
În urma fenomenelor 
meteorologice care s-au 
abătut peste județul 
Teleorman, în special din 
cauza vântului puternic, 
p o m p i e r i i  m i l i t a r i  
teleormăneni au fost 
solicitați pe numărul unic 
pentru apeluri de urgență 
112 să intervină pentru 
degajarea mai multor 
a r b o r i  c ă z u ț i  p e  
carosabil, dar și a unui 
acoperiș.

Pe DN 52, între Alexandria și Furculești, un arbore a căzut pe carosabil 
blocând traficul rutier pe un sens.

(Continuare  în  pagina  2)

* Schema de ajutor de stat aferentă 
Submăsuri i  15.1 -  Plăț i  pentru 
angajamente de silvomediu dispune de 
o finanțare de 23.318.886 euro.

Agenția pentru Plăți și Intervenție în 
Agricultură anunță lansarea sesiunii 4 de 
depunere a Cererilor de sprijin pentru 
accesarea Schemei de ajutor de stat 
aferentă Măsurii 15 - „Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1 „Plăți 
pentru angajamente de silvomediu”, din cadrul PNDR 2014 – 2020. Schema de 
ajutor de stat contribuie la prioritatea Uniunii Europene în materie de dezvoltare 
rurală „Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor legate de 
agricultură și silvicultură”.

(Continuare  în  pagina  4)

Angajații Donau Chem au ajuns în pragul disperării. 
Cu salariile neprimite de 3 luni de zile, mulți dintre 
angajați au fost debranșați de la utilități. În lupta 
salariaților cu patronatul s-a implicat și președintele PNL 
Telorman, senatorul Eugen Pîrvulescu. Acesta a discutat 
personal cu administratorul judiciar al Donau Chem, și a 
fost asigurat că problemele se vor rezolva, iar combinatul 

de la Turnu Măgurele va fi redeschis.
”Nu agreez și nu accept astfel de nedreptăți din partea 

patronatelor. Zilele trecute am participat la Comisia de 
Dialog Social, împreună cu autoritățile județene, 
reprezentanți ai instituțiilor publice și reprezentanți ai 
salariaților de la “Donau Chem”. 

(Continuare  în  pagina  4)

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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Scandalul Donau Chem continuă! Senatoul 
Pîrvulescu se implică de partea salariaților

De la 1 martie, La APIA se pot depune 
proiecte pentru refacerea ecosistemelor, 

cu finanțare de 23.318.886 euro

Fonduri europene, viticultură 2021 

Proiectele pentru 
accesarea sprijinului
 financiar se depun la

 Direcțiile Agricole

Vijelia a creat pagube! Un acoperiș 
smuls și 7 arbori doborâți

Școlile 
militare 

de subofițeri își 
așteaptă candidații



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Pentru a deveni subofițeri în Armata 
României, doritorii sunt informați de către 
Centrul Militar Județean Teleorman că 4 școli 
militare, cu 20 de specializări, au pus la 
dispoziție anul acesta 591 de locuri .

Înscrierile se fac până la data de 29 aprilie 
2021, iar locurile scoase la concurs sunt 
următoarele:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I" din 
Piteşti (1 an): 373 de locuri:

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia" din 
localitatea Boboc, judeţul Buzău (1 an): 68 de 
locuri;

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia 
Informației și Apărare Cibernetică din Sibiu (1 
an): 102 locuri;

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi 
Subofiţeri de Logistică din Chitila, județul Ilfov 
(1 an): 48 de locuri.

Pentru detalii suplimentare accesați Planul 
de școlarizare: https://bit.ly/3rxYtCl

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

Candidații pentru armele „auto“, „geniu“ și 
„tancuri“ trebuie să posede permis de 
conducere auto valabil, categoria B și C, 
eliberat de către autoritățile române.

Pentru înscriere și parcurgerea procesului 
de selecție și admitere, trebuie contactat biroul 
informare-recrutare din cadrul Centrului militar 
județean Teleorman.

Înscrierile se pot face și online, iar 
personalul recrutor dă lămuriri cu privire la 
procedură, documente și adresa de e-mail.

Selecția și examinarea medicală se vor 

desfășura după ierarhizarea candidaților.
Selecția aptitudinală generală constă în 

parcurgerea următoarelor probe: psihologice- 
test de aptitudini și de personalitate; fizice 
(evaluarea capacității motrice)- traseu utilitar-
aplicativ, cu baremul 1 min și 45 sec. și 
alergare pe distanța de 2000 m, cu baremul de 
9 min. și 45 sec.; interviu de evaluare finală 
(pentru orientarea vocațională a candidaților).

Centrul zonal de selecție și orientare la 
care este arondat centrul nostru se află la 
Breaza.

Pentru anumite arme și specialități militare, 
candidații declarați „Admis” la selecția 
aptitudinală generală și la examinarea 
medicală, vor parcurge probe suplimentare 
medicale și/sau psihologice, astfel: candidații 
pentru locurile care presupun desfășurarea 
activităților aeronautice militare - la Institutul 
Național de Medicină Aeronautică și Spațială 
din București; candidații care optează pentru 
arme sau servicii și specialități militare pentru 
care este necesară deținerea/obținerea 
permisului/brevetului de conducere auto 
efectuează evaluarea psihologică a 
aptitudinilor speciale prin grija secțiilor 
psihologie operațională Bacău, București și 
S i b i u ,  l a  i n s t i t u ț i i l e  m i l i t a r e  d e  
învățământ/centrele zonale de selecție și 
orientare, după caz.

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, 
după aprobarea lor, pe site-urile unităților de 
învățământ și pot fi consultate la birourile 
informare-recrutare.

Cornelia RĂDULESCU

(urmare  din  pagina  1)
Pentru degajarea acestuia au acționat militari alexăndrineni 

cu drujbele din dotarea autospecialei de descarcerare.
Î n  m u n i c i p i u l  

Turnu Măgurele, un 
c o p a c  a  f o s t  
îndepărtat de pe 
c a r o s a b i l  d e  
pompierii turneni, fără 
a  f i  în tâmpinate  
probleme deosebite.

Pe DJ 612 A, între 
S a t u l  V e c h i  ș i  
Văcărești, pompierii 
militari roșioreni au 
in terven i t  pent ru  
d e g a j a r e a  u n u i  
arbore  căzut  pe 
carosabil, cu ajutorul 
unei autospeciale de 
descarcerare.

Pe DJ 504, între 
Alexandria și Lăceni, 
pompier i i  mi l i tar i  
a lexăndr ineni  au 
acționat pentru degajarea unui copac căzut pe carosabil, în jurul 
orei 03.00.

Pe strada 1907, din municipiul Turnu Măgurele, un acoperiș 
a fost luat de vântul puternic de pe un bloc de locuințe, însă fără 
a produce alte pagube materiale ori victime omenești. Pentru 
îndepărtarea elemnetelor de construcție a acționat un echipaj 
de pompieri.

Pe strada Progresului, din orașul Videle, un copac a căzut pe 
carosabil, blocând traficul rutier. Acesta a fost îndepărtat de 
pompierii Detașamentului Videle cu ajutorul drujbelor din 
dotarea autospecialelor de intervenție.

Pe DN 52, la ora 05.27, un alt arbore a fost doborât de vânt, 
participanții la traficul rutier solicitând intervenția pompierilor. 
Misiunea s-a derulat rapid și fără probleme deosebite.

Pe strada Traian, din municipiul Turnu Măgurele, a trunchi de 
copac a căzut pe carosabil, acesta fiind îndepărtat de salvatorii 
turneni.

Evoluția fenomenelor meteorologice este permanent 
monitorizată prin Centrul Operațional Județean din cadrul I.S.U. 
Teleorman, echipajele de pompieri fiind pregătite să intervină în 
sprijinul autorităților publice locale și populației din zonele 
posibil a fi afectate pentru limitarea și înlăturarea potențialelor 
efecte negative.

Conform meteorologilor, vântul va continua să bată cu viteze 
de 55-65 km/h. Așadar, fiți foarte atenți dacă vă deplasați în 
zone cu panouri publicitare, copaci sau stâlpi de electricitate 
care ar putea fi doborâți. Dacă este posibil, întrerupeți orice 
activitate în aer liber și adăpostiți-vă în locuințe sau în spații care 
să vă asigure protecția!

