
Aproximativ 1.000 de 
persoane legit imate, 
peste 500 deobiective și 
a p r o x i m a t i v  8 0 d e  
mijloace de transport 
p e r s o a n e  a u  f o s t  
verificate de polițiști în 
c a d r u l  a c t i v i t ă ț i l o r  
desfășurate în ultimele 24 
de ore la nivelul județului 
Teleorman, acțiuni de 
informare și verificare a 
respectării măsurilor de protecție, scopul vizat fiind prevenirea și combaterea 
infectării, precum și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

(Continuare  în  pagina  2)

Anga ja to r i i  po t  
organiza campania de 
vaccinare la propriul 
sediu, în parteneriat cu 
centrele de vaccinare 
oficiale ale Direcţiilor 
de Sănătate Publică 
judeţene, a declarat, 
lun i ,  preşedin te le  
Consiliului Naţional al 
Întreprinderilor Private 
Mici şi Mijlocii din 
România (CNIPMMR), 
Florin Jianu, într-o 
conferinţă de presă.

(Continuare  în  
pagina  4)

În primele 4 luni ale acestui an, 9 persoane și-au 
pierdut viața în accidente rutiere, 6 persoane au fost 
rănite grav, iar 131 au suferit vătămări ușoare. Principala 
cauză pentru producerea de accidente rutiere este 
reprezentată de neacordarea de prioritate vehiculelor.

De la începutul anului și până în prezent, pe raza 
județului Teleorman s-au produs 99 de accidente rutiere, 
în urma cărora nouă persoane au decedat, șase au fost 

grav rănite, iar  131 au suferit vătămări ușoare.
Privind cauzele generatoare ale accidentelor rutiere, 

la nivelul județului Teleorman, amintim că cele mai 
frecvente sunt neacordarea de prioritate vehiculelor, alte 
preocupări de natură să distragă atenția în timpul 
mersului și viteza neadaptată condițiilor de drum.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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Angajatorii pot organiza campanie de
 vaccinare la propriul sediu

Șoselele din Teleorman
 și-au luat tributul și în acest an: 9 morți, 

6 persoane rănite grav și 131 ușor

67 de teleormăneni amendați că 
nu respectă măsurile anti COVID! Sute de

 teleormăneni aflați în carantină au fost verificați



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
În ultimele 24 de ore, polițiștii teleormăneni 

au depistat doi bărbați care au condus 
autoturisme pe drumurile publice, deși nu 
aveau acest drept.

Astfel, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier 
Teleorman au depistat un bărbat de 59 de ani, 
din municipiul București, care conducea un 
autoturism pe VO6F, pe raza localității 
Alexandria, având exercitarea dreptului de a 
conduce suspendată din data de 05.04.2021.

De asemenea, polițiștii din cadrul Biroului 

Rutier Roșiori de Vede au depistat un bărbat în 
vârstă de 70 de ani, tot din municipiul 
București, care conducea un autoturism pe 
DE 70, deși nu avea dreptul de a conduce 
autoturisme pe teritoriul României, având 
permis de conducere emis de autoritățile 
canadiene.

În ambele cauze au fost întocmite dosare 
penale. Polițiștii atrag atenția cu privire la 
necesitatea respectării prevederilor legale 
privind circulația pe drumurile publice.

C. DUMITRACHE

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni seara, la Digi 24, că 
slujbele din noaptea de Paști vor fi ținute în afara bisericii, cu 
respectarea regulilor de distanțare. El a mai spus că va mai 
avea miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase 
pentru a organiza noaptea Paștelui ortodox. Șeful Guvernului a 
mai spus că în localitățile în care se ajunge la o rată de 60% de 
persoane vaccinate ar putea să nu mai existe restricții și că 
trebuie să fie luate în vedere alte măsuri sub formă de premiere 
pentru personalul companiilor care se vaccinează.

Cele mai relevante declarații
-Am discutat și cu primarii PNL și șefii de CJ, să vorbească 

despre beneficiile campaniei de vaccinare, dar la țară e nevoie 
de primar și de preot

-Este nevoie de toată lumea, din ce am văzut eu și biserica, și 
toate cultele susțin campania în acest moment

-Eu cred că preoții susțin campania de vaccinare. Voi avea o 
discuție cu cultele din nou, miercuri, pentru noaptea de Paști, să 
vedem cum organizăm noaptea de paști ortodox

-Tot trebuie să avem niște reguli de distanțare, în jurul 
bisericii, etc. S-a putut și până acum se va putea și în noaptea de 
Paști. Slujbele vor fi în afara bisericii, cu distanțare

-În acest moment dacă vrem să revenim la normalitate 
trebuie să avem această campanie de succes

-Dacă se ajunge într-o localitate cu 60 % vaccinați, să nu mai 
existe restricții. Vom vedea, nu știu

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

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

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

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

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

0247/312.854.
***

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

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 
0766.279.773.

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

***
SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu 

experiență în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 
***

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

Anunţuri

Șoselele din Teleorman
 și-au luat tributul și în acest an: 9 morți, 

6 persoane rănite grav și 131 ușor

67 de teleormăneni amendați că 
nu respectă măsurile anti COVID! Sute de

 teleormăneni aflați în carantină au fost verificați
(urmare  din  pagina  1)
Aproximativ 90 de efective 

din cadrul I.P.J. Teleorman, 
polițiști locali, jandarmi, 
precum și Inspectoratului 
Teritorial de Muncă, Direcției 
Sanitar-Veterinare, I.S.C.T.R, 
Direcției de Sănătate Publică 
ș i  d e  l a  P r o t e c ț i a  
Consumatorului au acționat, 
în pr incipal ,  în zonele 
aglomerate din județ – 
piețe, târguri, centre 
c o m e r c i a l e ,  z o n e  
pietonale, unități de 
alimentație publică, dar și 
î n  t r a f i c  –  p e n t r u  
veri f icarea legal i tăț i i  
efectuării transportului de 
persoane și mărfuri, 
precum și respectării 
măsurilor sanitare.

”În ultimele 24 de ore, 
au fost verificate peste 
500de obiective (inclusiv 
domiciliile declarate pentru 
carantină sau izolare), au fost 
legitimate nu mai puțin de 
1 .000  de  persoane ș i  
verificate aproximativ 80 de 
m i j l o a c e  d e  t r a n s p o r t  
persoane, totodată fiind 
ver i f i ca te  documente le  
j u s t i f i c a t i v e  n e c e s a r e  

deplasării persoanelor de la 
domiciliu sau locuință. Ca 
u r m a r e  a  n e r e g u l i l o r  
constatate, au fost aplicate 67 
de sancțiuni contravenționale 
în valoare de aproximativ 
17.000 de lei, forțele de 
o r d i n e r e a m i n t i n d u - l e  
cetă țen i lor  pr inc ipa le le  
măsuri dispuse de autorități în 
aces t  con tex t ” ,  spune  

purtătorul de cuvânt al Poliției 
Teleorman, Daniela Pășu.

