
Programul Ucenic Electrician 
este înființat de operatorul 
Distribuție Oltenia în județele 
Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, 
Teleorman și Vâlcea, la care s-a 
adăugat și județul Olt. Astfel, 
începând cu anul școlar 2021 – 
2022 programul se va desfășura 
în toate județele în care 
operatoru l  îș i  desfășoară 
activitatea și are nevoie de colegi 
noi. La dispoziția tinerilor care se 
pregătesc pentru clasa a 9-a și 
doresc să facă performanță în 
acest domeniu se pun la 
dispoziție 24 de locuri, iar primul 
pas pe care ei trebuie să-l facă 
este să se înscrie.

(Continuare  în  pagina  7)

În loc să-i dea cu 
“sărut mâna”, doi tineri 
în vârstă de 26 de ani 
s-au năpustit asupra 
unei femei și au violat-
o. Femeia nu s-a ferit 
să anunțe incidentul, 
iar acum tinerii sunt “la 
răcoare”!

O  d o a m n ă  î n  
vârstă de 53 de ani a 
fost violată de doi 
bărbați a căror vârstă 
a d u n a t ă  n u  o  
egalează pe cea a 
femeii.

(Continuare  în  
pagina  2)

Numărul accidentelor rutiere produse anul trecut au 
scăzut cu pestre 20 la sută. Cele mai multe accidente s-
au produs având la bază abaterile comise de bicicliști, 
urmate de viteza neadaptată la condițiile de drum, 

traversarea neregulamentară a pietonilor și neacordarea 
de prioritate vehiculelor

În ultimele 24 de ore, polițiștii teleormăneni au fost în 
teren în vederea asigurării unui climat optim de ordine și 

siguranță publică, acționând pe drumurile din județ în 
vederea prevenirii și combaterii accidentelor de 
circulație.

Polițiștii rutieri au acționat în vederea prevenirii și 

combaterii cauzelor generatoare ale accidentelor rutiere, 
fiind aplicate sancțiuni contravenționale pentru diverse 
abateri privind circulația pe drumurile publice.

(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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Programul Ucenic Electrician

Repere teleormănene:

„Trusa de magie” 
getică de la Zimnicea

Mai puține accidente rutiere în 2020

Putea să le fie mamă! Doi tineri de 
26 de ani au violat o doamnă de 53 de ani

Temperaturile 
scad brusc cu până

 la 15 grade
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(urmare  din  pagina  1)
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 

Teleorman au aplicat peste 40 de sancțiuni 
contravenționale, mai mult de jumătate dintre 
acestea fiind aplicate pentru nerespectarea 
regimului legal de vitează.

Din analiza datelor statistice, se constată 
că, în anul 2020, numărul accidentelor grave a 
scăzut cu aproximativ 22% față de anul 2019. 
Analizând totalitatea accidentelor grave de 
circulație prin prisma cauzelor generatoare se 
constată că cele mai multe accidente s-au 
produs având la bază abaterile comise de 
bicicliști, urmate de viteza neadaptată la 
c o n d i ț i i l e  d e  d r u m ,  t r a v e r s a r e a  

neregulamentară a pietonilor și neacordarea 
de prioritate vehiculelor.

În urma activităților desfășurate pe această 
linie, în anul 2020, au fost constatate 696 de 
infracțiuni contra siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice, au fost aplicate 27.746 de 
sancţiuni contravenţionale, fiind reţinute în 
vederea suspendării dreptului de a conduce 
2.761 de permise de conducere şi retrase 
1.969 de certificate de înmatriculare.

Polițiștii teleormăneni atrag atenția asupra 
necesității respectării normelor rutiere de 
către toți participanții la trafic!

C. DUMITRACHE

Prognoza pe următoarele zile arată că răcirea accentuată 
va începe în noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie), astfel 
că, până în 17 februarie vor fi temperaturi maxime de -4...-2 
grade și minime de aproximativ -15 grade, nopțile devenind 
geroase.

Vorbim de o schimbare bruscă de temperatură de 
aproximativ 15 grade într-un timp foarte scurt.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat la Digi24 că 
întreaga Europă se confruntă cu modificări bruște de 
temperatură, în condițiile în care masa de aer rece din Arctica 
a coborât spre sudul continentului.

"Ajungem la contraste termice surprinzătoare pe parcursul 
chiar a câteva ore.

Este vorba despre un efect al circulației aerului de la nivelul 
Polului Nord, din zona Arctică, în atmosfera joasă și înaltă s-a 
perturbat această circulație care  menținea aerul rece în 
Arctica. Astfel, aerul rece poate pătrunde mai ușor spre sud, 
iar pe măsură ce aerul cald dinspre sud a pătruns în Arctica 
avem și acolo temperaturi mai mari, cu efect asupra 
menținerii gheții la un nivel mult mai scăzut pentru această 
perioadă a anului.

Toate au perturbat mersul obișnuit al tipurilor de circulație 
dinspre vest spre est și variațiile de la nord la sud.

Și în America de Nord, și în Siberia avem această 
pătrundere de aer foarte rece.

Sunt perturbații în schimbul de căldură între Arctica și zona 
tropicală", a explicat Bojariu.

Potrivit climatologului, aceste schimbări de temperatură 
vor avea efecte puternice asupra sistemului nostru imunitar.

"Va trebui să fim atenți, mai ales că acest efort de adaptare 
bruscă poate avea efect asupra sistemului imunitar. 
Imunitatea poate scădea în aceste etape de tranziție și va 
trebui să luăm măsuri mai ales în contextul pandemiei", a 
adăugat climatologul.

SC RECOND COM IMPEX SRL angajează inginer agronom. Se oferă salariu 
motivant. Relații la telefon 0766.279.773 sau 0247.314.575.

***
SC Mara Prod Com SRL angajează personal supermarket. Relații la sediul societății 

din Alexandria, Str. Abatorului, Nr. 1 Bis. Telefon: 0247/314.575
***

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și buldoescavatoriști. Relații la 
telefon 0766.279.773.

***
SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 

0766.279.773.
***

Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 
experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

Anunţuri

Mai puține accidente rutiere în 2020

Putea să le fie mamă! Doi tineri de 
26 de ani au violat o doamnă de 53 de ani
(urmare  din  pagina  1)
“La data de 8 februarie 

2021, polițiștii din cadrul 
Secției nr. 10 Poliție Rurală 
Poeni au fost sesizați de către 
o femeie în vârstă de 53 de 
ani, din municipiul București, 
domiciliată fără forme legale 
în comuna Gratia, județul 
Teleorman, cu privire la faptul 
c ă ,  î n  p e r i o a d a  0 1 -
02.02.2021, fără voia sa, ar fi 

fost luată de către doi bărbați 
de 26 de ani, din localitate, 
dusă la domiciliul unuia dintre 
ei și supusă unor raporturi 
sexuale”, spune purtătorul de 
cuvânt al Poliției Teleorman, 
Daniela Pășu.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de 
lipsire de libertate și viol, 
cercetările fiind coordonate 

de Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Videle.

Împotriva bărbaților a fost 
luată măsura reținerii, iar la 
data de 9 februarie a.c, față de 
aceștia a fost dispusă măsura 
arestării preventive, pe o 
perioadă de 30 de zile, fiind 
introduși în Centrul de 
R e ț i n e r e  ș i  A r e s t a r e  
Preventivă Teleorman.

C. DUMITRACHE

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, 
Tanczos Barna, a anunţat miercuri că o 
dezbatere publică privind oportunitatea 
introducerii unei taxe de poluare ar putea să 
înceapă în luna aprilie, după aprobarea 
bugetului şi după finalizarea discuţiilor privind 
Programul Naţional de Relansare şi Rezilienţă 
(PNRR), transmite Agerpres.

Reamintim că PSD a eliminat în 2016 taxele 
de poluare, fapt ce a dus la o explozie a 
importurilor de maşini second-hand vechi din 
toată Europa.

"În niciun caz nu poate decide ministrul 
Mediului dacă aplicăm sau nu o taxă. Am văzut 
ce s-a întâmplat în ultimii zece ani, când 
deciziile au fost luate pe grabă, fără o 
dezbatere publică şi fără a analiza situaţia 
juridică sau background-ul juridic al acestor 
decizii şi am ajuns la procese pierdute la 
Curtea Europeană de Justiţie. În niciun caz nu 
ministrul Mediului este cel care spune. (...) 
După aprobarea bugetului şi după PNRR, 
probabil începând cu luna aprilie (va fi iniţiată 
dezbaterea, n.r.). Aprobăm PNRR şi 
programele naţionale cu care venim în sprijinul 
autorităţilor locale şi autorităţilor centrale, în 

sprijinul diverselor ministere, pe programe 
verzi, după care începem şi această discuţie 
privind o eventuală taxă de poluare", a declarat 
Tanczos Barna la ieşirea de la Spitalul Militar, 
unde a făcut a doua doză de vaccin.

