
În ultimele 48 de ore, 
echipajele de 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 acționat la 
un număr de 51 de misiuni.

Ast fe l ,  40 de cazur i  
SMURD, pentru acordarea 
primului ajutor și transportarea 
la spital a persoanelor rănite 
ori cu probleme medicale 
grave.

(Continuare  în  pagina  2)

La anul aflăm cu 
exactitate câți mai 
suntem în țară. Până 
atunci facem ”probe”. 
Aproximativ 50.000 de 
gospodării din întreaga 
țară au fost selectate 
pentru a participa la 
recensământu l  de 
probă efectuat de 
Institutul Național de 
Stat is t ică în luna 
martie 2021. Acestea 

fac parte din etapa de pregătire a Recensământului Populației și Locuințelor care 
va avea loc în semestrul I al anului viitor (2022). 

(Continuare  în  pagina  2)

Ordonanța de Urgență a Guvernului 11/2021, 
cunoscută și sub numele de Ordonanța  subvențiilor 
agricole, care a avut ca inițiator Ministerul Agriculturii, 
sporește birocrația, în sensul că agricultorilor li se pot 
solicita, din acest an, noi documente pentru a putea fi 
declarați de APIA ca fiind eligibili. 

Conform prevederilor respectivei Ordonanțe de 
Urgență, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
poate cere fermierilor care solicită anul acesta subvențiile 
din agricultură, suplimentar, comparativ cu anii trecuți, 
câteva documente legate de activitatea exploatației 
agricole. 

În sensul art. 42 alin. 1 din OUG 11/2021, documentele 
suplimentare solicitate fermierilor pot fi: extras din 
registrul special al contractelor de arendă, înregistrat la 
Consiliul local al Unității Administrativ Teritoriale, 
înregistrări contabile, registre ale exploatației, dovada 
suspendării activității agentului economic eliberată de 
ONRC, certificat constatator emis de ONRC privind 
acționariatul societăților comerciale. Se mai poate cere 
fermierilor registrul zilierilor angajați în baza Legii nr. 
52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter 
ocazional desfășurate de zilieri.

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

(€) 1 EUR 
4.8831 lei

($) 1 USD
4.0924 lei

1 XAU 
223.0612 lei

(£) 1 GBP 
5.6478 lei

(Gramul
de aur)
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CAS Teleorman:

Propuneri pentru 
asigurarea unui acces 

mai bun la serviciile 
medicale

Muzeul Județean Teleorman:

Statueta 
antropomorfă 

eneolitică de la 
Vitănești „Măgurice” 

Ministerul Agriculturii sporește birocrația! 

Pentru obținerea subvențiilor, fermierilor 
li se solicită documente suplimentare !   

Ne pregătim de recensământ! 
Deocamdată facem probe

Crește număul incendiilor! 



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Recensământul de probă 

s e  a d r e s e a z ă  t u t u r o r  
persoanelor din gospodăriile 
se lec ta te  în  eșan t ion ,  
indiferent de cetățenie, care 
au reședința pe teritoriul 
României. 

De săptămâna viitoare se 
f a c  p r o b e  p e n t r u  
Recensământul Populației și 
al Locuințelor. În perioada 10-
16 martie 2021 persoanele 
cuprinse în eșantion se vor 
a u t o r e c e n z a  p r i n  
completarea chestionarului 
online după preînregistrare. 
Între 22-31 martie 2021 cei 
care, din motive obiective, nu 
s-au putut autorecenza vor 
primi vizita unui recenzor 
pentru realizarea interviului 
f a ț ă - î n - f a ț ă .  S c o p u l  
Recensământului populației 
și locuințelor de probă este 
doar de testare a capacității 
de colectare, stocare și 
prelucrare a datelor de 
recensământ.

În anul 2022, în România, 
cât și în alte state membre 
U . E . ,  s e  v a  r e a l i z a  
Recensământul Populației și 
al Locuințelor. Pentru că 
recensămân tu l  es te  o  
cercetare statistică complexă, 
în luna martie 2021, Institutul 
Na ț iona l  de  S ta t i s t i că  
efectuează un recensământ 
de probă, la care vor participa 
aprox imat iv  50.000 de 
gospodării alese atât din 
mediul urban, cât și din cel 
rural, de pe întreg teritoriul 
României.

I n f o r m a ț i i  p r i v i n d  
eșantionul selectat din fiecare 
l o c a l i t a t e ,  p e n t r u  
recensământul de probă, vor 
fi disponibile pe site-ul 
d i rec ț ie i  te r i to r ia le  de  
statistică din fiecare județ.

”Ca măsură de protecție 
împotriva SARS-CoV-2, aveți 
p o s i b i l i t a t e a  d e  a  v ă  
a u t o r e c e n z a ,  p r i n  
completarea unui formular de 
preînregistraredisponibil la 

adresa: https://rpl.insse.ro/ . 
Ulterior înregistrării veți 

primi pe adresa de mail 
furnizată pe siteun link, care 
v ă  v a  c o n d u c e  s p r e  
chestionarul individual,în 
vederea inserării datelor 
solicitate de către INS. Etapa 
privind autorecenzarea se va 
derula în perioada 10-16 
martie 2021.

În situația în care nu vă veți 
putea autorecenza,conform 
celor expuse mai sus, din 
motive obiective, veți fi vizitați 
de către un recenzor pentru 
realizarea interviului față în 
față.

Puteți primi informații 
privind eșantionul selectat din 
Municipiul Alexandria, în 
v e d e r e a  r e a l i z ă r i i  
recensământului de probă, 
a c c e s â n d  s i t e - u l  
https://teleorman.insse.ro/”, 
se arată într-un comunicat de 
presă al Primăriei Alexandria.

C. DUMITRACHE

(urmare  din  pagina  1)
Din păcate în această perioadă crește numărul incendiilor. În 

48 de ore au avut loc trei incendii, fără victime, două izbucnite la 
anexele gospodărești ale unor cetățeni din localitățile Orbeasca 
și Vedea, iar unul de gunoi menajer și vegetație uscată pe raza 
municipiului Roșiorii de Vede.

La Orbeasca, incendiul s-a manifestat la o magazie în care 
se aflau depozitate lemne și cărbuni, existând riscul de 
propagare la casa de locuit. Focul a fost stins de pompieri în 
limitele găsite, cu ajutorul a două autospeciale de lucru cu apă și 
spumă, fiind salvată casa de locuit. Cauza probabilă a 
incendiului a fost jarul/cenușa, nestinse corespunzător, 
depozitate în apropierea magaziei.

La Vedea, pompierii militari roșioreni au ajuns rapid la 
incendiul izbucnit la nivelul unui garaj, care amenința să se 
extindă la casa de locuit din apropiere. Focul, care a distrus 
aproximativ 4 mp din acoperișul garajului și un perete lateral, a 
fost stins cu ajutorul unei autospeciale de lucru cu apă și spumă. 
Cauza probabilă a acestui eveniment a fost un foc în aer liber, 
lăsat nesupravegheat.

Având în vedere că în această perioadă cetățenii au început 
activitățile specifice sezonului de primăvară, prin curățarea 
gospodăriilor de vegetația uscată și distrugerea acesteia prin 
ardere, pentru evitarea unor consecinţe grave asupra 
comunităţii, prin pierderi de vieţi omeneşti, importante pagube 
materiale şi afectarea mediului înconjurător, pompierii militari 
recomandă respectarea mai multor măsuri preventive privind 
folosirea focului deschis.

”Desfăşurarea arderii se va face numai pe timp de zi, în 
condiţii meteorologice fără vânt. Colectarea în grămezi a 
vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se va face în cantităţi 
astfel încât arderea să poată fi controlată. Curăţarea de 
vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 
5 metri. Arderea se va efectua în zone care să nu permită 
propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu 
afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de 
transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri 
materiale combustibile. Asigurarea mijloacelor şi materialelor 
pentru stingerea eventualelor incendii. Supravegherea 
permanentă a arderii”, spun pompierii din Teleorman.

C.D.

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.

Anunţuri

Ne pregătim de 
recensământ! Deocamdată facem probe

Crește număul incendiilor! 

O companie de statistică a analizat taxele 
de drum a 44 de țări europene și apoi a realizat 
un top al celor mai scumpe rute de pe bătrânul 
continent.

Una dintre regulile pentru împiedicarea 
răspândirii noului coronavirus este evitarea 
locurilor aglomerate, cum ar fi aeroporturi sau 
gări. Așa că, dacă plănuiești o excursie prin 
Europa, poate ai vrea să o faci cu mașina 
proprie.

Pe lângă costurile de combustibil sau 
cazare, trebuie să pui la socoteală și taxele de 
drum. Pentru a-ți fi mai ușor, cei de la 
Northgate au analizat 44 de țări europene și au 
făcut un top al celor mai scumpe rute de pe 
bătrânul continent.