CLAUDIU DUMITRACHE

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

Vijelia a creat 
pagube! Un acoperiș 

smuls și 7 arbori doborâți

Școlile militare 
de subofițeri își așteaptă candidații

Ministrul mediului, Tanczos 
Barna, a anunțat joi că se 
lucrează la un program 
național prin care autoritățile 
publice locale să fie ajutate să 
înființeze centre de depozitare 
pentru deșeurile voluminoase. 

„Discutăm aici despre 
molozul din construcţ i i ,  
deşeurile din construcţii, 
vorbim despre mobil ier, 
despre textil, despre acele 
deşeuri care nu au voie să 
ajungă în deşeuri menajere”, a 
precizat ministrul mediului, 
într-o declarație de presă 
făcută la finalul unor discuții cu 
primarul general al Capitalei și 

cu primarii de sector sau 
reprezentanții acestora pe 
tema gestionării colectării 
gunoiului.

De asemenea, Tanczos 
Barna a spus că lansarea 
sistemului de garanţie - 
returnare (SGR) la nivel 
naţional va contribui foarte 
mult la eficientizarea colectării 
selective.

„Mă bucur extrem de mult 
că am putut să fac parte din 
această echipă care a generat 
un nou început în ceea ce 
p r i v e ş t e  v i z i u n e a  d e  
gestionare a deşeurilor din 
municipiul Bucureşti. Este un 

nou început pentru Capitală şi 
mă bucur să văd că la masă 
participă toate cele şase 
s e c t o a r e ,  P r i m ă r i a  
Municipiului Bucureşti şi că 
există gândire comună, că 
există coeziune şi există 
angajament pentru rezolvarea 
acestei probleme. În ceea ce 
priveşte Ministerul Mediului, 
n o i  v o m  c o n t r i b u i  l a  
eficientizarea acestui sistem 
prin lansarea sistemului SGR 
la nivel naţional. Cu siguranţă, 
acest sistem va contribui 
foarte mult la eficientizarea 
colectării selective”, a spus 
Tanczos Barna.

În toată țara vor fi create depozite pentru deșeuri 
voluminoase, anunță ministrul mediului
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Când fostul președinte Traian Băsescu a 
declarat public că nu suntem pregătiți pentru 
redeschiderea școlilor și s-ar putea să le 
închidem după o lună, nimeni nu prea l-a luat în 
seamă. Dar ce se întâmplă la numai câteva zile 
de la eveniment pare să-i dea dreptate.

Ministerul Educației a anunțat joi seara că 
244 de elevi și 329 de angajați au fost confirmați 
pozitiv din 8 februarie până în ziua respectivă. 
În comunicat se precizează că, având în vedere 
perioada de incubație, cazurile respective au la 
bază infectări din săptămâna premergătoare 
începerii cursurilor.

“Subliniem încă o dată că în sprijinul 
măsurilor de prevenire a răspândirii virusului 
SarsCov-2, sunt de o importanță majoră triajul 
ep idem io log i c ,  men ț i ne rea  cop i i l o r  
simptomatici la domiciliu și anunțarea 
medicului de familie”, a mai menționat 
Ministerul Educației în comunicat.

Despre testele rapide, esențiale în acest 
context, niciun cuvânt. Și asta pentru că 
ministrul Sorin Cîmpeanu a lămurit cum stă 
treaba încă de zilele trecute.

”Testele rapide au ajuns la DSP, pentru că la 
DSP trebuie să ajungă. În școli trebuie să 
ajungă testele în măsura în care există 
cabinete medicale în acele școli și aș vrea să vă 

spun că 18% din școlile din România au 
cabinete medicale. Nu e suficient să existe 
cabinet medical ci trebuie să existe și personal 
medical. Dacă nu există personal medical nu 
are cine să aplice testele și dacă nu are cine să 
aplice testele în școală atunci nu are de ce să 
ajungă testele în școală. Cred că este simplu. 
Numărul total maxim de medici care s-a întors 
în școală este de 788, școlile sunt 17.000. 
Raportul este mai mult decât trist, dar aceasta 
este realitatea.”

Iar această realitate nu face altceva decât să 
confirme ”premoniția” lui Băsescu și să inducă 
în perimetrul sistemului școlar o atmosferă 
apocaliptică. Dascălii nevaccinați se tem că s-
ar putea pricopsi cu Covid de la elevi, părinții se 
tem că pruncii s-ar putea molipsii de la dascăli, 
iar oficialitățile se tem că aceeași copii vor 
infecta familiile din care provin. 

Deocamdată incidența cumulată în rândul 
elevilor, în cele 4 zile, este mult mai mică decât 
în rândul populației generale. Va rămâne ea la 
fel și săptămâna viitoare? De răspunsul la 
această întrebare depinde prezența fizică în 
clasă în continuare sau revenirea la 
învățământul on-line.

Șt. B.

Marți seara, într-unul dintre cele 3 ceasuri rele, fostul 

ministru al Economiei, Virgil Popescu a scăpat porumbelul: 

două ministere din Guvernul Cîțu, Ministerul Energiei și 

Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri nu există. Din 

simplul motiv că nu au fost adoptate hotărârile de guvern 

pentru înființarea lor.

Bineînțeles că oalele se vor sparge în capul lui Cîțu, care 

este șeful Executivului, dar orice om de bun simț se 

întreabă ce a păzit ministrul Justiției, cel care a dat avizul 

de legalitate. A dormit sau e habarnist? Pentru că de 

câteva săptămâni Năsui și Popescu pilotează două entități 

care nu există.

Într-o țară normală, consecințele juridice și politice ale 

acestei gafe ar fi de o gravitate excepțională. Și nu 

trebuie să fi absolvit dreptul la Sorbona ca să-ți dai seama 

că din nimic, nimic se naște. Sau, dacă forțăm nota, nu poți 

țese pânză din razele lunii. În limbaj juridic, tot ce au 

semnat cei doi miniștri, dar și hotărârile și alte decizii 

adoptate de Executiv cu participarea celor doi miniștri, 

sunt nule de drept, inclusiv proiectele de lege și 

ordonanțele de urgență care trebuie să ajungă în 

Parlament, și chiar ștatele de salariu ale celor doi.

Dar consecințele juridice nu se opresc aici, pentru că 

toate actele care privesc cele două ministere și toate 

documentele semnate de cei doi sunt nule.

Dar cel mai grav este, în aceste zile, când se plămădește 

cu greu bugetul țării, faptul că propunerile făcute de cei 

doi miniștri sunt nule și, dacă s-ar aplica legea, aceasta ar 

atrage nulitatea întregului buget.

Singura speranță că vom evita acest coșmar este ca 

Virgil Popescu să nu fi fost bine informat sau că cineva, mai 

vigilent și mai profesionist decât ministrul Justiției, să-l fi 

tras pe Cîțu de mânecă.

Șt. B.

În bugetul pe anul 2021 sunt și câteva ministere care 

vor primi mai puțini bani decât anul trecut. Printre 

primele informații despre bugetul anului în curs, se află 

și informații despre sumele de bani pe care le vor primi 

ministerele. Despre cum primesc banii de la bugetul de 

stat, Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, altfel un 

politician destul de controversat în ultimul timp, afirmă 

că este nemulțumit de banii prmiți. Anul acesta 

ministerul Sănătății va primi 17 miliarde de lei. Din 

aceștia, 6 miliarde de lei merg la Casa de Sănătate 

pentru echilibrare.

În altă zonă, ministrul Economiei (USR) amenință că 

nu va vota bugetul. Sunt unele certuri între partidele 

aflate la guvernare, pentru că fiecare vrea să primească 

mai mult. Dar proiectul de buget anunță o serie de 

austerități care afectează milioane de români. O 

declarație spectaculoasă a făcut-o premierul Florin 

Cîțu, căruia amintindu-i-se despre creșterea pensiilor 

cu 8 % în acest an, după cum a promis, premierul a 

răspuns sec, că a fost o declarație de campanie 

electorală. Declarația premierului este destul de 

riscantă și va da multe arme Opoziției.

Pe de altă parte, este greu să gestionezi un minister 

cum este cel al Sănătății în vreme de pandemie, cu mai 

puțini bani, dar și alte ministere precum Economia, 

Educația, Transporturile, Agricultura sau chiar Cultele.

Se pune problema dacă vor exista discuții sau chiar 

rupturi în coaliția de guvernare, între PNL, USR-PLUS și 

UDMR.