"Vom lansa dezbateri publice şi discuţii atât 
cu autorităţile publice locale - unde avem 
infringement pe poluarea aerului - despre 
soluţiile care sunt propuse de UAT-uri în 
vederea reducerii poluării, cât şi cu cetăţenii, 
cu producătorii, cu dealerii auto, pentru a 
vedea în ce măsură România trebuie să se 
înroleze în grupul statelor europene care 
aplică diverse forme de taxare a poluării sau să 
trebuie să rămânem în grupul celor trei-patru 
state membre UE care nu practică nicio formă 
de taxare a poluării aerului. Este o dezbatere 
importantă, trebuie să vedem - în cazul în care 
nu va exista nicio taxă - cu ce măsuri putem să 
venim în vederea reducerii poluării, mai ales în 
marile centre urbane, în Bucureşti, Timişoara, 
Iaşi, Cluj şi în celelalte oraşe unde constatăm 
aproape săptămânal că adevărul este că pe 
perioade scurte, intervale orare scurte, dar se 
depăşeşte limita admisă de poluare la nivelul 
UE", a precizat Tanczos Barna.

Liga Profesionistă de Fotbal a prezentat regulile pe care 
echipele şi suporterii trebuie să le respecte pentru ca 
meciurile din Liga 1 de fotbal să se desfăşoare din nou, în 
siguranţă, cu spectatori.

Potrivit documentului LPF, biletele pot fi vândute doar în 
limita 30% din capacitatea arenei, vor fi comercializate astfel 
încât să se respecte distanţa de minimum 2 metri între 
spectatori.

Organizatorii trebuie să asigure dezinfectanţi, 
dezinfectarea locurilor ce vor fi folosite de spectatori şi circuite 
speciale, astfel încât cei din tribune să nu poată ajunge lângă 
jucători sau oficialii de meci.

La fiecare meci trebuie să existe şi un plan sanitar prin care 
se urmăreşte reducerea la minimum a producerii de 
aglomerări. Spectatorii trebuie să se supună triajului 
epidemiologic, să poate mască permanent şi să respecte 
locul de pe biletul de intrare. Deocamdată nu există un 
calendar clar potrivit căruia fanii vor putea asista la meciurile 
de fotbal din prima ligă.

Temperaturile scad brusc
 cu până la 15 grade

Condiţiile în care suporteriii se 
pot întoarce pe stadioane

Cu durere în suflet, familia anunță încetarea din 

viață a doctorului Virgil Roșoiu. Înmormântarea va 

avea loc la Cimitirul Sf. Alexandru din Alexandria, 

astăzi, la ora 12. 

Ministrul Mediului anunţă o dezbatere publică în
 luna aprilie despre taxa de poluare pentru automobile
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Par lamentu l  European a  aprobat  
Mecanismul de redresare și reziliență, 
conceput pentru a ajuta statele membre să 
combată efectele pandemiei de COVID-19, cu 
582 voturi pentru, 40 împotrivă și 69 abțineri.

Mecanismul de redresare și reziliență este 
cel mai important constitutiv element al 
pachetului de stimulente aferent Instrumentului 
european de redresare „Next Generation EU”, 
în valoare de 750 de miliarde EUR, precizează 
Parlamentul European.

Prin Mecanism, se pun la dispoziția statelor 
membre 672,5 miliarde de euro sub formă de 
granturi și împrumuturi pentru a finanța măsuri 
naționale care atenuează consecințele 
economice și sociale ale pandemiei.

Se pot finanța și proiecte conexe demarate 
la 1 februarie 2020 sau ulterior.

Finanțarea va fi disponibilă timp de trei ani, 
iar guvernele Uniunii pot cere o prefinanțare de 
până la 13% pentru planurile lor de redresare și 
reziliență.

Pentru a putea să beneficieze de finanțare, 
planurile naționale de redresare și reziliență 
(PNRR) trebuie să se concentreze pe domenii-
cheie de politică ale Uniunii: tranziția spre o 
economie verde, inclusiv biodiversitatea, 
transformarea digitală, coeziunea economică 
și competitivitatea, precum și coeziunea 
socială și teritorială. Sunt eligibile pentru 
finanțare și planurile care ajută instituțiile să se 
pregătească pentru crize și să reacționeze la 
ele. Mai pot fi finanțate politicile pentru copii și 

tineret, inclusiv pentru învățământ și formarea 
de competențe, precizează un comunicat de 
presă al Parlamentului European.

Fiecare plan trebuie să consacre climei cel 
puțin 37% din buget, iar acțiunilor din domeniul 
digital cel puțin 20%. Planurile trebuie să aibă 
un impact social și economic de durată și să 
includă reforme cuprinzătoare și un pachet 
robust de investiții. Ele nu pot prejudicia în mod 
semnificativ obiectivele de mediu.

Regulamentul mai stipulează că doar 
statele membre care s-au angajat să respecte 
statul de drept și valorile fundamentale ale 
Uniunii pot primi fonduri din Mecanismul de 
redresare și reziliență .

După aprobarea oficială a regulamentului 
de către Consiliu, acesta va intra în vigoare la o 
zi după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE.

Au fost trei raportori ai Parlamentului 
European implicați în negocieri pentru acest 
proiect, doi fiind din România: Siegfried 
Mureșan (PPE), Dragoș Pîslaru (Renew 
Europe) și Eider Gardiazabal Rubial (S&D).

Premierul Cîțu le-a spus liderilor PNL că ia în calcul 
suspendarea voucherelor de vacanță în anul 2021, bugetarii 
putând în schimb să le folosească pe cele din 2019 și 2020. 
Florin Cîțu le-a spus liderilor  PNL, reuniți în ședința Biroului 
Executiv al partidului, că ia în calcul, ca măsură pentru 
încadrarea în deficitul de aproape 7 %,să nu mai acorde 
vouchere de vacanță bugetarilor în 2021, subliniind că vor 
puteafi folosite cele din ultimii doi ani, care au rămas 
nefolosite, neutilizate.

Impactul bugetar estimat în acest an pentru eliminarea 
voucherelor de vacanță este de aproape 1,73 miliarde de lei. 
Guvernul lucrează acum cu mai multe scenarii privind 
suspendarea în acest an a voucerelor, fie eliminarea lor 
pentru toți angajații din sistemul public, fie doar pentru 
salariații din administrația centrală, urmând ca la nivel local 
fiecare instituție, primăriile, consiliul județean, să decidă în 
funcție de propriul buget.

Potrivit unor surse, Cîțu și-ar fi arătat nemulțumirea și de 
faptul că ministerele nu au venit cu propuneri de restructurare 
pentru reducerea cheltuielilor și a precizat că va forța practic 
ministri, prin bugetul alocat fiecăruia, să restructureze 
companiile în pierdere.

De asemenea, Florin Cîțu le-a mai precizat liderilor PNL 
că va tăia din cheltuielile ineficiente ale statului.

Referitor la voucerele de vacanță, la finalul anului trecut, 
pe 30 decembrie, Cîțu a anunțat că în 2021 acestea vor fi 
acordate în cuantum de 1.450 lei, măsura fiind prinsă în 
ordonanța de urgență privind măsuri fiscale inițiate de 
Ministerul Finanțelor Publice. În această ordonanță se 
menționează menținerea și acordarea în anul 2021 a 
voucerelor de vacanță, în continuare în cuantum de 1.450 lei. 
În 2020 s-a acordat plata a 41,5 % din salariu pentru angajații 
care revin din șomaj tehnic, scutirea impozitului specific, 
măsura fiind prelungită până în martie 2021. Toate acestea 
au ajutat sectorul HoReCa. Premierul Câțu a mai anunțat că 
legea bugetului este finalizată, cu un deficit de 7-7,1.

Ioan DUMITRESCU

Social-democrații îl acuză pe ministrul USR PLUS Vlad 
Voiculescu de lipsă de performanță și susțin că acesta trebuie 
să plece din funcție.

Social-democrații spun despre ministrul Sănătății, în 
debutul moțiunii simple depuse la Camera Deputaților, că nu 
a luat măsurile necesare pentru ca incendiul de la Institutul 
Matei Balș să nu fi avut loc, în condițiile în care unitatea 
medicală a fost condusă în ultimii 23 de ani de Adrian Streinu 
Cercel, intrat anul trecut în Parlament chiar pe listele PSD.

Aceștia îi mai reproșează lui Voiculescu faptul că nu a 
dezvoltat centre de recoltare pentru accesul ușor al 
cetățenilor la testare PCR sau cu teste rapide, nu a inclus 
medicii de familie și alte structuri sanitare, cu excepția UPU, 
pentru realizarea de teste rapide și că nu a stabilit procedura 
de testare a elevilor și profesorilor.