Măsura instituită privind 
obligația purtării măștii de 
protecț ie ,  pentru toate 
persoanele care au împlinit 
vârsta de cinci ani, în toate 
spațiile publice deschise și 
închise rămâne încă valabilă. 
În această perioadă, este 
interzisă organizarea de 

evenimente private (nunți, 
botezuri, aniversări, mese 
festive etc), atât în spații 
închise (restaurante, baruri, 
saloane de evenimente etc.), 
cât și în spații deschise, motiv 
pentru care vă rugăm să 
respectați prevederile legii; în 
situația în care se va constata 
că această interdicție este 
încălcată, vor fi aplicate 

s a n c ț i u n i  
contravenționale.

În contextul actual, 
polițiștii teleormăneni 
r e c o m a n d ă  s ă  
conștientizați importanţa, 
p e n t r u  î n t r e a g a  
comunitate, a măsurilor 
necesare, precum şi 
efortul comun pentru 
l imitarea r iscului de 
răspândire a infecţiei cu 
SARS-CoV-2. Abordarea 

constantă a unei conduite 
preventive, responsabile, de 
către fiecare persoană, este 
esenţială pentru limitarea 
riscului de infectare şi 
transmitere.

Astfel de acțiuni vor 
continua pe raza întregului 
județ.

C. DUMITRACHE

Consiliul Concurenţei a declanşat, din oficiu, două 
investigaţii ce vizează un posibil comportament abuziv al 
companiilor Distribuţie Energie Electrică România SA, respectiv 
Distribuţie Energie Oltenia SA, pe piaţa distribuţiei de energie 
electrică aferentă zonelor geografice pentru care cei doi 
operatori deţin licenţă de distribuţie, potrivit Agerpres.

Autoritatea de concurenţă are indicii privind implicarea 
operatorilor de distribuţie în procesul de schimbare a 
furnizorului de energie electrică, în scopul favorizării 
companiilor de furnizare din cadrul grupului din care fac parte 
(Electrica, respectiv CEZ), în detrimentul concurenţilor 
acestora.

"Comportamentul suspectat are potenţialul de a afecta 
concurenţa pe piaţa furnizării de energie electrică, precum şi 
consumatorii, clienţi finali de energie electrică. Un astfel de 
comportament este deosebit de nociv, mai ales în contextul 
procesului de liberalizare pe care România l-a implementat în 
ultimii ani, ce implică tranziţia de la o piaţă reglementată către 
una concurenţială. De altfel, noi monitorizăm procesul de 
liberalizare şi am atenţionat companiile de distribuţie să nu 
împiedice migraţia clienţilor", a declarat Bogdan Chiriţoiu, 
preşedintele Consiliului Concurenţei.

Slujbele de Paști 
se vor ține în afara bisericii,

 cu distanțare

Consiliul Concurenţei
 investighează Electrica şi CEZ 
pentru comportament abuziv
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Pe vremea împușcatului circula o anecdotă 
cu mare succes la public. Cică Mitică l-ar fi 
întrebat pe Gogu: măi, de ce nu-și iau 
activiștii concediul toți odată? Iar Gogu i-ar 
fi răspuns: ca să nu observe poporul că merge 
treaba și fără ei.

Asta riscă să se spună și despre actuala 
Coaliție aflată la guvernare, care când tocmai 
terminase de împărțit funcțiile și sinecurile 
și voia să se apuce de guvernare, s-a trezit în 
vâltoarea unui război fratricid. Aripa 
pluseristă a noii încropeli politice, cea 
gălăgioasă și degrabă vărsătoare de sânge 
liberal, inițiatoare de revoluții de cafenea, nu 
pare dispusă să mai rabde tirania lui Cîțu, pe 
care-l acuză că apără mafia din Sănătate, 
odată ce l-a demis pe Vlad Voiculescu, 
politician de top, care refuză realitatea și 
încearcă s-o schimbe prin fals și uz de fals.

Zurbagii lui Barna și Cioloș, a căror singură 
doctrină este negarea până la neantizare a 
tot ce nu e pe placul lor, fac din demiterea lui 
Voiculescu, total îndreptățită după toate 
canoanele legale și constituționale, un capăt 
de țară. Și sunt gata să sparg Coaliția și să 
dea foc la țară pentru a-și impune punctele de 
vedere.

De cealaltă parte, liberalii, care simt cum 
li se scurg procentele de sub tălpi și văd cum 
deasupra sediului din Modrogan se adună 
norii negri ai lui 20%, încearcă să-și mai 
„repereze onoarea”, punându-se în călcâie în 
fața năvalei progresiste.

Băieții ăștia noi, școliți pe-afară, cu sau 
fără diplome, încearcă să ne facă să uităm de 
cei 15.000 de specialiști ai Convenției 

Democrate, dar când ne uităm la alde Năsui, 
Drulă, Stelian sau Vlăduț Voiculescu parcă-i 
vedem pe Ulm, Spineanu, Berceanu, Mureșan 
și Băsescu. Și ca să fie tacâmul complet, și pe 
cei vechi și pe cei noi, din CDR1 au CDR2, 
câștigarea alegerilor i-a prins cu pantalonii-n 
vine, adică total nepregătiți.

De aceea, în loc de o bună guvernare, în 
plină criză sanitară și economică, avem parte 
de o confruntare între politicieni de mucava, 
între partide istorice și partide isterice, 
între discursuri ditirambice, gen Cațavencu, 
toate în numele binelui public, pe care-l 
așteptăm de 31 de ani.

Trăim cea mai zbuciumată perioadă 
politică din 1999 încoace. Dacă defuncta 
Convenție Democrată era scuturată de 
minerii lui Cozma, iată că, azi, noua mineriadă 
e condusă de Dan Barna, care în fruntea 
hoardei pluseriste vrea să le arate urmașilor 
Brătienilor ce înseamnă “partidul-revoltă”, 
născut pe caldarâmul Pieției Victoria și moșit 
de Dide și Moroșanu, zis Ceaușescu.

Din păcate, pluserismul nu se mai revoltă 
împotriva corupției de orice fel, a furăciunii 
pur și simplu. Marele politician (mai mult la 
propriu) Dan Barna ne spune, ajuns la putere, 
că sfânta corupție e un fenomen marginal, 
raportat la dezvoltarea economică a țării. 
Nici împotriva minciunii și a demagogiei nu se 
mai revoltă domnul Barna. Treaba aia cu 
oamenii noi, nepătați și școliți, cinstiți și 
reformatori, a fost o chestie de campanie 
electorală.

Altfel se vede lumea de la putere!

Carmen ROBESCU

Balamucul politic intern ne-a distras cu totul atenția de la 
ce se mai întâmplă în lume. Așa a trecut pe lângă noi știrea că 
Parlamentul European impune o limbă nouă, obligatorie, 
deocamdată numai pentru politicienii și funcționarii de la 
Bruxelles. În acest sens a fost aprobat un Glosar/Îndrumar 
aberant care a fost făcut public de Simona Baldassarre, 
europarlamentar italian, reprezentând partidul de dreapta 
Liga Nordului.

Elaborat de Departamentul pentru Egalitate, Incluziune și 
Diversitate, acest ghid al limbajului sensibil „va ajuta” 
personalul Parlamentului European „să comunice corect 
problemele legate de dizabilități, minorități de gen, etnie sau 
religie”.

