
Neatenția și viteza 
era să-i coste viața pe 3 
tineri din Teleorman 
după ce autoturismul în 
care se aflau a ieșit de 
pe șosea și s-a răsturnat 
pe câmp.

E c h i p a j e l e  d e  
salvatori din cadrul 
Inspectoratului pentru 
Situații de Urgență „A.D. 
Ghica” al județului Teleorman, cu mijloacele tehnice destinate stingerii 
incendiilor, recuperării și salvării persoanelor din medii ostile vieții, precum și 
pentru acordarea primului ajutor calificat, au derulat în ultimele 24 de ore un 
număr de 22 de misiuni.

(Continuare  în  pagina  2)

C e n t r u l  M i l i t a r  
Județean Teleorman 
aduce la cunoștința celor 
dornici de a deveni maiștri 
militari că au la dispoziție 
484 de locuri, la 26 de 
specializări, în 5 școli 
militare.

Temenul limită pentru 
înscrierea candidaților 
este 29 aprilie 2021.

Locurile scoase la 
concurs sunt următoarele:

(Continuare  în  
pagina  4)

Deputații au adoptat proiectul de lege prin care se 
modifică accesul la finanțare prin Compania Națională de 
Investiții. Printre parlamentarii care au adoptat acest 
proiect se numără și liberalul Costel Barbu. Potrivit 
acestuia, modificările aduse reprezintă ”un pas important 
în strategia de creștere a accesului la finanțare prin 
Compania Națională de Investiții”.

Am adoptat, în Camera Deputaților, for decizional, 

proiectul de lege prin care se aprobă Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 95/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind 
înființarea Companiei Naționale de Investiții ”C.N.I.” - 
S.A., asigurând, astfel, cadrul legal pentru diversificarea 
programelor derulate și facil itarea accesului 
beneficiarilor la finanțare. 

(Continuare  în  pagina  3)

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. 3623, Vineri 12 Februarie 2021, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

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

(€) 1 EUR 
4.8741 lei

($) 1 USD
4.0194 lei

1 XAU 
237.9838 lei

(£) 1 GBP 
5.5555 lei

(Gramul
de aur)

7

2

Muzeul Județean Teleorman: 

„Trei grații 
din preistorie”

Au început înscrierile la școlile de 
maiștri militari

Costel Barbu: un pas important în strategia 
de creștere a accesului la finanțare prin 

Compania Națională de Investiți

Un autoturism s-a răsturnat! 
3 tineri erau în mașină

Conducerea 
tractoarelor fără 
ITP pe drumurile

 publice, sancționată 
cu amenzi de până 

la 2.900 de lei



2 EVENIMENT - ACTUALITATE
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19 cazuri SMURD, pentru 

acordarea primului ajutor și 
transportarea la spital a 
persoanelor rănite ori cu 
probleme medicale grave.

Un accident rutier, produs 
între localitățile Brânceni și 
Smârdioasa, în urma căruia 
un autoturism s-a răsturnat în 
afara părții carosabile. La fața 
locului au intervenit trei 
echipaje de pompieri, cu o 
autospecială de stingere, o 
descarcerare și o ambulanță 
SMURD, însă, din fericire, 
nicio persoană nu a fost grav 
rănită. În mașină au fost 2 
pasageri, de gen masculin, 
unul dintre ei primind primul 
ajutor cal i f icat. Ambele 
persoane au refuzat să fie 
t ranspor ta te  l a  sp i ta l .  
Salvator i i  au cont inuat 
misiunea pentru asigurarea 
măsurilor de prevenire și 
stingere a incendiilor, cazul 
fiind apoi preluat pentru 
cercetări de către autoritățile 

competente.
O intervenție în sprijinul 

echipajelor medicale ale SAJ 
Teleorman pentru preluarea 
unei persoane cu probleme 
de sănătate.

O misiune de transport și 
prelevare probe COVID-19 
împreună cu personalul SAJ 
Teleorman.

Activități de control și 
informare preventivă

În ultimele 24 de ore, 
inspectorii de prevenire din 
cadrul ISU Teleorman au 
efectuat două controale pe 
linia prevenirii și stingerii 
i n c e n d i i l o r ,  p e  r a z a  
municipiului Alexandria, 
aplicând pentru neregulile 
constatate un număr de 14 
sancțiuni contravenționale. 
Pe timpul acestor misiuni, 
pompierii au efectuat și 4 
activități de informare și 
instruire a angajaților cu 
privire la modul de asigurare a 
primei intervenții în cazul 
izbucnirii unui incendiu.

Pe linia prevenirii și 
combaterii răspândirii infecției 
cu virusul SARS-CoV-2, 
p o m p i e r i i  m i l i t a r i  
teleormăneni au participat 
împreună cu reprezentanții 
celorlalte instituții M.A.I. la 6 
verificări în cadrul unităților 
economice din domeniul 
comerțului și alimentației 
p u b l i c e  d e  p e  r a z a  
municipiului Turnu Măgurele, 
a p l i c â n d  p e n t r u  
nerespectarea măsurilor de 
protecție individuală 12 
sancțiuni contravenționale.

Echipajele mobile din 
c a d r u l  s t r u c t u r i l o r  d e  
intervenție ale ISU Teleorman 
au  e fec tua t  7  ac ț i un i  
complementare de informare 
a cetățenilor, cu precădere în 
zonele cu aflux de persoane 
( p i e ț e ,  t â r g u r i ,  z o n e  
c o m e r c i a l e ,  s t a ț i i  a l e  
mijloacelor de transport în 
comun), prin intermediul 
mesajelor audio.

C.D.

CNSU a adoptat o hotărâre prin care propune prelungirea 
stării de alertă cu 30 de zile, începând cu 12 februarie. De 
asemenea, în anexa hotărârii CNSU se stabiliește cum este 
calculată incidența cazurilor pe ultimele 14 zile, incluzând și 
focarele, care până acum nu erau luate în calcul. Măsurile 
trebuie aprobate în ședința de Guvern.

 „Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul 
național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 
12.02.2021”, se arată în hotărârea CNSU.

Anexa care o însoțește prevede păstrarea acelorași măsuri 
aflate acum în vigoare – purtarea obligatorie a măștii, 
interzicerea evenimentelor private, închiderea restaurantelor la 
interior, a teatrelor și cinematografelor în zonele în care 
incidența trece de 3 la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

Calculul incidenței „se realizează prin raportare la cifra 
reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în 
localitatea de referinţă, comunicată comitetului judeţean/al 
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către 
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor 
de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile 
teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 
1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa 
Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile 
teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru seîntreaga 
perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date 
actualizate”, se arată în anexă.

Nu mai este prevăzută și excluderea focarelor din spitale și 
instituțiile de îngrijire, care era până acum în vigoare.

Introducerea focarelor în calculul incidenței a fost anunțată 
de șeful DSU Raed Arafat săptămâna trecută, la Digi24.

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. 
***

Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru restaurantul RIVIERA și 
personal de serviciu pentru motel și spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct 
la sediul complexului.

Anunţuri

Un autoturism s-a răsturnat! 
3 tineri erau în mașină

Conducătorii tractoarelor care circulă, fie și 
ocazional, pe drumurile publice, fie că sunt  
tractoare rutiere, fie că sunt din categoria celor 
folosite la efectuarea lucrărilor agricole  
trebuie să aibă Inspecția Tehnică Periodică 
(ITP) efectuată, nerespectarea legi i  
conducând la aplicarea de către polițiștii de la 
Rutieră de amenzi cuprinse între 1.305 și 
2.900 de lei.  

Potrivit legii, ITP-ul este obligatoriu atât 
pentru utilajele cu motor, categorie în care intră 
tractoarele și combinele, precum și remorcile 
atașate la tractor și celelalte utilaje 
autopropulsate. Conformarea cu noua condiție 
prevăzută de lege este necesară chiar și 
pentru tractoarele și remorcile tractate care se 
deplasează pe drumurile publice, chiar și 
atunci când deplasarea acestora de la sediile 
unităților economice sau punctele de lucru ale 
acestora până la loturile agricole din câmp.

Nu numai că persoanele care conduc  
tractoare sau alte utilaje agricole care nu au 
Inspecția Tehnică Periodică efectuată vor fi 

sancționate cu amenzi, dar polițiștii, conform 
legii, vor confisca certificatul și plăcuțele de 
înmatriculare ale utilajelor găsite în neregulă 
pe drumurile publice. 