PSD îl mai acuză pe Voiculescu și de faptul că nu a luat 
măsuri în domenii vitale precum infrastructura sanitară și 
siguranța pacienților în perioada pandemiei, a campaniei de 
vaccinare anti-COVID-19, a deschiderii şcolilor și a unor 
activități economice.”Acest ministru a devenit un adevărat 
pericol pentru sănătatea românilor! Și, de aceea, trebuie să 
votăm ca acest ministru să plece!”, concluzionează social-
democrații.

Pentru a fi adoptată, moțiunea simplă trebuie votată de 
minimum 165 de deputați, în condițiile în care PSD are 110 
membri în Cameră. Chiar dacă ar fi adoptată, moțiunea nu 
poate obliga un ministru să demisioneze.

PSD a depus moțiunea
 simplă împotriva ministrului

 Sănătății, Vlad Voiculescu

Despre bugetul anului 2021

În cadrul dezbaterilor care 
au avut loc marţi pentru 
actualizarea Planului Naţional 
de Redresare şi Rezilienţă 
(PNRR), ministrul Investiţiilor 
şi Proiectelor Europene, 
Cristian Ghinea, a propus 
crearea unui instrument de 
finanţare pentru primării, 
respectiv un fond de rezilienţă 
pentru localităţi.

Ministerul Investiţiilor şi 
Proiectelor Europene (MIPE) 
a informat că marți s-au 
continuat dezbaterile publice 
cu privire la actualizarea 
P l a n u l u i  N a ţ i o n a l  d e  
Redresare şi Rezilienţă. 
Dezbaterile au fost axate pe 
teme relevante abordării 
PNRR: „Cum dezvoltăm 
inteligent şi durabil marile 
oraşe?” – dezbatere cu 
p a r t i c i p a r e a  A s o c i a ţ i e i  
Municipiilor din România, 
respectiv „Cum valorificăm 
resursele mediului de afaceri” 
–  d e z b a t e r e  p r i v i n d  
competitivitatea economică şi 

digitalizarea.
Ministrul Cristian Ghinea a 

subliniat faptul că, în prezent, 
PNRR nu are o alocare 
punctuală pentru dezvoltarea 
localităţilor şi nici nu indică 
obiective care urmează să fie 
susţinute.

În cadrul dezbaterilor, 
Ministrul Ghinea a propus 
crearea unui instrument de 

finanţare pentru primării, 
respectiv un fond de rezilienţă 
pentru localităţi, dat fiind că 
„reformele sunt aşteptate de la 
autorităţile centrale, nu de la 
cele locale”.

Cristian Ghinea a adăugat 
faptul că din acelaşi fond de 
rezilienţă pentru localităţi ar 
putea fi finanţate şcoli, spitale, 
precum şi alte obiective, în 
baza unui mecanism de 
prioritizare a investiţiilor.

To t o d a t ă ,  m i n i s t r u l  
Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene a subliniat că PNRR 
va trebui să fie un instrument 
de finanţare flexibil, uşor de 

implementat şi orientat spre 
r e a l i z a r e a  r e f o r m e l o r :  
„ P r o p u n e r i l e  p e n t r u  
dezvoltarea inteligentă şi 
durabilă a marilor oraşe au 
vizat susţinerea economiei 
circulare, colectarea selectivă 
a deşeurilor, investiţii în 
s is teme de termof icare 
inteligentă, regândirea zonelor 
industriale, dar şi soluţii privind 
îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi 
a  l o c u i t o r i l o r .  P e n t r u  
îndeplinirea obiectivelor şi 
implementarea rapidă a 
reformelor şi a proiectelor care 
le susţin, reprezentanţii AMR 
au propus realizarea de 
achiziţii centralizate”.

În plus, în cadrul celei de-a 
d o u a  d e z b a t e r i ,  c e a  
referitoare la competitivitatea 
economică şi digitalizare, au 
fost prezentate avantajele 
dezvoltării de instrumente 
financiare care au un efect 
multiplicator în economie. S-
au discutat soluţii pentru 
îmbunătăţ irea condiţ i i lor 
pentru mediul de afaceri, 
precum realizarea unui punct 
unic de informare (one stop 
shop), care să prezinte toate 
s o l u ţ i i l e  d e  f i n a n ţ a r e  
disponibile, dar şi despre 
modul în care digitalizarea 
instituţiilor statului poate 
î m b u n ă t ă ţ i  v i a ţ a  
antreprenorilor.

Vicepremierul Dan Barna a 
participat la ambele dezbateri, 
iar la cea de a doua reuniune a 
fost prezent şi ministrul 
Economiei, Antreprenoriatului 
şi Turismului, Claudiu Năsui, 
relatează Agerpres.

Parlamentul European a votat Mecanismul de
 672,5 miliarde de euro, ajutor pentru țările

 UE să combată efectele pandemiei 

Ministrul Ghinea propune crearea 
unui instrument de finanţare pentru primării 



Peste 64% dintre angajaţii care au participat 
la un sondaj efectuat de o platformă de 
recrutare spun că şi-ar dori să continue să 
lucreze o parte din timp de acasă şi după ce va 
trece pandemia de coronavirus.

Potrivit unui comunicat al BestJobs, remis 
miercuri Agerpres, dacă ar putea să-şi aleagă 
programul, 23% dintre aceştia consideră că 
lucrul la distanţă ar fi util cel puţin 1-2 zile pe 
săptămână, în timp ce aproape 12% ar vrea să 
meargă la birou doar 4 zile pe lună.

„Înainte de debutul pandemiei, peste 81% 
dintre angajaţii care au răspuns sondajului 
BestJobs lucrau de la birou – numai de la birou 

(61%) sau în cea mai mare parte a timpului de 
la birou (20%) – dar odată ce au experimentat şi 
munca remote au constatat că nu mai pierd 
timp cu deplasarea zilnică (69%) şi şi-au redus 
semnificativ şi cheltuielile zilnice, legate de 
transport, masă de prânz, haine etc. (51%). 
Însă beneficiul principal, pe care majoritatea 
respondenţilor (56%) l-au resimţit lucrând de 
acasă, este că s-au putut proteja mai bine de 
Covid-19”, se precizează în comunicat.

În plus, programul flexibil şi confortul biroului 
lor de acasă le-au permis celor mai mulţi dintre 
intervievaţi să petreacă mai mult timp cu familia 
(45%), să-şi gestioneze mai bine timpul (36%), 
să fie mai productivi (28%) şi mai puţin stresaţi 
(19%).

Totuşi, mai bine de jumătate (56%) dintre 
angajaţii care au răspuns sondajului BestJobs 
recunosc faptul că le lipseşte interacţiunea 
zilnică cu colegii.

Sondajul a fost efectuat în perioada 15 – 31 
ianuarie 2021, pe un eşantion de 1.300 de 
utilizatori de internet din România.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Între anii 2007-2009 cercetările arheologice făcute în 
necropola getică de la Zimnicea „Câmpul Morţilor” (datată 
între secolele IV–II î. Hr.) au condus la descoperirea a 51 de 
morminte de incineraţie geto-dacice.

Complexul 26, cercetat în anul 2008 a fost format dintr-un 
set de obiecte miniaturale care face parte din seria „truselor 
de magie”.

Cele 28 de piese făcute din lut, piatră, cochilie și os erau 
grupate și chiar suprapuse, fapt care sugerează că au fost 
puse iniţial într-un săculeţ din material perisabil. Din lut au 
fost realizate două discuri şi un jeton de formă 
dreptunghiulară, toate trei decorate cu incizii, cinci vase 
miniaturale, o „zornăitoare”, două obiecte tronconice, şase 
obiecte de formă ovală şi elipsoidală, o figurină 
antropomorfă, patru mărgele perforate, un obiect de formă 
unghiulară şi unul de formă sferică. La acestea se mai 
adaugă un astragal de ovi-caprină, o cute de piatră, o 
pietricică albă, sferică, uşor aplatizată şi o cochilie de melc 
marin– Murex.

În privința funcţionalității pe care aceste obiecte ar fi avut-
o în epocă, s-a considerat că sunt jucării sau instrumente ale 
unui cult popular cu valențe tămăduitoare, practicat de 
diferite persoane care se ocupau cu magia.

„Trusele” și mai ales figurinele antropomorfe ar fi fost 
utilizate cu precădere în sfera magiei și a vrăjitoriei, servind 
săvârșirii unor practici magice destinate populației de rând. În 
privința asemănării pieselor cu jucăriile, unii cercetători 
pretind că jocurile bazate pe întâmplare derivă din practica 
divinației, deci piesele pot fi comune.

În lumea greco-romană, în ghicirea viitorului se foloseau 
zaruri și astragale, ultimele descoperite și în „trusa” de la 
Zimnicea. Cochiliile de melci au valențe simbolice complexe, 
fiind simboluri lunare care indică regenerarea, iar spirala 
purtată în cochilie este legată de fazele lunii sau de evoluția 
vieții. Și statueta antropomorfă, vasele miniaturale sau 
„zornăitoarea” aveau semnificații care puteau fi invocate în 
divinație.