Noua limbă de lemn aprobată la Bruxelles, deocamdată 
doar pentru funcționari, va fi adoptată, mai devreme sau mai 
târziu, și de guvernele țărilor membre. Ar fi marea lovitură a 
neo-marxiștilor șoroșiști, dacă acest demers ar avea succes 
în încercarea lor de a ne schimba și schimonosi gândirea și 
raportarea la valorile tradiționale pe care le respectăm de 
secole.

În noua „limbă incluzivă”, cum a fost ea numită de inițiatori, 
de exemplu, cuvintele mamă și tată dispar, căsătoria gay va fi 
numită căsătorie egalitară, sexul biologic va fi sex dobândit la 
naștere, schimbarea de sex va fi tranziție de gen. Și 
exemplele ar putea continua.

Tot la mijlocul lunii trecute, la inițiativa grupului Renew, 
condus de Dacian Cioloș, același Parlament European a 
declarat Uniunea Europeană (inclusiv România) zonă liberă 
pentru LGBTQI.

Această măsură este menită să contrabalanseze inițiativa 
de acum 2 ani a Poloniei, care a creat în interiorul țării peste 
100 de zone libere de LGBT-iști, urmată de Ungaria și alte țări 
estice.

În declarația votată de Parlamentul European se spune: 
„Persoanele LGBTQI oriunde în Europa trebuie să se bucure 
de libertatea de a trăi și de a-și arăta public orientarea 
sexuală și identitatea de gen fără teama intoleranței, 
discriminării sau persecuției, iar autoritățile de la toate 
nivelurile de guvernare în întreaga Uniune Europeană trebuie 
să protejeze și să promoveze egalitatea și drepturile 
fundamentale pentru toți, inclusiv persoanele LGBTQI.”

Să sperăm că majoritatea țărilor europene nu-i vor urma 
pe LGBT-iștii de ocazie din PE și vor păstra Europa creștină, 
vor respecta cultura și istoria milenară a popoarelor ei.

Carmen ROBESCU

Premierul Florin 
Cîțu a dat asigurări, 
după în tâ ln i rea 
liderilor din coaliția 
de guvernare, că 
are sprijinul PNL, 
i n c l u s i v  a l  
p r e ș e d i n t e l u l u i  
partidului, Ludovic 
O r b a n .  C î ț u  a  
s u g e r a t  c ă  
indiferent de pretențiile liderillor USR PLUS în privința 
miniștrilor din cabinetul său își va păstra prerogativele 
constituționale și că președintele PNL Ludovic Orban îl 
sprijină în sensul acesta.

„(…) PNL este unit în a susține premierul în acest 
moment”, a spus Cîțu, subliniind că prioritatea PNL este de a 
continua guvernarea.

„Președintele PNL, Ludovic Orban, este un om 
responsabil care are în primul rând, în față, interesul 
Partidului Național Liberal. PNL este un partid responsabil, 
care nu vrea să arunce în aer România nici un moment. 
Ludovic Orban este un politician cu multă experiență în 
România, nu are nevoie de o reevaluare de la cineva care 
abia a intrat în politică”, a comentat Cîțu la Digi24.

El a reamintit că nu s-au încheiat discuțiile cu liderii 
coaliției și că în ceea ce-l privește este dispus să-și 
îmbunătățească comunicarea în relația cu ei, în scopul 
continuării guvernării actuale, cu un ministrul nou desemnat 
din parea USR PLUS la Sănătate

Neomarxismul, 
asalt asupra Europei

Cîțu despre Ludovic Orban: 

Este un om responsabil 
care are în primul rând, 

în față, interesul PNL

C o m i s i a  j u r i d i c ă  a  
Senatului a constatat abateri 
d e  l a  d e o n t o l o g i a  
p a r l a m e n t a r ă  î n  c a z u l  
senatoarei Diana Şoşoacă, 
aşa cum sunt reclamate în 
sesizarea grupului PNL, a 
afirmat, luni, preşedintele 
Comisiei juridice, Iulia Scântei.

„ C o m i s i a  j u r i d i c ă  a  
constatat cu majoritate de 
voturi că faptele reclamate în 
cuprinsul sesizării de către 
grupul PNL se subscriu 
conţinutului a trei abateri de la 
deontologia parlamentară 
care sunt identificate în 
Regulamentul Senatului, în 
C o d u l  d e  c o n d u i t ă  a l  
parlamentarilor, precum şi în 
Legea Statutului deputaţilor şi 

senatorilor. Comisia juridică va 
înainta Biroului permanent 
raportul cu aceste constatări 
ale abaterilor de la deontologia 
parlamentară a senatorului în 
cauză, urmând ca Biroul 
permanent să decidă ce 
sancţiune este oportun a fi 
aplicată senatoarei în cauză”, 

a afirmat Iulia Scântei.
Ea a adăugat că dacă 

lucrurile „vor escalada” şi vor fi 
î n r e g i s t r a t e  n o i  
comportamente care nu se 
subscr iu condui te i  unui  
senator, va fi luată o decizie de 
către reprezentanţii Coaliţiei şi 
de către Comisia pentru 
regulament.

„Se impune să avem cel 
puţin o abatere consistentă 

obiectiv, nu doar cele cu 
caracter simbolic, dar subscriu 
şi punctelor de vedere ale 
colegilor mei, care astăzi în 
comisie au spus: 'Poate e bine 
ca un avertisment şi o astfel de 
discuţie să simbolizeze, să 
arate mai mult detaşarea, 
delimitarea noastră netă, 
categorică faţă de continuarea 
exercitării în acest mod de 
până acum a mandatului de 
către senatorul care a fost 
sesizat în Biroul permanent'. 
Sper să aibă un efect. E 
do r in ţa  noas t ră  să  ne  
continuăm activitatea pe 
următorii 4 ani, până la 
finalizarea mandatului, cu 
respectarea Regulamentului, 
pentru că suntem aici în slujba 
cetăţenilor, nu pentru a face 
scandal sau a exercita 
mandatul într-un mod injurios. 
Nu pentru asta am fost aleşi”, a 
mai afirmat Scântei.

Senatorul Daniel Fenechiu 
a menţionat că sancţiunile 
disciplinare care pot fi aplicate, 
în prezent, parlamentarilor 
„sunt mai mult simbolice”, cea 
mai gravă pe care o poate 
aplica Biroul permanent fiind 
aceea că „trei luni nu poţi 
reprezenta Senatul”.

La treabă, domnilor! 
S-ar putea ca lumea să observe 

că e mai bine fără voi

Comisia juridică a Senatului a constatat 
abateri de la deontologia parlametară 

în cazul Dianei Şoşoacă



(urmare  din  pagina  1)
"Transmitem un apel membrilor noştri, 

întreprinzătorilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, 
dar şi mediului de afaceri în general, pentru a 
susţine campania de vaccinare, mai ales că a 
apărut instrucţiunea nr. 132 din 12 aprilie 2021 
a Comitetului Naţional de Coordonare a 
Activităţilor privind Vaccinarea împotriva 
SARS-Cov-2, instrucţiune care dă posibilitatea 
angajatorilor, atât celor mari cât şi celor mici, să 
organizeze centre de vaccinare sau să 
realizeze vaccinarea în parteneriat cu centrele 
de vaccinare oficiale ale direcţiilor judeţene de 
sănătate. Această instrucţiune statutează 
faptul că angajatorii economici pot organiza 
campania de vaccinare la sediul propriu, ei 
trebuie să identifice un spaţiu de vaccinare, şi 
există un model de plan de astfel de spaţii de 
vaccinare. Spaţiul trebuie să fie în conformitate 
cu normele igienico-sanitare, să respecte 
circuite de funcţionare adecvate, să asigure 
frigidere care să păstreze dozele de vaccinare 
la temperaturi cuprinse între 2 şi 8 grade 
Celsius", a menţionat Florin Jianu.