Franța s-a clasat pe prima poziție. Pentru 

ruta Paris - Marsilia (775 de kilometri), șoferii 
trebuie să plătească în total 58.31 euro, dacă 
folosesc autostrăzile A6 și A7. Așadar, o 
călătorie dus-întors costă peste 100 de euro.

Locul doi este ocupat de Italia cu ruta Milan 
- Napoli (769 km) care costă 56.25 euro. Pe 
ultima treaptă a podiumului regăsim ruta Bodø 
- Oslo din Norvegia. Pentru a parcurge cei 
1.189 de kilometri, șoferii trebuie să plătească 
50.07 euro.

Top zece este completat de țări precum 
Spania, Grecia, Croația, Elveția, Belarus, 
Polonia și Rusia.

Taxele de drum variază aici între 32.72 și 
17.92 euro pentru anumite rute.

La celălalt capăt al topului avem autostrada 
A1 din Albania, pentru care trebuie să plătești 
4.92 euro. Ruta Zenica - Sarajevo din Bosnia 
și Herțegovina costă 3.03 euro, iar cea mai 
accesibilă rută din toată Europa este Petrovec 
- Veles din Macedonia de Nord. Pentru cei 
36.3 kilometri trebuie să plătești 1.28 euro.

Desigur, pentru șoferii de camioane 
prețurile sunt mult mai mari. Spre exemplu, 
pentru ruta Paris - Marsilia aceștia trebuie să 
plătească 338.45 euro.

Potrivit aceluiași studiu, o pătrime din țările 
europene, inclusiv Finlanda, Estonia și 
Monaco, nu au taxe de drum.

Programul Rabla va începe în curând. E anunțul făcut de 
ministrul Mediului, Tanczos Barna, care susține că bugetul va fi 
cel puțin la fel de mare ca anul trecut.

Programul vine după un an în care piața auto a suferit din 
cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse, 
întegistrând o scădere cu peste 50% în luna ianuarie. 

Ministrul Mediului a declarat că programul Rabla va continua 
și în 2021, iar bugetul va fi cel puțin la fel de mare ca în 2020.

“Mergem cel puțin cu sumele de anul trecut, cel puțin cu 
bugetul de anul trecut și cu numărul de autoturisme de anul 
trecut,” a declarat Tanczos Barna cu privire la evoluția 
programului Rabla în 2021.

Potrivit oficialului guvernamental, Ministerul Mediului caută 
soluții și resurse pentru ca programul să fie extins.

“Trebuie să venim și în sprijinul autorităților locale cu mijloace 
de transport în comun electrice,” a adăugat ministrul. 
Deocamdată, nu există informații oficiale cu privire la debutul 
programului Rabla în 2021 și numărul de tichete disponibile.

Bonusul acordat pentru achiziționarea unei mașini electrice 
ar urma să rămână în continuare de 45.000 de lei.

Valoarea tichetelor Rabla: 6.500 lei/mașină; 20.000 
lei/mașină hibrid; 45.000 lei/mașină electrică.

Bugetul Programului 
Rabla 2021 va fi cel puțin la fel 

de mare ca anul trecut

GCG AUTO SRL, înregistrată la ONRC sub numărul J34/374/2008, CUI 23829858, pierdut 
Certificat constatator nr. 37670/05.12.2008. Îl declar nul.

Anunţ

Țările europene cu cele mai mari 
taxe de drum
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Senatorii si deputatii USR-PLUS au depus 
proiecte de modificare a Regulamentelor celor 
doua Camere, respectiv a Statutului deputatilor 
si senatorilor, astfel incat furtul la vot sa fie 
sanctionat.

Prin urmare, conform propunerii legislative, 
parlamentarii care vor vota la dublu, folosind 
cartela unui alt senator ori deputat, vor fi 
sanctionati cu retinerea pe o luna a sumei 
reprezentand diferenta intre indemnizatia bruta 
si valoarea salariului minim brut pe tara. Astfel, 
acestia vor pierde peste 80% din indemnizatie, 
iar votul viciat va fi anulat.

"Nu e normal ca, in Romania, un student 
care copiaza sa fie exmatriculat, dar un 
parlamentar care voteaza fals in numele 
colegului absent sa nu suporte drept 
consecinte decat 'avertisment scris', asa cum 
prevede acum Statutul comun al deputatilor si 
senatorilor si Regulamentele Camerelor. Noi, 
grupul USR PLUS, sustinem ca parlamentarii 
ar trebui sa fie tinuti la un standard mai inalt de 

respect fata de lege, pentru ca aici e izvorul ei, 
si sa aiba un cod de conduita demn de 
mandatul primit, asa ca propunem sa fie 
prevazute consecinte directe, de micsorare a 
indemnizatiei pana la nivelul salariului minim", 
a afirmat deputata USR-PLUS Oana Toiu, 
potrivit unui comunicat de presa transmis de 
Alianta.

Astfel, parlamentarii USR-PLUS au depus 
un proiect de modificare a Statutului senatorilor 
si deputatilor in sensul sanctionarii disciplinare 
a celor care nu inteleg ca o functie de demnitate 
publica de un asemenea nivel implica 
integritate si respect fata de alegatorii care i-au 
trimis in Parlament.

Concret, parlamentarii care vor vota la 
dublu, folosind cartela unui alt senator ori 
deputat, vor fi sanctionati cu retinerea pe o luna 
a sumei reprezentand diferenta intre 
indemnizatia bruta si valoarea salariului minim 
brut pe tara. Adica, vor pierde peste 80% din 
indemnizatie. De asemenea, votul viciat prin 
exprimarea unui vot dublu se va anula.

Totodata, proiectele de modificare a 
Regulamentelor Camerelor prevad explicit, pe 
langa sanctiunea cu reducerea indemnizatiei, 
ca este interzisa utilizarea cardului de vot de 
catre o alta persoana, mai indica sursa citata.

Mai multi parlamentari de la PSD si AUR au 
fost filmati de catre deputati si senatori de la 
USR-PLUS in timp ce votau si pentru alti colegi 
de-ai lor la amendamentele pe bugetul de stat 
pe acest an in plenul reunit de luni noaptea.

Tribunalul București a decis marți, 2 martie 2021, că 

dosarul privind intervenția în forță a jandarmilor la 

protestul din 10 august 2018 rămâne clasat, respingând 

astfel cererea DIICOT de redeschidere a anchetei. Este 

vorba de dosarul reprimării protestelor din Piața Victoriei 

din 10 august 2018 , în perioada în care ministru de Interne 

era teleormăneanca noastră, senator Carmen Daniela Dan. 

Aceasta a ajuns ministru la Interne în guvernul condus de 

Viorica Dăncilă, cu ajutorul fostului președinte al PSD, 

Liviu Nicolae Dragnea, cel care acum este în închisoare. 

Decizia este una definitivă.

În urma deciziei definitive a Tribunalului București, 

acuzațiile cu privire la modul încare a fost coordonată 

intervenția vor rămâne clasate, însă vor continua 

investigațiile cu privire la cazuri punctuale de purtare 

abuzivă. Ancheta urmează să fie preluată de procurorii 

militari, având în vedere că este vorba despre fapte încare 

sunt bănuiți jandarmi care au calitatea de militari.

Președintele Klaus Iohannis îi cere ministrului 

Justiției, Stelian Ion, să explice public de urgență, cum s-a 

ajuns în situația ca dosarul vizând evenimentele din 10 

august 2018 să fie clasat.

„Românii au tot dreptul să știe cine sunt cei vinovați de 

actele de violență împotriva manifestanților pașnici. 

Lucrurile nu se pot încheia aici și de aceea am cerut 

ministrului Justiției și ministrului de Interne să găsească 

soluțiile pentru ca adevărul în legătură cu 10 august să fie 

aflat, iar cei responsabili să răspundă”, a afirmat 

președintele Iohannis, într-un mesaj publicat pe pagina sa 

de Facebook.

Dacă imixtiunea presedintelui Klaus Werner Iohannis 

în treburile justiției este întemeiată sau nu, rămâne de 

văzut. Cineva însă trebuie să ceară să se facă dreptate în 

dosarul 10 august 2018 și victimelor violențelor 

Jandarmeriei în perioada în care Carmen Daniela Dan era 

ministru de interne.

Ioan DUMITRESCU

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat, joi, la 
Suceava, că sistemul de salarizare ''este bătut în cuie'' în 
acest an, pentru că schimbarea legislaţiei în domeniu este un 
proces complex şi nu se doreşte crearea de ''aşteptări false'' 
din partea populaţiei.