„Trusele de magie” apar mai ales în morminte de femei, 
fapt care i-a determinat pe mulți arheologi ce au studiat 
această temă să afirme că mormintele cu seturi de piese 
miniaturale ar fi aparținut unor tămăduitoare, vrăjitoare, 
prezicătoare sau chiar preotese. Acest fapt ne face să ne 
amintim de celebrele vrăjitoare din lumea greacă, Circe și 
Medeea.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Rusia, Ucraina 
ş i  R o m â n i a ,  
p r i n c i p a l i i  
e x p o r t a t o r i  d e  
cereale din piaţa 
Mării Negre, au 
o fer te  de  pre ţ  
pentru grâu de 
c i r c a  2 9 0  d e  
dolari/tonă, faţă de 
210 dolari/tonă în 
iunie 2020, înregistrând astfel o creştere de 38%, potrivit 
calculelor făcute de ZF pe baza unui raport realizat de Grain 
of Turth, companie care se ocupă cu servicii de consultanţă 
analitică a pieţelor de cereale.

Preţurile sunt aferente zilei de 28 ianuarie 2021 şi au fost 
mai mari cu 12% faţă de săptămâna precedentă, astfel, deşi 
România a suferit pierderi semnificative ale producţiei 
vegetale, mai ales în zona Moldovei şi în sud, fermierii din 
centrul şi vestul ţării „profită“ de şansa dată de secetă. 

„În vestul României preţul grâului a crescut cu peste 55%, 
de la 0,67 lei/kg la 1,05 lei/kg şi având în vedere că firma 
noastră a avut o producţie medie de 3.400 kg/ha, datorită 
preţului mai mare şi al subvenţiei acordate ieşim pe zero. 
Însă, la porumb stăm foarte bine, pentru că am făcut în medie 
11.000 kg/ha, iar preţurile sunt de 0,8 lei/kg“, spune 
proprietarul unei companii care exploatează peste 2.500 de 
hectare în judeţul Arad.

Repere teleormănene:

„Trusa de magie” 
getică de la Zimnicea

Efectele secetei: Preţul
 grâului din România a crescut 

cu aproape 40% faţă 
de iunie 2020

România avea la sfârşitul 
anului trecut un număr de 1,249 
milioane de salariaţi bugetari, 
angajaţi în instituţii şi autorităţi 
publice, în condiţiile în care 
Guvernul a angajat în ultimele 
două luni din 2020 aproape 
9.000 de persoane, arată 
datele publicate de Ministerul 
de Finanţe, citate de ZF.

Astfel, la f inele lunii 
octombrie 2020 lucrau la stat 
1,240 milioane persoane, iar 
în noiembrie 1,245 milioane 
persoane.

Aces tea  nu  au  fos t  
singurele angajări realizate de 
instituţiile statului în cursul 
anului trecut, în condiţiile în 
care în octombrie 2019, ultima 
lună înainte de alegerile 
prezidenţiale, numărul de 

salariaţi bugetari era de 1,235 
milioane persoane, cu aproape 
14.000 mai puţin decât în 
prezent.

Potrivit datelor oferite de 
M i n i s t e r u l  M u n c i i ,  c e i  
aproximativ 1,24 milioane de 

angajaţi de la stat reprezintă 
22% din totalul de 5,62 
milioane de salariaţi activi la 
nivelul întregii economii.

Din numărul  total  de 
bugetari de la finele anului 

trecut, 801.813 erau angajaţi în 
administraţia publică centrală, 
din care 595.722 în instituţii 
finanţate integral din bugetul de 
stat. Jumătate dintre aceştia, 
respectiv 289.377 persoane 
lucrează în învăţământ, în 
Min is teru l  Educaţ ie i  ş i  
Cercetării, iar 126.481 în 
Ministerul de Interne.

Ministerul Apărării are 
73.805 de angajaţi pe statele 
de plată, Ministerul de Finanţe 
24.677, iar Ministerul Sănătăţii 
18.216 de angajaţi.

Pe lângă salariaţii din 
administraţia centrală, alte 
447.811 persoane lucrează în 
administraţia locală, din care 
274.945 în autorităţi executive 
locale.

În luna decembrie 2020 numărul naşterilor 
înregistrate a crescut atât faţă de luna 
decembrie 2019 cât şi faţă de luna precedentă 
(noiembrie 2020), arată datele Institutului 
Naţional de Statistică, potrivit Hotnews.

În total, anul trecut au venit pe lume cu 
40.000 de nou născuţi decât în anul de 
dinaintea izbucnirii pandemiei.

De asemenea, numărul deceselor a crescut 
semnificativ în luna decembrie 2020 faţă de 
aceeaşi lună din anul precedent.

Numărul deceselor înregistrate în luna 
decembrie 2020 a fost de 36116 (19377 bărbaţi 
şi 16739 femei), cu 1347 decese (661 bărbaţi şi 
686 femei) mai multe decât în luna noiembrie 
2020.

Comparaţia cu luna precedentă este 
afectată de faptul că înregistrările statistice ale 
fenomenelor demografice înregistrează un 
decalaj de la o lună la alta, din cauza faptului că 
există fenomene demografice produse în 
ultimele 4-5 zile ale lunii curente, care se 
înregistrează preponderent în luna următoare. 
De asemenea, fenomenul de mortalitate 
înregistrează o evoluţie sezonieră, fiind mai 
accentuat în lunile de iarnă şi înregistrând cele 
mai mici valori în lunile iulie, august, 
septembrie.

În luna decembrie 2020, peste două treimi 
din totalul numărului de decese s-a înregistrat 
pentru persoanele cu vârstă de cel puţin 70 ani 
(15389 decese, reprezentând 42,6% din total, 
s-au înregistrat la persoanele în vârstă de 80 
ani şi peste, iar 9322 decese, reprezentând 
25,8%, la persoanele de 70-79 ani) şi 6772 
decese (18,8%) la persoanele în vârstă de 60-
69 ani. Firesc, la polul opus, cele mai puţine 
decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 
5-19 ani (62 decese), 0-4 ani (98 decese) şi 20-
29 ani (122 decese).

Efectele crizei sanitare asupra fenomenelor 
demografice sunt vizibile, în special în cazul 
deceselor care, din luna iunie, au înregistrat un 
trend crescător faţă de lunile corespunzătoare 
din anul 2019 şi în cazul căsătoriilor care, 
începând cu luna martie, au înregistrat scăderi 
ale numărului de evenimente faţă de lunile 
corespunzătoare din 2019. Numărul naşterilor 
a scăzut în fiecare lună faţă de aceeaşi 
perioadă din anul precedent dar, în cu luna 
decembrie 2020, s-a înregistrat un număr mai 
m a r e  d e  n ă s c u ţ i - v i i  f a ţ ă  d e  l u n a  
corespunzătoare din anul 2019. Din luna 
februarie 2020, sporul natural negativ s-a 
accentuat lunar, faţă de aceeaşi lună din anul 
precedent.

Peste 64% dintre angajaţi şi-ar dori să lucreze
 o parte din timp de acasă, după pandemie

În 2020, România avea 1,249 milioane de
 salariaţi bugetari, cu aproape 14.000 

mai mulți decât în 2019

INS: Anul trecut s-au născut cu 40.000 
de copii mai puţin decât în 2019
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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



(urmare  din  pagina  1)
În 2016, atunci când operatorul Distribuție 

Oltenia declara că va rămâne alături de 
comunitatea locală, fiind inima distribuției de 
energie electrică în Oltenia, începea să prindă 
contur și proiectul pilot Ucenic Electrician în Argeș 
și Dolj, primele județe partenere din proiect.

În acest an se completează lista județelor care 
formează această inimă, în cadrul unui proiect de 
suflet al Distribuție Oltenia în care se numără 7 
laboratoare modernizate, aproximativ 300 de 
beneficiari ai proiectului, înscriși în anul școlar 
2020-2021, 10 tineri deja angajați și altă generație 
care își așteaptă rândul pentru internship și apoi 
angajare. Operatorul Distribuție Oltenia și-a atins 
obiectivele de a oferi un job sigur pentru cei care 
își doresc excelență în domeniul energetic și de a 
contribui la creșterea diversității în această 
industrie (peste 20 de fete deja înrolate în proiect, 
o fată în internship).

Anul acesta, provocarea este lansată de 
Distribuție Oltenia și celor 24 de fete și băieți care 

vor forma o echipă în județul Olt, cu scopul clar de 
a arăta că meseria este brățară de aur.

Cei înscriși în proiect dobândesc un bagaj de 
cunoștinte solide din domeniu, teoretice și 
practice, pentru integrarea pe piața muncii și 
pentru angajarea în Distribuție Oltenia, 
beneficiind de ateliere de dezvoltare personală, 
susținute de specialiști din domeniu, de

laboratoare cu aparatură modernă, unde vor 
putea exersa ceea ce învață, dar și de tablete 
pentru conexiunea permanentă la proiect sau 
susținerea Școlii online.     