Tractoarele cărora li se vor confisca 
plăcuțele de înmatriculare și utilajele 
autopropulsate găsite în neregulă pe drumurile 
publice vor putea fi transportate la unitățile 
Registrului Auto Român, pentru efectuarea 
inspecției tehnice, doar pe platformă.  

Potrivit noilor modificări din Ordinul MAI, la 
primăriile comunelor, orașelor și municipiilor 
se înregistrează numai tractoarele agricole și 
cele forestiere, remorcile destinate atașarii la 
tractoare, troleibuzele, mopedele și  
cvadriclurile ușoare, așa cum sunt prevăzute 
în Regulamentul UE nr. 168/2013 privind 
omologarea și supravegherea pieței pentru 
vehiculele pentru care Regia Autonomă 
“Registrul Auto Român” a emis atestatul 
tehnic. 

George ZAVERA

Conducerea tractoarelor fără ITP pe drumurile publice,
 sancționată cu amenzi de până la 2.900 de lei

Proprietarii de autoturisme care permit persoanelor care au 
consumat alcool să le conducă riscă dosar penal, potrivit 
Realitatea Plus. 

Hotărârea a fost luată de Înalta Curte de Casație și Justiție și 
se aplică doar dacă proprietarul mașinii a știut de la bun început 
că șoferul căruia i-a dat voie să îi conducă mașina a consumat 
băuturi alcoolice. 

Mai mult, dosarul penal se întocmește dacă alcoolemia este 
peste 0,8 în sânge. 

În cazul în care proprietarul nu știe că persoana care 
urmează să conducă a consumat alcool, acesta nu răspunde 
penal.

CNSU propune 
prelungirea stării de alertă 

și introduce focarele la 
calculul incidenței

Dosar penal dacă îți lași mașina
 pe mâna unui șofer băut
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Cele mai importante modificări aduse: C.N.I. 

va implementa proiecte/programe finanțate din 
fonduri europene în cadrul programelor 
operaț ionale:  Programul Operaț ional  
Infrastructură Mare; Programul Operațional 
Competitivitate; Programul Operațional 
Regional.

Se vor putea realiza investiții pentru 
învățământul preuniversitar şi universitar 
(construire, consolidare, modernizare și 
dotare) prin redenumirea Subprogramului 
”Instituții de învăţământ superior de stat” în 
”Unități și instituţii de învățământ de stat”.

Se vor putea realiza investiții în unități 
sanitare pentru mediul urban și mediul rural, 
prin redenumirea Subprogramului ”Unități 
sanitare din mediul urban” în ”Unități sanitare”.

În cadrul Programului Național de 
Construcții de Interes Public sau Social, au fost 
create noi Subprograme: ”Drumuri de interes 

local şi drumuri de interes județean (construire, 
reabilitare, modernizare).

”Fose septice, microstații de epurare şi 
sisteme de alimentare cu apă”, care permite 
extinderea investițiilor în sectorul colectării, 
epurării apelor uzate și al sistemelor de 
alimentare cu apă în zonele lipsite de aceste 
facilități.

Eficientizarea evidenței solicitărilor pentru 
realizarea de obiective de interes public sau 
social din domeniul construcțiilor, prin 
unificarea acestora în cadrul Subprogramului 
”Alte obiective de interes public sau social în 
domeniul construcţiilor”, respectându-se, în 
felul acesta, aceleași reguli și proceduri.

C.N.I. va întocmi o listă-sinteză a 
obiectivelor de investiții propuse a fi finanţate, 
care va fi aprobată prin Ordin al ministrului 
lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei.

C. DUMITRACHE

Bugetul participativ permite cetățenilor să  se implice în 
luarea deciziilor privind dezvoltarea localității lor. Primăria 
alocă o parte din bugetul anual, după care locuitorii vor veni 
cu propuneri cu privire la ceea ce ar trebui îmbunătățit în anul 
viitor în localitate. În cadrul formulării acestor propuneri, 
cetățenii asistați de administrația localităților, se întâlnesc la 
discuții publice locale sau tematice cu vecinii, unde discută 
despre ceea ce vor să schimbe în localitățile lor și în ce mod. 
Apoi depun la primărie propunerile comune pentru a fi 
verificată fezabilitatea lor. Punctul culminant este votul 
popular pentru selectarea  propunerii cetățenilor care să fie 
realizate de colectivitate.

În lume bugetul participativ  funcționează cu succes. 
Bugetarea participativă nu este o noutate; aceasta a fost 
adoptată în 1989 în Brazilia, în ultimii 15 ani extinzându-se și 
în Europa. Funcționează în 1.500 de orașe din întreaga lume. 
Nu este nevoie de granturi.  Scopul bugetului participativ nu 
este numai acela de a repartiza o sumă de bani, deci nu este 
vorba de un program de granturi, cu o nouă denumire. Scopul 
bugetului participativ este de a implica locuitorii privind 
formarea locului în care trăiesc, de a arăta oamenilor care 
care sunt posibilitățile localităților, modul în care pot contribui  
la formarea acesteia, precum și de a învăța primăria cum să 
asculte cetățenii și cum să comunice în mod eficient și 
constructiv.

În ce privește bugetul național, premierul Florin Cîțu le 
cere ministerelor să reducă cheltuielile. Vor fi ministere care 
vor primi mai mulți bani decât anul trecut, dar și ministere care 
vor primi mai puțini bani. Fiecare minister își dorește mai mulți 
bani, dar este greu de împărțit două paie la trei măgari. Există 
și miniștri care au anunțat că vor demisiona dacă nu primesc 
mai mulți bani, precum există și ministri care se vor mulțumi 
cu mai puțin. După prezentarea bugetului de către Florin Cîțu, 
acesta urmează a fi discutat în Parlament, în comisiile de 
specialitate și apoi în plen, va suporta probabil unele 
amendamente, iar dacă va fi votat, va ajunge pe masa 
președintelui Klaus Werner Iohannis pentru promulgare, 
președinte care poate să îl aprobe, poate să îl retrimită 
Parlamentului, sau poate sesiza Curtea Constituțională a 
României.

Ioan DUMITRESCU

Costel Barbu: un pas important în strategia 
de creștere a accesului la finanțare prin 

Compania Națională de Investiți

Premierul Florin Cîţu afirmă 
că banii pe care îi va atrage 
România prin Mecanismul de 
Redresare şi Rezilienţă vor 
ajuta la redresarea economiei, 
afectată de criza sanitară. 

Fondurile vor merge către 
invest i ț i i ,  digi tal izare și  
reforme, a mai adăugat prim-
ministrul.

 „ S a l u t  v o t u l  d i n  
Parlamentul European privind 
Mecanismul de Redresare şi 
Rezilienţă, prin care România 
va putea atrage peste 30 de 
miliarde de euro. Sunt fonduri 

importante pentru redresarea 
economiei afectate de criza 
sanitară. Îi vom valorifica cu 
atenţie pentru finanţarea 
investiţiilor în infrastructură, 
digitalizare, economia verde şi 

reforme structurale. Din banii 
la care România va avea 
acces prin acest mecanism 
f inanciar european vom 
finanţa şi construcţia de noi 
s p i t a l e ,  p r e c u m  ş i  
modernizarea şi extinderea 
celor existente. Vrem să 
finalizăm în Guvern cât mai 
curând Planul Naţional de 

Redresare şi Rezilienţă, astfel 
încât România să aibă acces 
într-un termen cât mai scurt la 
această finanţare europeană”, 
a scris Florin Cîţu miercuri pe 
Facebook.

Parlamentul European a 
aprobat Mecanismul de 
redresare ș i  rez i l iență,  
conceput pentru a ajuta țările 
Uniunii să combată efectele 
pandemiei de COVID-19, în 
valoare de 672,5 miliarde de 
euro.

Fondurile vor fi puse la 
dispoziție sub formă de 
granturi și împrumuturi pentru 
a finanța măsuri naționale care 
atenuează consecințe le  
economice și sociale ale 
pandemiei.

Banii vor finanța proiecte 
conexe  demara te  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.

Diana Șoșoacă a 
fost exclusă din AUR. 
„ U n  s e n a t o r  a l  
României nu are ce 
c ă u t a  l a  o  
p a r a n g h e l i e  c u  
lăutari şi să transmită 
live pe Facebook”, a 
explicat Dan Tănasă 
pentru Antena 3. 