''Nu cred că mai degrabă de un an de zile, sincer. Anul 
acesta tot sistemul de salarizare este bătut în cuie. (...) 
Proiectul acesta e un proiect foarte complex şi nu vreau să 
creez aşteptări false că va fi gata anul ăsta. Când vorbeşti de 
salarizare în sistem public te referi la aproximativ două 
milioane de oameni. Ori două milioane de oameni au dreptul 
şi ne obligă să avem maximă responsabilitate pe fiecare în 
parte şi să analizăm aproape fiecare tip de salarizare în parte 
într-un sistem uriaş. Trebuie să existe echitate între salariile 
în plată. (...) Sunt unele sporuri care trebuie acordate în sume 
fixe. (...) Mai sunt necesare intervenţii pe grila de salarizare, 
pentru că sunt unele profesii fie uitate, fie marginalizate'', a 
spus ministrul Muncii.

Totodată, Raluca Turcan a arătat că introducerea grilei de 
salarizare ar putea fi operată şi în cazul administraţiilor 
publice locale şi că a primit chiar solicitări în acest sens din 
partea acestor asociaţii profesionale.

''Mai mult, inclusiv în administraţia publică, şi am primit 
solicitări inclusiv de la asociaţiile municipiilor reşedinţă şi 
comunelor, să aducem grilă de salarizare şi în administraţia 
publică, pentru că acolo există salarizări diferite, cu inechităţi 
uriaşe între judeţe, şi între judeţe şi nivelul naţional. Există 
salarii la nivel local mai mari decât într-o administraţie publică 
centrală, ceea ce e anormal'', a spus ministrul Raluca Turcan.

Ministrul Muncii, 
Raluca Turcan: Anul acesta 

sistemul de salarizare e
 bătut în cuie

Iohannis cere socoteală
 ministrului Justiției

Ministerul Afacerilor Externe 
informeaza ca a transmis catre 
Comisi i le pentru Pol i t ica 
Externa si Comisiile pentru 
comunitatile de romani din afara 
granitelor tarii din cadrul 
Senatului, respectiv Camerei 
Deputatilor din Parlamentul 
Romaniei, in conformitate cu 
reglementarile si practica 
relevante in vigoare, solicitarea 
de audiere,  in per ioada 
urmatoare, a unui numar de 26 
de candidati pentru pozitia de 
ambasador extraordinar si 
plenipotentiar al Romaniei, in 
urma aprobarii numirii acestora 
d e  c a t r e  P r e s e d i n t e l e  
Romaniei ,  domnul Klaus 
Werner Iohannis.

Pentru cei 26 de candidati a 
fost demarata deja procedura 
de solicitare a agrementului 
statului acreditar, conform 
Conventiei de la Viena cu privire 
la relatiile diplomatice din 1961.

Acest demers face parte din 
procesul de innoire a conducerii 
misiunilor diplomatice ale 
Romaniei, initiat in conformitate 
cu practicile si prevederile 
institutionale, in randul sefilor de 
misiuni care au indeplinit sau au 
depasit mandatul uzual de 4 ani 
in exercitarea functiei de 
ambasador extraordinar si 
plenipotentiar al Romaniei.

In cadrul acestui proces, in 
urma aprobarii Presedintelui 
Romaniei ,  domnul Klaus 
Werner Iohannis, au fost 
publicate, la 22 februarie a.c., 
decretele de rechemare a 23 de 
ambasadori extraordinari si 
plenipotentiari ai Romaniei, 
care urmeaza sa isi incheie 
misiunea in termen de 90 de zile 
de la aceasta data, si au fost 
inaintate, corelativ, 26 de 
propuneri de numiri - inclusiv la 
misiuni unde conducerea era 
vacanta.

I n  c o n f o r m i t a t e  c u  
prevederile legale, propunerile 
de rechemari si respectiv de 
numiri sunt aprobate de catre 
Presedintele Romaniei, fiind 
initiate de catre Ministerul 
Afacerilor Externe si avizate de 
catre Prim-ministrul Romaniei.

D i n t r e  n u m i r i l e  d e  
ambasadori, mai mult de 
jumatate (53,8%), adica 14 
persoane, vor ocupa pentru 
p r i m a  o a r a  f u n c t i a  d e  
ambasador. Din punct de 
vedere statistic este vorba 
despre 8 femei (candidatii 
propusi pentru Germania, 
Luxemburg, Cuba, Africa de 
Sud, Brazilia, Filipine, Tunisia, 
Kazahstan - astfel, o treime 
dintre numiri sunt femei, circa 
3 0 , 7 % )  s i  1 8  b a r b a t i .  
Conducerea MAE are o 
preocupare constanta pentru 
numirea de femei in functii de 
conducere in Serviciul Exterior 
si in Centrala (unde peste 50% 
din pozitiile de conducere sunt 
ocupate de femei).

In ceea ce priveste media de 
varsta a persoanelor propuse, 
pentru diplomatii numiti in 
aceasta functie pentru prima 
oara aceasta este de circa 51 
de ani, in timp ce media de 
varsta generala a numirilor este 
de 54 de ani, aspect care 
ref lecta atat promovarea 
diplomatilor cu experienta 
vasta, care au ocupat anterior 
posturi si pozitii relevante atat in 
Centrala MAE, cat si in Serviciul 
Exterior, in alte institutii centrale 
din Romania si in organizatii 
internationale, cat si diplomati 
tineri sau cu experienta care au 
atins pragul de maturitate 
profesionala din domeniul 
diplomatic care ii recomanda 
pentru aceasta pozitie si care 
vor ocupa pentru prima oara 
pozitia de ambasador.

Spre exemplu,  pentru 
Kazahstan este numit un 
diplomat femeie, 43 de ani, cu 
expertiza indelungata pe zona 
Asiei Centrale; pentru Polonia, 
diplomat, 44 de ani, specialist 
pe  spa t i u l  eu ropean  s i  
multilateral, cu mai multe 
posturi in exterior; pentru Berlin, 
o femeie diplomat, 53 de ani, in 
prezent director general in 
MAE, cu mai multe posturi in 
Serviciul exterior, inclusiv 
anterior la Berlin, fiind vorbitor 
fluent de limba germana; pentru 
Havana, o femeie diplomat, 45 
de ani, specialist in comunicare 
si afaceri europene, vorbitor de 
l i m b a  s p a n i o l a ;  p e n t r u  
Luxemburg, o femeie diplomat, 
45 de ani, cu experienta in 
serviciul exterior in domeniul 
multilateral; pentru Oslo, un 
diplomat, 52 de ani, specialist in 
afaceri europene, cu mai multe 
posturi in exterior; pentru 
Tallinn, un diplomat, 58 de ani, 
cu vasta experienta in afaceri 
europene, multiple posturi in 
serviciul exterior si experienta in 
c a d r u l  o r g a n i z a t i i l o r  
internationale.

Acest nou proces de innoire 
in randul sefilor de misiuni ale 
Romaniei are loc in continuarea 
procesului debutat in anul 2020, 
cand au fost rechemati 27 
ambasadori extraordinari si 
plenipotentiari ai Romaniei si au 
fost demarate procedurile de 
numire a 33 de ambasadori 
extraordinari si plenipotentiari. 
Aceste proceduri se incadreaza 
in demersul mai amplu, initiat 
incepand cu noiembrie 2019, de 
reformare a MAE pe criterii de 
competenta, pentru a promova 
profesionisti in acest domeniu 
specializat, care sa reprezinte la 
cel mai inalt nivel interesele 
Romaniei, atat in Centrala MAE, 
cat si peste hotare.

USR-PLUS vrea sancțiuni pentru votul
 dublu în Parlament

Cine sunt cei 26 de noi ambasadori aprobați 
de Klaus Iohannis: 8 femei, 14 nume în premieră



(urmare  din  pagina  1)
Prevederile din Ordonanță sunt precizate și 

în Ordinul nr. 45/2021 pentru aprobarea 
criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a 
modului de implementare a schemelor de plăți 
prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. 
(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăți și 
a unor instrumente de garantare care se aplică 
în agricultură în anii 2021 și 2022.

Acte necesare, după cum se spune în 
Ordonanță, “pentru a asigura protecția eficace 

a intereselor financiare ale Uniunii Europene !”
Art.42, alin. 2 - Ordonanța subvențiilor, OUG 

11/2021: Pentru a asigura protecția eficace a 
intereselor financiare ale Uniunii Europene, 
potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, în cazul în 
care oricare dintre documentele prezentate de 
fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de 
asigurare a controlului legalității și regularității 
plăților, APIA este îndreptățită să solicite 
documente suplimentare fermierilor. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Circa 80% dintre companii au luat o decizie sau 
analizează perspectiva permanentizării telemuncii, iar în 
sectoare precum precum IT&C şi BPO procentul este unul de 
100%, conform datelor oferite de Oana Munteanu, Director, 
People and Organisation în cadrul companiei PwC România.