Primii 5 elevi din fiecare clasă vor obține, în 
baza unor criterii de performanță, burse lunare a 
câte 200 lei/ lună, suplimentar față de sprijinul 
financiar oferit de către stat elevilor din școlile 
profesionale și internship plătit, timp de 6 luni, 
după terminarea celor 3 ani de școală, în echipa 
Distribuție Oltenia sau la parteneri.

În județul Teleorman, face parte din acest 
progran Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Pentru a conștientiza problematica protejării mediului 
înconjurător și îngrijirea biodiversității, Institutul Francez 
din România anunță concursul de creație artistică 
“Generația biodiversitate” / “Génération biodiversité” care 
promovează creativitatea în serviciul viziunilor despre 
natură.

Tinerii din România se pot înscrie la eveniment după 
următoarele categorii:

1. în funcție de vârstă: Școala primară: 5-10 ani, 
Gimnaziu: 11-14 ani, Liceu/Universitate: 15-25 ani.

2. în funcție de tipul creației artistice: Benzi desenate 
pe tema biodiversității; o creație artistică (video, 
performance, cântec, poem etc.) de conștientizare 
asupra unei tematici ecologice; o mărturie despre o 
acțiune civică eco-responsabilă realizată (descriere și 
fotografie).

O persoană sau o echipă, formată din maximum 5 
persoane, va trimite un proiect, înscriindu-se la o singură 
categorie din cele mai sus.

Limba în care se pot construi materialele/ lucrările 
participanților este fie limba franceză, fie limba română.

Organizatorii menționează că premiile variază de la o 
categorie la alta: Premiul I pentru școala primară: un 
microscop; Premiul I pentru gimnaziu: un aparat foto 
vintage; Premiul I pentru liceu/universitate: o bicicletă sau 
o trotinetă electrică; Alte premii pot fi: benzi desenate, kit-
uri zero waste, lămpi solare, jocuri de societate și multe 
alte surprize.

În aprecierea și evaluarea lucrărilor primite, juriul are 
în vedere: încadrarea în tematica biodiversității; calitatea 
actului artistic (format, impact vizual/sonor, atractivitate); 
abordarea inovatoare, creativă, originală; calitățile 
redacționale sau de exprimare (lectură plăcută, emfază, 
s i n t a x ă ,  i n t o n a ț i e  e t c . ) ;  c a p a c i t a t e a  d e  
persuasiune/conștientizare; eforturile suplimentare 
pentru o creație compusă în limba franceză.

Organizatorii primesc materialele până duminică, 14 
martie, la miezul nopții. Pentru înscriere, materialele/ 
lucrările, însoțite de fișa de înscriere completată și 
scanată, se trimit la gouvernance@institutfrancais.ro.

Programul Ucenic Electrician

Documentarul "Colectiv", 
regizat de Alexander Nanau, se 
afla pe lista scurta a filmelor 
eligibile pentru o nominalizare la 
categor i i le  "cel  mai  bun 
lungmetraj documentar" si "cel 
m a i  b u n  l u n g m e t r a j  
international" ale premiilor 
O s c a r  2 0 2 1 ,  a  a n u n t a t  
Academia americana de film.

"Colectiv" a fost desemnat 
documentarul european al 
anului, la a 33-a editie a 
premiilor Academiei Europene 
de Film, acordate in luna 
decembrie.

E s t e  u n  d o c u m e n t a r  
observational care spune 
povestea primului an de dupa 
incendiul din clubul bucurestean 
Colectiv, care a dus la moartea a 
64 de oameni. Filmul urmareste 
autoritati si jurnalisti, cautand sa 
expuna adevarul. Este un film 
despre sistem versus oameni, 
d e s p r e  a d e v a r  v e r s u s  
manipulare, despre interes 
personal versus interes public.

Documentarul, productie 
H B O  E u r o p e  s c r i s a  d e  

Alexander Nanau si Antoaneta 
Opris, a avut premiera la 
Festivalul de Film de la Venetia 
2019, in afara competitiei. 
Recent, intre altele, a fost 
desemnat de National Society of 
Film Critics din SUA cel mai bun 
film intr-o limba straina, iar 
National Board of Review l-a 
inclus in top 5 al celor mai bune 
filme internationale.

Academia americana de film 
a anuntat marti listele scurte in 
vederea nominalizarii la noua 
categorii ale premiilor Oscar 
2021.

Votul pentru listele scurte s-a 
incheiat pe 5 februarie, iar 
filmele selectate vor fi votate in 
perioada 5 - 9 martie pentru a fi 

desemnate nominalizarile la 
aceste categorii.

Nominalizarile la premiile 
Oscar 2021 vor fi anuntate pe 15 
martie, iar cea de-a 93-a gala de 
decernare a premiilor este 
programata sa aiba loc pe 25 
aprilie.

Pentru editia de anul trecut a 
p r e m i i l o r ,  s c u r t m e t r a j u l  
romanesc "Cadoul de Craciun", 
de Bogdan Muresanu, a fost 
inclus pe lista scurta pentru 
nominalizare.

Este prima data cand o 
productie romaneasca se afla in 
e t a p a  f i n a l a  p r i v i n d  
nominalizarea la doua categorii 
ale premiilor Oscar.

Ne-am obişnuit să 
ne tratăm răcelile, 
gripele sau durerile cu 
analgezice care conţin 
paracetamol. Puţini 
ştiu însă că în anumite 
doze, acestea pot fi 
foarte toxice. Află de 
ce nu e bine să 
depăşeşti doza zilnică 
de paracetamol şi ce ar trebui să faci în caz de intoxicaţie.

Supradoza de paracetamol este cauza principală de 
dezvoltare, pe termen scurt, a insuficienţei hepatice. 
Medicii spun că acest lucru se petrece deoarece, după 
ingestie, paracetamolul este transformat de ficat într-un 
metabolit toxic. Primele simptome ale intoxicaţiei cu 
paracetamol apar după 24 de ore. Printre acestea se 
numără greaţa, vărsăturile, pierderea poftei de mâncare, 
durerile abdominale. După alte 3 zile, se instalează 
oboseala, durerile de cap, indigestia, erupţiile cutanate şi 
îngălbenirea pielii. Paracetamol poate deveni toxic pentru 
cei care depăşesc doza de 4 g pe zi, administrat mai mult 
de cinci zile.

Odată ingerat, paracetamolul este transformat de ficat 
în substanţe toxice care ajung apoi la rinichi. Primul semn 
care te avertizează că ceva este în neregulă este 
scăderea volumului de urină. După 3-4 zile apar greaţa, 
durerile abdomninale, diareea, vărsăturile, starea 
generală proastă, pierderea în greutate, durerile de cap, 
ritm cardiac anormal şi sânge în urină.

De aceea, ai grijă să nu depăşeşti doza de 4 g pe zi.
Există în farmacii aproape 450 de pastile care conţin 

paracetamol. Dacă iei simultan mai multe medicamente 
care conţin paracetamol eşti expus mai uşor 
supradozelor. De aceea, citeşte prospectele tuturor 
medicamentelor pe care le iei.

Coordonatorul campaniei de vaccinare 
împotriva COVID-19,  Valeriu Gheorghiţă, a 
anunţat că din 10 februarie se deschide 
posibilitatea de programare în platformă pentru 
cele 180 de cabinete noi de vaccinare, unde vor fi 
distribuite dozele de vaccin de 
la AstraZeneca.  

“Aceste 180 de cabinete noi 
de vaccinare sunt distribuite la 
nivelul fiecărui judeţ, în funcţie 
de numărul  persoanelor 
cuprinse între grupa de vârstă 
18 şi 55 de ani, ţinând cont de 
faptul că acest tip de vaccin, la momentul actual, 
este recomandat pentru aceste grupe de vârstă. 
Sunt incluse aici atât persoane cu boli cronice din 
aceste grupe de vârstă, cât şi persoane care 
deservesc activităţi esenţiale. Modalităţile de 
programare sunt neschimbate”, a explicat el. 

Perioada dintre cele două doze este de 56 de 
zile, potrivit lui Gheorghiță.

Despre personalul din Educație, Gheorghiță a 
precizat că „peste 110.000 sunt deja programați în 
perioada următoarea în platforma de programare, 

cel puțin din evidențele 
noastre.

De asemenea, începând cu 
data de 10 februarie, au 
posibilitatea să se programeze 
în aceste cabinete noi de 
vacc ina re ,  unde  vo r  f i  
distribuite vaccinuri de la 

AstraZeneca, atâta timp cât ne regăsim în grupa 
de vârstă 18-55 de ani”.

Valeriu Gheorghiţă a menţionat că, din 15 
februarie şi până la sfârşitul lunii martie, pentru 
aceste 180 de cabinete de vaccinare vor fi 
disponibile aproape 500.000 de locuri. 