H o t ă r â r e a  c a  
Diana Șoșoacă să fie 
exclusă din AUR a 
aparținut lui Claudiu 
Tîrziu și lui Sorin 
Lavric, în urmă cu 
puțin timp, pentru 
pozițiile adoptate de senator în interiorul grupului politic din 
care făcea parte, dar și în exteriorul acestuia. Informația a fost 
confirmată de deputatul AUR Dan Tănasă.

Conform unor surse din cadrul AUR, citate de G4Media, 
unul dintre motive a fost inclusiv participarea senatoarei, 
vineri seară, la o petrecere aniversară organizată într-un local 
unde nu era respectată distanțarea socială. Invitații se 
strângeau în brațe și cântau în același timp la un singur 
microfon.

 „Din păcate, vă confirm această informaţie. Nu pot să 
spun că este o veste foarte bună, însă, din păcate, doamna 
Şoşoacă nu a înţeles care sunt regulile jocului în momentul în 
care eşti demnitar al statului român şi este o decizie luată de 
către forurile de conducere ale partidului. Domnul Tîrziu, 
domnul Lavric i-au comunicat doamnei Şoşoacă anumite 
reguli de joc în cadrul Senatului, iar doamna Şoşoacă înţeleg 
că vrea să joace singură pe terenul dânsei.

Un senator al României nu are ce căuta la o paranghelie 
cu lăutari şi să transmită live pe Facebook. S-au strâns mai 
multe lucruri. E o decizie luată la capătul unui lung şir de 
întâmplări în care a transmis că nu e dispusă să respecte 
cadrul statutar al partidului şi reguli pe care trebuie să le 
respecte orice demnitar al statului român”, a declarat Dan 
Tănasă.

Diana Șoșoacă, exclusă
 din AUR

Bugetul participativ

Premierul Florin Cîțu neagă informațiile 
apărute publicate de Ministerul Finanțelor, pe 
care l-a condus până în luna decembrie, cu 
privire la numărul de bugetari angajați anul trecut 
în România și anunță o anchetă pentru a verifica 
situația angajărilor realizate de instituțiile statului 
în anul 2020.

„Nu aveau cum să fie angajați 14.000 de 
bugetari anul trecut pentru că nu au crescut 
cheltuielile cu salariile. Am cerut să fie verificată 
această informație, înainte sa putem să o 
comentăm”, a declarat Cîțu.

Potrivit unor date publicate de Ministerul de 
Finanțe, 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.

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

Acestea nu au fost 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 Ministerul Muncii, 
cei aproximativ 1,24 milioane de angajaţi de la 
stat reprezintă 22% din totalul de 5,62 milioane 
de salariaţi activi la nivelul întregii economii.

Florin Cîțu, despre Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă: 

Sunt fonduri pentru redresarea economiei 
afectate de criza sanitară

Cîțu anunță o anchetă la Ministerul de Finanțe:
 Nu aveau cum să fie angajați 14.000 

de bugetari anul trecut



(urmare  din  pagina  1)
1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 

Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" din 
Piteşti (2 ani): 105 de locuri;

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia" din 
localitatea Boboc, judeţul Buzău (2 ani): 124 de 
locuri;

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a 
Forţelor Navale „Amiral I. Murgescu" din 
Constanța (2 ani): 101 locuri;

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia 
Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (2 
ani): 128 de locuri;

5. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri de Logistică din Chitila-Ilfov (2 ani): 
26 de locuri.

Pentru detalii suplimentare cei interesați pot 
a c c e s a  P l a n u l  d e  ș c o l a r i z a r e :  
https://bit.ly/3rxYtCl

Se pot înscrie elevii claselor a XII-a și 
absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat, 
având vârsta de cel mult 28 de ani împliniți în 
anul 2021.

Pentru ÎNSCRIERE în vederea parcurgerii 
procesului de selecție și admitere, trebuie 
contactat biroul informare-recrutare din cadrul 
Centrului militar județean Teleorman.

Înscrierea se poate face și online. 
Personalul recrutor dă informații în ceea ce 
privește procedura, ce documente trebuie 
trimise și adresa de e-mail.

Selecția și examinarea medicală se vor 
desfășura după ierarhizarea candidaților.

Selecția aptitudinală generală constă în 

parcurgerea probelor psihologice (test de 
aptitudini, de personalitate și situațional); 
probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu 
baremul 1 min și 45 sec.; alergării pe distanța 
de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 sec.); 
interviului de evaluare finală.

Centrele zonale de selecție și orientare se 
află la Breaza, Alba Iulia, Câmpulung 
Moldovenesc și Constanța.

Pentru anumite arme și specialități militare, 
candidații declarați „Admis” la selecția 
aptitudinală generală, vor parcurge probe 
suplimentare medicale și/sau psihologice, 
astfel:

candidații pentru marină - la Centrul de 
Medicină Navală din Constanța; candidații 
pentru locurile care presupun desfășurarea 
activităților aeronautice militare- la Institutul 
Național de Medicină Aeronautică și Spațială 
din București.

Perioada de întocmire a dosarelor de 
candidat se va stabili după ce se vor aproba 
metodologiile de admitere și perioada admiterii.

Regulamentele de admitere (toate 
informațiile legate de concurs) se publică pe 
site-urile unităților de învățământ după 
aprobarea lor și pot fi consultate la birourile 
informare-recrutare.

Centrul Militar Județean Teleorman îi 
informează pe cei interesați că la maiștri 
militari, un procentaj de cel mult 25% din 
numărul de locuri este rezervat absolvenților 
colegiilor naționale militare care au promovat 
examenul de bacalaureat în a doua sesiune.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Actul normativ prin care fostul Parlament condus de 
majoritatea PSD-ALDE-Pro România prin care se stabilea un 
regim fiscal derogatoriu pentru terenurile din insule şi 
grinduri, este neconstituţional, în ansamblul său, a decis, ieri, 
Curtea Constituţională a României (CCR).

Judecătorii CCR au admis astfel obiecţiile ridicate de 
preşedintele Klaus Iohannis şi guvernul Orban în legătură cu 
legea iniţiată de fostul senator social-democrat Şerban 
Nicolae, aşa numita lege Belina.

Pe 3 noiembrie 2020, Camera Deputaţilor a adoptat 
decizional proiectul de lege iniţiat de senatorul Şerban 
Nicolae în decembrie 2019.

Actul normativ prevede instituirea unui regim fiscal 
derogatoriu pentru terenurile din insule, grinduri şi alte 
suprafeţe de uscat, pentru construcţiile ridicate pe acestea şi 
activităţile economice de producţie de energie regenerabilă, 
turism, agrement, alimentaţie publică, comerţ cu amănuntul 
şi servicii conexe desfăşurate în aceste zone.

Pentru aceste terenuri, legea stipulează scutirea de la 
plata taxei pe teren, stabilind o derogare expresă de la 
aplicarea prevederilor Codului fiscal, iar pentru activităţile 
economice autorizate neaplicarea dispoziţiilor prin care se 
stipulează impozitarea unei cote de 5% asupra veniturilor 
înregistrate şi obţinute din activităţi de natura barurilor de 
noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor. 
Activităţilor economice autorizate le este aplicabilă 
reducerea valorii la o cotă de 5%. Potrivit actului normativ, 
pentru construcţiile şi activităţile economice, taxele şi 
impozitele locale calculate şi datorate potrivit Codului fiscal 
se reduc cu 50%.

Legea are în vedere insulele, grindurile şi alte suprafeţe 
de uscat cu potenţial de exploatare economică, rezultate prin 
acţiuni sau modificări naturale ale teritoriului ori prin lucrări de 
amenajare hidrotehnică, fiind exceptate terenurile care intră 
sub incidenţa Legii 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei 
Biosferei "Delta Dunării".

La vremea iniţierii proiectului de act normativ, acesta a fost 
legat de investiţiile fostului lider PSD, Liviu Dragnea, în insula 
Belina şi braţul Pavel din judeţul Teleorman, imobile care 
ajunseseră ilegal din domeniul public al statului în cel privat al 
Consiliului Judeţean. Acesta din urmă concesionase insula 
Belina şi braţul Pavel firmei Tel Drum şi unei persoane fizice, 
care au făcut investiţii în zona respectivă.

Ulterior, după întocmirea unui dosar de către procurorii 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi trimiterea cauzei în 
instanţă, insula Belina şi braţul Pavel au revenit în domeniul 
public al statului în cursul anului trecut.