Ioan DUMITRESCU

Nasol 
pentru Năsui și Popescu

Despre bani

Ministerul Finanțelor a 
publicat joi seară, pe site, 
proiectul de buget pentru anul 
2021. La o primă citire, reies 
câteva cifre cheie: proiectul 
este conturat pe o creștere 
economică de 4,3%, Produsul 
intern brut la 1.116,83 miliarde 
lei, iar deficitul proiectat este 
de 80 de miliarde de lei (7,16% 
din PIB). Astfel, în acest an, 
veniturile sunt estimate la 
364 ,9  m i l i a rde  de  l e i ,  
cheltuielile la 444,90 miliarde 
de lei.

P e n t r u  a n u l  2 0 2 1 ,  
investițiile sunt estimate la 
5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 
miliarde lei ca în anul 2020 
(când au fost de 53,08 miliarde 
de lei sau 5,10% din PIB), iar în 
anul  2024 acestea vor 
reprezenta 4,81% din PIB, o 
creştere de 6,1 miliarde de lei 
faţă de anul 2021, cu un vârf 
situat în anii 2020-2022.

Din totalul investițiilor, 32,1 
miliarde de lei vor fi din fonduri 
europene, restul de 29,3 
mil iarde lei  din fonduri  
naționale.

Cheltuielile de personal nu 
pot depăși 9,8% din PIB în 
2021 și 9,1% în 2022.

Așadar, în ceea ce privește 
situaţia macroeconomică, 
proiectul de buget este 
configurat pe un cadru 
economic cu o creştere 
economică de 4,3% prevăzută 
pentru anul 2021, cu un vârf în 
anul 2023 de 5% şi un ritm 
mediu anual de 4,9% pe întreg 
orizontul 2022-2024, mai mare 
comparativ cu cea estimată a fi 
înregistrată la nivelul ţărilor UE 
(4,2% la nivelul zonei euro şi 
4,1% pe total UE, estimată 
pentru anul 2021, conform 
prognozei de toamnă a UE).

În ceea ce priveşte deficitul 
ESA, planificarea bugetară pe 

anul 2021 şi estimările pe 
perioada 2022-2024 stabilesc 
soldul negativ la 8,23% din 
PIB, urmând ca acesta să 
ajungă în anul 2024 la 2,90% 
din PIB. Potrivit Ministerului 
Finanţelor, spre sfârşitul 
orizontului de prognoză, în 
anul 2024, deficitul se va 
încad ra  în  p reveder i l e  
regulamentelor europene, 
respectiv 2,9%.

Cele mai importante măsuri 
ale proiectului de buget pentru 
anul 2021

- menținerea cuantumului 
b r u t  a l  s a l a r i i l o r  d e  
b a z ă / s o l d e l o r  d e  
funcţie/salariilor de funcţie 
/indemnizaţiilor de încadrare 
lunară de care beneficiază 
personalul plătit din fonduri 
p u b l i c e ,  p r e c u m  ș i  a  
indemnizaț i i lor  a ferente 
funcțiilor de demnitate publică 
și funcțiilor asimilate acestora, 
prevăzute în anexa nr. IX la 
Legea-cadru nr. 153/2017, la 
nivelul acordat pentru luna 
decembrie 2020;

- menținerea în anul 2021 a 
cuan tumu lu i  sporu r i l o r,  
i n d e m n i z a ţ i i l o r ,  
compensaţiilor, primelor şi al 
ce lor la l te  e lemente a le 
sistemului de salarizare care 
fac parte, potrivit legii, din 
salariul brut lunar cel mult la 
nivelul cuantumului acordat 
pentru luna decembrie 2020, 
în măsura în care personalul 
ocupă aceeași funcție și își 
desfășoară activitatea în 
aceleași condiții;

- menținerea în anul 2021 a 
cuantumului indemnizației de 
hrană la nivelul stabilit pentru 
anul 2020;

- neacordarea de premii și a 
indemnizaţiei de vacanţă 
prevăzută de Legea-cadru nr. 
153/2017;

- compensarea orelor 
s u p l i m e n t a r e  p e n t r u  
personalul bugetar numai cu 
timp liber corespunzător;

- pentru polițiști și cadre 
m i l i t a r e  s e  m e n ț i n  
reg lementăr i le  d in  an i i  
a n t e r i o r i  c a r e  v i z e a z ă  
acordarea drepturilor salariale 
pentru activitatea desfășurată 
în zilele de sărbători legale;

- prelungirea folosir i i  
voucherelor de vacanță emise 
în anul 2019 și anul 2021 până 
la sfârșitul anului 2021 și 
suspendarea emiterii de 
vouchere de vacanță pentru 
anul 2021 de către autoritățile 
și instituțiile publice, astfel cum 
sunt definite la art. 2 alin. (1) 
pct. 30 din Legea nr. 500/2002, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) 
pct. 39 din Legea nr. 273/2006, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, indiferent de 
sistemul de finanţare şi de 
s u b o r d o n a r e ,  i n c l u s i v  
activităţile finanţate integral 
din venituri proprii, înfiinţate pe 
lângă instituţiile publice, 
precum și serviciile publice 
autonome de interes naţional, 
cu personalitate juridică, 
reglementate prin Legea 
nr.41/1994;

- studenții înmatriculați la 
forma de învățământ cu 
frecvență, în instituțiile de 
î n v ă ț ă m â n t  s u p e r i o r  
acreditate, în vârstă de până la 
26 de ani, beneficiază de tarif 
redus cu 50% pe mijloacele de 
transport local în comun, 
t ransportu l  intern auto,  
transport intern feroviar la 
toate categoriile de trenuri și 
naval. Studenții orfani sau 
proveniți din casele de copii 
beneficiază de gratuitate 
pentru aceste categorii de 
transport.

Se pare că realitatea îi dă dreptate
 lui Băsescu

Proiectul bugetului pentru anul 2021
 a fost publicat

Pamfletul din nou
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Întâlnirea a avut ca scop 

principal identificarea soluțiilor 
legale, astfel încât oamenii 
care muncesc de trei luni, fără 
să fie plătiți, să își primească 
salariile care li se cuvin.

În calitate de senator ales, 
am decis să mă implic în 
această problemă, pentru că 
nu agreez și nu accept astfel 
de nedreptăți din partea 
patronatelor care merg pe 
ideea că fiind vorba despre 
sectorul privat, pot face tot ce 
doresc.

Astăzi am luat legătura atât 
cu directorul de la „Donau 
C h e m ” ,  c â t  ș i  c u  
administratorul judiciar care 
se ocupă de combinatul de la 
Turnu Măgurele. 

Le-am solicitat să se 
deplaseze astăzi sau cel 
târziu mâine, în Alexandria, la 

sediul Prefecturii Teleorman, 
pentru a discuta despre 
soluțiile existente, în vederea 
achitării salariilor restante. 

Am primit asigurări că în 
urma întâlnirii pe care o vom 
avea, se va găsi o variantă, 
astfel încât conflictul de 
muncă generat de neplata 
drepturilor salariale să se 
încheie amiabil. 

Pe această cale, vreau să îi 
asigur pe toți salariații de la 
„Donau Chem” că nu voi 
renunța până când drepturile 
lor nu vor fi respectate, iar 
u l t e r i o r  v o i  a c ț i o n a  
instituțional, în vederea 
reglementării unor prevederi 
legale, astfel încât asemenea 
situații să nu mai fie”, spune 
senatorul PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu.

Potrivit acestuia, angajații 
au nevoie să își primească 

urgent drepturile salariale, 
neachitate de trei luni.

”Sunt oameni care au ajuns 
în pragul disperării, au fost 
debranșați de la utilități, în 
mijlocul iernii, și care, în acest 
moment, nu au alternativă 
pentru ziua de mâine.

Am discutat personal cu 
administratorul judiciar al 
Donau Chem, am fost asigurat 
că problemele se vor rezolva, 
iar combinatul de la Turnu 
Măgurele va fi redeschis.

M ă  v o i  i m p l i c a  î n  
continuare, folosind toate 
pârghiile legale, și nu voi 
renunța până când se va  
rezolva această problemă 
care afectează viața și 
s ă n ă t a t e a  a  s u t e  d e  
teleormăneni”, mai spune 
senatorul.

CLAUDIU DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Uniunea Europeană, prin programul care prevede măsuri 
de dezvoltare a viticulturii, aferent perioadei 2019-2023, 
acordă fermierilor și celorlați investitori sprijin financiar pentru 
proiectele prin care viticultorii vor să-și modernizeze 
plantațiile de viță de vie. Așadar, și în acest an se acordă 
viticultorilor sume de bani care să acopere în bună parte 
costurile pentru înființarea și dezvoltarea plantațiilor de viță 
de vie. 