"Colectiv", pe lista scurtă de la Oscar
 la două categorii: "cel mai bun documentar" și

 "cel mai bun lungmetraj internațional"

Profesorii și angajații 
din Educațiese pot programa de ieri pentru

 vaccinarea cu serul AstraZeneca

Concurs organizat de
 Institutul Francez despre 

biodiversitate, în luna
 francofoniei

Când devine toxic 
paracetamolul
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La noi totul se schimbă mai des ca anotimpurile: moneda 
națională se devalorizează, băncile măresc dobânzile la 
credite, cine poate fură ce a mai rămas de furat, în spitale nu se 
mai tratează decât de covid 19 și se moare cu zile, la noi nu mai 
există boli cum ar fi gripa, reumatismul, apendicita, criza biliară, 
cancerul, la noi se moare numai de sarscov 2… La noi se 
schimbă legile după  interese proprii, la noi defilează steaguri și 
se cântă imnuri străine în timp ce autoritățile dorm, până și 
satele mor mai nou tot de covid 19 și îmbătrânesc dacă mai 
apucă, pe zi ce trece pământul este vândut străinilor, la fel 
pădurile, munții, puținele  fabrici rămase sunt închise și se dă 
vina tot pe covid, somajul crește, tinerii pleacă cu teama 
virusului în suflet unde văd cu ochii după un loc de muncă, nu 
ne mai găsim adăpost și rezolvare în propria țară, oare, încotro 
ne îndreptăm?

Mihail TĂNASE

O doamna intra intr-un magazin de arme.

– Dati-mi, va rog, un Beretta, calibrul 45.

– Pentru aparare?

– Nu, pentru aparare mi-am angajat un avocat!

***

O sotie cu centura neagra la karate inseamna: o familie 

sanatoasa, copii educati, soacra politicoasa, un sot iubitor si 

credincios.

Pastila de râs

Empire State Realty Trust, 
grupul care deține celebrul 
zgârie-nori împreună cu alte 
proprietăți de mari dimensiuni 
din New York și Connecticut, 
a anunțat că a semnat un 
contract de trei ani cu Green 
Mountain Energy, pentru 
furnizarea de mai mult de 300 
de milioane kilowaţi-oră de 
e n e r g i e  r e g e n e r a b i l ă ,  
suficienți pentru a acoperi 
consumul total de energie.

Empire State Building, 
unul dintre cele mai frumoase 
zgârie-nori din lume, cu o 
istorie de 90 de ani, este 
a l i m e n t a t  c u  e n e r g i e  
regenerabilă de peste un 
deceniu, dar acest ultim 
contract va face ca întregul 
portofoliu de proprietăți al 
trustului să devină „verde”.

De asemenea, Empire 
State Realty Trust va deveni 
cel mai mare uti l izator 
comerc ia l  imobi l ia r  de 
energie regenerabilă din 
SUA.

În termeni practici, acest 
lucru nu înseamnă că Empire 
State Building și proprietățile 
sale afiliate vor fi conectate la 
turbine eoliene care vor 
alimenta direct clădirile cu 
electricitate. În schimb, grupul 

va plăti efectiv pentru energia 
p r o v e n i t ă  d i n  s u r s e  
regenerabile pentru a acoperi 
energia electrică pe care o 
folosesc proprietățile lor.

Potrivit noului contract, un 
kilowatt-oră de energie verde 
va fi adăugat la rețea pentru 
f iecare k i lowatt-oră de 
energie electrică utilizată în 

proprietățile Empire State 
R e a l t y  Tr u s t ,  p o t r i v i t  
Washington Post.

Energia regenerabi lă 
p lă t i tă ,  ech iva lentă cu 
eliminarea tuturor taxiurilor 
din New York, timp de un an

Dincolo de a fi o simplă 
mișcare de PR, acordul va 
preveni în mod eficient 
producerea a 225.000 de 
tone de dioxid de carbon. 
Potrivit companiei, acesta 
este echivalentul eliminării 
tuturor taxiurilor din New York 
pentru un an sau cu oprirea 
tuturor luminilor de uz casnic 
din oraș timp de o lună.

În timp ce Empire State 
Realty Trust este cea mai 
mare companie imobiliară 
care a făcut acest pas, o serie 
de alte companii mari au luat 
decizii similare în ultimii ani. 
Google, Microsoft, Intel, 
Apple, Equinix, Bank of 
A m e r i c a ,  We l l  F a r g o ,  
Starbucks și multe alte 
corporații cunoscute își 
procură întreaga energie din 
surse regenerabile, conform 
Agenției pentru Protecția 
Mediului (EPA) din SUA.

Sursele includ energie 
solară, eoliană, geotermală, 
biogaz, biomasă eligibilă și 
hidroenergie cu impact redus.

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

Când ar putea lua sfîrșit pandemia? Răspunsul ține cont de 
rata vaccinării, în condițiile în care specialiști precum Anthony 
Fauci au sugerat că va fi nevoie de o acoperire de 70% până la 
85% a populației pentru ca lucrurile să revină la normal.

Conform Bloomberg's Vaccine Tracker, Israelul, țara cu cea 
mai mare rată de vaccinare din lume, se îndreaptă spre o 
acoperire de 75% în doar două luni, SUA va atinge pragul de 
Anul Nou 2022 iar China peste 7 ani.

La actuala rată a vaccinării, conform Bloomberg, România 
va atinge pragul de 75% în 2,6 ani, Franța în 3,9 ani, Italia în 2,8 
ani, Spania în 3,1 ani, Germania în 3,2 ani iar Canada în 9,7 ani.

Calculatorul Bloomberg oferă datele valabile în prezent, și 
nu ține cont de creșterea numărului de vaccinări, care va duce 
la reducerea timpul necesar pentru a atinge pragul de 75%.

Ritmul se va accelera mai mult pe măsură ce vor fi 
disponibile mai multe vaccinuri. Unele dintre cele mai mari 
centre de producere a vaccinurilor din lume, din India și Mexic, 
abia au început producția, potrivit Mediafax. Peste 8,5 miliarde 
de doze de vaccin au fost contractate de țări prin intermediul a 
peste 100 de acorduri. Doar o treime din țări și-au început chiar 
campaniile de vaccinare.

În comunitatea științifică, există definiții contradictorii pentru 
momentul în care se realizează imunitatea de grup. Unii 
speciliști cred că acest lucru ar putea începe cu mult înainte ca 
75% dintre oameni să fie complet vaccinați. Alții îl definesc ca 
fiind momentul în care focarele nu se mai susțin. De exemplu, 
chiar dacă există o mulțime de cazuri într-o comunitate 
nevaccinată, imunitatea restului împiedică răspândirea bolii.

Noul vaccin de Johnson & Johnson a arătat recent rezultate 
pozitive folosind o singură doză, într-un studiu clinic amplu, 
ceea ce va grăbi procesul de atingere a imunității de grup, 
calculat acum la două doze de persoană.

România reală
Încotro ne îndreptăm?

Când ar putea
 reveni viața la normal 

și pandemia s-ar sfârși?

Insulele Maldive, unul dintre paradisurile 
exotice ale Oceanului Indian, au fost grav 
afectate de efectele pandemiei, care a limitat 
posibil i tatea de calatorie a turisti lor 
internationali.

Un raport al Ministerului Turismului din 
Maldive arata ca in ianuarie 2021 s-au 
inregistrat cu 50% mai putini turisti ca in 
aceeasi luna a anului precedent si asta in 
contextul in care insulele au ridicat restrictii si 
si-au imbiat turistii cu oferte incantatoare din 
punct de vedere financiar.

Situatia putea fi cu mult mai rea pentru 
Maldive fara aportul Rusiei, Indiei, Ucrainei, 
Kazahstanului si Romaniei, primele cinci tari in 
topul vizitatorilor din arhipelag. Asadar, 
Romania cu 4500 de turisti care au petrecut o 
vacanta in Maldive luna trecuta se afla in 
fruntea ierarhiei, depasind tari precum Franta 
ori Germania.

In jur de 1000 de romani au fost de Revelion 
in Maldive, restul petrecand acolo dupa 

inceperea anului, cu oferte de sejururi, care au 
inceput de la 1000 euro. Un rol important in 
acest exod l-au avut si cursele charter care au 
pornit chiar din Romania, evitandu-se astfel 
escale in strainatate.

Situatia s-ar putea schimba in februarie, 
deoarece Maldive a intrat pe lista galbena a 
autoritatilor romane si astfel la intoarcerea de 
acolo devine obligatorie izolarea pe timp de 
doua saptamani.