Au început înscrierile la școlile de 
maiștri militari

Peste 9.000 de beneficiari 
de venit minim garantat au fost 
consiliaţi de echipele agenţiilor 
judeţene pentru ocuparea 
forţei de muncă în prima 
săptămână a campaniei 
naţionale de verificare a 
stabilirii şi acordării ajutorului 
social, iar dintre aceştia 4.600 
de beneficiari de venit minim 
garantat apţi de muncă au fost 
îndrumaţi către locuri de 
muncă potrivit pregătirii lor 
profesionale, a transmis, 
m ie rcu r i ,  m in i s t ru l  
Muncii şi Protecţiei 
Sociale, Raluca Turcan, 
pe Facebook.

"Peste 9.000 de 
persoane vulnerabile au 
fost  contactate de 
inspectorii sociali şi alţi 
p e s t e  9 . 0 0 0  d e  
beneficiari de venit 
minim garantat au fost 
cons i l ia ţ i  de căt re  
ech ipe le  agenţ i i lo r  
j u d e ţ e n e  p e n t r u  
ocuparea forţei de muncă, în 
prima săptămână a campaniei 
naţionale de verificare a 
stabilirii şi acordării ajutorului 
social şi de identificare a 
măsurilor de creştere a 
ocupării persoanelor apte de 
m u n c ă  d i n  f a m i l i i l e  
beneficiare. (...) 4.600 de 
beneficiari de venit minim 
garantat apţi de muncă au fost 
îndrumaţi către locuri de 
muncă potrivit pregătirii lor 

profesionale, dintre care 1.130 
de persoane au pr imi t  
dispoziţii de repartizare, ceea 
c e  î n s e a m n ă  c ă  a u  
posibilitatea ocupării unui loc 
de muncă; alte 2.900 de 
persoane au fost îndrumate 
către programe de tip 'a doua 
şansă' pentru a-şi completa 
şcolarizarea, iar 2.600 au 
primit recomandare pentru a 
urma alte tipuri de cursuri, 
potrivit pregătirii lor şcolare", a 
menţionat Raluca Turcan.

Ministrul Muncii a precizat 
că aproximativ 40% din 
beneficiarii de venit minim 
garantat au peste 8 clase 
şcolare, deci pot avea acces la 
programe de calificare.

"Echipele s-au deplasat în 
peste 300 de comune din toate 
judeţele ţării. Am realizat 
astăzi, împreună cu Maria 
Mareş, preşedinte ANOFM, 
Lăcrămioara Corcheş, director 
general al ANPIS, dar şi cu 
reprezentanţii AJOFM-urilor şi 

AJPIS-urilor din toată ţara, o 
primă analiză a modului în 
care se desfăşoară campania 
în teren. Atât modul de lucru al 
echipelor de evaluare, cât şi 
rezultatele primei săptămâni 
confirmă justeţea demersului 
nostru ca punct de plecare 
pentru un nou tip de intervenţie 
a statului în sprijinul celor 
vulnerabili. Este important de 
subliniat faptul că au fost 
identificate cazuri de persoane 
vulnerabile care nu se aflau în 

evidenţa agenţiilor, iar 
cele 855 de vizite la 
domiciliu făcute de 
inspectorii sociali au 
permis identificarea 
acelor cazuri sociale 
unde este nevoie de 
intervenţii integrate, şi 
chiar de acordare de 
ajutoare de urgenţă. De 
asemenea, din datele 
culese până acum, în jur 
d e  4 0 %  d i n t r e  
beneficiarii de VMG au 

peste 8 clase, ceea ce 
înseamnă că, în măsura în 
care sunt apţi de muncă, pot 
avea acces la programe de 
calificare şi la un loc de 
muncă", a notat Raluca 
Turcan.

Ministrul Muncii a subliniat 
că informaţiile obţinute în urma 
acestei campanii vor fi folosite 
p e n t r u  r e c o n s t r u c ţ i a  
sistemului de acordare a 
ajutorului social.

Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3.620 lei în luna 
decembrie a anului trecut, în creştere faţă de luna precedentă 
cu 209 lei (+6,1%), potrivit datelor publicate joi de Institutul 
Naţional de Statistică (INS).

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal 
net s-au înregistrat în fabricarea produselor de cocserie şi a 
produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului (8350 lei), iar cele 
mai mici în hoteluri şi restaurante (1685 lei).

În luna decembrie 2020, câştigul salarial mediu nominal 
brut a fost 5/906 lei, cu 341 lei (+6,1%) mai mare decât în luna 
noiembrie 2020.

Comparativ cu luna decembrie a anului precedent, 
câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8,4%.

CCR: "Legea Belina",
neconstituţională

Câştigul salarial mediu net
 a crescut la 3.620 lei, în 

decembrie 2020

Turcan: Jumătate dintre 
beneficiarii de ajutor social verificaţi au

 fost îndrumaţi către locuri de muncă



5

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

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

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



Liderul PNL Ludovic Orban a 
declarat miercuri că studenții vor 
beneficia de gratuitatea la 
transportul feroviar doar între 
localitatea de domiciliu și 
localitatea unde studiază, 
potrivit Digi24. Pentru alte rute, 
ei vor primi reduceri.

„Se va menține gratuitatea 
pentru studenți, dar pe ruta 
dintre localitatea de domiciliu și 
localitatea unde își desfășoara 
studiile. Vor beneficia și de alte 
reduceri”, a declarat Orban.

Președintele PNL declarase 
luni, la Parlament, că se discută 
o propunere ca studenții să nu 
mai poată călători gratuit cu 
trenul oriunde și „să se revină la 
vechiul sistem, să se deconteze 
un anumit număr de călătorii 
efectuate cu scopul deplasării în 
localitatea în care studenții își 

efectuează studiile, nu sistemul 
de gratuitate totală care a fost 
introdus de PSD”.

Liderul PNL îl contrazice 
astfel pe vicepremierul Dan 

Barna, care a anunțat tot azi că 
gratuitatea va fi complet 
el iminată și  înlocuită cu 
reducerea de 50%.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cu denumirea de „Trei grații din preistorie”, 
muzeografii teleormăneni ne prezintă trei vase 
antropomorfe gumelniţene (sfârşitul mil.5-începutul mil. 4 
î.Hr.) descoperite în județul Teleorman.

Aşezările de tip tell aparţinând culturii Gumelniţa de pe 
actualul teritoriu al judeţului Teleorman au furnizat o serie 
de obiecte, unele spectaculoase. Printre acestea se 
numără şi cele incluse în categoria vaselor antropomorfe 
cu braţe tuburi.

Cele trei obiecte din imagine provin din următoarele 
localităţi din partea de nord a judeţului: Zâmbreasca, 
Siliștea și Balaci.

Vasul din dreapta provine din Zâmbreasca și a fost 
descoperit în anul 1947, în sondajul arheologic efectuat 
pe tell-ul din vâlceaua Grama, de către Hortensia 
Dumitrescu. Vasul se află la Muzeul Naţional de 
Antichităţi de pe lângă Institutul de Arheologie „Vasile 
Pârvan” Bucureşti.

Vasul din stânga a fost descoperit la Siliștea și a 
„apărut” în urma distrugerii tell-ului din punctul „La Lilieci”, 
cu ocazia amenajării unui eleşteu, recuperat de organele 
de miliţie împreună cu alte obiecte, predate muzeului din 
Alexandria în anul 1965.

În centrul fotografiei se află vasul descoperit la Balaci, 
în tell-ul din punctul „Măgura Hodorog”. Vasul a fost 
recuperat de Ionel Tănase, originar din localitate, la 
sfârşitul anului 2019, din pământul excavat dintr-o vizuină 
de vulpe şi predat Muzeului Judeţean Teleorman.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

Infecțiile și decesele provocate de COVID-19 
în întreaga lume sunt în continuă scădere de 
câteva săptămâni, pentru prima oară de la debutul 
pandemiei, arată cele mai recente date ale 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 
informează CNN.

Astfel, la nivel global, pentru a patra 
săptămână la rând, numărul de noi cazuri de 
coronavirus a scăzut.

Săptămâna trecută au fost raportate pe plan 
mondial peste 3,1 milioane de noi infecții cauzate 
de COVID-19,  în scădere cu 17% comparativ cu 
datele înregistrate săptămâna precedentă. Este 

cel mai mic număr de infecții raportate OMS din 26 
octombrie 2020 și până în prezent.

De asemenea, numărul deceselor se află și el 
în scădere: în ultima săptămână au fost raportate 
88.000 de decese, cu 10% mai puțin comparativ 
cu săptămâna precedentă, conform OMS.

