cult de închinare dedicat lui 
Teti, creat după moartea 

faraonului. Cultul pare să fi 
rămas activ mai mult o mie de 
ani, oamenii dorind să fie 
îngropaț i  în  aprop ierea  
piramidei faraonului.

Dovadă sunt cele peste 50 
de sicrie din lemn, descoperite 
până acum în 52 de puțuri 
funerare, împreună cu o gamă 
variată de obiecte.

Unul  d intre cele mai  
fascinante obiecte descoperite 
în puțurile de înmormântare din 

necropola Saqqara este un 
papirus de 4 metri lungime care 
conține capitolul 17 din „Cartea 
morților”, un manuscris pe care 
vechii egipteni îl foloseau 
pentru a ghida decedatul prin 
viața de apoi. Pe el este scris 
n u m e l e  p r o p r i e t a r u l u i  
papirusului, Pwkhaef. Același 
nume a fost găsit și pe unul 
dintre sarcofagele din lemn și 
pe patru figurine funerare 
(shabti) menite să-l slujească 
pe decedat în viața de apoi.

Deși oamenii de știință 
analizează în prezent textul, 
alte copii ale Capitolului 17 din 
Cartea Morților conțin o serie 
de întrebări și răspunsuri, o 
foaie cu „ponturi” pentru 
oamenii care încearcă să 
navigheze în viața de apoi, 
notează Live Science. Rămâne 
de văzut dacă noua copie a 
Capitolului 17 are același 
f o r m a t  d e  î n t r e b ă r i  ș i  
răspunsuri.

Moartea lui Ginghis Han 
a fost mult mai banală decât s-a crezut

Pergamentul „Cartea morților”, lung de patru metri, 
descoperit într-un puț funerar din Egipt



1388: Menţionarea, pentru prima dată, a 
oraşului–cetate Suceava, drept capitală a statului 
feudal Moldova.

1890: S-a născut Boris Pasternak, poet şi prozator rus, 
laureat al Premiului Nobel (d. 1960).

1902: S-a născut Anton Holban, scriitor român (d. 
1937).

1902: S-a născut Walter Houser Brattain, fizician 
american, laureat al Premiului Nobel (d. 1987).

1923: A murit Wilhelm Conrad Röntgen, fizician 
german, laureat al Premiului Nobel (n. 1845).

1932: A murit Edgar Wallace, scriitor englez (n. 1875).
1947: Delegaţia Guvernului român semnează, la Paris, 

Tratatul de pace cu Puterile Aliate şi Asociate. României i 
se recunosc drepturile legitime asupra Transilvaniei de 
Nord şi i se impune plata unor despăgubiri, în contul 
reparaţiilor de război.
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Miercuri 10 Februarie 2021

07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună 
la palat 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială 
13:30 Guşti! Şi apoi mănanci 14:00 
Telejurnal 15:10 Convieţuiri 17:10 
Furtună la palat 18:30 Bibliotecarii 
20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Adevăruri despre trecut 
23:00 Fantomele fiordului 00:00 
Telejurnal 00:45 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 10 Februarie

Dimineata s-ar 
putea sa fiti nevoit sa 
facet i  mai  mul te 
drumuri. Puteti sa fiti 
opt imist ,  va vet i  
descurca repede si 
bine. Va recomandam 
sa va ascultati intuitia 
si sa fiti mai prudent.

O  s i t u a t i e  
neprevazuta v-ar  
putea obliga sa plecati 
de acasa. Aveti ocazia 
sa faceti cunostinta cu 
un important om de 
afaceri. Va sfatuim sa 
evitati discutiile in 
contradictoriu.

S-ar putea sa aveti 
musafiri si sa nu mai 
puteti pleca la o 
petrecere. Va sfatuim 
sa nu va aratat i  
nemultumirea fata de 
oaspeti. Fiti cumpatat 
la  masa!  Suntet i  
predispus la indigestii.

S-ar putea sa fiti 
n e v o i t  s a  f a c e t i  
c u m p a r a t u r i  
neprevazute, dar bine 
primite de familie. Va 
recomandam sa nu 
faceti eforturi prea 
mari, pentru ca sunteti 
in pragul extenuarii.

E s t e  o  z i  
favorabila planurilor 
de viitor. Puteti sa va 
dedicati unor noi 
activitati, in domeniul 
social. Seara va 
simtiti foarte bine 
impreuna cu prietenii 
si cu persoana iubita. 