Preşedintele Consiliului Naţional al IMM-
urilor a explicat că angajaţii care se vor vaccina 
în centrele organizate de angajatori nu au 
nevoie de programare în platforma de 

vaccinare.
"Vaccinarea angajaţilor operatorilor 

economici în cadrul acestei campanii specifice 
se va realiza fără o programare prealabilă în 
platforma de vaccinări, va fi recunoscută şi 
persoanele vaccinate vor fi înregistrate în 
Registrul Electronic Naţional de Vaccinări şi li 
se va elibera adeverinţă de vaccinare. Pentru 
operatorii care au mai puţin de 100 de angajaţi, 
aceştia vor putea întocmi liste cu persoane 
doritoare şi le vor înainta Direcţiei de Sănătate 
Publică judeţeană, urmând aceiaşi paşi. 
Operatorii economici care au angajat personal 
medico-sanitar propriu îşi organizează 
acţiunea de vaccinare în sediile proprii, iar 
personalul medico-sanitar şi administrativ 
propriu se va constitui în echipă mobilă, care 
vor fi arondate unor centre fixe. Noi considerăm 
că acest pas care merge în întâmpinarea 
operatorilor economici, atât de talie mijlocie şi 
mare, dar şi de talie mică, pentru a susţine 
vaccinarea, trebuie să fie susţinută şi din partea 
noastră, a Consiliului Naţional al IMM-urilor, de 
aceea mesajul nostru este de susţinere a 
campaniei de vaccinare, iar angajatorii mici, 
mijlocii şi mari care îşi permit să organizeze 
astfel de centre să facă uz de această 
instrucţiune", a afirmat Florin Jianu.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie a primit 
avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României pentru 
implementarea unei platforme care să conţină o bază de date 
cu toţi consumatorii de electricitate şi gaze din România, potrivit 
unui comunicat al ANRE, scrie Agerpres.

În cadrul proiectului finanţat din fonduri UE, activitatea 
principală este cea de achiziţie a serviciilor de dezvoltare şi 
implementare platforma IT - software, hardware şi training - 
necesare pentru dezvoltarea şi implementarea platformei 
online de optimizare a proceselor operaţionale din piaţa de 
energie generate de schimbarea furnizorului.

Având în vedere faptul că proiectul ANRE are o componentă 
specifică tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor cu o valoare 
nominală sau cumulată mai mare de 2 milioane de lei, fără TVA, 
şi este finanţată din fonduri europene, specificaţiile tehnice 
aferente caietului de sarcini se supun avizului Comitetului 
Tehnico-Economic înainte de demararea procedurii de atribuire 
a contractului de achiziţie publică.

Obiectivul general al proiectului este adoptarea unor măsuri 
de simplificare a procedurilor administrative pentru toţi 
consumatorii implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului 
de energie electrică şi de gaze naturale prin implementarea 
unei soluţii informatice intuitive şi inovative care să contribuie la 
dezvoltarea unei pieţe de energie dinamice şi competitive.

Platforma informatică integrată va folosi o bază de date 
unică la nivel naţional aferentă celor aproximativ 13 milioane de 
clienţi casnici şi noncasnici din care aproximativ 9 milioane de 
consumatori de energie electrică şi aproximativ 4 milioane de 
consumatori de gaze naturale şi va fi un sistem unic accesibil 
online pentru toţi participanţii la piaţă implicaţi în procesul de 
schimbare a furnizorului (operatorii de distribuţie, furnizorii şi 
clienţii finali care intenţionează să schimbe furnizorul).

Ca urmare a optimizării proceselor operaţionale clientul final 
va avea acces, în timp real, la detaliile privind statusul 
procesului de schimbare a furnizorului în urma solicitării 
efectuate de către acesta. În prezent, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, procesul de schimbare a furnizorului 
de energie electrică şi de gaze naturale durează maximum 21 
zile de la data notificării intenţiei de schimbare a furnizorului de 
către clientul final.

Angajatorii pot organiza campanie de
 vaccinare la propriul sediu

Rata şomajului a urcat la 
5% anul trecut, în creştere de 
la 3,9% în anul precedent. Cel 
mai ridicat nivel, de 17,3%, a 
fost constatat în rândul 
tinerilor cu vârste între 15 și 
24 ani, transmite Institutul 
Naţional de Statistică.

Mai afectați de șomaj au 
fost bărbații – de 5,3% față de 
4,7% în cazul femeilor, 
precum și locuitorii din meniul 
rural - 5,8% faţă de 4,4% în 
urban.

"Şomajul a afectat în 
măsură mai mare absolvenţii 
învăţământului scăzut şi 
mediu, pentru care rata 
şomajului a fost de 8,1%, 
r e s p e c t i v  5 , 1 % .  R a t a  
şomajului a fost de doar 2,2% 
în cazul persoanelor cu studii 
superioare", precizează INS.

Rata şomajului de lungă 
durată (în şomaj de un an şi 
peste) a fost de 1,5%, iar 
incidenţa şomajului de lungă 
d u r a t ă  ( p o n d e r e a  
persoanelor aflate în şomaj 
de un an şi peste în total 
şomeri) a fost de 29,9%.

Pentru tineri (15-24 ani), 
rata şomajului de lungă 
durată (în şomaj de şase luni 
şi peste) a fost de 8,2%, iar 
incidenţa şomajului de lungă 
durată în rândul tinerilor de 
47,2%.

În anul 2020, populaţia 
activă a României era de 
8,973 milioane de persoane, 
din care 8,521 milioane erau 
persoane ocupate şi 452.000 
erau şomeri.

Ra ta  de  ocupare  a  
populaţiei în vârstă de muncă 
(15-64 ani) a fost de 65,6%, în 
scădere faţă de anul anterior 
cu 0,2 puncte procentuale. 
Ca şi în anii anteriori, rata de 
ocupare a fost mai mare la 

bărbaţi (74,4%, faţă de 56,5% 
la femei). Pe medii de 
rezidenţă, rata de ocupare a 
fost mai mare în mediul urban 
(67,1%, faţă de 63,8% în 
mediul rural).

Rata de ocupare a tinerilor 
(15-24 ani) a fost de 24,6%, 
iar  cea a persoanelor  
vârstnice (55-64 ani) de 
48,5%.

"Nivelul cel mai ridicat al 
ratei de ocupare pentru 
persoanele în vârstă de 
muncă s-a înregistrat în 
r â n d u l  a b s o l v e n ţ i l o r  
învăţământului  superior 
(88,8%). Erau ocupate 68,1% 
dintre persoanele cu nivel 
mediu de educaţie şi numai 
43,4% dintre cele cu nivel 
s c ă z u t  d e  e d u c a ţ i e " ,  
subliniază sursa citată.