Proiectele pentru accesarea fondurilor europene 
destinate viticultorilor se depun,  în primă fază, pentru 
avizare, la Direcțiile Agricole Județene, după care vor fi 
înaintate la APIA, în vederea finanțării. Deci, pentru a 
beneficia de fondurile necesare realizării unor asemenea 
investiții, fermierii și celelalte persoane interesate trebuie să 
depună la Direcția Agricolă Județeană planuri individuale de 
restructurare / reconversie, sesiunea fiind deschisă pe tot 
timpul anului. Planurile vor fi analizate și avizate de comisia 
formată din specialiști din cadrul Direcției Agricole județene și 
un reprezentant al Oficiului Național al Viei și Produselor 
Vitivinicole, după care vor fi înaintate la Centrul județean al 
Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), în 
vederea finanțării. 

Proiectele vor cuprinde măsuri privind restructurarea / 
reconversia unor suprafețe viticole, promovarea vinurilor, 
asigurarea recoltei de struguri, distilarea subproduselor și 
desigur sumele de bani necesare realizării unor astfel de 
investiții. 

Programele de restructurare / reconversie vizează 
exclusiv înființarea și modernizarea suprafețelor de viță de 
vie destinate producerii strugurilor pentru vinuri cu denumire 
de origine controlată și a vinurilor cu indicație geografică, din 
podgoriile și centrele viticole prevăzute de legislația națională 
în vigoare.

Dacă vor să beneficieze de susținere financiară din 
fondurile europene nerambursabile, viticultorii trebuie să 
depună proiectele într-un timp cât mai scurt, pentru a fi 
cuprinși în programul de finanțare. Sumele acordate sunt 
pentru : defrișarea, proiectarea, pregătirea terenului, 
plantarea, instalarea tutorilor și a sistemului de susținere 
pentru palisajul viței de vie, pentru care se acordă un sprijin 
financiar de 17.995 euro pe hectar. 

Pentru planurile în care defrișarea suprafețelor a fost 
efectuată anterior depunerii proiectelor finanțarea asigurată 
din fonduri europene nerambursabile este de 16.845 
euro/hectar. 

George ZAVERA

Scandalul Donau Chem continuă! 
Senatoul Pîrvulescu se implică de partea salariaților

De la 1 martie, La APIA se pot depune 
proiecte pentru refacerea ecosistemelor, 

cu finanțare de 23.318.886 euro
(urmare  din  pagina  1)
Alocarea financiară pentru sesiunea 4 / 

2021 este de 22.318.866 euro.
Cererile de sprijin financiar pentru schema 

de ajutor de stat pot fi depuse în perioada 1 
martie – 17 mai 2021, ora 16,00, cu 
posibilitatea depunerii până la data de 11 iunie 
2021, cu aplicarea de penalități de 1% pentru 
fiecare zi lucrătoare de întârziere la sumele de 
care beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în 
care cererea ar fi fost depusă până la termenul 
de 17 mai a.c. 

După avizarea dosarului tehnic de către 
Garda Forestieră, solicitanții pot depune la 

Centrele Județene ale APIA cererile de sprijin 
financiar însoțite de documentele specificate în 
Ghidul solicitantului. 

Solicitanții de sprijin financiar trebuie să 
îndeplinească toate condițiile prevăzute în 
schema de ajutor de stat, condiții detaliate în 
Ghidul solicitantului, precum și în Procedura 
operațională privind primirea, administrarea și 
selecția cererilor de sprijin, documente ce vor fi 
publicate pe site-ul APIA, secțiunea ”Măsuri de 
sprijin și IACS”, subsecțiunea ”Măsuri delegate 
din PNDR”.  

George ZAVERA 

I T M  Te l e o r m a n  v a  
desfășura o Acțiune de 
ver i f i care  a  respectăr i i  
p r e v e d e r i l o r  l e g a l e  d e  
securitate și sănătate în 
muncă în ceea ce privește 
m o d u l  d e  u t i l i z a r e  a  
echipamentelor de muncă și a 
tehnologiilor de exploatare în 
parchetele forestiere, inclusiv 
la transportul tehnologic al 
masei lemnoase pe drumurile 
forestiere

Pe parcursul trimestrelor I și 
IV ale anului 2021, în cadrul 
acțiunii de control derulată de 
Inspecț ia Munci i ,  I .T.M. 
Teleorman va desfășura 
acțiuni de verificare și control 
la toate tipurile de înteprinderi 
(mici, mijlocii şi mari, cu capital 
de stat, privat şi mixt), care 
efectuează act iv i tăţ i  de 
exploatare forestieră.

În activitățile desfășurate în 
cadrul sectoarelor de activitate 
silvicultură și exploatare 
fo res t i e ră  l uc ră to r i i  se  
confruntă, de cele mai multe 
ori, cu un mediu de muncă 
neprielnic, condiții de muncă 
dificile, cu factori de risc de 
accidentare cu consecințe 
mortale sau foarte grave.

Din anal iza dinamici i  
accidentelor  de muncă, 

înregistrate pe parcursul anilor 
2017-2020, a rezultat faptul că 
în aceste domenii de activitate 
numărul de accidente de 
muncă s-a menținut la un nivel 
ridicat și a crescut sensibil de 
la un an la altul, astfel:

în 2017 – 81 accidente de 
muncă din care 13 mortale;

- în 2018 – 85 accidente de 
muncă din care 15 mortale;

- în 2019 – 86 accidente de 

muncă din care 12 mortale;
- în 2020 (9 luni) s-au 

înregistrat deja 62 accidente 
de muncă din care 13 mortale.

Obiectivele acestei acțiuni 
sunt: diminuarea consecinţelor 
sociale şi economice negative 
care derivă din nerespectarea 
prevederilor legale de către 
angajatorii care efectuează 
activităţi  de exploatare 

forestieră, precum și activități 
de transport tehnologic al 
masei lemnoase pe drumurile 
forestiere; creşterea  gradului  
de   conş t ien t i za re   a   
angajatorilor  şi  a  lucrătorilor 
din domeniul de activitate 
exploatare forestieră în ceea 
ce pr iveşte necesi tatea 
respectării prevederilor legale 
referitoare la sănătatea şi 
securitatea în muncă și luarea 

tuturor măsurilor necesare în 
v e d e r e a  p r e v e n i r i i  
accidentelor  de muncă; 
eliminarea  neconformităţilor  
constatate  în  domeniul  
securităţii  şi  sănătăţii  în  
muncă  în  activitățile specifice 
ale societăților comerciale din 
d o m e n i u l  e x p l o a t ă r i l o r  
forestiere.

Cornelia RĂDULESCU

ITM Teleorman: Acțiune de verificare

Energia electrică, transportul aerian şi uleiul comestibil s-au 
scumpit cel mai mult în luna ianuarie, faţă de luna anterioară, în 
timp ce singura scădere de preţ s-a consemnat la mierea de 
albine.

Conform INS, energia electrică s-a scumpit cu 18,38% în 
ianuarie faţă de luna anterioară şi cu 17,40% faţă de aceeaşi 
lună a a anului trecut în timp ce preţul uleiului comestibil a urcat 
cu 2,66% comparativ cu luna anterioară şi cu 10,10% raportat 
la ianuarie 2020.

Singurul produs care s-a ieftinit în ianuarie faţă de luna 
anterioară este mierea de albine, cu 0,06% iar comparativ cu 
aceeaşi lună a anului trecut, în ianuarie s-au ieftinit cartofii cu 
28,73%.

Pe segmentul mărfurilor nealimentare, în ianuarie faţă de 
luna decembrie nu există ieftiniri. Comparativ cu aceeaşi lună a 
anului trecut, în ianuarie s-au ieftinit combustibilii cu 2,98%, 
gazele cu 2,18%, precum şi energia termică, cu 0,2%. Tutunul 
şi ţigările s-au scumpit cu 7,07% în ianuarie 2021 faţă de 
aceeaşi lună a anului trecut.

Datele INS mai arată că preţurile serviciilor de transport 
aerian au urcat 6,47% în ianuarie 2021 comparativ cu luna 
anterioară. De altfel, în prima lună a acestui an nu există ieftiniri 
ale serviciilor faţă de luna anterioară. Singura scădere de preţ, 
de 22,09%, este înregistrată tot de serviciile de transport 
aerian, dar faţă de aceeaşi lună a anului trecut.