Desi aveti mult de 
alergat, va sfatuim sa 
n u  v a  n e g l i j a t i  
sanatatea. S-ar putea 
sa faceti schimbari 
prin casa. Dupa-
amiaza intentionati sa 
cumparati un obiect 
de valoare. 

Nu pierdeti vremea! 
Se intrevede o zi foarte 
i n c a r c a t a .  D u p a -
amiaza este posibil sa 
va schimbati planurile 
in ultimul moment si sa 
va  ocupa t i  de  o  
p r o b l e m a  u n u i  
partener de afaceri.

Va sfatuim sa va 
concentrati asupra 
p r o b l e m e l o r  d e  
familie. Puteti sa va 
ascultati intuitia. Spre 
seara, o ruda mai in 
varsta ar putea sa va 
solicite un ajutor sau 
un sfat.

Se pare ca v-ati 
propus sa facet i  
schimbari in casa, 
spre bucuria celor 
mici. Va recomandam 
sa nu incepeti mai 
multe treburi deodata, 
altfel riscati sa nu 
terminati nici una. 

BERBEC

Dupa o perioada 
mai nefavorabila pe 
plan sentimental,  
s i t u a t i a  s e  
imbunatateste. Dupa-
amiaza aveti sanse 
sa va afirmati in 
societate. Totusi, ar fi 
bine sa nu exagerati. 

Va este imposibil sa 
respectati programul, 
dar nu este cazul sa va 
ingrijorati. Schimbarile 
care intervin sunt de 
bun augur. Dupa-
amiaza aveti musafiri 
de care nu sunteti prea 
incantat. 

Va pregatiti pentru 
o intrunire cu prietenii 
dar lucrurile decurg 
mai dificil decat v-ati 
asteptat. Ar fi bine sa 
d a t i  d o v a d a  d e  
d ip lomat ie  s i  sa  
ascul tat i  parer i le  
celorlalti. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 
Imperiul leilor 22:30 Casa 
conspirativă 00:45 Ştirile Pro Tv 
01:15 Pasagerii 03:30 Arena 
bucătarilor 04:00 Lecţii de viaţă 
05:00 Ce spun românii

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la 
circ - sezon nou 23:00 Grand 
Hotel 00:00 Observator – Sport 
00:30 Mangalița 02:00 Revizie 
tehnică 05:00 Grand Hotel 06:00 
Observator - Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15 
M e r y e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
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 Hercai 23:30 Asta-i 
România! 01:00 Știrile Kanal 
D02:00 Puterea dragostei 05:00 
Pastila de râs 06:00 Pastila de 
râs 06:30 Știrile Kanal D

07:00 Focus la prima oră 
10:00 Ringo 14:00 Focus 15:00 
Sacrificii în numele iubirii 16:00 
Ringo 17:00 Mama mea 
gătește mai bine 18:00 Focus 
18 19:30 Trăsniți 20:00 Cronica 
cârcotaşilor 22:00 Starea naţiei 
23:00 Focus 23:30 Trăsniți 
00:00 Cronica cârcotaşilor 
02:00 Cireaşa de pe tort 04:00 
Focus 05:30 Starea naţiei

0 8 : 0 0  D o a m n a  
Winterbourne 10:30 La bloc 
1 2 : 4 5  C J 7  -  J u c a r i a  
misterioasa 14:30 Se caută un 
soţ 16:15 Pe urmele lui Marylin 
Monroe 18:15 La bloc 20:30 
Bani însângerați 22:30 Misiune 
de  sa l va re  00 :45  Ban i  
însângerați 02:45 Misiune de 
salvare 04:30 La bloc 05:30 La 
Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Glasul inimii 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30Sănătate cu 
de toate 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Teleșcoala 16:00 Glasul inimii 
17:00 România…în bucate 17:30 
Primăverii 17:58 #NuExistaNuSePoate! 
19:00 Telejurnal 20:00 Câştigă 
România! 21:10 Rudolf Valentino: 
d e s t i n u l  u n e i  l e g e n d e  2 3 : 0 0  
#NuExistaNuSePoate! 00:00 Câştigă 
România!