 „În ultimul barometru, pe care l-am făcut în februarie, am 
vrut să sondăm dacă companiile ies din acest mindset 
temporar de stare de alertă şi se gândesc pe termen lung. 
Peste 80% dintre respondenţii noştri au spus că fie au luat o 
decizie, fie analizează perspectiva permanentizării 
telemuncii. De asemenea, se estimează că circa 40% dintre 
angajaţi vor lucra fie permanent în telemuncă sau în sistem 
hibrid pe termen lung. Procentul variază între industrii, iar 
extremele ar fi retailul unde vorbim despre telemuncă doar în 
cazul angajaţilor din birou, de suport şi poate unele funcţii 
manageriale şi extrema cealaltă este sectorul de tehnologie“, 
a spus Oana Munteanu în cadrul unei conferinţe organizate 
de PwC România.

„De asemenea, există un procent destul de mare de 
angajaţi care se văd lucrând în telemuncă permanent, iar în 
extrema cealaltă sunt aproximativ 15% care se văd lucrând 
exclusiv de la birou.

La mijloc sunt diferite forme hibride, media este undeva la 
două – trei zile de telemuncă pe săptămână, acolo se 
situează majoritatea angajaţilor ca aşteptări. (...) Nu este o 
noutate pentru nimeni că vorbim despre o tendinţă pe termen 
lung, ea a existat şi înainte de pandemie când se vorbea 
despre munca de acasă, despre flexibilitatea muncii. De 
altfel, era considerat un beneficiu, un element important în 
brandul angajatorilor care se orientau spre generaţiile mai 
tinere“, a adăugat ea.

Ministerul Agriculturii sporește birocrația! 

Pentru obținerea subvențiilor, fermierilor 
li se solicită documente suplimentare !   

Joi, reprezentanții Alianței 
p e n t r u  A g r i c u l t u r ă  ș i  
Cooperare au avut o serie de 
întâlniri de maximă importanță 
cu premierul României, Florin 
Cîțu, ministrul agriculturii, 
Adrian Oros, precum și cu 
p r e ș e d i n t e l e  C a m e r e i  
Deputaților, Ludovic Orban, 
pentru a discuta soarta 
despăgubirilor pentru fermierii 
afectați de secetă. Potrivit lui 
Mircea Băluță, președinte 
UNCSV, discuțiile au fost 
constructive, iar premierul a 
fost deschis pentru a găsi 
soluții astfel încât fermierii 
afectați de secetă să fie ajutați.

”Domnul premier Cîțu a avut 
o disponibilitate bună la dialog 
cu noi, am avut timp să-i 
e x p l i c ă m  s i t u a ț i a  a t â t  
economic cât și social. (…) 
Dialogul a fost foarte bun, 
fiecare dintre cei prezenți la 
discuție a venit cu argumente. 
Domnul premier înțelege 
situația și este de partea 
fermierilor, chiar dacă noi 
considerăm că lucrurile nu sunt 
închise aici. Astăzi a fost făcut 
un pas important în a clarifica 
situația și a identifica o soluție 
foarte bună, sustenabilă, care 
nu are un impact bugetar 
imediat”, a precizat Mircea 
Băluță pentru AGRO TV.

Po t r i v i t  p reșed in te lu i  
UNCSV, ministrul Adrian Oros 
urmează să identifice sumele 
necesare în bugetul MADR în 
cursul zilelor următoare, 
urmând ca apoi să existe o altă 
întâlnire pentru a stabili toate 
detaliile tehnice prin care 
fermierii vor putea să intre în 
posesia banilor cât mai repede.

”Concluzia a fost că în 
câteva zile, premierul Cîțu 
împreună cu ministrul Oros o 
să identifice în partea de buget 
a Ministerului Agriculturii, pe 
credite de angajament, niște 
soluții prin care fermierii să fie 
ajutați să poată accesa un 
astfel de sprijin pentru a trece 
acest moment – un credit punte 
care să deblocheze situația în 
piața de agribusiness.

Ca și o primă concluzie, noi 
opinăm că a fost o discuție 
constructivă în care s-au spus 
lucrurile clar, iar ministrul 
agr icu l tu r i i  u rmează să 
i d e n t i f i c e  î n  b u g e t u l  
Ministerului unde se găsesc 
acele rezerve. Bugetul fiind 
aprobat, acum ține de niște 
lucruri de interior, de structură 
a bugetului. (…) Avem un răgaz 
de 2-3 zile, în care să se 
identifice sumele în bugetul 
Ministerului, iar apoi va mai fi 
încă o întâlnire în care să 

stabilim procedura tehnică 
financiară, de sprijinire a 
fermierilor care sunt afectați, 
astfel încât fermierul să aibă 
siguranța că intră rapid în 
posesia sumelor de bani la 
care are dreptul și să-și poată 
continua activitatea”, a mai 
precizat Mircea Băluță în 
cadrul emisiunii ”Agricultura la 
Raport”.

Liderul fermierilor a mai 
subliniat că perspectivele 
pentru acest an agricol sunt 
u n e l e  b u n e ,  a s t f e l  c ă  
acordarea acestor ajutoare ar 
putea fi și în interesul statului, 
pentru că banii se vor întoarce 
imediat în economia țării.

”Am beneficiat de un aport 
de ploaie bun în această 
perioadă și există premisele 
unui an agricol bun. Atunci, 
sumele care ar putea fi 
acordate pentru susținerea 
agriculturii în acest moment s-
ar putea întoarce rapid către 
bugetul statului sub formă de 
contribuții, taxe și impozite. De 
asemenea, sumele pe care noi 
le  so l i c i tăm în  numele  
fermierilor intră rapid în 
circuitul economic, adică vin să 
s u s ț i n ă  p a r t e a  d e  
agribusiness”, a mai precizat 
Băluță.

Costul orar al forţei de muncă în formă ajustată 
(după numărul zilelor lucrătoare) a înregistrat în 
trimestrul IV 2020 o rată de creştere de 2,61% faţă de 
trimestrul precedent şi o rată de creştere de 8,69% 
comparativ cu ultimele trei luni din 2019, potrivit 
datelor publicate vineri de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), transmite Agerpres.

Astfel, faţă de trimestrul III 2020, costul orar al 
forţei de muncă (în formă ajustată după numărul 
zilelor lucrătoare) a crescut la majoritatea activităţilor 
economice.

Cele mai semnificative creşteri ale costului orar al 
forţei de muncă (în formă ajustată după numărul 
zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţi de 
spectacole, culturale şi recreative (14,54%), hoteluri 
şi restaurante (14,06%), construcţii (10,56%) şi 
tranzacţii imobiliare (10,04%).

Cea mai mare scădere a costului orar al forţei de 
muncă (în formă ajustată după numărul zilelor 
lucrătoare) s-a înregistrat în învăţământ (-27,15%), 
ca urmare a creşterii timpului efectiv lucrat faţă de 
trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei 
activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de 
reînceperea anului şcolar).

La o distanţă considerabilă, cu scăderi ale costului 

orar al forţei de muncă (în formă ajustată după 
numărul zilelor lucrătoare), s-au situat administraţia 
publică (-3,43%), respectiv producţia şi furnizarea de 
energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer 
condiţionat (-1,04%).

Faţă de trimestrul anterior, componenta 
cheltuielilor directe (salariale) cu forţa de muncă a 
crescut cu 2,56%, iar cea a cheltuielilor indirecte 
(non-salariale) cu 3,66%.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 
precedent, costul orar al forţei de muncă (în formă 

ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a urcat la 
majoritatea activităţilor economice.

Cele mai semnificative creşteri ale costului orar al 
forţei de muncă (în formă ajustată după numărul 
zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţile: 
spectacole, culturale şi recreative (22,25%), 
intermedieri financiare şi asigurări (14,09%), 
informaţii şi comunicaţii (11,95%), respectiv în 
sănătate şi asistenţă socială (11,73%).

Faţă de perioada analizată, diminuarea costului 
orar al forţei de muncă (în formă ajustată după 
numărul zilelor lucrătoare) s-a observat doar la 
hoteluri şi restaurante (-3,82%), unde unităţile 
economice au fost puternic afectate de 
întreruperea/încetarea activităţii aferente, prin 
diminuarea timpului efectiv lucrat în contextul 
pandemiei COVID-19, dar şi prin reducerea 
cheltuielilor cu forţa de muncă, cauzată de şomajul 
tehnic ori de încasările mai mici pe durata stării de 
alertă.

De asemenea, INS menţionează că, faţă de 
acelaşi trimestru al anului precedent, componenta 
cheltuielilor directe) (salariale) cu forţa de muncă a 
crescut cu 8,67%, iar componenta cheltuielilor 
indirecte) (non-salariale) cu 9,15%.

INS:

Costul orar al forţei de muncă, în creştere cu peste 8,69% în trimestrul IV din 2020

80% dintre companii au 
luat o decizie sau analizează
 perspectiva permanentizării

 telemuncii

Noua promisiune a Guvernului către fermierii 
afectați de secetă
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

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



Lecții de istorie, documentate și explicate cu 
mare atenție, cu amănunte date de profesioniști 
ne oferă aproape zi ln ic muzeograf i i  
teleormăneni.