Celebra clădire Empire State Building 
este complet alimentată de energie eoliană

Românii, în topul națiunilor care 
au salvat Maldivele



1 8 0 9 :  
I n g i n e r u l  
a m e r i c a n  
Robert Fulton a 
i n v e n t a t  
v a p o r u l  c u  
aburi.
1 8 4 7 :  S - a  

născut Thomas 
Alva Edison,  
inventator şi  
cercetător în 
d o m e n i u l  
electricităţii. A 
realizat telegraful, fonograful şi microtelefonul, lampa cu 
incandescenţă etc. (d. 1931).
1866: Alexandru Ioan Cuza, domnitorul României, este 

silit să abdice, ca urmare a conjuraţiei pregătite de 
coaliţia dintre conservatori şi liberal–radicali 
("monstruoasa coaliţie").
1868: A murit Leon Foucault, fizician francez, cel ce a 

demonstrat, graţie pendulei, mişcarea de rotaţie a 
pământului (n. 1819).
1882: S-a născut Gheorghe Cucu, compozitor, 

cunoscut mai ales datorită muzicii corale şi prelucrărilor 
de folclor. (d. 1932).
1929: Ia fiinţă statul Vatican prin acordurile italo-

papale de la Lateran.
2012: A murit Whitney Houston, cântăreaţă americană, 

actriţă şi producătoare de filme (n. 1963).
2014: A murit Shirley Temple, actriţă americană (n. 

1928).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Furtună la 
palat 12:30 Parlamentul României 
13:00 Ediţie specială 13:30 Guşti ! 
Şi apoi mănânci 14:00 Telejurnal 
15:10 Akzente 17:10 Furtună la 
palat 18:30 Izolaţi în România 
19:00 Telejurnal 20:00 Fotbal: FIFA 
Club World Cup Qatar 22:10 
Graniţa morţii 00:00 Telejurnal 
00:45 Fotbal: FIFA Club World Cup 
Qatar

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 Februarie

N o r o c u l  v a  
zambeste atat pe plan 
profesional, cat si 
financiar. S-ar putea 
sa fiti putin surmenat 
si, din aceasta cauza, 
sa deveniti irascibil. Ar 
fi bine sa va odihniti 
mai mult.

S-ar putea sa nu fiti 
in forma, ceea ce va 
accentueaza starea 
de nervozitate. Va 
recomandam sa nu va 
asumati nici un risc. 
Pastrati-va calmul si 
inarmati-va cu multa 
rabdare!

D i n  c a u z a  
p r o b l e m e l o r  
s e n t i m e n t a l e ,  
dimineata este posibil 
sa fiti confuz. Acceptati 
ajutorul  pr ieteni lor 
apropiati! Pentru a evita 
o cearta, ar fi bine sa 
amanati orice decizie.

Din cauza amanarii 
u n e i  d e l e g a t i i ,  
programul va este dat 
peste cap. S-ar putea 
sa va enervati pentru 
ca sunteti nevoit sa 
pierdeti timpul fara 
folos. Cei din jur fac tot 
posibilul sa va ajute.

Dimineata s-ar  
putea sa fiti bulversat 
d i n  c a u z a  u n o r  
nereusite. Nu este 
exclus sa fiti irascibil si 
sa va certati cu cei din 
jur. Va recomandam 
s a  v a  t e m p e r a t i  
pornirile agresive. 

Se pare ca sunteti 
confuz si predispus sa 
faceti greseli. Va 
s f a t u i m  s a  v a  
concentrati asupra 
problemelor urgente. 
Dimineata este posibil 
sa va dezamagiti un 
prieten bun. 

Dimineata aveti 
tend in ta  de a  f i  
irascibil. Pastrati-va 
calmul si nu faceti caz 
din orice maruntis! 
Evi tat i  iesir i le in 
societate si afacerile, 
pentru ca sunteti 
predispus la greseli.

Astazi este posibil 
sa va concentrati mai 
greu. Ar fi bine sa 
evitati activitatile care 
n e c e s i t a  e f o r t  
i n t e l e c t u a l  s i  
luciditate. Este cazul 
sa acordati mai mult 
timp odihnei.

S-ar putea sa aveti 
probleme cu banii, 
motiv pentru care nu 
va simtiti in largul 
dumneavoastra. Va 
sfatuim sa va bazati 
pe intui t ie s i  sa 
ascultati sfaturile unei 
rude.

BERBEC

In ten t iona t i  sa  
preluati noi sarcini la 
se rv i c i u ,  da r  nu  
sunteti sigur ca veti 
reusi. Va sfatuim sa va 
stabiliti clar prioritatile. 
Nu va intindeti mai 
mult decat va tine 
plapuma!

Este posibil sa 
survina evenimente 
neprevazute. Nu este 
indicat sa va puneti 
mari sperante intr-o 
afacere pe care o 
credeati profitabila. 
Seara, va simtiti bine 
in mijlocul familiei.

Sunteti ambitios, 
dar conjunctura actuala 
nu va ajuta prea mult. 
Nu este momentul sa 
va asumati mai multe 
responsabilitati. S-ar 
putea sa nu va puteti 
o n o r a  t o a t e  
angajamentele. 

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 Las 
fierbinți 21:30Profu' 22:30 Pe 
bune?! 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Proscrisul 02:00 Ce se întâmplă 
doctore? 02:30 Vorbeşte lumea

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 Adela 22:30 Un polițist și 
trei sferturi! 00:30 Observator – 
Sport 01:00 Adela 02:45 
Observator 03:45 Poftiți pe la 
noi: Poft i ț i  la circ 06:00 
Observator

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 Survivor Romania 23:30 
La rascruce 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 05:00 
Pastila de râs 06:00 Pastila de 
râs

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 Selly show 22:00 
Starea naţiei 23:00 Focus 23:30 
Trăsniți 00:00 Detectiv cu 
greutate: Ucigasul din Miami 
02:00 Cireaşa de pe tort 04:00 
Focus 05:30 Starea naţiei

07:30 Dragoste cu bucluc 
09:45 La bloc 12:15 Pe 
urmele lui Marylin Monroe 
14:15 Hudson Hawk 16:15 
Un bacșis de 2 milioane de 
dolari 18:15 La bloc 20:30 7 
Secunde 22:30 Chemarea 
00:45 7 Secunde 02:45 
Chemarea 04:30 La bloc 
06:00 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 13:30 Natură şi 
aventură 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!

07:15 Anul nunților 08:45 
Godzilla 10:45 Yesterday 12:35 
Harry Potter și Pocalul de Foc 
15:00 Mereu împreună 16:55 
Bărbații în negru II 18:15 Copiii 
tatălui 20:00 O singură zi 21:50 
Bodyguard 23:55 Umbrele 
Trecutului 01:25 Bal cu scandal 
02:55 Precum în iad, așa și pe 
pământ 04:25 Bodyguard 
06:30 Bărbații în negru II

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

11 Februarie
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Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Gheorghe PIETREANU,

 Ioan DUMITRESCU, Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU 
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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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Meciul Atletico Madrid - Chelsea, din optimile 
UEFA Champions League, va avea loc pe Arena 
Naţională din Bucureşti, marţi, 23 februarie.

Decizia a fost luată de organizatori, după ce 
au analizat mai multe posibilităţi.

Atletico Madrid - Chelsea, pe Arena Naţională 
din Bucureşti

UEFA a fost nevoită să facă modifice locurile 
de disputare ale meciuri, din cauza pandemiei 
de coronavirus, atât în Liga Campionilor, cât şi în 
Europa League.

"Ca urmare a restricțiilor impuse delegației 
din Marea Britanie pe teritoriul Spaniei, gazdele 
jocului Atletico Madrid – Chelsea împreună cu 
UEFA au decis, cu aprobarea autorităților din 
țara noastră și cu sprijinul FRF, ca partida să fie 
mutată pe Arena Națională din București.

Meciul din manșa tur a optimilor Ligii 
Campionilor este programat marți, 23 februarie 
2021, de la ora 22:00, și se va disputa fără 
spectatori.", se arată pe site-ul oficial al FRF.

Atletico Madrid a confirmat marţi că Chelsea 
nu va putea intra în Spania pentru meciul tur din 
23 februarie, programat în optimile Ligii 
Campionilor, din cauza restricţiilor impuse de 
guvernul spaniol contra noilor tulpini de 
coronavirus, iar împreună cu UEFA va decide 
miercuri locul de desfăşurare.

Atletico Madrid - Chelsea, pe Arena Naţională
Într-o notă informativă, clubul madrilen a 

confirmat că Guvernul Spaniei nu va autoriza 
intrarea în ţară a echipei Chelsea, din cauza 
prelungirii până la 2 martie a restricţiilor 
împotriva zborurilor provenind din Marea 
Britanie, Africa de Sud şi Brazilia, care au mutaţii 
virulente ale noului coronavirus, cu excepţia 
cetăţenilor spanioli şi rezidenţi în Spania şi 
Andorra.

Atletico are prevăzută miercuri o reuniune cu 
responsabilii UEFA pentru a lua o decizie 
definitivă. Clubul spaniol a eliminat şi variantele 
unui meci în Portugalia, Franţa sau Germania, în 
timp ce în Italia nu există stadioane disponibile la 
acea dată. Una dintre variante este Arena 
Naţională din Bucureşti, scrie Marca.