Chiar dacă încă mai există multe țări în care 
numărul infecțiilor este în creștere, noile cifre sunt 
considerate de către OMS drept „încurajatoare”.

SUA înregistrează, în prezent, cele mai multe 
cazuri de COVID: 871.365 de americani au fost, 
până acum, infectați. Chiar și așa, numărul de noi 
infecții raportate în această țară a scăzut cu 19% 
comparativ cu săptămâna trecută, informează 
OMS.

La nivel continental, cele mai puține cazuri de 
coronavirus se înregistrează în Africa, unde 
numărulul infecțiilor a scăzut cu 22% față de 
ultima raportare.

De la debutul pandemiei, la nivel glboal au fost 
raportate peste 107 milioane de cazuri și peste 2,3 
milioane de decese provocate de COVID-19, 
conform datelor universității John Hopkins din 
SUA.

Mai multe studii recente au analizat impactul vitaminei 
D asupra COVID-19. Un studiu cu 489 de participanți a 
descoperit că persoanele cu o deficiență de vitamina D 
erau mai predispuși să fie pozitivi la infecția cu virusul 
SARS-CoV-2 față de oamenii care aveau un nivel normal 
de vitamina D.

Alte cercetări au observat niveluri ridicate ale 
deficienței de vitamina D la pacienții cu COVID-19 care 
sufereau de o formă acută de insuficiență respiratorie. 
Acești oameni aveau un risc crescut de deces.

Un alt studiu a descoperit că dintre 50 de oameni care 
fuseseră internați la spital din cauza infecției cu COVID-
19 și care primiseră o doză concentrată de un tip al 
vitaminei D (calcifediol), doar unul singur a avut nevoie de 
tratament la terapie intensivă. În schimb, dintre cei 26 de 
oameni care nu au primit calcifediol, 13 au avut nevoie să 
fie tratați la terapie intensivă.

Mai multe cercetări sunt necesare pentru a determina 
ce rol ar putea avea vitamina D și deficiența de vitamina D 
în prevenirea și tratarea infecției cu noul coronavirus.

Spre exemplu, deficiența de vitamina D este comună 
în Statele Unite ale Americii, în special în rândul 
persoanelor de culoare. Aceste grupuri au fost afectate în 
mod disproporționat de pandemia de COVID-19. 
Deficiența de vitamina D este comună și în rândul 
oamenilor în vârstă, oamenii care au un indice de masă 
corporală de peste 30 (obezitate) și oameni care suferă 
de hipertensiune. Acești factori cresc riscul formelor 
simptomatice severe de COVID-19.

Muzeul Județean Teleorman: 

„Trei grații din preistorie”

Legătura dintre vitamina D
 și COVID-19

Orban: „Se va menține gratuitatea pentru studenți, dar 
pe ruta dintre localitatea de domiciliu și localitatea

 unde își desfășoară studiile”

OMS: Pentru prima oară de la debutul pandemiei, 
au scăzut infecțiile și decesele provocate

 de COVID-19 în întreaga lume

Peste 2400 de reacții adverse s-au înregistrat 
în România în campania anti Covid-19

*  Rata de apar i ţ ie  a  
reacţiilor adverse este 2,8 la 
1000 de doze administrate

Coordonatorul campaniei 
naţionale de vaccinare, Valeriu 
Gheorghiţă, a anunţat, marţi, că 
în România s-au înregistrat 
2.489 de reacţii adverse în 
campania de vaccinare Covid-
19, cele mai multe fiind generale 
şi locale.

Pe de altă parte, nu s-a 
înregistrat niciun caz de şoc 
anafilactic, chiar dacă 4% dintre 
persoanele vaccinate au raportat 
reacţii alergice.

P o t r i v i t  d o c t o r u l u i  
Gheorghiţă, au fost 21% reacţii 
exclusiv locale, 74% generale şi 
locale şi 5% exclusiv generale.

”Din totalul persoanelor 
pentru care s-au raportat reacţii 
adverse, cele mai frecvente 

manifestări au fost de tipul: 53% 
durere, tumefacţie, erupţie 
cutanată, stare de oboseală, 
febră şi frisoane. 33% dintre 
persoane au raportat cefalee, 

33% dureri musculare, sau 
articulare, 12% greaţă, vărsături, 
diaree, 11% stare de anxietate, 
5% erupţ i i  cutanate,  5% 
adenopatii – mărirea de volum a 
ganglionilor locali, 4% reacţii 
alergice, 3% parestezii – 

furnicături la nivelul feţei sau 
membrelor, 1,2% insomnie. Nu 
s-au înregistrat cazuri de şoc 
a n a f i l a c t i c ” ,  a  d e c l a r a t  
Gheorghiţă, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, rata de 
apariţie a reacţiilor adverse este 
2,8 la 1000 de doze administrate.

Coordonatorul campaniei de 
vaccinare a mai precizat că o 
persoană poate avea mai multe 
reacţii raportate.



8 DIVERSE

Cât de uşor se desface lumea în umbre! Şi cât de greu 
plămădim ziua de mâine! Mâine din noapte, din aripă, din 
dragoste sau din ură. Din orice seamănă cu sentimentele 
noastre. Puternice, fragile, trainice sau efemere.

Cât de... Doamne, unde eşti când ne simţim alienaţi - în 
creierul nostru, umiliţi - în inima noastră şi trădaţi în sufletul 
altora, înghesuiţi într-o piele care nu ne mai încape de teamă? 
Teama de a nu greşi cărările atât de prost marcate în palmă, 
uneori. Pe ce tărâm te ascunzi, în câte locuri eşti deodată, unde 
mai exişti aproape -departe de noi? Te strig şi taci. Îmi lipeşti 
doar lacrimile de irişi şi descompui curcubeul din mine, în 
întrebări. Le-nţelegi. Îţi simt capul-abur aplecat. Şi, uneori, 
degetul moale de nefiinţă, cald-rece pe obrazul meu obosit de 
tremur. Tremurul acela dobândit prin nerăspunsuri. Şi 
disperare. Dar mângâierea ta nu-mi ajunge. Vreau vorbe, 
Doamne - cuvinte, să mă trezească din rătăcire şi zbatere!

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât L-a dat 
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci 
să aibă viaţă veşnică”. Ioan 3:16

Mihail TĂNASE

– Am auzit că te-ai însurat. Ce te-a apucat?

– Nu mai voiam să umblu cu alte femei.

– Și acum?

– Acum vreau…

Pastila de râs

Copiii de grădiniţă sunt 
afectaţi de lipsa de socializare 
care se observă printr-o stare 
de agitaţie permanentă, 
spune psihologul Cristina 
Dimitrescu. Adolescenţilor li s-
au „furat” balul absolvenţilor, 
balul bobocilor, până şi emoţia 
examenului de admitere la 
facultate.

Tinerii obişnuiau să se 
întâlnească, să îşi dea mâna, 
s ă  s e  î m b r ă ţ i ş e z e  –  
produceau un schimb benefic 
de energie. Distanţarea aduce 
o serie de aspecte negative. 
Copiii se îndepărtează de 
părinţi, pentru a-i proteja, iar 
vârstnicii ajung să fie singuri.

P s i h o l o g u l  C r i s t i n a  
Dimitrescu explică efectele 
pandemiei asupra tinerilor:

Da, impactul este foarte 
m a r e  a s u p r a  t u t u r o r  
categoriilor de vârstă, fie că ne 
dăm seama sau nu. Copiii de 
grădiniţă sunt afectaţi de lipsa 
de socializare care se observă 
printr-o stare de agitaţie 
permanentă. Din cauza 
faptului că nu au putut să îşi 
descarce energia prin alergat, 
prin parc cu prietenii sau 
căţărându-se prin construcţiile 
de la locurile de joacă special 
amenajate. Au început să aibă 
accese de furie mai dese. 
Re la ţ i i le  cu  păr in ţ i i  ş i  
fraţii/surorile au devenit mai 
tensionate. Tinerii mergeau la 
concerte. Chiar şi noi, adulţii, 
ne bucuram de vizionarea 
unei piese de teatru sau de o 
ieşire la un restaurant”.

A u  f o s t  i n v e n t a t e  

petreceri le pe Zoom şi 
aniversările pe WhatsApp, 
însă nimic nu se compară cu o 
îmbrăţişare, cu un ţinut de 
mână sau cu râsul în aceeaşi 
încăpere şi contactul vizual 
direct.