07:40 Legenda vie 09:15 Un 
bacșis de 2 milioane de dolari 
10:55 Detectiv fără voie 12:30 
Harry Potter și Prizonierul din 
Azkaban 14:40 Drumul unui câine 
către casă 16:10 Ascensiunea lui 
Jupiter 18:10 Yesterday 20:00 
Godzilla 22:00 Noaptea judecăţii. 
Alegerile 23:50 Măria Ta 01:30 
Operaţiunea Hunter Killer 03:25 
Super-răi

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 
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 

10 Februarie

Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Gheorghe PIETREANU,

 Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU 
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon: 0347.804.447    Fax: 0347.804.448

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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După ce a plecat de la Dinamo, Cosmin 
Contra ar putea ajunge în Anglia, la Sheffield 
Wednesday, echipă care se luptă pentru 
salvarea de la retrogradare în Championship.

Publicația Yorkshire Live i-a dedicat un 
întreg articol fostului antrenor dinamovist, după 
ce Sky Sport a dezvăluit că acesta este pe lista 
patronului thailandez al lui Sheffield 
Wednesday, Dejphon Chansiri.

Cosmin Contra, dorit de Sheffield 
Wednesday

Potrivit sursei citate, Contra ar fi interesat să 
devină al treilea antrenor din acest sezon 
pentru Sheffield. Britanicii au găsit toate datele 
despre cariera de jucător a lui Cosmin Contra, 
care a jucat, printre altele, la Atletico Madrid, 
Getafe, AC Milan sau Alaves.

Contra și-a început cariera de antrenor la 
Politehnica Timișoara, iar englezii au scris 
despre demiterea acestuia, în ciuda faptului că 
echipa bănățeană nu a fost învinsă sub 
comanda sa.

”A fost concediat chiar dacă nu a pierdut 
niciun meci ca antrenor. După șase victorii și 
cinci egaluri, el a fost îndepărtat după o 
neînțelegere cu patronul clubului”, scriu 
jurnaliștii englezi.

”Cel mai mare procentaj de meciuri 

câștigate a fost de 56.9% și a fost atins la 
Petrolul, unde a câștigat și Cupa României în 
2013”, scrie sursa citată despre Cosmin 
Contra.

Pentru Contra nu ar fi prima experiență în 
Anglia. În cariera de jucător, acesta a evoluat 
pentru West Brom, între iulie și decembrie 
2004.

Sheffield Wednesday este pe penultimul loc 
în Championship, cu 25 de puncte, la trei 
puncte distanță de salvarea de la retrogradare. 
În următoarea partidă, Sheffield va primi vizita 
”lanternei roșii” Wycombe.

În prezent, echipa este condusă de 
interimarul Neil Thompson, după ce Tony Pulis 
a plecat de la echipă.

SPORT

Simona Halep a trecut fără emoții de turul întâi la 
Australian Open și mulți specialiști o consideră mare 
favorită la câștigarea primului turneu de Grand Slam al 
anului.

Însă antrenorul ei, Darren Cahill, consideră că Simona 
va avea o concurență acerbă, chiar dacă îi ține pumnii 
strânși elevei sale. 

Într-un interviu pentru Sky Sports, australianul crede că 
tenisul feminin traversează o adevărată ”epocă de aur”, iar 
acest lucru se vede la actuala ediție a turneului de la 
Melbourne.

”Jucătoarele nu au avut ocazia să dispute prea multe 
meciuri în 2021. Dar toate cele care au venit la Australian 
Open arată foarte, foarte bine. Toate își dau seama că e un 
prilej să realizeze ceva important. Se vede că nu prea au 
pierdut timpul în noiembrie și decembrie. 

Este un moment în care tenisul feminin a devenit extrem 
de interesant. Doar dacă mă uit pe tablou și citesc Barty, 
Serena, Naomi, Azarenka, Svitolina, Kenin, Kvitova, 
Swiatek și Muguruza - nimeni nu ar fi surprins ca una din 
acestea să câștige turneul”, a declarat Darren Cahill. 

Darren Cahill: ”Simonei îi place mult să joace în 
Australia”

Întrebat despre șansele Simonei Halep, Cahill a 
dezvăluit care este starea de spirit a româncei.

”Simona are un moral excelent în această perioadă, ei îi 
place mult să joace în Australia. Am văzut multe meciuri din 
primul tur, sunt multe jucătoare în formă. Oricine poate 
câștiga, dar eu sper să fie Simona.

Se va impune jucătoarea care nu cunoaște frica, care 
iese pe teren și își face jocul. Cine nu va avea probleme de 
sănătate și va crede în ea are cele mai mari șanse”, a 
precizat Darren Cahill.