Astfel, aflăm că în campania de săpături 
arheologice din tell-ul de la Vitănești „Măgurice” 
din anul 1998 a fost descoperită, în ultimul nivel 
de locuire (datat aproximativ 4000 î.Hr.), o 
statuetă antropomorfă feminină deosebită.

Aceasta a fost modelată dintr-un lut fin și arsă 
într-un mediu oxidant, căpătând astfel o culoare 
galben-maronie. Având o înălțime de 9 cm, 
statueta se remarcă prin forma ei mai rar 
întâlnită în cultura Gumelnița. Capul, de mari 
dimensiuni, este modelat prin ciupirea pastei 
crude cu degetele, iar picioarele scurte și 
diforme sunt separate spre bază. Este decorată 
cu incizii trasate neglijent pe corp, inclusiv pe 
tălpi.

La această figurină feminină, ne atrage 
atenția modelarea rudimentară, care îi dă un 
aspect straniu, înfricoșător, chiar grotesc.

S-a interpretat de unii cercetători că statueta 
avea rolul de a proteja de forțe amenințătoare 
sau chiar era o reprezentare a unei stafii sau a 
unui șaman. De asemenea, motivele de pe corp 
au fost privite ca fiind simboluri. Din cauza 
semnelor incizate pe tălpi s-a mai considerat că 
figurina a putut funcționa și ca o pintaderă 
(obiect de lut, având forma unei ștampile, 
gravată cu motive geometrice).

Acest obiectul poate fi văzut în Expoziția 
permanentă de arheologie de la Muzeul 
Județean Teleorman, aflată în sala „Eneoliticul”.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 ÎNTR-O NOAPTE
Te-am visat... Erai un fluture frumos,
Caișii înfloriţi se scuturau în jurul tău.
Eu nu mă săturam, privindu-te de jos
Păreai un Înger care mă păzea de rău.

Apoi te-ai prefăcut în apă fermecată,
O vâltoare care mă îneca încet-încet;
Mă stingeam așa în zarea neumblată
Dragoste ciudată surprinsă în portret.

Foșnetul pădurii cald mă îmbrăţişase,
Eram cuprins de iarbă ca un Gulliver.
Și ca într-o poveste, somnul abdicase,
Sălciile-n ramuri mă trăgeau spre cer.

    CERERE
   Ucide-mă cu amurgul uitării,
   Ucide-mă în culorile blânde.
   Voi rămâne numitorul tăcerii
   În ghearele morții flămânde.

   Mai lasă-mă două anotimpuri,
   Atâtea cât mai încap între noi.
   Apoi, ucide-mă cu răstimpuri,
   Prin rămășițe de galbene ploi.

 POEM DIN PIATRĂ
Eu te-am sculptat din rouă și piatră
Adusă de noapte şi căzută din stele.
Tu m-ai privit prin ochi de idolatră
Colorând cuvintele cu zorii din ele.

Am finisat mult nepăsarea din tine
Așa, cu lacrimile colorate în mână;
Apoi am plecat spre nordul ce ține
Veșnicul șceptru în zbor de țărână.

    LEGĂMÂNT
   Eram cerșetorul iubirii tale,
   Iar tu erai muza de nicăieri.
   Zorii înălțau cuvintele pale
   Între oglinzi ciobite mai ieri…

   Eram cerșetorul inimii tale,
   Făcusem cu luna legământ.
   Te știam în gându-mi agale,
   Un Înger pustiu pe pământ…

Mihail TĂNASE

Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei, a declarat, la 
Europa FM, ca anul scolar ar putea incepe mai devreme. 
Este vorba despre anul scolar 2022-2023, informeaza 
Edupedu.ro.

Ministrul Educatiei a anuntat aceasta posibila masura 
pentru ca anul scolar sa aiba o durata mai lunga, in 
conditiile in care Romania are printre cei mai scurti ani 
scolari dintre statele din Uniunea Europeana. "Romania 
are anul scolar cu o durata mai scurta decat in multe alte 
state mai europene, este adevarat, insa din consultari 
trebuie sa vedem. Intelegem ca elevii doresc o vacanta de 
vara cat mai lunga", a spus Sorin Cimpeanu la Europa 
FM.

"Ar putea sa inceapa chiar mai devreme anul scolar, 
pentru a avea o durata mai lunga. Anul acesta am tinut 
seama exact de ceea ce v-am spus, de nevoia de a 
organiza acele concursuri (n.red. pentru angajarea 
directorilor de scoli) pentru ca e important", a precizat 
Sorin Cimpeanu.

Potrivit calendarului, anul scolar 2021-2022 va incepe 
pe 13 septembrie si va avea 34 de saptamani de cursuri.

Următorul an școlar ar putea
 începe mai devreme

Constelaţia Lirei

Casa Națională de Asigurări 
de Sănătate a publicat pe site-
ul instituției proiectul de 
Hotărâre de Guvern pentru 
aprobarea pachetelor de 
servicii și a Contractului-cadru 
care reglementează condițiile 
acordării asistenței medicale, a 
m e d i c a m e n t e l o r  ș i  a  
d ispoz i t i ve lo r  med ica le ,  
tehnologiilor și dispozitivelor 
asistive în cadrul sistemului de 
asigurări sociale de sănătate 
pentru anii 2021-2022.

Proiectul conține o serie de 
propuneri care au ca principal 
scop asigurarea unui acces 
mai bun la serviciile medicale 
de prevenție, precum și la 
serviciile medicale necesare 
p e n t r u  d i a g n o s t i c a r e a ,  
tratamentul și monitorizarea 
afecțiunilor.

P r o i e c t u l  u r m ă r e ș t e  
inversarea piramidei serviciilor 
de asistență medicală, prin 
creșterea ponderii serviciilor 
acordate în medicina primară și 
în ambulatoriul de specialitate 
și reducerea internări lor 
nejustificate care ar putea fi 
tratate în condiții de siguranță 
și în ambulatoriu sau de către 
medicii de familie.

În acest sens, proiectul 
prevede introducerea unor noi 
servicii acordate în asistența 
medica lă  pr imară ș i  în  
ambulatoriul de specialitate. 
Printre acestea se numără 
consultaț i i le acordate la 
distanță pentru pacienții cu 
a f e c ț i u n i  c r o n i c e .  D e  
asemenea, în ambulatoriul de 
specialitate pot fi acordate la 
distanță terapii psihiatrice, 
precum și servicii conexe 
actului medical furnizate de 
psiholog și logoped.

Una dintre propunerile din 
proiect oferă posibilitatea 
p a c i e n ț i l o r  s ă  r i d i c e  
medicamentele prescrise de la 
orice farmacie, indiferent dacă 
aceasta se află sau nu în relație 

contractuală cu aceeași casă 
de asigurări de sănătate cu 
c a r e  e s t e  ș i  m e d i c u l  
prescr iptor,  cu excepț ia 
medicamentelor care fac 
obiectul contractelor cost-
vo lum-rezu l ta t ,  care  se 
eliberează indiferent de casa 
de asigurări de sănătate în 
evidența căreia de af lă 
asiguratul, cu condiția ca 
furnizorul de medicamente să 
fie în contract cu aceeași casă 
de asigurări de sănătate cu 
care se află și medicul care a 
emis prescripția medicală.

Pentru bolnavii cu boli 
cronice stabilizate și cu 
schemă terapeutică stabilă, 
medicii din spital pot prescrie 
pacienților, la externare, 
m e d i c a m e n t e  p e n t r u  o  
perioadă de până la 90/91/92 
d e  z i l e ,  a ș a  c u m  e r a  
reglementat pentru medicii de 
familie și medicii de specialitate 
din specialitățile clinice aflați în 
relație contractuală cu casele 
de asigurări de sănătate, cu 
excepția medicamentelor care 
fac obiectul contractelor cost-
volum/cost-volum-rezultat, 
pentru care perioada de 
prescriere se menține până la 
30/31 de zile.

Atât în pachetul minimal de 
servicii medicale, cât și în 
pachetul de bază se propune 
introducerea consultațiilor la 
domiciliu pentru urmărirea 
lăuzei la 4 săptămâni de la 
naștere, în plus față de 
consultația la domiciliu la 
externarea din maternitate.