Evenimente care nu se pot 
reedita sau reprograma după 
ce se termină pandemia

Adolescenţilor l i s-au 
„furat” balul absolvenţilor, 
balul bobocilor, până şi emoţia 
examenului de admitere la 
facul tate.  Acestea sunt 
evenimente care nu se pot 
reedita sau reprograma după 
ce se termină pandemia.

„Nu mai pot avea acel 
farmec, acea nostalgie şi 
bucurie. Practic, au sărit o 
etapă importantă a vieţii, cu 
efecte precum depresia, 
însingurarea, lipsa valorizării. 
Bunicii, da, mulţi dintre ei nu 
şi-au văzut copiii şi nepoţii de 
o bună perioadă de timp, dar 
cred că este vorba şi despre 
viziunea fiecărei familii în 
parte. Unii şi-au asumat că 
e s t e  p o s i b i l  s ă  s e  
îmbolnăvească unii pe alţii, 
dar au ales să menţină totuşi 

un program de vizite astfel 
încât să primeze sănătatea 
mintală a întregii familii”, 
spune psihologul, potrivit 
Mediafax.

Partea bună este că o 
mare parte dintre bunici au 
fost „forţati” de împrejurări să 
î n v e ţ e  s ă  f o l o s e a s c ă  
telefoanele moderne, să 
poată iniţia şi prelua un apel 
video sau să trimită bancuri 
nepoţilor.

Pandemia a fost şi este 
despre adaptare, despre 
învăţarea de noi abilităţi, 
despre a petrece timpul în 
casă, în familie şi nu „fugind” 
de ea în forfota oraşului. 
Locuinţele de tip „dormitor” s-
au transformat pentru mulţi în 
„ b i r o u + d o r m i t o r ”  s a u  
„bucătărie+birou”.

„Efectele acestei perioade 
se vor observa mult timp de 
acum înainte dacă nu suntem 
atenţi la noi, la stările noastre 
interioare şi nu cerem ajutor 
atunci când realizăm că nu 
mai facem faţă singuri  
provocărilor”, a mai spus 
p s i h o l o g u l  C r i s t i n a  
Dimitrescu.

Sibiul este, din nou, una dintre cele mai bune destinatii 
turistice europene. Municipiul din Transilvania este pe locul 
cinci in acest top, obtinand cu peste 15.000 de voturi mai mult 
decat in competitia de anul trecut.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de Primaria Sibiu, 
competitia celor mai bune destinatii turistice europene, 
desfasurata in perioada 20 ianuarie - 10 februarie 2021, s-a 
incheiat miercuri seara, iar organizatorii - Asociatia European 
Best Destinations - au transmis primarului Astrid Fodor 
rezultatele obtinute de Sibiu.

"Sibiul este in topul 5 al celor mai bune destinatii turistice 
europene, obtinand 45.699 de voturi din 192 de tari din intreaga 
lume. Mobilizarea a fost foarte buna, orasul obtinand cu peste 
15.000 de voturi mai mult decat in competitia de anul trecut. 
Peste 60% dintre voturile exprimate pentru Sibiu au venit din 
afara Romaniei, ceea ce denota o vizibilitate buna a orasului pe 
plan international. Este o bucurie pentru mine sa am 
confirmarea ca Sibiul continua sa fie atragator si apreciat din 
punct de vedere turistic, ceea ce imi spune ca suntem pe 
drumul cel bun.

Cea mai mare sala polivalenta din centrul tarii se face la 
Sibiu. Va avea o capacitate de 5.000 de locuri

Aceste rezultate sunt o incurajare in plus sa continuam sa 
investim in turism, in patrimoniul public construit, intr-un Sibiu 
european ca infrastructura si mobilitate, mai smart si mai verde. 
Multumesc tuturor celor care au votat pentru Sibiu! Imediat ce 
situatia epidemiologica se imbunatateste, suntem pregatiti sa 
primim din nou turisti", a afirmat Astrid Fodor, primarul 
municipiului Sibiu.

Conform comunicatului, in scrisoarea de felicitare 
transmisa de organizatori, Maximilien Lejeune, directorul 
European Best Destinations, a transmis: "Sibienii pot fi mandri 
de rezultat. Aceasta recunoastere saluta eforturile lor, spiritul 
de initiativa, caldura cu care primesc oaspetii. (...) De cativa ani 
buni deja Sibiul a reusit sa se ridice intre orasele care conteaza 
in Europa.

Orasul dumneavoastra s-a plasat fara doar si poate intre 
destinatiile turistice de neratat, in randul orasul inovative, intre 
orasele turistice cu o oferta diversa in domeniul cultural si 
gastronomic, dar si in ceea ce priveste peisajul natural. Sibiu 
este exemplul unei dezvoltari intelepte in domeniul turistic. Nu 
cauta sa fie doar o alta destinatie, ci alege sa investeasca in 
patrimonial sau unic, in istoria sa".

Astfel, Sibiul va purta titlul de European Best Destination si 
in anul 2021.

Potrivit clasamentului publicat pe site-ul European Best 
Destinations, Sibiul se afla pe locul al cincilea, dupa Braga 
(Portugalia), Roma (Italia), Cavtat (Croatia) si Florenta (Italia).

România reală
Am nevoie de tine

 sau gânduri din scaunul cu rotile

Orașul din România 
ajuns în Top 5 cele mai bune

 destinații turistice europene

Cititul la adulti este una dintre activitatile 
placute pe care le facem in timpul liber, care 
ne relaxeaza si ne ajuta sa ne detasam de la 
activitatile si problemele zilnice. Ce beneficii 
are cititul la adulti si de ce este important sa ne 
facem timp cat mai des sa citim?

Cititul este o abilitate pe care, daca o 
cultivam si la varsta adulta, ne poate aduce 
numeroase beneficii. 

Un studiu realizat de cercetatorii de la 
Universitatea Stanford a aratat ca ceea ce 
citim are efecte diferite asupra creierului. De 
exemplu, cititul unui text cu scopul de a-i face 
o analiza antreneaza multiple functii cognitive 
complexe ale creierului, in timp ce a citi un text 
de placere imbunatateste irigarea sanguina la 
nivelul anumitor zone cerebrale.

Dincolo de faptul ca este o activitate 
placuta pentru unii si un mod relaxant de 
petrecere a timpului liber, cititul are si o serie 
de beneficii asupra creierului nostru si a 
abilitatilor noastre.

Cititul are efect relaxant, ajutandu-ne sa ne 
destindem dupa o zi incarcata, ne ofera 
ocazia de a calatori in timp si spatiu, de pe 
canapeaua sau fotoliul din care citim. A citi 
despre experiente este aproape la fel ca si 
cum le-am trai noi insine. Cand citim, creierul 
nu face distinctie intre faptul ca citim despre o 
experienta sau ca o traim realmente. Astfel se 
explica de ce reusim de multe ori sa fim 
absorbiti de o carte si sa simtim ca si cum am 
trai intreaga actiune a cartii.

Cartile pot fi un mare ajutor in perioade 
cand nivelul dispozitiei este mai scazut. Ne 
ajuta sa reducem sentimentul de singuratate. 
Sunt studii care arata o corelatie intre cititul de 

placere si un risc mai mic de stres sau 
depresie.

Cititul este o activitate complexa, care 
intareste conexiunile cerebrale ale creierului 
si care stimuleaza o serie de procese mintale: 
gandirea; imaginatia; limbajul; memoria. 
Chiar daca cititul ni se pare o activitate pasiva, 
atunci cand citim creierul nostru creeaza 
simulari mentale ale activitatilor, imaginilor si 
sunetelor despre care citim, combinandu-le 
cu propriile noastre experiente si amintiri. 
Toate acestea stimuleaza caile neuronale.

Un studiu publicat in 2014 a confirmat, 
folosind scanarea cerebrala, faptul ca cititul 
implica o retea complexa de circuite si 
semnale la nivelul creierului. Cu cat citim mai 
mult, cu atat aceste retele neuronale devin 
mai puternice si mai sofisticate.

Cititul contribuie foarte mult la dezvoltarea 
vocabularului, prin faptul ca ne expune la 
numeroase cuvinte noi. Studiile arata ca 
persoanele care inca din timpul scolii citesc 
regulat si continua sa o faca si la varsta 
adulta, au un vocabular mult mai bogat.