Rata anuală a inflaţiei a urcat la 2,99% în luna ianuarie a 
acestui an, de la 2,1% în decembrie, în condiţiile în care 
mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,25%, mărfurile 
alimentare cu 2,88% iar serviciile cu 2,51%.

Fonduri europene, viticultură 2021 

Proiectele pentru accesarea 
sprijinului financiar se depun 

la Direcțiile Agricole

Energia electrică, 
transportul aerian şi uleiul

 comestibil s-au scumpit cel mai 
mult în luna ianuarie
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Pe măsură ce variante noi și mai transmisibile 
ale coronavirusului continuă să apară, experții 
spun că a venit momentul să luăm în considerare 
purtarea unor măști de protecție mai bune.

Oamenii de știință au căzut de acord în urmă 
cu ceva timp că modul principal de răspândire a 
virusului SARS-CoV-2 este prin aer, iar tot mai 
multe dovezi arată că mici picături respiratorii de 
pe urma respirației normale și a vorbitului, care se 
pot deplasa de distanțe de câțiva metri, sunt 
modul comun de transmitere a infecției.

Mai mult, noi variante ale virusului apar, 
precum B.1.1.7, acestea fiind capabile să 
cauzeze forme simptomatice ale bolii cu mai 
puțină încărcătură virală față de tulpina mai 
comună.

La începutul pandemiei de COVID-19, atunci 
când autoritățile recomandau purtarea măștilor, 
cele profesionale erau extrem de puține, iar 
publicul a fost sfătuit să folosească alternative 

improvizate, precum măștile confecționate din 
tricouri sau eșarfe. Însă, astfel de măști nu sunt 
deloc ideale.

„Cât de bine funcționează o mască depinde de 
două lucruri: cât de bine filtrează și cât de bine se 
potrivește pe fața purtătorului”, a spus Linsey 
Marr, profesor la Universitatea de Stat și Institutul 
Politehnic Virginia, din SUA, care studiază 
transmiterea prin aer a bolilor.

„O filtrare bună înlătură cât mai multe particule, 
iar o potrivire adecvată înseamnă că nu există 
scurgeri în jurul marginilor, locuri prin care aerul și 
virusurile pot trece”, a precizat Marr, adăugând că 
până și un spațiu mic poate duce la o reducere cu 
50% a eficienței unei măști.

Cele mai bune materiale pentru blocarea 
particulelor mici includ polipropilena nețesută, 
care este folosită la producerea măștilor N95, 
celor chirurgicale și a filtrelor HEPA folosite la 
aeronave. În rândul materialelor textile, cea mai 
bună alegere este bumbacul, a mai spus Marr.

„Dacă porți o mască de pânză, încearcă să 
alegi una cu straturi multiple, ideală fiind una care 
are un mic buzunar în care poate fi introdus un 
material pentru filtrare. Sau ai putea să porți două 
măști, una chirurgicală și una de pânză pe 
deasupra”, a explicat Marr.

Măștile chirurgicale sunt făcute din material 
care filtrează particulele foarte bine, însă acestea 
au tendința să fie destul de largi, așa că 
adăugarea unei măști de pânză pe deasupra 
reduce scurgerile de aer.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Dacă mulți nu au crezut în acest proiect și au fost 

reticenți refuzând participarea,  iată că într-un timp 

deosebit de scurt a ieșit de sub tipar Antologia de versuri 

„IUBITE POTECI”, Sibiu-Hermannstadt 2021. Pot să 

spun că acest proiect s-a născut întâmplător ca niște 

stropi de rouă în zorii unei dimineți însorite de vară. 

Precum un vulcan care erupe din prea multă acumulare de 

energie,  din iubire pentru unii și dor de copilărie și țară 

pentru alții. Așa că ne-am adunat o mână de autori; 

Cristina Petre – Tulcea, Lili Blejan, Alexandria-

Teleorman, Manuela Cecilia Durnevici – Germania, Mirela 

Onea – Spania și subsemnatul care, risipiți prin toată 

lumea ne publicam creațiile pe Social Media și împreună 

am încredințat tiparului o poezie clară, liberă și 

curgătoare ca un izvor de cristal ce șerpuiește prin 

sufletele noastre uneori greu încercate de viață. O poezie 

de cele mai multe ori simplă de ani duruți, dar plină de 

Lumină tămăduitoare. Antologia de față trebuie citită 

fără pauze de gândire sub așternutul de stele ce 

luminează secvențial iubite poteci. Mirela Onea – 

Germania: Iubire... / Pastel de sentimente, / Comoară 

nestemată, / Ecoul dorințelor, / Dezlănțuirea trupului, / 

Portret nud. // Iubire... / Plenitudine interioară, / 

Universul sentimentelor, / Setea dorințelor trupesști, / 

Îți creezi lăcașul în abisul inimii, / Promițând jurăminte / 

Dragostei eterne. // Iubire... / Apogeul plăcerii /  Ce 

zgâlțâi / sentimentele, / Atât de profundă ești, / Clipă a 

trăirii senzuale / Te împlânți în veşmintele epidermei / Cu 

atâta eleganță. (Pastel de sentimente). Cristina Petre – 

Tulcea: Mi-e sufletul oglindă spartă, / Mii de cioburi, 

reflectă lumini şi umbre, / Se înlănțuie şi dansează 

sălbatic ca ielele, / Ucigându-mi liniştea... //  Abisuri şi 

speranțe frânte, / Zornăit de lanțuri ude,  / Scăntei ce 

trăiesc doar o clipă şi pier... /  Cât mi-e de dor, de cântecul 

inorogului alb… (Mi-e sufletul oglindă spartă). Lili Blejan – 

Alexandria, Teleorman: O, legământ plăpând! / Ai cules 

roade din lacrimi și cuvânt... / Privirea ți-a fost aspră, / 

Chipul înflorit cu sunet / Din marmură și granit. / O, 

legământ din flori! /Ai cules macii din plânsul văilor... / Și-

ai scuturat nenoroc în tipare de foc. / O, legământ... De 

mult nu-mi ești avânt, / Cununa cu dor se revarsă în 

pămătuf / de gânduri, taine și cuvânt… (Legământ). 

Manuela Cecilia Durnevici – Germania: Să vorbim de timp, 

De care timp? / De timpul trecut în care învățam să 

vorbim, / Sau să ne däm pe bicicletă? / Sau de timpul 

anilor de școală? / Da... A trecut, de timpul nopților, / Da... 

A nopților pierdute ca studenți? / Sau de timpul când ne-

am îndrăgostit? / Un timp trecut plin cu speranțe, planuri, 

/ Dar... Mä întreb câte am realizat / Din acel timp? Dar... 

Mai conteazä? / A trecut, da a zburat... / Și parcă în timp 

a-ți fost îndrăgostiți, / O da, o căsnicie reușită sau mai 

puțin / Dar ce contează ?... A trecut… / Din acel timp avem 

urmași, copii frumoși, / Oare în timpul prezent am reușit / 

Să ne învățăm copii ce e timpul? / Eu cred că nu, nici noi nu 

realizăm / Că ne-am trezit bătrâni... Of, ce păcat!/ (Zbor 

de ani). Mihail Tănase – Alexandria, Teleorman: Când îţi 

spun că te iubesc / îmi replici râzând:  / „hmm!, Uite, a 

început să plouă!”… // Privesc în octombrie - / într-

adevăr, chiar plouă!… / Naiv pun replica ta / pe seama 

toamnei, / apoi îți caut privirea... / Tu, închizi ochii  / și-mi 

spui că nu vrei  / să-ți citesc visele / care m-ar putea 

răni…/ (Luptă cu sentimente).

Mihail TĂNASE

Apariție editorială

„Iubite poteci”, antologia 
poeților de pretutindeni

M i n i s t r u l  e d u c a ț i e i  
recunoaște că perspectiva 
apropierii examenelor nu i-a 
făcut pe elevii claselor a XII-a 
să-și dorească să revină în 
bănci, deși acesta a fost unul 
dintre argumentele pentru care 
în scenariul galben în care se 
află unele localități, inclusiv 
Bucureștiul, orele cu prezență 
fizică în școli se organizează, în 
afară de cazul școlarilor mici, 
pentru elevii claselor a VIII-a și a 
XII-a, respectiv a XIII-a.