Salariaţii, în scădere faţă 
de anul precedent cu 81.000 
persoane, au deţinut în 
continuare cea mai mare 
pondere (76,2%) în totalul 
populaţiei ocupate. În anul 
2020 lucrătorii pe cont propriu 
ş i  l u c r ă t o r i i  f a m i l i a l i  
neremuneraţi reprezentau 
22,6% din populaţia ocupată.

Lucrătorii calificaţi în 
agricultură, silvicultură şi 
pescuit reprezentau 17,6% 
din totalul populaţiei ocupate. 

Ponderi însemnate în totalul 
populaţiei ocupate deţineau 
şi muncitorii calificaţi (15,8%), 
l uc ră to r i i  î n  domen iu l  
s e r v i c i i l o r  ( 1 5 , 7 % )  ş i  
specialiştii în diverse domenii 
de activitate (15,5%).

Din totalul persoanelor 
ocupate, 20,5% lucrau în 
sectorul agricol, 29,7% în 
industrie sau construcţii şi 

4 9 , 8 %  î n  s e r v i c i i .  Î n  
activităţile neagricole erau 
ocupate 6,774 milioane de 
p e r s o a n e ,  p o n d e r i  
semnif icat ive în rândul 
acestora fiind deţinute de cele 
c a r e  î ş i  d e s f ă ş u r a u  
act iv i tatea în industr ia 
p re lucră toare  (22 ,7%) ,  
comerţ (19,3%) şi construcţii 
(10,9%).

Comparativ cu anul 2019, 
scăderi mai importante ale 
numărului de persoane 
ocupate s-au înregistrat în 
industria prelucrătoare (-
101.900 persoane) şi în 
agricultură, silvicultură şi 
pescuit (-96.500 persoane). 
Cele mai semnif icat ive 
c r e ş t e r i  f a ţ ă  d e  a n u l  
precedent s-au înregistrat în 
comerţ (+38.700 persoane) şi 
c o n s t r u c ţ i i  ( + 2 2 . 1 0 0  
persoane).

Tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani,
 cei mai afectați de șomaj

Statul este cel care ar trebui să despăgubească firmele 
pentru toate efectele ulterioare ale închiderii afacerilor din 
cauza pandemiei şi sunt fanul despăgubirilor acordate cât mai 
mult sub formă de facilitate fiscală, a declarat, marţi, într-o 
videoconferinţă de specialitate, Claudiu Năsui, ministrul 
Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

"O societate liberă, în sensul liberal al termenului, deci una 
care este bazată pe proprietatea privată şi respectul proprietăţii 
private, trebuie să aibă totuşi şi pârghiile prin care să se apere 
de evenimente externe, cum ar fi război sau o pandemie. În 
contextul acesta, în care măsurile sunt liberticide, îşi găsesc o 
justificare măcar temporară. De asemenea, lucruri de tipul 
scheme de ajutor de stat şi altele de genul acesta - subvenţii - îşi 
găsesc justificarea în faptul că au un caracter de despăgubire. 
Faptul că statul este cel care a obligat întreprinderi să se 
închidă înseamnă să statul este cel care cumva ar trebui să fie 
acolo ca să le despăgubească pentru toate efectele ulterioare 
ale acelei închideri. Practic, este un fel de aplicare a principiului 
"Poluatorul plăteşte", cel care a închis plăteşte şi acesta este 
statul român. Sunt fanul ideii ca aceste despăgubiri să fie date 
cât mai mult sub formă de facilitate fiscală, pentru că atunci ele 
cumva se vor regăsi pentru toată lumea, fără birocraţie, fără să 
trebuiască să bugetăm, să aşteptăm bani, să avizăm, să 
aprobăm, să luăm dosare la puricat", a afirmat Năsui.

Ministrul de resort a subliniat, în acelaşi timp, că blocajele 
existente la momentul actual în ceea ce priveşte măsurile de 
sprijin pentru companii sunt cauzate de faptul că "măsurile 
acelea promise nu aveau finanţare europeană".

"Tot ceea ce e început continuăm. Ducem la bun sfârşit toate 
proiectele. Evident, că avem nişte probleme, nişte blocaje cu 
care am fost foarte deschişi şi foarte transparenţi şi care vin din 
faptul că măsurile acelea promise nu aveau finanţare 
europeană. Nu e suficient să dai un OUG în care spui să 
Uniunea Europeană ne va da bani ca Uniunea Europeană să-ţi 
dea bani. Pentru Uniunea Europeană trebuie să ai un contract 
de finanţare, lucru pe care aceste măsuri nu le-au avut şi de 
acolo întârzierile", a spus demnitarul.

ANRE a primit acordul pentru
 realizarea unei baze de date

 cu toţi consumatorii de
 energie şi gaze

Năsui: Sunt fanul acordării
 despăgubirilor către companii 
sub formă de facilitate fiscală
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
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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



În trecut, în gospodăria țărănească 
teleormăneană, vadra pentru apă era nelipsită. 
Simplă sau decorată cu dungi sau modele florale, 
cu toarta care se termina cu motivul șarpelui, 
vadra se afla alături de căldarea de mare 
capacitate sau de diferite tigăi și tingiri.

Acest tip de vase prezenta siguranță și 
durabilitate în utilizare. Deoarece vasele din 
aramă erau foarte prețuite, nașii obișnuiau să dea 
mirilor, la strigarea darului de la masa mare, și  
astfel de vase.

Acestea erau trecute uneori și în foile de zestre 
în care se menționa de către părinții fetei de 

măritat, pe lângă alte bunuri, și numărul vaselor 
de aramă.

Vadra din imagine provine din comuna 
Mârzănești, sat Teleormanu, și datează din 
perioada 1926-1950.

Este confecționată din aramă prin tehnica 
ciocănirii la cald și la rece, este nituită și cositorită. 
Are formă tronconică și prezintă sub gură motive 
geometrice– dungi și motive florale stilizate.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

C a s a  
Națională de 
Asigurări de 
S ă n ă t a t e  a  
p u b l i c a t  
proiectul  de 
ordin pentru 
a p r o b a r e a  
N o r m e l o r  
metodologice de aplicare a Contractului-Cadru pentru 
anii 2021-2022.

Propunerile proiectului de norme sunt în acord cu 
principiile enunțate la publicarea Contractului-Cadru, 
care au ca principal scop asigurarea unui acces mai bun 
la serviciile medicale de prevenție, precum și la serviciile 
medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul 
și monitorizarea afecțiunilor.