Cititul este una dintre activitatile care 
stimuleaza dezvoltarea empatiei. Citind carti 
de fictiune, in special povesti care exploreaza 
lumea interioara a personajelor, intram in 
pielea acestora si putem privi lucrurile dintr-o 
alta perspectiva decat a noastra. Pe termen 
lung cititul ne ajuta sa fim mai empatici.

Cititul este o activitate ideala pe care sa o 
introducem in rutina noastra de somn. Este o 
activitate care ne linisteste si ne pregateste 
pentru a adormi, considerabil mai indicata 
decat petrecerea timpului in fata unui ecran 
(televizor, laptop, telefon).

Impactul pandemiei asupra tinerilor: Au sărit 
etape importante ale vieţii

Cititul la adulți. Importanță și beneficii



1763: A murit Pierre de Marivaux, dramaturg francez (n. 
1688).
1 8 0 4 :  A  m u r i t  

Immanuel Kant, filosof 
german, unul din cei mai 
mar i  gând i tor i  d in  
perioada iluminismului 
în Germania (n. 1724).
1809: S-a născut Charles 

Robert Darwin, naturalist 
englez (d. 1882). Este cel 
mai celebru naturalist 
britanic, geolog, biolog şi 
autor de cărţi, fondatorul 
teor ie i  re fer i toare la 
evoluţia speciilor (teoria 
evoluţionistă).
1828: S-a născut George 

Meredith, poet şi scriitor 
englez (d. 1909).
1862: S-a născut Alexandru Davila, dramaturg român 

(d. 1929).
1884: S-a născut Max Beckmann, pictor şi grafician 

german (d. 1950).
1894: S-a născut Otilia Cazimir, scriitoare, poetă (d. 

1967).
1918: S-a născut Julian S. Schwinger, fizician american 

(d. 1994).
1961: A fost lansată prima staţie interplanetară 

automată în direcţia Planetei Venus: Venus – 1.
1984: A murit Julio Cortázar, prozator, dramaturg şi 

poet argentinian (n. 1914).
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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 Micile vedete in bucătărie 
14:00 Telejurnal 15:10 Opre 
Roma 16:00 EURO polis 17:10 
Furtună la palat 18:30 Bibliotecarii 
20:00 Telejurnal 21:10 Capcana 
timpului 22:45 #Creativ 23:15 
Fan/ Fun urban 23:45 Discover 
Romania 00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Februarie

Puteti avea succes 
la studii, in colaborari 
s i  i n  t r a n z a c t i i  
f inanciare.  Toate 
acestea va pot aduce 
castiguri importante. 
Dupa-amiaza sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
calatorie. 

D i m i n e a t a  
nervozitatea va poate 
pune intr-o situatie 
n e p l a c u t a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul si sa 
va concentrati asupra 
problemelor urgente. 
Odihniti-va mai mult!

Dimineață, aveti 
de alergat in stanga si 
in dreapta. Sunteti 
indispus si  avet i  
tendinta de a exagera 
în  toate.  Nu f i t i  
incapatanat, daca 
vreti sa nu va certati 
cu persoana iubita! 

Incepeti ziua plin de 
energie si entuziasm. 
Aveti gri ja sa nu 
depasiti anumite limite 
si  nu provocati discutii 
in  con t rad ic to r iu !  
Acordati mai multa 
atentie partenerului de 
viata.

Aveti  ocazia sa 
obtineti cu usurinta 
castiguri mici. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
aveti o disputa cu 
partenerul de viata, 
d a c a  r e f u z a t i  s a  
mergeti in vizita la o 
ruda.  Nu neg l i ja t i  
prietenii!

Va puteti ocupa de 
problemele financiare. 
A v e t i  s a n s e  s a  
redresat i  bugetu l  
familiei. Daca vi se 
propune o colaborare, 
nu refuzati. Consultati-
va si cu partenerul de 
viata.

Ave t i  mu l te  de  
r e z o l v a t ,  a s a  c a  
stabiliti-va prioritatile. 
Sunteti nevoit sa faceti 
cheltuieli neprevazute,. 
Trebuie sa va ocupati 
de o problema a unei 
persoane dragi din 
familie.

Este o zi buna 
pentru a va pune in 
practica planurile de 
afaceri. Puteti sa 
p r o g r e s a t i  
considerabil financiar. 
Va recomandam sa fiti 
mai diplomat si sa nu 
refuzati dialogul.

I n c e p e t i  z i u a  
hotarat sa terminati o 
lucrare in casa. Un 
barbat din familie va 
ajuta cu bani, dar 
incearca sa-si impuna 
punctul de vedere. 
Primiti o veste buna 
de la o ruda apropiata.

BERBEC

Puteti avea un 
succes deosebit la 
intalnirile de afaceri. 
Sunt bine aspectate 
si relatiile cu familia si 
prietenii. Dimineata 
va intalniti o persoana 
cu care nu v-ati vazut 
de mult timp. 

S-ar putea sa aveti 
o mica neintelegere 
cu partenerul de 
viata. Seara, o vizita 
la prieteni va poate 
readuce armonia in 
cuplu. Aveti grija sa 
nu dati ocazia unor 
scene de gelozie!

S-ar putea sa fiti 
putin confuz, din 
cauza problemelor 
sentimentale. Nu va 
incapatanati sa va 
rezolvati singur toate 
p r o b l e m e l e !  Va  
sfatuim sa acceptati 
ajutorul apropiatilor. 

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 Românii au 
talent 23:00 Cartea lui Eli 01:15 
Casa conspirat ivă 03:30 
Vorbeşte lumea 06:00 Lecţii de 
viaţă

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 Lucy 22:15 Solo: O 
poveste Star Wars 01:00 
Observator 02:00 Asia Express 
- Drumul comorilor - (re-run) 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Meryem 11 :00  Pu te rea  
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

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 Flash 
monden 20:00 Crima lui 
Henry 22:30 Detectiv cu 
greutate 01:00 Crima lui 
Henry 03:15 Cireaşa de pe 
tort 05:00 Flash monden

08:00 Pe urmele lui Marylin 
Monroe 10:15 La bloc 12:30 
H u d s o n  H a w k  1 4 : 3 0  
Dragoste cu bucluc 16:45 O 
reţetă letală: misterul budincii 
de prune 18:30 La bloc 20:30 
Mafia de la răsărit 22:30 Joc 
periculos 4 00:45 Mafia de la 
răsărit 02:15 Joc periculos 4 
03:45 La bloc 06:30 Ce spun 
românii

07:30 România…în bucate 08:00 
Glasul inimii 09:30 Teleşcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Pescar 
hoinar 14:00 Documentar 360° Geo 
15:00 Teleşcoala 16:00 Glasul inimii 
17:00 România…în bucate 17:30 
Primăverii 17:55 Distracţiile lui 
Cazacu 18:25 Cronici Mediteraneene 
19:00 Telejurnal 20:00 Gala Umorului 
22:00 Drag de Romania mea! 00:00 
Femei de 10, bărbați de 10

07:50 Cum să-ți dresezi 
dragonul 3 09:25 Chihuahua de 
Beverly Hills 2 10:45 O singură 
zi 12:35 Ucenicul vrăjitor 14:15 
Supremația lui Bourne 16:00 În 
căutarea fericirii 17:55 Legenda 
lui Zorro 20:00 Un plan perfect 
21:45 Ex Machina 23:30 Lumea 
de dincolo: Revolta Lycanilor 
00 :55 Fata  buna 02:25 
RocknRolla 04:15 Desperado

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 

12 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”



10 Anul XX, nr. 3623 Vineri 12 Februarie 2021

Ioan Andone, fost antrenor 
la Dinamo și campion cu 
g ruparea  roș -a lbă ,  s -a  
declarat surprins de victoria 
elevilor lui Jerry Gane din 
derby-ul cu FCSB, din Cupa 
României.

Adam Nemec a înscris 
unicul gol al partidei și a 
asigurat calificarea lui Dinamo 
î n  f a z a  u r m ă t o a r e  a  
competiției, unde s-au mai 
calificat Dunărea Călărași, 
Petrolul, Universitatea Cluj și 
Chindia. Andone a vorbit și 
despre șansele ”câinilor” de a 
c â ș t i g a  t r o f e u l  C u p e i  
României după nouă ani.

Ioan Andone: ”Dinamo s-a 
calificat meritat”

"M-a surprins că a câştigat 
Dinamo. Au fost două meciuri 
diferite, cel din campionat şi 
cel din Cupă. Steaua (n.r. - 
FCSB) a căutat să dea şanse 
şi altor jucători să joace. Acum 
veneau după înfrângerea cu 
Clinceni, una dintre surprizele 
mari  ale campionatului .  
Dinamo a ştiut să profite, n-a 
jucat mai bine decât în meciul 
de campionat.