UEFA a fost nevoită să facă modifice locurile 
de disputare ale meciuri, din cauza pandemiei 
de coronavirus, atât în Liga Campionilor, cât şi în 
Europa League.

În Liga Campionilor, duelurile dintre RB 
Leipzig şi FC Liverpool, prevăzut pe 16 
f e b r u a r i e ,  r e s p e c t i v  B o r u s s i a  
Monechengladbach şi Manchester City (24 
februarie) se vor juca la Budapesta.

În Europa League, trei meciuri din 
şaisprezecimi se vor disputa în alte locuri decât 
cele iniţiale pe 18 februarie: Molde - Hoffenheim 
va avea loc la Villarreal, Real Sociedad - 
Manchester United la Torino, iar Benfica 
Lisabona - Arsenal Londra la Roma.

SPORT

Sorana Cîrstea (68 
WTA) a reușit azi o 
evoluție senzațională 
învingând-o pe Petra 
Kvitova (8 WTA), scor 
6-4, 1-6, 6-1, în turul al 
doilea de la Australian 
Open, la finele unui 
meci care a durat 
peste două ore.

Eleva antrenorului 
Adrian Cruciat obține 
astfel una dintre cele 
m a i  r ă s u n ă t o a r e  
victorii ale carierei, 
cehoaica de 30 de ani având un CV impresionant, cu două 
titluri de Grand Slam în carieră. 

Sorana Cîrstea, succes formidabil cu Kvitova. Va juca în 
turul următor cu Marketa Vondrousova 

Sfertfinalistă la Roland Garros 2009, Sori a izbutit pe 
parcursul partidei 17 lovituri direct câștigtoare, cu patru mai 
puțin decât Kvitova și a reușit să contracareze jocul complex 
al sportivei care o conducea la meciurile directe înaintea 
acestei partide cu 5-2. 

Cîrstea a avut un joc solid și și-a ridicat nivelul mental 
după fiecare punct câștigat, iar schimburile intense au uzat-o 
și fizic, și psihic pe Kvitova, care comis 44 de erori neforțate, 
față de cele 30 ale româncei.

Sorana și-a asigurat un cec de 165.000 de dolari după 
succesul din turul al doilea. Succesul e cu atât mai important, 
cu cât românca a făcut parte din grupul jucătorilor obligați să 
stea 14 zile în izolare în Melbourne.

Practic, Sorana și-a încropit un program de pregătire în 
camera de hotel, de unde a postat pe rețelele de socializare 
mai multe imagini care reflectau felul în care încearcă să se 
pregătească. 

În turul următor, Sorana va da peste o altă reprezentantă a 
Cehiei, Marketa Vondrousova (21 ani, 20 WTA), cap de serie 
numărul 19.

Gestul lui Adrian Cruciat din finalul meciului
La finele întâlnirii cu Kvitova, Sorana a aruncat o privire 

scurtă în loja sa, spre antrenorul Adrian Cruciat. A zâmbit 
discret, iar timișoreanul, fost jucător de Cupa Davis,  strâns 
pumnul și l-a dus la inimă, semn că toată munca din acest 
început greu de an a dat roade. În echipa Soranei se află și 
Teo Cercel. 

Sorana Cîrstea trecuse în primul tur de românca Patricia 
Ţig (26 de ani, 56 WTA), scor 6-2, 6-1.

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.

Sorana Cîrstea, victorie
 senzațională la Australian Open!

 A învins-o pe Kvitova, scor 
6-4, 1-6, 6-1

Cristian Dulca, 48 de ani, 
este noul selecționer al echipei 
naționale de fotbal feminin a 
României. Ar fi putut antrena în 
continuare echipe masculine, 
dar a ales să facă o schimbare. 

O sarcină deloc ușoară, mai 
ales pentru cineva care va 
antrena pentru prima dată o 
echipă de fete. Croaţia-
România va avea loc pe 22 
februarie şi se va disputa în 
preliminariile EURO 2022. Ţinta 
este să încheiem grupa pe locul 
3, pentru a fi în urna a 3-a la 
t ragerea la sor ţ i  pentru 
preliminariile Mondialului 2023.

Cristi Dulca, noul selecţioner 
al României, se pregăteşte de 
primul meci cu naţionala 
feminină

”Pe mine mă bucură faptul 
că am preluat echipa natională 
de fete, este un lucru foarte nou 
pentru mine, dar să nu uităm că 
până la urmă este tot fotbal, 
avem aceleași reguli, aceleași 
principii, același mod de 
antrenament. Nu îmi voi 
schimba mentalitatea sau 
modul de a pregăti un meci sau 
antrenamentele.

Sigur că va fi diferit şi aici mă 
refer la modul de a gestiona 
relația mea cu jucătoarele. Cred 
că va fi o experiență unică, o 
experiență frumoasă și de 
aceea am și acceptat, pentru că 
este o nouă provocare”, spune 
selecționerul Cristian Dulca.

Dulca are 6 selecții la echipa 
naţională, sub conducerea 
se lec ț i one ru lu i   Anghe l  
Iordănescu. Acum, este el în 
postura de a fi selecționer, al 
fetelor, una deloc nouă pentru el 
pentru că a condus România 
U21 într-o campanie de 
calificare.

Când a fost convocat el 
prima dată, Dulca a oprit 
maşina în centrul Clujului: "Am 

râs, am plâns"
Cristian Dulca este optimist. 

„În momentul în care am fost 
selecționat la „naţională”, în 
1997, m-a sunat domnul Anghel 
Iordănescu și mi-a zis: “Cristi, 
luni să te prezinți la lot”. Efectiv 
am oprit mașina în centrul 
Clujului, am tras frâna de mână, 
am râs, am plâns, m-am 
bucurat, nu știa nimeni ce se 
întâmplă.

Adică aveam o senzație pe 
care aș vrea să o aibă mulți 
jucători și jucătoare, o senzație 
unică. Eu cred că echipa 
n a ţ i o n a l ă  r e p r e z i n t ă  
î n c u n u n a r e a  t u t u r o r  
momentelor, antrenamentelor 

și visurilor pentru orice jucător și 
jucătoare de fotbal. Cred că în 
momentul în care ajungi la 
naț ională se îndepl inesc 
anumite visuri”.

Înfiinţarea echipelor U15 la 
cluburile de Liga 1 trebuie să 
revigoreze fotbalul feminin 
românesc

Anul 2020 a reprezentat 
p e n t r u  f o t b a l u l  f e m i n i n  
românesc momentul unor 
schimbări importante. Cluburile 
din Liga 1 au fost obligate să își 
constituie echipă de fotbal 
feminin U15. În viitor, Federația 
intenționează să introducă o 
nouă reglementare, potrivit 
căreia cluburile trebuie să își 

facă şi echipe U17 și de 
senioare. În acest context, cu 
susținerea Federației Române 
de Fotbal, selecționerul Dulca 
are acum posibilitatea să 
revigoreze naționala feminină.

“Mă simt foarte bine pentru 
că este o provocare nouă 
pentru mine. Am mulțumit și 
vreau să mai mulțumesc 
Federației că s-a gândit la mine 
pentru acest post. Probabil că a 
contat foarte mult că am activat 
la echipa de băieți U21, doi ani.

Pe mine m-a surprins 
această numire, inițial am 
crezut că este o numire la o 
echipă de  băieți, iar cand mi s-a 
făcut această ofertă la fete nu 
m-am gândit foarte mult pentru 
a accepta. Un antrenor își 
do reș te  f oa r t e  mu l t  să  
a n t r e n e z e  o  e c h i p ă  
națională”.Cristi Dulca încearcă 
să înveţe de la Francesca Dulca

Pentru selcționerul Dulca, 
sportul este rege nu doar la 
serviciu, ci și acasă. Are doi 
copii, Marco și Francesca. 
Ambii au fost influențați de 
cariera sportivă a tatălui. De 
altfel, Cristian Dulca recunoaște 
că, într-o oarecare măsură, 
experiența acumulată cu 
propriii copii îl va ajuta să 
g e s t i o n e z e  m a i  b i n e  
comunicarea cu lotul de fotbal 
feminin. 

“Fiica mea a făcut  foarte 
multe sporturi încă de când era 
mică,  până a  a juns  să  
îndrăgească atletismul, după 
care a descoperit dansul, pe la 
16 ani. Zilnic, am discuții cu ea 
și nu numai despre sport, ci și 
discuții de viață, iar asta e mult 
mai important și mă vor ajuta în 
relația cu jucătoarele. Sunt 
foarte mândru  de ambii mei 
copii cu ceea ce au realizat 
până acum, nu pot face o 
comparație între ei.

S-a decis! Super meci din UEFA Champions
 League pe Arena Naţională

Cristian Dulca: “În momentul în care 
ajungi la națională se îndeplinesc anumite visuri” 
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