Proiectul vizează intervenții principale în 
următoarele direcții:

- Întărirea activității de prevenție în asistența 
medicală primară, în special pentru adulți i 
asimptomatici cu vârsta de peste 40 de ani, pentru care 
se acordă un pachet comprehensiv de prevenție, care 
cuprinde până la trei consultații pentru evaluarea 
riscului, intervenția asupra componentelor modificabile 
ale acestuia, respectiv monitorizarea pacienților;

- Introducerea unor servicii adiționale noi care pot fi 
acordate de medicul de familie, conform curriculei de 
pregătire: spirometrie, măsurare ambulatorie a tensiunii 
arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de 
presiune gleznă-braț;

- Creșterea numărului de consultații la domiciliu 
acordate de către medicul de familie pentru un asigurat 
înscris pe lista proprie, pentru boli cronice, de la 4 
consultații pe an la o consultație pe lună;

- Creșterea diagnosticării precoce a afecțiunilor 
gastroenterologice și conexe, prin creșterea 
cuantumului de decontare pentru endoscopiile digestive 
în ambulatoriul de specialitate de la 40 de puncte la 100 
de puncte, având în vedere rata crescută a mortalității și 
morbidității prin cancerele colorectale și gastrice 
precum și a morbidității asociate afecțiunilor gastro-
enterologice și conexe din România;

- Având în vedere efectele pe termen lung constatate 
la pacienți după infecția cu virusul SARS-COV-2, în 
special la nivel pulmonar și cardiac, medicii de 
specialitate din specialitățile clinice cardiologie și 
pneumologie vor putea recomanda servicii conexe 
actului medical furnizate de kinetoterapeuți/profesori de 
cultură fizică medicală/ fiziokinetoterapeuţi, conform 
unui plan recomandat de medicul de medicină fizică și 
de reabilitare, prin scrisoare medicală;

- Facilitarea accesului la servicii medicale, prin 
introducerea consultațiilor la distanță pentru afecțiuni 
cronice, care pot fi acordate fără a fi necesară utilizarea 
cardului național de asigurări sociale de sănătate sau 
prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie 
sau de la alt medic de specialitate;

- În cazul prescripțiilor medicale electronice emise 
online sau off-line ca urmare a unei consultații la 
distanță acordate de medicul de familie sau de medicul 
de specialitate din ambulatoriu, asiguratul sau persoana 
care ridică medicamentele în numele asiguratului va 
putea printa documentul transmis sau îl va putea 
prezenta/transmite farmaciei, în vederea imprimării;

- De asemenea, biletul de trimitere pentru specialități 
clinice/internare/investigații paraclinice transmis prin 
mijloace electronice la distanță de medicul de familie 
sau medicul de altă specialitate în cadrul unei consultații 
la distanță, va fi transmis/prezentat medicului de 
specialitate din ambulatoriu clinic/unității sanitare cu 
paturi/furnizorului de servicii medicale paraclinice, după 
caz, pentru acordarea serviciilor medicale pentru care a 
fost emis biletul de trimitere.

Proiectul poate fi accesat pe site-ul CNAS, iar 
Calendarul consultărilor și negocierilor pe tema acestui 
proiect, care se vor desfășura online, va fi anunțat până 
la data de 20 aprilie 2021.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman:

Proiectul de 
norme pentru aplicarea 

Contractului-Cadru

Anunţul făcut recent de 
ministrul Educaţiei potrivit căruia 
elevii ar putea avea mai multe 
teme dacă se va decide 
scurtarea vacanţelor stârneşte 
revoltă printre părinţi. Eugenia 
Deaconu este mamă şi spune că 
ritmul de predare este deja 
galopant.

Copilul ei are multe teme şi 
trebuie să înveţe singur acasă 
noţiuni ce nu i-au fost predate în 
clasă.

„ N u  t o ţ i  p ă r i n ţ i i  a u  
capacitatea să facă acest 
proces cu copiii lor. Ai noştri copii 
nu vor integra conceptele, nu vor 
înţelege, nu vor face suficiente 
exerciţii la clasă şi în consecinţă 
nu se poate aştepta nimeni ca ei 
să facă mai multe teme”, spune 
Eugenia Deaconu, părinte.

Sorin Cîmpeanu afirmă că 
avem una din cele mai scurte 
perioade de cursuri şi cele mai 
lungi vacanţe, la fel ca în 
Bulgaria sau Turcia.

„Consecinţa e clară. Mai 
multă materie mai puţin stat în 
şcoală, rezultă mai multe teme 
pentru acasă. Eu nu susţin un 

volum mare al temelor pentru 
casă. Pe cale de consecinţă 
cred că este logic să susţin o 
durată mai mare a cursurilor”, a 
menţionat Sorin Cîmpeanu, 
ministrul Educaţiei.

Marian Ştas, expert în 
educaţie, consideră că sistemul 
educaţional scârţâie din toate 
încheieturile şi este nevoie de o 
calibrare corectă între volum şi 
conţintul temelor.

„Este esenţială exersarea 

cunoştinţelor însuşite prin 
r e z o l v a r e a  u n u i  n u m ă r  
corespunzător, necesar şi 
suficient de teme. E nevoie de o 
decizie raţională în ceea ce 
priveşte raportul între calitate şi 
cantitate. A face teme, ţine de 
ceea ce înseamnă buna însuşire 
şi reţ inere şi ut i l izare a 
conceptelor pe care temele 
respective le acoperă”, a 
concluzionat Ştas.

Muzeul Județean Teleorman: 

 Vadra de apă

În ultima perioadă se vorbeşte din ce în ce 
mai des despre temperatura normală a 
organismului. Totuşi, este bine de ştiut că există 
factori precum vârsta, momentul zilei sau sexul 
persoanei, care pot modifica valorile temeraturii.

Abilitatea organismului de a-şi regla 
temperatura se modifîcă odată cu înaintarea în 
vârstă. Temperatura medie, în funcţie de vârstă 
este: Bebeluşi şi copii: între 36,6 ˚C şi 37,2 ˚C; 
Adulţi: între 36,1˚C şi 37, 2 ̊ C; Adulţi peste 65 de 
ani: 36,2 ̊ C.

În general, persoanele mai în vârstă îşi 
conservă mai greu temperatura, un motiv fiind şi 
încetinirea metabolismului, ceea ce duce la o 
valoare mai scăzută. În cazul copiilor, lucrurile 
stau exact invers. Din cauza metabolismului mai 
crescut, temperatura corpului este mai ridicată.

Printre factorii care influenţează temperatura 
corpului se numără momentul zilei, exerciţiile 
fizice, stresul şi anumite medicamente. Astfel, 
temperatura corporală suferă diverse fluctuaţii 

pe parcursul zilei. Acest fenomen se numeste 
variaţie diurnă. Dimineaţa, temperatura corpului 
este mai scăzută din cauza activităţii metabolice 
reduse din timpul nopţii, însă creşte pe parcursul 
zilei odată cu intensificarea metabolismului. Pe 
parcursul celor 24 de ore ale unei zile se poate 
observa o oscilaţie fiziologică a temperaturii, cu 
o diferenţă de până la 0,5° C. Totodată, în timpul 
exerciţiilor fizice, muşchii eliberează o cantitate 
mare de căldură, ceea ce duce la creşterea 
temperaturii. Stresul este o altă cauză, mai 
exact în timpul perioadelor de stres, organismul 
eliberează cantităţi mari de cortizol şi 
adrenalină. Aceşti hormoni au efect direct 
asupra ficatului, unul dintre organele cu cea mai 
mare activitate metabolică, ceea ce duce în final 
la creşterea temperaturii corpului. Şi, nu în 
ultimul rând, unele medicamente, cum sunt 
a n t i b i o t i c e l e ,  a n t i h i p e r t e n s i v e l e ,  
anticonvulsivantele sau antihistaminicele pot să 
genereze fluctuaţii ale temperaturii.