Proiectul mai propune ca 
medicii de familie nou-veniți 
într-o localitate din mediul rural 
def ic i tară în as igurarea 
asistenței medicale să rămână 
în contract cu casa de asigurări 
de sănătate, chiar dacă după 
primele 6 luni de funcționare a 
cabinetului medical nu s-a 
reușit înscrierea numărului 
minim de persoane asigurate 

pe lista proprie.
Dacă în prezent îngrijirile 

paliative în ambulatoriu pot fi 
acordate de medicii specialiști 
care lucrează exclusiv în 
această activitate, proiectul 
propune ca acest tip de îngrijiri 
să poată fi acordate și de către 
medicii specialiști care au 
obținut competența/atestat în 
studii complementare pentru 
îngrijiri paliative și care pot 
acorda în paralel și serviciile 
medicale aferente specialității 
lor, conform unui program de 
lucru asumat prin contractul 
încheiat cu casa de asigurări 
de sănătate.

Pentru asigurarea unui 
acces mai bun la serviciile 
medicale paraclinice, proiectul 
prevede ca furnizorii care 
acordă servicii medicale pentru 
specialitatea medicină fizică și 
de reabilitare să poată acorda 
ș i  s e r v i c i i  m e d i c a l e  
paraclinice– ecografii, care vor 
fi suportate din fondul alocat 
s e r v i c i i l o r  m e d i c a l e  
paraclinice, în baza unui act 
adițional încheiat la contractul 
cu casa de asigurări de 
sănătate.

P e n t r u  s p i t a l e l e  d e  
specialitate care tratează 
cazuri acute este prevăzută 
obl igat iv i tatea asigurăr i i  
continuității activității medicale 
prin cel puțin o linie de gardă la 
sediul unității sanitare cu 
paturi.

CNAS va publica în scurt 
timp calendarul consultărilor cu 
partenerii de dialog social, 
astfel încât forma finală a 
proiectului de Contract-cadru 
să fie definitivată în timp util, iar 
proiectul de act normativ să fie 
supus aprobării Guvernului 
până la data de 1 iunie 2021, 
urmând a fi implementat 
începând cu data de 1 iulie 
2021.

Cornelia RĂDULESCU

Muzeul Județean Teleorman:

Statueta antropomorfă eneolitică de la 
Vitănești „Măgurice” 

CAS Teleorman:

Propuneri pentru asigurarea 
unui acces mai bun la serviciile medicale
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Doi deputati 
P N L  v o r  s a  
modifice legea 
g r a d i n i l o r  
zoologice astfel 
incat animalele in 
surplus aflate in 
cap t i v i t a te  sa  
poata fi vandute 
catre asociatiile 
de vanatoare sau 
la circ, sau, dupa 
caz, sacrificate. Cei doi parlamentari motiveaza, in expunerea 
de motive a proiectului, ca animalele se inmultesc in captivitate 
si "traiesc in conditii de stres si presiune", potrivit digi24.ro.

Conform proiectului initiat de Calota Florica Ica si Maria 
Stoian, deputati PNL, Legea Gradinilor zoologice si acvariilor 
publice nr. 191/2002 va fi modificata pentru a include 
amendamentul 12-1: "Surplusul prevazut la art.12 alin.(2) lit.b) 
poate fi folosit pentru popularea/repopularea complexurilor de 
vanatoare, manejurilor si circurilor sau vandut pentru 
sacrificare unitatilor autorizate in acest sens".

Este vorba despre "surplusul de exemplare din speciile 
salbatice provenite din inmultirea in captivitate, pentru care 
conditiile de pastrare in gradinile zoologice nu mai sunt 
conforme, fiind refuzat in scris transferul acestora la alte unitati 
similare".Posibilitatea de a vinde animalele salbatice ar asigura 
gradinilor zoologice, spun cei doi liberali, "efecte pozitive 
asupra animalelor ramase" si asupra activitatii economice a 
gradinilor zoologice.

Leul aduna toate animalele din padure si le spune:

– Astazi il voi manca pe cel mai fricos!

Iepurele iese in fata si spune cu o voce fioroasa:

– Il omor pe cel care pune mana pe mistreț!

***

In fata circului, plang doi clovni:

– Ce ati patit?

– A murit elefantul!

– Si il iubeati asa de mult?

– Nu, dar ne-au pus sa-i sapam groapa!

Pastila de râs

Posibilele riscuri asupra sănătății ale 
substanțelor chimice folosite în jucării îi 
îngrijorează de ani buni pe oamenii de știință, 
însă noi cercetări privind jucăriile din plastic 
dezvăluie câte de răspândit este riscul asupra 
copiilor.

„Din 419 substanțe chimice descoperite în 
materiale plastice dure, moi și spongioase 
folosite în jucăriile copiilor, noi am identificat 
126 de substanțe care ar putea afecta 
sănătatea celor mici, fie prin intermediul 
efectelor canceroase sau non-canceroase, 
inclusiv 31 de plastifianți, 18 substanțe ignifuge 
și 8 substanțe parfumate”, a explicat Peter 
Fantke, cercetător la Universitatea Tehnică din 
Danemarca (DTU).

Din cele 126 de substanțe chimice 
identificate în studiu, 27 de substanțe, inclusiv 
numeroși plastifianți, substanțe ignifuge și 
ftalați, sunt deja reglementate, însă totuși au 
apărut în jucăriile testate de oamenii de știință.

Totuși, cercetătorii au mai identificat și alte 
17 substanțe îngrijorătoare care nu apar pe 
listele de prioritate pentru jucăriile din plastic, 
însă care ar putea fi devastatoare pentru 
sănătatea copiilor.

Unele dintre aceste substanțe sunt 
cunoscute drept „substituții regretabile”, adică 
substanțe chimice care sunt folosite ca 
alternative la chimicale periculoase, însă care 
se pot dovedi dăunătoare.

Astfel, cercetătorii spun că un set de reguli 
numit „maximul acceptat de conținut chimic” ar 
putea fi folosit pentru a stabili limite asupra 
cantității de substanțe chimice folosite în 

jucării. Însă, până când astfel de legi și reguli 
nu sunt implementate de autorități, cei care pot 
lua decizii și pot acționa cât mai rapid în urma 
rezultatelor descoperite de studiu sunt chiar 
părinții.

Cel mai simplu pas pe care îl poate face 
orice părinte este să nu-și mai lase copilul să fie 
înconjurat de jucării din plastic. Potrivit 
cercetătorilor, copiii din țările Occidentale 
acumulează în medie 18,3 kilograme de jucării 
din plastic în fiecare an, scrie Science Alert.

„O metodă eficientă și practică de reducere 
a expunerii la chimicalele prezente în jucăriile 
din plastic este reducerea cantități de jucării noi 
introduse în cămine în fiecare an. Metoda este 
susținută și de un studiu recent care a dezvăluit 
că, de fapt, calitatea jocului copiilor este 
influențată în mod negative de abundența de 
jucării. Mai puțin jucării îi ajută pe cei mici să se 
concentreze și să se joace într-un mod mai 
creativ”, au mai scris oamenii de știință.

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

Schimbările climatice produc efecte neașteptate pe litoralul 
românesc. Apa Mării Negre este tot mai caldă, de la an la an.

Ca să vă faceți o idee, în 2019 temperatura medie a fost cu 
aproape 6 grade mai mare ca cea din 2014.

În aceste condiții se schimbă lucrurile și în materie de 
pescuit. Scrumbia albastră se prinde deja în plase, chit că era 
așteptată abia la sfârșitul lunii aprilie. Prin urmare, 
cherhanalele deschise își așteaptă clienții cu marfă proaspătă.

Specialiștii anunță o creștere a temperaturii Marii Negre în 
medie cu 0,5 grade pe an. În Mangalia, unde în general apa 
este mai rece față de nordul litoralului, datele sunt chiar 
îngrijorătoare.

Aici au fost măsurate 6 grade în plus pe parcursul a 5 ani.

Efecte neașteptate pe litoralul
 românesc. Apa Mării Negre 

este tot mai caldă

Proiect de lege: 

Animalele din grădinile 
zoologice ar putea fi vândute la 
circ sau sacrificate, dacă sunt
 prea multe din aceeași specie

Atunci când ne gândim la 
modalități prin care putem 
arde calorii, ne gândim 
deseori la exerciții fizice 
intense, deși caloriile arse 
astfel reprezintă doar o 
cantitate mică din energia 
zilnică folosită zilnic, adică 
numărul de calorii consumate 
într-o perioadă de 24 de ore.

Fie că dormi sau participi la 
un maraton, corpul 
tău  lucrează în  
continuu pentru ca 
totul să funcționeze 
cum trebuie.

Dacă dorești să 
arzi mai multe calorii 
în fiecare zi, experții 
garantează că o 
c r e ș t e r e  î n  
i n t e n s i t a t e  a  
exercițiile fizice va 
da roade în cel mai 
scurt timp. Totuși, ai 
putea să încerci și 
alte metode surprinzătoare și 
ciudate care te vor ajuta să 
arzi mai multe calorii zilnic.