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.

Darren Cahill, despre 
șansele Simonei Halep la 

Australian Open

România a rămas cu două 
sportive în turneul de la 
Melbourne (Simona Halep și 
Sorana Cîrstea) după ce Ana 
Bogdan (28 de ani, 93 WTA) a 
fost eliminată azi, în turul 
inaugural, de Danielle Collins 
(SUA, 46 WTA), scor 3-6, 1-6, 
în doar 65 de minute.

Jucătoarea din Sinaia a 
avut un start bun de meci pe 
Terenul nr.10, și-a adjudecat 
un break, s-a distanțat la 2-0, 
însă după ce tabela a afișat 3-
3, Ana nu a mai reușit să ia 
v r e u n  g a m e  p â n ă  l a  
încheierea setului inaugural.

Ana Bogdan, eliminată de 
Danielle Collins în doar 65 de 

minute 
Collins a jucat variat în actul 

secund, a comis mai puține 
erori neforțate până la final 
(15), față de cele 18 ale 
româncei, și a impus ritmul de 

joc. Bogdan nu a găsit soluții 
pentru a contracara jocul 
sportivei în vârstă de 27 de ani 
și părăsește turneul încă din 
primul tur.

Adversara Anei a adunat 
până la final 30 de mingi 
câștigătoare față de cele doar 
12 ale componentei echipei de 
Fed Cup a României și a servit 
patru ași, cu unul mai mult 
decât Bogdan.

Jucătoarele eliminate în 
prima manşă primesc 100.000 
de dolari australieni (63.750 
de euro) fiecare şi câte zece 
puncte WTA.

România a rămas în proba 
de simplu, în turul al doilea, cu 
Simona Halep, care o va 
întâlni pe Ajla Tomljanovic 
(Australia), dar și cu Sorana 
Cîrstea, care o va întâlni pe 
Petra Kvitova.

Universitatea Craiova tocmai şi-a instalat un 
antrenor nou. De fapt, a adus trei oameni în 
staff pentru că alături de "principalul" Marinos 
Ouzounidis au sosit în Bănie antrenorul secund 
Kolaj Bledar şi preparatorul fizic Giagkou 
Nicolaos.

Cei trei se alătură celorlalţi 22 de persoane, 
atât cât numărau staff-ul tehnic şi cel 
administrativ la Universitatea Craiova. Este de 
departe echipa din Liga 1 cu cea mai 
numeroasă listă a oamenilor care se ocupă de 
echipă!

Universitatea Craiova are 25 de oamenii în 

staff-urile tehnic şi administrativ
Universitatea Craiova, despre care 

acţionarul Mihai Rotaru spunea că are jucătorii 
nepregătiţi fizic la nivelul CFR-ului şi al FCSB-
ului, a ajuns să aibă nu mai puţin de cinci 
preparatori fizic, între care un scoţian, un grec, 
un portughez şi doi români. 

Sunt echipe în Liga 1 la care unul dintre 
masori îndeplineşte şi rolul de magaziner. În 
schimb Craiova are trei persoane pe această 
poziţie.

27 de jucători în lotul Universităţii Craiova
De asemenea, staff-ul lui Ouzounidis 

cuprinde nu mai puţin de cinci antrenori 
secunzi. În afara lui Bledar, sosit cu el la 
Craiova, ceilalţi patru sunt oamenii clubului, 
daca se poate spune aşa. Dragoş Bon, 
Octavian Benga, Ionuţ Stancu şi Robert Tufişi 
lucrează în Bănie dinaintea sosirii antrenorului 
grec.

Ca o comparaţie, lotul de jucători al 
Universităţii Craiova cuprinde 26 de fotbalişti. 
Ouzounidis are sub comandă 3 portari, 8 
fundaşi, 10 mijlocaşi şi 6 atacanţi.

Faţă de lotul de pe site, echipa l-a transferat 
luni seară şi pe Fedele, al 10-lea mijlocaş!

Contra, tentat să preia o echipă din Anglia! 
Ce scriu britanicii despre fostul antrenor al lui Dinamo

Ana Bogdan a câștigat doar patru game-uri 
în meciul cu Collins și părăsește Australian Open.

 Suma de bani cu care rămâne

Incredibil! Staff-ul Universităţii Craiova seamănă cu
 un al doilea lot pe care Rotaru îl plăteşte ca să ia titlul
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