Dar au avut şansa golului, 

iar când au intrat Tănase, 
Coman şi Olaru, Dinamo căuta 
să joace la calificare. Le-a ieşit 
jocul ăsta. Şi execuţia lui 
Nemec a fost fantastică, şi 
centrarea a fost bună a lui Paul 
Anton. Eu spun că e şi 
greşeală de portar, la colţul 
scurt, a şi atins-o.

Una dintre problemele pe 
care Steaua (n.r. - FCSB) le-a 
arătat în ultimul an au fost 
loviturile libere. Au primit foarte 
multe goluri din lovituri libere.

Până la urmă, Dinamo s-a 
calificat meritat. Nu poţi să 
ştergi totul cu un trofeu 
câştigat. Să zicem că nu intră 

în play-off, că termină pe locul 
7. La Dinamo mereu sunt 
aşteptările mari. Comparativ 
cu ultimii ani, să iei un trofeu şi 
să termini pe locul 7 e un pas 
înainte. Aşa trebuie judecat. 
Din păcate, proiectul n-a 
reuşit. Aşa-zişii investitori... au 
preluat un club cu datorii şi n-
au făcut nimic. Au adus 
jucători pe contracte foarte 
mari pentru România.

Dacă va fi linişte la Dinamo, 
dacă vor fi achitate salariile, ar 
fi un succes mare să câştige 

Cupa României", a spus Ioan 
Andone.

Dinamo a cucerit Cupa 
României ultima oară în 2012, 
cu Dario Bonetti antrenor, 
după o finală cu Rapid 
disputată pe Arena Națională 
și câștigată cu scorul de 1-0. 
Adrian Scarlatache a marcat 
atunci unicul gol al partidei.

Steliano Filip: ”Un trofeu ar 
ajuta foarte mult și pentru 
viitorul lui Dinamo”

Fundașul  re în tors  în  
”Ștefan cel Mare” în această 
iarnă, de la AE Larissa, are 
planuri mari. Își dorește să 
câștige un trofeu în acest 
sezon alături de formația lui 
Jerry Gane.

„Ne bucurăm că am 
câștigat în această seară. 
Cupa este un obiectiv pentru 
noi și ne bucurăm că am trecut 
mai departe.

Îmi doresc enorm să 
câștigăm acest trofeu, pentru 
că orice jucător își dorește să 
câștige un trofeu, dar ne-ar 
ajuta mult chiar și pentru 
viitorul lui Dinamo. Fiecare 
meci cu Steaua (n.r. - FCSB) 
este un meci dificil, este un 
duel tare. Ne bucurăm ca azi 
am ieșit învingători.

Am întâlnit Steaua (n.r. - 
FCSB) și Craiova, două 
echipe foarte puternice, chiar 
dacă am pierdut două meciuri, 
am făcut două meciuri bune și 
azi am câștigat. Fanii lui 
Dinamo sunt unici, datorită lor 
Dinamo este în viață. Trebuie 
să ne facem treaba mai bine și 
să le dam ce le aparține.

Chiar dacă nu sunt prezenți 
pe stadion, ei sunt unici în 
România și îmi doresc să duc 
Dinamo acolo unde îi este 
locul”, a spus Steliano Filip.

SPORT

Simona Halep (numărul 2 WTA) și Sorana Cîrstea (locul 68 
mondial) sunt ultimele reprezentante ale României pe tabloul 
de simplu feminin de la Australian Open. Cele două sportive și-
au aflat programul din turul trei al primului Grand Slam al 
anului.

Simona Halep s-a calificat dramatic în runda a treia de la 
Australian Open, după ce a învins-o pe australianca Ajla 
Tomljanovic, cu 4-6, 6-4, 7-5, miercuri, la Melbourne. Acolo va 
da peste Veronika Kudermetova (numărul 36 WTA). Partida 
este programată vineri, nu înainte de ora 10:00, pe arena Rod 
Laver.

Kudermetova, cap de serie numărul 32, a dispus în turul 
precedent de conaţionala sa, Varvara Gracheva, cu 5-7, 6-2, 
6-2. Halep și jucătoarea din Rusia nu s-au mai întâlnit niciodată 
în circuitul WTA. Românca a spus câteva cuvinte despre 
viitoarea adversară, la finalul partidei cu Ajla Tomljanovic.

"Nu cred că am mai jucat cu Veronika Kudermetova. Va fi o 
nouă provocare, o să o urmăresc, aşa procedez de obicei. 
Dacă sunt la 100% din capacitate, pot să câştig", a afirmat 
Simona Halep.

Simona Halep și Sorana Cîrstea și-au aflat programul din 
turul trei de la Australian Open

În aceeași fază a competiției, Sorana Cârstea o va întâlni 
pe Marketa Vondrousova (locul 20 WTA), cap de serie numărul 
19, după victoria de senzație în fața Petrei Kvitova, a noua 
favorită, scor 6-4, 1-6, 6-1. Meciul programat pe arena 
Margaret Court se va disputa vineri noaptea, de la ora 02:00.

La fel ca în cazul Simonei cu Veronika Kudermetova, va fi 
prima întâlnire în circuitul WTA între Sorana Cîrstea şi sportiva 
din Cehia. Vondrousova, finalistă la Roland Garros în 2019, a 
atins în premieră turul al treilea la Melbourne, după 6-1, 7-5 cu 
Rebecca Marino (Canada). Viitoarea adversară a Soranei este 
stângace şi a atins cea mai bună clasare a carierei în 2019 - 
locul 14 WTA.

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.

Când vor juca Simona Halep 
și Sorana Cîrstea! Organizatorii 

Australian Open au anunțat 
programul turului trei

Giedrius Arlauskis (33 de ani) s-a despărțit 
de saudiții de la Al Shabab după doar jumătate 
de an. Rămas liber de contract, CFR Cluj, fosta 
sa formație, este interesată de transferul său, 
însă goalkeeper-ul lituanian nu se grăbește să 
semneze.

Arlauskis nu s-a adaptat în Arabia Saudită, 
iar faptul că Al Shabab a 
dorit să "scape" de un 
străin pentru a-i face loc 
lui Ighalo, fostul atacant 
d e  l a  M a n c h e s t e r  
United, i-a picat ca o 
m ă n u ș ă  p o r t a r u l u i  
lituanian. Rămas fără 
echipă, goalkeeper-ul 
este dorit cu insistență 
de CFR Cluj, însă 
deocamdată nu i-a dat 
un răspuns campioanei 
en-titre.

Giedrius Arlauskis, 
dorit de fosta sa echipă, 
CFR Cluj

"E posibil (n.r. – transferul lui Arlauskis). 
Acum nu mai poţi să aduci decât jucători liberi 
de contract. E posibil să mai apară. Nu putem 
refuza jucători buni la echipă şi, dacă se va ivi 
ocazia, cu siguranţă vor mai apărea. E posibil 
cel puţin un transfer", a spus Marius Bilaşco.

Se pare că Giedrius Arlauskis ar avea și alte 
oferte din străinătate și nu se grăbește să ia o 
decizie. Ambițiile clujenilor în acest sezon sunt 
mari, gruparea din Gruia și-a propus al patrulea 
titlu consecutiv, iar portarul lituanian ar putea 
reprezenta o garanție din acest punct de 
vedere.

Arlauskis a fost unul 
dintre cei mai importanți 
oameni ai CFR-ului la 
u l t ime le  t re i  t i t lu r i  
cucerite, însă va avea o 
luptă dificilă pentru 
titularizare cu Cristi 
Bălgrădean, unul dintre 
cei mai buni portari 
români ai momentului, 
dacă va alege să se 
î n t o a r c ă  l a  C l u j .  
Lituanianul mai are două 
trofee de campion în 
Liga 1 în palmares, cu 
Un i rea  Urz icen i  ș i  
FCSB.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui 
Giedrius Arlauskis, potrivit Transfermarkt

107 meciuri, dintre care 58 fără gol primit, a 
bifat Arlauskis în tricoul lui CFR Cluj

23 de apariții pentru naționala Lituaniei a 
adunat portarul.

Un fost campion al României cu Dinamo, surprins
 de victoria ”câinilor” cu FCSB

CFR Cluj insistă pentru "repatrierea" lui Arlauskis: 
"Nu putem refuza jucători buni"
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