Fă sport pe căldură. 
Vremea poate juca un rol 
important în arderea caloriilor. 
În esență, exercițiile fizice sunt 
un tip de stres pentru corp și 
sistemele corpului trebuie să 
reacționeze la stres, astfel că 
trimit cât mai multă energie cu 

putință la mușchi. Atunci când 
faci sport pe căldură, de fapt, 
contribui la acel stres și corpul 
tău trebuie să lucreze și mai 
mult pentru a se răcori.

Dacă temperatura corpului 
tău crește în mod natural 
atunci când faci sport și 
reacționează prin transpirație 
pentru a te ajuta să te 
răcorești, atunci corpul va 

lucra și mai intens dacă faci 
sport într-un mediu călduros.

Apa rece arde mai multe 
c a l o r i i  d e c â t  a p a  l a  
temperatura camerei. Cu cât 
este mai rece apa, cu atât va 
munci corpul nostru mai mult 
pentru a ajusta temperatura, 
potrivit cercetărilor asupra 
impactului termogen al apei, 
adică arderea calori i lor 

asociată cu asimilarea apei.
Consumul de mâncăruri 

picante. Dacă ai mâncat 
vreodată ceva foarte picant 
probabil că ai observat că ai 
început să transpiri sau să îți 
curgă nasul. Cel mai probabil, 
te-ai grăbit să faci rost de un 
pahar cu apă cât mai rece. De 
fapt, mâncărurile picante ajută 
l a  a c c e l e r a r e a  

metabolismului.
Studiile au arătat 

c ă  m â n c ă r u r i l e  
picante, în special 
cele care conțin 
a r d e i  i u t e  ș i  
c a p s a i c i n ă ,  p o t  
accelera arderea 
caloriilor în timpul și 
d u p ă  c o n s u m u l  
alimentelor.

J o a c a  ș i  
mișcarea constantă 
este o strategie 
e f i c ien tă  pent ru  

arderea caloriilor. Denumirea 
oficială pentru o astfel de 
activitate este termogeneză 
non-sportivă (TNS) sau „non-
e x e r c i s e  a c t i v i t y  
thermogenesis” (NEAT). 
Potrivit cercetătorilor, această 
mișcare sau activitate poate 
arde până la 2.000 de calorii 
pe zi, informează Science 
Times.

Un studiu global asupra jucăriilor din plastic 
a descoperit peste 100 de substanțe 

care i-ar putea afecta pe copii

Metode surprinzătoare prin care să
 arzi mai multe calorii



1475: S-a născut 

Michelangelo Buonarroti, 

sculptor, pictor, arhitect 

și poet italian, recunoscut 

ca cel mai de seamă artist 

renascentist (d. 1564).

1 6 1 9 :  S - a  n ă s c u t  

Savinien de Cyrano de 

B e r g e r a c ,  e s e i s t  ș i  

dramaturg francez (d. 

1655).

1939: A murit Miron 

Cristea (Elie Cristea), 

primul patriarh al României 

(n. 1868).

1869: Dimitri Mendeleev prezintă prima varianta a 

tabelului periodic al elementelor Societății Ruse de Chimie.

1870: S-a născut Oscar Straus, compozitor vienez (d. 

1954).

1897: A intrat în vigoare Legea repausului în zilele de 

duminică și sărbători. Potrivit legii, era liberă doar dimineața 

de duminică și alte 14 sărbători pe an.

1920: S-a născut Ernest Maftei, actor român de teatru și 

film (d. 2006).

1927: S-a născut Gabriel García Márquez, scriitor 

columbian, laureat al Premiului Nobel (d. 2014).
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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 17:10 Cu 
d rag…de  Dragobe te  18 :50  
Teleenciclopedia 20:00 Telejurnal 
21:10 Frații Jderi 23:35 Dosar 
România 00:35 Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 6 Martie

In prima parte a 
zilei este posibil sa 
luati o decizie inspirata 
i n t r - o  p r o b l e m a  
f inanciara. Evi tat i  
speculatiile financiare 
si nu ignorati sfaturile 
unei persoane mai in 
varsta!

Se pare ca sefii va 
aprec iaza pent ru  
realizarile din ultima 
vreme. Este posibil 
chiar sa se discute 
despre o prima. Un 
coleg ar putea incerca 
s a  t e n s i o n e z e  
atmosfera. 

Este posibil ca 
partenerul de viata sa 
gaseasca azi diverse 
motive pentru a va 
f a c e  r e p r o s u r i .  
Pastrati-va calmul si 
evitati o cearta! Fiti 
cat mai diplomat fata 
de o ruda!

A s t a z i  e s t e  
recomandat sa evitati 
d e p l a s a r i l e  c u  
autoturismul. Dacă 
sunteti nevoit, circulati 
cu mare atentie! De 
asemenea, ar fi bine 
sa verificati temeinic 
starea tehnica.

D im i n e a tă  e s te  
posibil sa fiti cam 
irascibil si sa aveti 
tendinta de a face din 
tantar, armasar. Se 
intrevad cateva drumuri 
scurte, care imbina 
interesele profesionale 
cu cele personale. 

Va s fa tu im sa 
evitati intalnirile de 
afaceri si deciziile 
privind investitiile. Ar 
fi bine sa va limitati la 
activitati de rutina si 
sa acordati mai multa 
a ten t i e  re la t i i l o r  
sentimentale. 

D i n  c a u z a  
nervoz i ta t i i ,  ave t i  
d i f i c u l t a t i  d e  
comunicare. Va sfatuim 
sa va pastrati calmul si 
sa fiti cat mai diplomat. 
In cazul in care circulati 
c u  a u t o t u r i s m u l ,  
conduceti cu prudenta! 

Sunteti nerabdator 
sa incheiati o lucrare. 
Nu va pripiti, daca nu 
vreti sa stricati ceva! 
Daca sunteti invitat 
i n t r - o  e x c u r s i e ,  
renuntati. Nu este o zi 
favorabila calatoriilor.

Nu va simtiti in 
forma si nu aveti 
rabdare sa finalizati 
ceea ce ati inceput. 
Va sfatuim sa nu va 
asumati prea multe 
r e s p o n s a b i l i t a t i ,  
pentru ca riscati sa va 
irositi timpul. 

BERBEC

S-ar  putea sa 
intarziati la serviciu. 
Daca nu va stapaniti 
nervozitatea, riscati 
sa ajungeti in situatii 
neplacute fata de 
c o l e g i .  N u  e s t e  
momentul sa luati 
decizii importante. 

Se pare ca va 
simtiti slabit si nu 
reusiti sa va incadrati 
in programul stabilit. 
Va recomandam sa 
nu va asumati riscuri. 
Or i ca t  a t i  fo r ta ,  
sansele de reusita 
sunt destul de mici. 

Se pare ca incepeti 
ziua cu o stare de 
nervozi tate.  Este 
posibil sa va certati cu 
partenerul de viata 
din cauza ca nu este 
de acord sa plecati 
intr-o calatorie in 
interesul familiei. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 I 
Like IT 10:30 Superspeed la 
Pro TV 11:00 Șoricelul familiei 
12:45 Bărbați în negru 3 15:00 
Imperiul leilor 17:00 Românii 
au talent 19:00 Ştirile Pro Tv - 
Spor t  ●  Vremea 20 :00  
Răzbunătorii: Sfârşitul jocului 
23:30 Hacker 02:00 Profu' 
03:00 Pe bune?! 04:00 Bărbați 
în negru 3

07:00 Observator 09:00 
Roșcovanul 11:00 Adela 13:00 
Observator 13:45 Mireasa 16:00 
Chefi la cuțite 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:00 Te cunosc de 
undeva - sezon nou 23:15 Te 
cunosc de undeva - After Party, 
cu Dorian Popa 23:30 Chefi la 
cuțite 03:00 Observator 04:00 
Roșcovanul 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 40 de 
intrebari cu Denise Rifai 01:30 
Știrile Kanal D

07:00 Camera de râs 09:00 
Starea naţiei - Best of 11:00 
Sănătate cu stil 11:30 Drumul 
oaselor 14:00 Nunta indiana 
16:00 Alege rețeta națională 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Războiul din 
Karmouz 22:30 Prietena mea 
genială 01:00 Războiul din 
Karmouz 03:30 Mama mea 
gătește mai bine

08:00 Un bărbat multiplicat 
10:30 La bloc 12:45 Cursa sub 
soare 14:45 Aventurile lui 
Sharkboy și Lavagirl în 3-D 
16:30 O reţetă letală: misterul 
biscuiţilor cu ciocolată 18:15 La 
bloc 20:30 Cântec pentru ea 
22:45 Războiul căsătoriilor 
00:45 Rechini pe baricade 
02:30 Războiul căsătoriilor 
04:00 La bloc 05:30 Omul-
Paianjen

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 Anna Karenina 22:00 Hotel 
imperial 23:00 Distractiile lui Cazacu 
23:35 Zile cu stil 00:30 Anna 
Karenina

09:20 Cum să-ți dresezi 
dragonul 3 11:00 Idilă de 
noiembrie 12:55 Ucenicul 
vrăjitor 14:40 Identitatea lui 
Bourne 16:35 Îndrăgostiți pentru 
totdeauna 18:15 Fură și fugi 
20:00 Oglindă, Oglinjoară 21:45 
Întâlnire explozivă 23:30 El 
Chicano 01:15 Bal cu scandal 
02:45 Sechestrați în larg 04:25 
Mr. Right. Un iubit... mortal 
05:55 Ucenicul vrăjitor

Redacţia ISSN: 1843-4037
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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 

6 Martie

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. 3639 Sâmbătă 6 Martie 2021

Elvir Koljic (25 de ani) a 
revenit la antrenamentele 
Universității Craiova după 
perioada de recuperare, însă 
acum are alte probleme 
medicale.