„Semnalele pe care le avem 
sunt pozitive cu privire la 
a t i t u d i n e a  c a d r e l o r  
d idac t ice ,  odată  cu  
reluarea procesului de 
învățământ cu prezență 
fizică. Sigur, avem și acea 
situație, a elevilor de clasa 
a XII-a, am discutat cu 
multe cadre didactice, 
sunt puțin dezamăgite de 
prezența mult mai slabă 
decât cea înregistrată în 
învățământul primar și în 
grădinițe”, a declarat Sorin 
Cîmpeanu, joi seara, la Digi24.

Ministrul are și o explicație 
pentru succesul mai redus pe 
care reînceperea școlii cu 
prezență fizică l-a avut în rândul 
elevilor mari: „Sunt deja în 
perioada de pregătire pentru 
examenul de bacalaureat, cei de 
clasa a XII-a și-au format deja, 
au o altă atitudine față de 
societate, față de tehnologie, 
probabil că și-au format deja 
reflexul de învățare online mai 
repede decât cei mici, pentru că 
la cei mici predarea online este 
mult mai dificil de imaginat, și se 

pregătesc pentru examenul de 
bacalaureat. Presupun”, a spus 
ministrul educației.

Mulți elevi de clasa a XII-a au 
cerut să facă în continuare 
cursuri online, invocând fie 
motive medicale personale, fie 
faptul că își pun în pericol rudele 
vulnerabile cu care locuiesc.

Pe de altă parte, ministrul 
spune că va exista o schimbare 
de „trend” în sistemul educației 
românești, o stopare a declinului 
ei, pentru a veni în întâmpinarea 
așteptărilor societății și pentru a 
recupera din pierderea de viteză 

a școli i  față de evoluția 
tehnologică, pusă în evidență de 
pandemie.

Aceasta prespune inclusiv 
pregătirea tuturor cadrelor 
didactice în vederea digitalizării 
educației, a menționat ministrul, 
subliniind că acum există 
o p o r t u n i t a t e a  f o n d u r i l o r  
europene și a celor care vor veni 
prin Programul Naționale de 
Redresare și Reziliență.

Dacă va fi nevoie de mai mulți 
profesori, vor fi mai mulți 
profesori, important este să 
beneficieze de o formare 
adecvată și adaptată, spune 

ministrul.
Sorin Cîmpeanu nu a exclus 

nici schimbarea „filosofiei 
e x a m e n e l o r ” ,  p e n t r u  
„asigurarea relevanței”.

„E vorba de examene care să 
deschidă rute de evoluție 
educațională mai diverse decât 
sunt acum, diversificate. Asta 
implică și o schimbare a 
evoluției de examen. Nu mă 
refer doar la examenul de 
bacalaureat, mă refer și la 
e x a m e n e l e  d e  e v a l u a r e  
națională, de exemplu. Dar toate 
aceste schimbări trebuie făcute 

în urma unor consultări 
largi, cu elevi, părinți, 
angajatori și mai cu 
seamă cu forțe politice 
care să agreeze această 
schimbare, pentru ca 
această schimbare, odată 
acceptată la nivel general, 
să nu fie modificată odată 
cu schimbările politice 
foarte frecvente din 
România și nu numai”, a 

punctat ministrul educației.
Diversificarea va însemna și 

o modificare a panopliei de 
competențe pe care să le aibă 
copiii, atunci când trec de 
diverse etape ale educației, și 
care să fie adecvate cerințelor 
s o c i e t ă ț i i ,  c e r i n ț e l o r  
a n g a j a t o r i l o r .  „ P r o f i l u l  
absolventului de liceu, de 
exemplu, trebuie real izat 
împreună cu angajator i i .  
Angajatori în sensul larg al 
cuvântului, în sensul mediului 
socio-economic”, a precizat 
Sorin Cîmpeanu.

Experții spun că trebuie să purtăm
 măști mai bune pentru a ne proteja de noile

 variante de COVID-19

Ministrul educației: Prezența la școală a
 elevilor de clasa a XII-a este mult mai slabă
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Descoperirea unei „mumii de noroi” rare din Egiptul antic i-a 
luat prin surprindere pe arheologi, care nu se așteptau să 
găsească un mort împachetat într-o carapace de noroi întărit.

Carapacea din noroi este o descoperire fără precedent ce 
dezvăluit un „tratament mortuar care nu a mai fost documentat 
până acum în arheologia egipteană”, au scris cercetătorii într-
un studiu publicat online în jurnalul PLOS One.

Este posibil ca „învelișul 
din noroi” să fi fost folosit 
pentru a stabiliza mumia 
după ce a fost deteriorată, 
însă noroiul ar fi putut fi 
menit să imite practicile 
folosite de membrii de elită 
ai societății, care uneori 
e r a u  m u m i f i c a ț i  c u  
materiale pe bază de rășină 
importate în timpul unei perioade aproape 350 de ani, de la 
sfârșitul Noului Regat Egiptean până la dinastia a 21-a (din 
1294 î.Hr. până în 945 î.Hr.).

 „Noroiul este un material mult mai accesibil”, a explicat 
Karin Sowada, cercetător principal de la Departamentul pentru 
Istorie și Arheologie al Universității Macquarie din Sydney, 
Australia.

Teaca din noroi nu este singura ciudățenie descoperită de 
cercetători. Mumia, care datează din anul 1207 î.Hr., a fost 
deteriorate după deces și a fost chiar introdusă în sicriul greșit 
care era, de fapt, menit pentru o femeie care a murit mai recent, 
au descoperit oamenii de știință.

La fel ca multe alte mumii egiptene, „mumia din noroi” și 
sicriul său au fost cumpărate în anii 1800 de către un 
colecționar din Occident. În cazul de față, Sir Charles 
Nicholson, un politician anglo-australian a adus mumia în 
Australia.

O nevasta carcotasa isi acuza sotul de lasitate:

- Daca-ar fi acum razboi, tu, ca un las, ai ramane acasa cu 

mine...

- Ti se pare ca a ramane acasa cu tine nu este o dovada de 

curaj?

***

- Vreau să divortez, domnule avocat.

- Si care e motivul, doamnă?

- Nu mi-a fost credincios.

- Adică?

- Adică mi-am dat seama că nu e tatăl copilului meu.

Pastila de râs

Un asteroid masiv va 
trece pe lângă Pământ luna 
viitoare. Oficiali i NASA 
afirmă că, deși va fi cel mai 
mare și cel mai rapid asteroid 
care va zbura pe lângă 
planeta noastră în acest an, 
nu există motive să intrăm în 
panică.

Numită oficial 231937 
(2001 FO32), roca spațială 
are un diametru aproximativ 
între 0,8 – 1,7 km și va ajunge 
la o distanță de 2 milioane de 
kilometri de Pământ în 21 
mar t ie ,  la  18 :03  (o ra  
României). Se va apropia 
suficient de mult și este 
destul de mare pentru a 
putea fi clasificat drept 
„potențial periculos”, potrivit 
normelor publicate de Jet 
Propulsion Laboratory de la 
NASA.

U n  a s t e r o i d  e s t e  
desemnat ca „potențial 
periculos” atunci când orbita 
sa se intersectează cu cea a 
Pământului la o distanță de 
cel mult 7,5 milioane de km și 
are un diametru mai mare de 
140 de metri, conform 
Centrului pentru Studierea 
Obiectelor din Apropierea 
Pământului (CNEOS) al 
NASA.

Asteroizii mici trec printre 
Pământ și Lună de mai multe 
ori pe lună, iar fragmentele 

lor intră și se destramă în 
a tmos fe ra  Pămân tu lu i  
aproape zilnic.

Telescoapele din New 
Mexico, care fac parte din 
programul Lincoln Near-
Earth Asteroid Research 
(LINEAR), un program al 
Laboratorului Lincoln MIT 
finanțat de Forțele Aeriene 
ale SUA și NASA, au detectat 
pentru prima dată asteroidul 
în 23 martie 2001, potrivit 
EarthSky.

D e  a t u n c i  a  f o s t  
monitorizat de observatoare, 
iar oamenii de știință au 
folosit informațiile primite 

pentru a calcula orbita 
asteroidului și pentru a 
determina cât de aproape se 
va apropia roca spațială de 
Pământ atunci când va 
atinge o viteză de 124.000 
km/oră.