S-a observat că la 20-30 de minute după 
masă, există o uşoară creştere a temperaturii 
organismului. Acest lucru se datorează creşterii 
ratei metabolice pentru a facilita digestia. De 
asemenea, există anumite alimente care pot 
creşte temperatura, unele dintre acestea fiind 
alimentele picante. Şi cantitatea de apă 
consumată zilnic influenţează temperatura. Mai 
exact, dacă bem prea puţină apă, deshidratare 
organismului cauzează hipertemie, adică o 
temperatură mai ridicată decât cea normală, 
aceasta fiind răspunsul organismului la 
încercarea de a-şi regla temperatura.

Elevii din România, încărcaţi cu teme

Ce factori pot modifica temperatura corpului
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României i-a dispărut rostul. A devenit o ţară fără rost, în 

orice sens vreţi.  O ţară cu oameni fără rost, cu oraşe fără 

rost, cu drumuri fără rost, cu munți goliți de păduri și mine 

vândute sau închise fără rost, cu ogoare înțelenite de 

buruieni fără rost, cu uzine distruse și muncitori concediați 

fără rost, cu flotă maritimă vândută fără rost, cu  maşini şi 

ţoale second hand aduse în țară fără rost, cu muzică fără 

rost care aproape ne-a înlocuit folclorul, cu tradiții 

importate fără rost, cu politicieni și președinți aleși fără 

rost și care nu le pasă de rostul acestui popor trudit și 

viteaz.

Mihail TĂNASE

Un tip intră într-un magazin:

- As dori şi eu un gulaş.

- Sunteţi ungur?

Tipul se enervează:

- Şi dacă ceream ştrudel ma întrebai dacă sunt neamţ, 

dacă ceream mâncare chinezească mă intrebai dacă sunt 

chinez?

- Aaaa, nu...

- Şi atunci de ce mă întrebi dacă-s ungur, pentru că am 

cerut gulaş?

- Nu... Pentru că aici e magazin de electronice...

***

Un marinar român naufragiat de ani de zile pe o insulă 

pustie vede cu mare încântare într-o zi o navă în depărtare şi 

o barcă apropiindu-se de ţărm. Nu după mult timp, barca 

ajunge la ţărm, iar unul din ofiţeri ii înmânează bietului 

naufragiat un teanc mare de ziare şi-i spune:

- Căpitanul vrea să citeşti toate ziarele astea şi apoi să ne 

anunţi dacă mai vrei să fii salvat...

Pastila de râs

Anul 2020 a fost unul dintre 
cei mai călduroși de la debutul 
înregistrărilor meteorologice, 
în pofida pandemiei, a anunţat 
luni o agenţie specializată a 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 
(ONU), informează DPA, 
potrivit Agerpres.

Pandemia  a  a fec ta t  
economiile şi a redus pe 
termen scurt emisiile de 
carbon, însă concentraţiile 
atmosferice de gaze cu efect 
de seră au continuat să 
crească, a indicat Organizaţia 
Meteorologică Mondială 
(OMM) în raportul său asupra 
climei din 2020.

Î n  c o n c o r d a n ţ ă  c u  
p r o g n o z e l e  O M M  d i n  
decembrie, 2020 s-a numărat 
printre cei mai călduroşi trei 
ani înregistraţi vreodată.

Dacă această tendinţă va 
continua, concentraţiile medii 
globale de CO2 ar putea să 
crească în acest an la 414 
părţi pe milion (ppm) sau mai 
mult, uşor peste valoarea de 
410 ppm înregistrată în 2019. 
Valoarea de 410 ppm este cu 
1 4 8 %  p e s t e  n i v e l u r i l e  
preindustriale, din perioada 
cuprinsă între anii 1850 şi 
1900.

De atunci, 2016 a fost cel 

mai „fierbinte” an, în timp ce 
nivelurile din 2019 şi 2020 au 
fost atât de apropiate încât a 
fost imposibil de estimat care 
a fost mai călduros, potrivit 
purtătorului de cuvânt al 
OMM.

Creşterea concentraţiei de 
metan - cu 260% mai mult - 
reprezintă, de asemenea, un 
motiv de îngrijorare. Totodată, 

concentraţia de protoxid de 
azot a crescut cu 123%.

P o t r i v i t  s e c r e t a r u l u i  
general al OMM, Petteri 
Taalas, lumea ar trebui să se 
pregătească pentru un număr 
tot mai mare de evenimente 
meteorologice extreme, care 
ar putea provoca moartea a 
milioane de persoane şi 

daune semnificative.
Oamenii de ştiinţă susţin 

că temperaturile nu ar trebui 
să crească cu peste 1,5 grade 
Celsius până la sfârşitul 
secolului pentru a se putea 
evita cele mai grave daune, un 
obiectiv pe care statele au 
convenit să îl aducă la 
îndeplinire prin Acordul de la 
Paris asupra climei.

Cu toate acestesa, în 
2020, temperaturile medii 
globale au fost cu aproximativ 
1,2 grade mai ridicate în 
comparaţie cu nivelurile 
preindustriale.

Totodată, deceniul din 
2011 până în 2020 a fost cel 
mai călduros înregistrat 
vreodată.

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

Vechea civilizatie Maya 
reprezinta una dintre 
culturile care au fascinat 
oamenii de stiinta, aceasta 
avand apogeul in jurul 
secolului al VI-lea, in 
America Centrala si de Sud. 
Acum, cercetatorii au facut 
o descoperire importanta la 
Tikal, in Guatemala, un 
complex ascuns sub jungla, care era inima vechiului imperiu.

Arheologii din Guatemala sustin ca au gasit o "citadela", un 
cartier general al mayasilor, in care se disting o piramida, 
cladiri si locuri de inmormantare, similare celor din 
Teotihuacan, orasul-stat rival, potrivit Daily Mail.

Cercetatorii au folosit tehnologia LIDAR (Light Detection 
And Ranging), o metoda de detectie cu ajutorul luminii, sub 
forma unor lasere, care este capabila sa realizeze o harta 3D 
digitala a peisajului ascuns sub pamant.

Survolarea acestui teritoriu din jungla si scanarea s-a 
efectuat din avion, iar aceasta descoperire a fost uimitoare: o 
piramida ingropata si alte cladiri importante, care se 
aseamana cu complexul de la Teotihuacan. Inca un mister al 
mayasilor a fost dezlegat.

"Noi stiam ca Teotihuacan a avut cel putin o anumita 
influenta asupra orasului Tikal si in zonele apropiate, inainte 
de anul 378 d.Hr. Acum exista dovezi ca legaturile erau mult 
mai apropiate", a declarat Roman-Ramirez, director al 
Proiectului South Tikal Archaelogical, conform Heritage Daily.

Din vara trecuta, cercetatorii au inceput sapaturile in 
complexul de la Tikal, iar acum au aparut primele descoperiri 
impresionante, scotand la iveala un adevarat cartier general al 
civilizatiei Maya din jungla, cladiri care dateaza din secolul al 
IV-lea d.Hr.

"Similaritatea detaliilor a fost uimitoare", a spus arheologul 
Stephen Houston de la Universitatea Brown din Statele Unite. 
Astfel, complexul pare o replica pe jumatate a "citadelei" de la 
Teotihuacan, care include si o piramida cu sase niveluri.