Atacantul Koljic a acuzat 
dureri musculare după ultimul 
antrenament și va sta cu 
siguranță pe tușă și în luna 
martie. Stafful medical al 
Craiovei nu vrea să mai riște 
nimic cu Elvir Koljic, care se va 

întoarce în programul echipei 
după pauza generată de 
meciurile echipelor naționale, 
anunță Fanatik.

Elvir Koljic s-a accidentat 
din nou! Medicii nu vor să mai 

riște nimic
Koljic s-a accidentat în 

meciul Poli Iași - Universitatea 
Craiova, în octombrie 2020, iar 
r e c e n t  a  r e v e n i t  l a  
antremanete alături de colegii 
săi, după ce mult timp s-a 

pregăti t  singur. Recent, 
președintele Sorin Cârțu i-a 
transmis lui Koljic să nu se 
grăbească cu procesul de 
pregătire:

" A  î n c e p u t  u ș o r  
antrenamentele, acum decizia 
de a intra în teren depinde și 
de forma sportivă, de ritm. 
Starea terenurilor este foarte 
importantă pentru apariția lui.

E nerăbdător, cine nu vrea 
să revină la meseria care îi 
place după atâta pauză? 
Contează foarte mult ce 
parametri fizici și psihici are. 
Să o ia treptat, ușor. După o să 
urmeze iar două săptămâni de 
pauză în care se poate pune la 
punct. Nu trebuie să ne 
grăbim", a spus recent Sorin 
Cârțu.

6 goluri în 6 partide a reușit 
Elvir Koljic în acest sezon din 
Liga 1. 2 milioane de euro este 
cota de piață a lui Koljic, 
potrivit Transfermarkt. 4 
selecții a adunat bosniacul la 
naționala țării sale.

SPORT

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea 
de Rizespor și a declarat că nu se gândește să preia altă 
echipă, cel puțin până în vară. Tehnicianul de 50 de ani a 
dezvăluit că și-ar dori să revină pe banca lui Rapid, dacă 
cererile sale vor fi onorate.

"A fost un amalgam, de la lucruri pozitive, la lucruri 
negative. O echipă foarte bine structurată din punct de vedere 
administrativ. Rizespor e cel mai bun club la care am lucrat 
vreodată. Când am venit era în comă, la terapie intensivă.

Peste 20 de cazuri de COVID-19, reveneau câte 3-4 
jucători, n-am putut să aliniez un 11 de bază, n-aveam timp să 
pregătesc echipa, jucam din 3 în 3 zile. Am tot tras de mine, 
am încercat, dar simțeam că energia mea dispare și nu 
puteam să-mi implementez filosofia.

Marius Șumudică: "Aș putea să mă implic din punct de 
vedere financiar la Rapid"

Nimeni nu voia ca eu să plec de acolo, oamenii plângeau, 
aveau niște planuri cu mine, dar din păcate nu s-au 
concretizat. E un club pe care nu-l voi uita niciodată. Nu voi 
mai face niciodată această greșeală, să preiau o echipă din 
mers. Îmi asum greșeala, dar până la vară vreau să mă 
odihnesc.

Cu siguranță, Turcia va fi prima opțiune. Sunt în legătură 
cu mai mulți impresari, cu conducători de club care vor ca de 
la vară să preiau echipe de acolo. Puteam să iau oricând 
cetățenia turcă, în două zile aveam pașaportul dacă voiam.

În cazul în care Rapidul va promova și va exista susținere 
financiară și condiții de muncă bune, să-mi fie acceptat staff-
ul și președintele pe care mi-l doresc, Rapid e de luat în calcul. 
E echipa pe care o iubesc și inima îmi spune să merg acolo. 
Rapidul e pe același palier cu Turcia.

Îmi doresc enorm, îi doresc baftă lui Grig să promoveze. 
Vreau să-mi fac timp să merg la câteva antrenamente, m-aș 
duce și la meciuri dacă pot. Dacă facem o echipă puternică pe 
care s-o conduc alături de oamenii în care am încredere, aș 
putea să mă implic și din punct de vedere financiar, având 
unele relații cu oameni potenți financiar din Turcia", a declarat 
Marius Șumudică.

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.

Condițiile lui Marius Șumudică 
pentru a reveni în Giulești

Constantin Budescu (32 de ani) a ales să 
joace la FC Damac, în Arabia Saudită, deși a 
avut șansa pentru a reajunge la FCSB.

Mijlocașul român, care a explicat ce 
probleme avea la Astra, lăudat pentru calitățile 
sale fizice, rare în fotbalul de azi, nu a avut parte 
de oferte de la echipe din Europa.

Motivul pentru care Budescu nu a făcut 
pasul la o echipă de top. ”Execuții foarte 
frumoase, dar au contat și celelalte probleme!”

Daniel Niculae, fost coechipier cu Budescu 
la Astra, a spus lucrurilor pe nume. Acum 
analist Digi Sport, fostul atacant a explicat ce l-a 
tras în jos, din punct de vedere al carierei, pe 
Constantin.

”Puturos. Mare. Nu că nu poate, dar puturos. 
Calități foarte, foarte bune, Guraliv, executii 
foarte frumoase, picior drept foarte bun”, a spus 
Daniel Niculae.

Chestionat dacă ar fi putut face față rigorilor 
unui campionat de top, Niculae la replicat:

”Din punct de vedere tehnic, da, poate face 
față. Dar, din cauza celorlalte chestiuni nici nu a 
avut oferte din Europa și nici nu știu dacă s-ar fi 
dus într-un campionat puternic. 

Ar fi putut fi cizelat. Budi avea și perioade 
când alerga. Alibec, la fel”, a mai spus Niculae.

Constantin Grecu (32 de 
ani), unul dintre căpitanii celor 
de la Pandurii Târgu Jiu, fost 
jucător la Dinamo, a lansat un 
atac fără precedent la adresa 
antrenorului Călin Cojocaru. 
Totul după Pandurii - 
Petrolul 0-4, în etapa a 
17-a din Liga 2.

Grecu a explicat ce i-
a cerut antrenorul să 
facă pe teren și l-a 
deranjat, dar cel mai 
grav este că l-a acuzat 
pe tehnician de faptul că 
și-ar fi sabotat propria 
echipă.

Scandal în Liga 2. 
Antrenorul, acuzat de căpitan. 
”Să se uite că a făcut echipa 
strâmb!”

”Am fost găsit țap ispășitor 
cu Petrolul, pentru că nu 
măcăn în teren! Păi, nu 

suntem la Grădina Zoologică, 
ca să fie rațe pe margine care 
să măcăne. M-a pus pe mine 
căpitan și a zis că eu trebuia să 
vorbesc pe teren. El nu își 
asumă nimic!

Să se uite că a făcut echipa 
strâmb! Nu poți să mă bagi pe 
mine, fundaș stânga, ca 
fundaș central! Și fundașul 
stânga e fundaș dreapta, 
fundașul dreapta nu e fundaș 

dreapta. Mi s-a părut că a făcut 
echipa ca să pierdem! Așa 
cred eu!”, a spus Grecu.

Constantin Grecu: ”Nu își 
asumă rezultatele!”

Grecu a explicat și un 
detaliu care l-a enervat 
foarte tare și care l-a pus 
pe gânduri.

”Nu e posibil ca după 
meciul cu Petrolul să 
jucăm un amical, având 
meci cu Bacău. Omul 
ăsta, de doi ani, dă pe toți 
afară. El face ce vrea, nu 
își asumă rezultatele. 
Are 7 puncte în doi ani.

Ce să fac? Să joc 
marți în amical ca să mă 
accidentez? Unde ai mai 
pomenit să pui un amical la 48 
de ore după un meci oficial? 
De ce? Ca să pierdem și 
sâmbătă?”, a spus Grecu.

Koljic s-a accidentat din nou! Ce se întâmplă
 cu atacantul Universității Craiova

Motivul pentru care Budescu nu a făcut 
pasul la o echipă de top.

Scandal în Liga 2! ”Nu suntem rațe la
 Grădina Zoologică” 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