Niciun asteroid cunoscut 
n u  p r e z i n t ă  u n  r i s c  
semnificativ pentru Pământ 
în următorii 100 de ani. Cea 
ma i  mare  amen in ța re  
cunoscută în prezent este un 
alt asteroid numit (410777) 

2009 FD, care are o șansă de 
1 din 714 (mai puțin de 0,2%) 
de a lovi Pământul în 2185, 
potrivit NASA.

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

Anunțul din ziarul Mara nr. 3617 din 4 februarie 2021, în care se anunța susținerea unui 
concurs pentru ocuparea postului de muncitor la Primăria Bogdana, se amână până la o dată 
care va fi anunțată în termenul legal și în condițiile prevăzute de HGR nr. 286/2011, cu 
modificările și completările ulterioare.

Anunţ

privind decizia etapei de încadrare
COMUNA CRANGENI , titular al proiectului ,,Modernizare drumuri de interes local in 

comuna Crangeni, satele Crangeni si Balta Sarata, judetul Teleorman- Etapa 2, L=3805 
m'' anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului   
pentru proiectul ,,Modernizare drumuri de interes local in comuna Crangeni, satele 

Crangeni si Balta Sarata, judetul Teleorman- Etapa 2, L=3805 m'' propus a fi amplasat în 
comuna Crangeni, satele Crangeni si Balta Sarata, judetul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman din municipiul Alexandria, str.Dunării nr.1, judetul Teleorman de luni până joi 
între orele 800-1630 si vineri între orele 800-1400 , precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmtr.anpm.ro 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public
Turnul Eiffel a fost angajat in cea mai complexa renovare din 

istoria sa de 130 de ani, in perspectiva Jocurilor Olimpice de la 
Paris din 2024.

Nu numai ca cele 19 de straturi de vopsea anterioare vor fi 
indepartate, dar monumentul parizian va pierde si culoarea 
maronie pe care o are din 1968.

Aceasta va fi inlocuita cu o nuanta de galben, cu tenta aurie, 
pe care chiar Gustave Eiffel si-a dorit-o pentru monumentul 
sau.

Lucrarea de renovare a turnului de 324 de metri, cu cele 
18.000 de piese metalice unite de 2,5 milioane de nituri, este 
ampla si costisitoare ajungand la aproximativ 50 de milioane de 
euro.

Turnul Eiffel primeste un nou strat de vopsea la fiecare 
sapte ani, atat pentru protejarea structurii sale metalice de 
vant, ploaie, soare si poluare, cat si pentru mentinerea 
aspectului sau.

Lucrarile actuale au inceput in 2019 si urmeaza sa fie 
finalizate pana in 2022.

Turnul Eiffel va juca un rol important in cadrul Jocurilor 
Olimpice de vara de la Paris 2024.

El a fost inaugurat in anul 1889, cu ocazia Expozitiei 
Universale de la Paris, care a marcat 100 de ani de la Revolutia 
Franceza. Acesta a fost realizat dupa o tehnologie inventata in 
Romania de inginerul Gheorghe Panculescu.

Un asteroid de mari dimensiuni
 se va apropia de Terra în mare viteză

O mumie antică înfășurată
 într-un cocon nemaivăzut până

 acum, descoperită de
 arheologi

Francezii schimbă culoarea
 Turnului Eiffel după 50 de ani



1571: A murit Benvenuto 

Cellini, sculptor, gravor și 

scriitor florentin (n. 1500).

1785: A murit Crișan, unul 

dintre conducătorii Revoluției de 

la 1784 din Transilvania (n. 1733).

1853: Medicul și ortopedul 

Charles Gabriel Pravaz a inventat 

seringa.

1877: A murit Costache 

Caragiale, actor, regizor și 

dramaturg român (n. 1815).

1883:  A murit  Richard 

Wagner, compozitor german (n. 

1813).

1895: A fost brevetat Cinematograful Lumiere, aparat de 

filmat, de proiecție și de copiat, realizat de frații Louis și 

Auguste Lumiere. Prima proiecție publică comercială a avut 

loc la 28 decembrie 1895, la Paris.

1903: S-a născut Gheorghe Manu, fizician român (d. 1961).

1910: S-a născut William Bradford Shockley, fizician 

american de origine britanică, laureat al Premiului Nobel (d. 

1989).

1922: S-a născut Horia Căciulescu, actor român de teatru 

și film (d. 1989).
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07:00 Tezaur folcloric 08:00 Toate 
pânzele sus! 09:00 Eu pot! 10:00 
Vreau să fiu sănătos 11:00 Levintza 
prezintă 11:30 1, 2, 3 şi afli tot ce vrei! 
12:00 Petmania 13:00 Ediţie 
specială 13:15 Exclusiv în România 
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui 
15:30 Cooltura 16:00 Lumea azi 
16:30 Banii tăi 17:00 Lăutarii altfel 
18:50 Teleenciclopedia 20:00 
Telejurnal 21:10 Dacii 23:10 Graniţa 
morţii 01:00 Dosarele extratereştrilor

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 13 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 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, 
d a r  c o n j u n c t u r a  
actuala nu va ajuta. 
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 10:00 
Adventures of Rufus: The 
Fantastic Pet 11:45 Șef, și puțin 
mai mult! 14:00 Imperiul leilor 
16:15 Românii au talent 19:00 
Ştirile Pro Tv - Sport ● Vremea 
20:00 Jumanji: Aventură în junglă 
22:15 Triple 9: Codul străzii 00:30 
Profu' 01:30 Pe bune?! 02:30 Las 
fierbinți 04:30 Adventures of 
Rufus: The Fantastic Pet

07:00 Observator 09:15 
Cartea Junglei 2 11:00 Adela 
13:00 Observator 13:45 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:00 Te cunosc de 
undeva - sezon nou 23:15 
Misiune: Imposibilă 01:30 
Observator 02:45 Asia Express - 
Drumul comorilor - (re-run) 06:00 
Observator - Sport/Meteo

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

07:00 Camera de râs 09:00 
Castelul din Carpați 11:00 
Sănătate cu stil 11:30 Detectiv 
cu greutate: Ucigasul din Miami 
14:00 Roșcovanul 16:00 Alege 
rețeta națională 18:00 Focus 
18 19:30 Flash monden 20:00 
Pe aripile vulturilor 22:30 
Lumea de dincolo 01:00 Pe 
aripile vulturilor 03:15 Lumea 
de dincolo

08:30 O reţetă letală: 
misterul budincii de prune 
10:15 La bloc 12:15 Dragoste 
cu bucluc 14:30 Un bacșis de 2 
milioane de dolari 16:30 Ultima 
călătorie: Goana după adevăr 
18:15 La bloc 20:30 Now You 
See Me: Jaful perfect 22:45 
Razbunarea 00:45 Luptatorul 
cu dinamită 02:45 Now You See 
Me: Jaful perfect 04:30 La bloc

07:30 România…în bucate 
08:00 Strop şi balonaş 09:00 
MotorVlog 09:30 Generaţia Fit 
10:00 Mic dejun cu un campion 
11:00 D'ale lu' Mitică 12:00 
Descălecaţi în Carpaţi 12:30 Cap 
compas 13:00 Gala Umorului 15:00 
Femei de 10, bărbați de 10 17:00 
Fraţi de viţă 17:30 MotorVlog 18:00 
Zile cu stil 19:00 Telejurnal 20:10 O 
lume de secrete 21:54 Hotel 
imperial 23:00 Distractiile lui 
Cazacu 23:35 Zile cu stil

07:50 Un plan perfect 09:35 
Elliot: O poveste de Crăciun 
11:00 Legenda lui Zorro 13:05 
Poartă- te ca o doamnă,  
gândește ca un bărbat 15:00 
Umbre întunecate 16:50 O 
fami l ie 18:10 Malef icent:  
Suverana Răului 20:00 După ce 
ne-am întâlnit 21:45 Aquaman 
00:05 Aşteptându-i pe barbari 
01:55 Extrem de pervers, șocant 
de violent și diabolic
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 
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Simona Halep, numărul doi mondial, s-a 
calificat în optimile de finală ale turneului 
Australian Open, primul de Grand Slam al 
anului, vineri, după ce a dispus cu 6-1, 6-3 de 
rusoaica Veronika Kudermetova, cap de serie 
numărul 32.

Tenis
Campioana noastră a oferit primele reacţii 

după victoria de azi chiar pe teren. În optimi, 
Simo o poate întâlni pe Iga Swiatek, cea care a 
spulberat-o anul trecut, la Roland Garros.

"E mereu dificil să joci primul meci cu cineva. 
Cred că serviciul m-a ajutat foarte mult azi. Mi-
am îmbunătăţit foarte mult serviciul, am muncit 
mult la asta în presezon.

Terenul e foarte rapid, nu e uşor pentru 
mine, trebuie să blochez de multe ori lovituri de 
forţă. E o mare provocare să joc cu Iga Swiatek, 
m-a zdrobit la Roland Garros. Va trebui să joc 
bine, dar sunt încrezătoare şi mă simt bine.", a 
declarat Simona Halep.

În faza următoare, sportiva noastră o va 
întâlni pe învingătoarea dintre Iga Swiatek 
(Polonia, 17 WTA) şi Fiona Ferro (Franţa, 46 

WTA).
Simona Halep nu s-a întâlnit niciodată cu 

Fiona Ferro (23 de ani), în circuitul WTA. În 
schimb, pe Iga Swiatek a înfruntat-o în două 
rânduri, de fiecare dată la Roland Garros.

Simona Halep (29 de ani) a fost eliminată de 
Iga Swiatek (19 ani) de la Roland Garros 2020, 
în optimile competiției, scor 1-6, 2-6.

Scorul în duelurile Simona Halep - Iga 
Swiatek este 1-1. Sportiva noastră şi-a 
spulberat adversara tot la Roland Garros, în 
2019.

SPORT

Sorana Cîrstea (30 de ani, 68 WTA) a fost eliminată azi 
din turul al treilea de la Australian Open, după 2-6, 4-6 cu 
cehoaica Marketa Vondrousova (20 WTA), dar prin 
evoluția de la Melbourne eleva lui Adrian Cruciat a 
demonstrat că deține capacitatea să mai urce în ierarhia 
WTA și să mai producă rezultate mari. 

Sorana Cîrstea, la finalul partidei cu Vondrousova / 
Foto: Profimedia 

După 14 zile de izolare într-o cameră de hotel din 
Melbourne, Sorana Cîrstea a reușit și din punct de vedere 
fizic să reziste cu brio ritmului de la Australian Open, semn 
că decurge perfect colaborarea cu Teo Cercel, unul dintre 
cei mai buni specialiști din tenisul românesc, fost 
preparator fizic al Simonei Halep.

85 de minute a durat meciul Sorana Cîrstea - Marketa 
Vondrousova 2-6, 4-6

Sorana Cîrstea, 38 de erori neforțate
Victoria mare obținută în fața Petrei Kvitova în turul al 

doilea nu a mai fost însă dublată de un nou succes azi, 
împotriva altei reprezentante a Cehiei, mai ales din cauza 
numărului mare de erori neforțate, deși Cîrstea a arătat în 
multe perioade ale meciului că o poate pune în dificultate 
pe Vondrousova. 

Sori a jucat de multe ori o carte de totul sau nimic, iar 
până la final a comis 38 de greșeli neforțate în doar 18 
game-uri, față de cele doar 19 ale adversarei sale. Din 
punct de vedere al loviturilor direct câștigătoare, situația a 
fost echilibrată 20-19 pentru Vondrousova. 

Sorana Cîrstea - Marketa Vondrousova | Un meci în 
care eleva lui Cruciat și-a ridicat nivelul în actul secund

Sfertfinalistă la Roland Garros 2009, Cîrstea a început 
bine, a condus cu 2-1, însă în runda inaugurală, însă nu a 
reușit să mai gestioneze chiar schimburile intense de mingi 
în care părea că deține controlul. Cehoaica în vârstă de 21 
de ani, finalistă la RG 2019, a preluat inițiativa și a închis 
rapid primul set, scor 6-2. 

Cu lovituri mai precise și cu o mișcare mai bună pe linia 
de fund a terenului, Cîrstea a părut în actul secund că i-a 
citit jocul cehoaicei, după ce a revenit de la 1-3, la 4-4. 
Vondrousova a făcut însă break, 4-5, și și-a valorificat 
ulterior serviciul.

Sorana Cîrstea va primi un cec de 215.000 dolari 
australieni şi 130 de puncte WTA.

5.828.599 de dolari este suma câștigată din tenis de 
Sorana Cîrstea

455 de victori și 340 de înfrângeri a înregistrat Sorana în 
circuitul 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.

Povestea frumoasă s-a încheiat.
 Sorana Cîrstea - Marketa 

Vondrousova 2-6, 4-6, în turul 
al treilea la Melbourne

Cosmin Olăroiu (51 de ani), 
liber de contract în acest 
moment, are șansa de a 
semna un nou contract extrem 

de bănos, tot în China. Un club 
de acolo i-ar fi pregătit 
românului o ofertă ”de pe altă 
planetă”.

Chinezii de la Shanghai 
SIPG, echipă care a terminat 
pe locul 4 în sezonul trecut, vor 
să dea lovitura în campionat, 

așa că se pare că au decis să 
pună mâna pe antrenorul care 
a reușit acest lucru, deși a 
condus o formație ce nu avea 

astfel de pretenții și nici un CV 
pe măsură, e vorba despre 
Jiangsu Suning.

Ce sumă uriașă poate 
câștiga Cosmin Olăroiu dacă 
va semna cu Shanghai SIPG

Ei bine, cei de la SIPG știu 
că Olăroiu nu este deloc un 
tehnician ieftin, plus că și 
performanța trebuie plătită pe 
măsură. Dacă va accepta 
oferta celor de la Shanghai, 
atunci Cosmin Olăroiu se pare 
că va câștiga 8.500.000 de 
euro pe an! De altfel, Olăroiu 
este cel mai bogat antrenor 
român din toate timpurile.

Suma, absolut uriașă, 
poate considera un argument 
ce nu poate fi refuzat, așa că 
rămâne de văzut dacă aceste 
tratative se vor finaliza și cu un 
contract semnat.

Claudiu Keşeru a marcat un gol pentru 
Ludogoreţ Razgrad, care s-a calificat în 
optimile de finală ale Cupei Bulgariei după 3-1 
cu formaţia de ligă inferioară FK Sportist 
Svoge, joi, în deplasare.

Orădeanul arată din nou că se află într-o 
formă excelentă și că selecționerul Mirel Rădoi 
se poate baza pe el în campania de calificare 
p e n t r u  C a m p i o n a t u l  
Mondial din Qatar.

Bernard Tekpetey (17, 
57) şi Keşeru (60) au 
înscris pentru campioana 
Bulgariei, în timp ce golul 
de onoare al gazdelor a 
fost reuşit de Dejan 
H r i s t o v  ( 4 8 ) ,  s c r i e  
Agerpres.

Claudiu Keșeru a fost 
înlocuit în actul secund, Moți și Dragoș Grigore 
nu au jucat

Keşeru a fost înlocuit în min. 66. La 
Ludogoreţ nu au jucat fundaşii români Cosmin 
Moţi şi Dragoş Grigore.

În optimi, Ludogoreţ o va înfrunta pe Ţarsko 
Selo Sofia, în deplasare, pe 3 martie.

Orădeanul Claudiu Keșeru a cunoscut 

consacrarea la Nantes, în Franța. Ajuns la 34 
de ani, "Cleo" e cotat la 2 milioane de euro și a 
reușit pentru naționala României 13 goluri în 42 
de selecții. În urmă cu șapte ani, fostul campion 
cu FCSB valora 4 milioane de euro.

Câștigătoarea grupei merge direct la turneul 
final al Cupei Mondiale

Câștigătoarea grupei se califică direct, iar 
ocupan te le  l ocu r i l o r  
secunde vor intra (10), 
alături de cele mai bune 2 
câștigătoare de grupe în 
Liga Națiunilor care nu se 
află pe primele două poziții 
în preliminarii, într-o serie 
de două baraje pentru a 
stabili ultimele 3 țări 
europene calificate (din 12 
echipe vor rămâne 6, apoi 

3)
Cele 10 ocupante ale locurilor secunde vor 

forma un clasament separat, în baza 
rezultatelor din aceste preliminarii. Primele 6 
locuri secunde vor fi gazde ale primului baraj, 
disputat într-o singură manșă! Celelalte 4 
echipe plus cele 2 echipe care vin din Liga 
Națiunilor vor fi oaspeți.

Prima reacţie a Simonei Halep, 
după o nouă victorie categorică la Australian Open

Ofertă ”de pe altă planetă”! Cosmin Olăroiu, ademenit 
cu o sumă uriașă. Clubul care-l vrea pe român

Claudiu Keșeru, 
"semn" pentru selecționerul Mirel Rădoi
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