România reală
Rostul

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
A&M Self Clean SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Construcție provizorie – spălătorie auto”, propus a fi 
realizat în comuna Lunca, județul Teleorman.

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

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

Anunţ public

Secrete ale civilizației Maya 
descoperite la Tikal

Elicopterul a desfășurat cu succes luni, 19 
aprilie, primul zbor pe Planeta Roșie, au anunțat 
cercetătorii de la NASA. Ingenuity a reușit să se 
ridice de la sol până la 3 metri înălțime, iar apoi a 
coborât ușor. Oamenii de știință au arătat și 
primele imagini cu elicopterul zburând pe 
Marte, una în care se poate vedea umbra lui 
Ingenuity, iar alta în care elicopterul a fost 
fotografiat de roverul Perseverance.

Elicopterul Ingenuity a călătorit aproape 482 
de milioane de kilometri la bordul roverului 
Perseverance. Inginerii de la NASA au inclus o 
bucată din primul avion al fraților Wright la 

bordul elicopterului Ingenuity.
Ingenuity a fost conceput pentru a 

demonstra tehnologia și operațiunile necesare 
pentru zborul în atmosfera planetei Marte. 
Zborul pe o altă planetă ar putea permite 
dezvoltarea altor vehicule zburătoare care ar 
putea face parte din viitoarele misiuni umane și 
robotice pe Marte.

De asemenea, utilizarea elicopterelor pe 
Marte sau pe alte planete ne-ar permite să 
obținem imagini de înaltă rezoluție și să 
accesăm zone în care vehiculele noastre nu pot 
ajunge.

Anul 2020, printre cei mai călduroși trei ani din
 istoria înregistrărilor meteorologice

Elicopterul Ingenuity a efectuat cu succes 
primul zbor pe planeta Marte
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Conform legendelor, 

a fost construită 

Roma de către 

Romulus şi Remus, 

marcând astfe l  

naşterea vechiului 

Imperiu Roman.

1699: A murit Jean 

Racine, dramaturg 

francez (n. 1639).

1816: S-a născut Charlotte Brontë, scriitoare britanică (d. 

1855).

1895: A fost promulgată Legea minelor, care prevedea, 

pentru prima dată în România, separarea drepturilor de 

proprietate asupra subsolului de drepturile de proprietate 

asupra solului, statul preluând proprietatea asupra 

zăcămintelor minerale şi metalifere.

1910: A murit Mark Twain, scriitor american (n. 1835).

1915: S-a născut Anthony Quinn, actor de film american de 

origine mexicană (d. 2001).

1963: S-a născut Tatiana Stepa, compozitoare şi 

interpretă română de muzică folk (d. 2009).

1965: A murit Sir Edward Victor Appleton, fizician 

britanic, laureat al Premiului Nobel (n. 1892).

1971: A murit Nicolae Bagdasar, filosof român (n. 1896).
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07:55 Cu capu-n zori 10:00 
Telejurnal regional 10:45 Giuvaierul 
palatului 12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare 13:00 Ediţie specială 
13:30 Micile vedete in bucătărie 13:45 
Discover Romania 14:00 Telejurnal 
15:10 Convieţuiri 16:50 Giuvaierul 
palatului 18:00 Handbal feminin: 
Macedonia de Nord – România 20:00 
Telejurnal 21:00  România 9 22:00 
Adevăruri despre trecut 22:30 Istorii 
ascunse 23:00 Blochin: La graniţa legii 
00:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 21 Aprilie

Dimineata este 
posibil sa primiti o 
veste neplacuta de la 
o ruda. Sunteti nevoit 
sa faceti cheltuieli 
care va depasesc 
bugetul. Dupa-amiaza 
sunt sanse sa primiti o 
suma importanta.

Un esec in afaceri 
va face sa deveniti 
irascibil. Va sfatuim sa 
nu va revarsati nervii 
acasa. Ar fi bine sa 
tineti cont de sfaturile 
partenerului de viata. 
Spre seara, va mai 
linistiti.

S - a r  p u t e a  s a  
i n t e l e g e t i  g r e s i t  
actiunile unui partener 
de afaceri si sa va 
certati cu el. Spre 
seara, primiti vizita unui 
prieten care va ajuta sa 
treceti cu bine peste 
aceste momente.

Va s fa tu im sa  
amanati plecarea intr-
o calatorie. S-ar putea 
sa aflati ca o ruda a 
avut un accident si sa 
faceti cateva drumuri 
scurte. Daca nu va 
ajung banii, puteti sa 
apelati la prieteni.

S-ar putea sa fiti 
acuzat de colegi ca nu 
sunteti consecvent. Va 
sfatuim sa fiti prudent. 
Dupa-amiaza s-ar 
putea sa primiti o 
isuma de bani. Nu 
neglijati investitiile 
pentru casa!

Dimineata  s -a r  
putea sa aflati ca o 
c u n o s t i n t a  s - a  
imbolnavit grav. In a 
doua parte a zilei, 
sfaturile unei rude mai 
in varsta va ajuta sa va 
clarificati sentimentele 
contradictorii.

S o s i r e a  u n o r  
musaf i r i  d in a l ta  
localitate va obliga sa 
va schimbati planurile 
Daca va roaga sa ii 
ajutati cu ceva, nu ii 
refuzati. Seara, un 
prieten va da o veste 
neplacuta. 

Sunteti hotarat sa 
rezolvati o problema 
financiara. Daca vi se 
p r o p u n e  s a  v a  
a s o c i a t i  i n t r - o  
afacere, va sfatuim sa 
nu ezitati. Tineti cont 
s i  d e  p a r e r e a  
partenerului de viata!

S-ar  pu tea  sa  
inregistrati un esec in 
afaceri sau sa pierdeti 
o suma importanta. 
Daca nu va stapaniti 
nervozitatea, riscati 
sa aveti probleme cu 
colegii si cu persoana 
iubita. 

BERBEC

Sefii va reproseaza 
ca nu acordati destula 
atentie sarcinilor de 
serviciu. Pe plan 
sent imental ,  este 
posibil ca atmosfera 
tensionata sa se 
accentueze. Nu va 
descurajati! 

Este posibil sa 
apara evenimente 
neprevazute. Nu este 
momentul sa intrati in 
afaceri. Relatiile de 
parteneriat va pot 
crea mari probleme. 
Tineti cont de sfaturile 
celor cu experienta!

Nu este exclus sa 
pierdeti o afacere 
avantajoasa. Nu va 
enervat i !  Sunte t i  
p r e d i s p u s  l a  
accidente vasculare. 
Va sfatuim sa va 
relaxati. Copiii va fac 
o surpriza placuta.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 
Imperiul leilor 22:30 Fantastic 4 
00:30 Ştirile Pro Tv 01:00 Acte 
de violență 03:00 Vorbeşte 
lumea 05:00 Ce spun românii 
06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 Mireasa 16:00 
Observator 17:00 Acces direct 
19:00Observator - Sport/Meteo 
20:30 iUmor - sezon nou 23:00 
Mai mult iUmor, cu Vlad Drăgulin 
23:15 Observator – Sport 23:45 
Lara Croft  Tomb Raider:  
L e a g ă n u l  V i e ț i i  0 2 : 0 0  
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Patria mea esti tu 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Hercai 23:15 Asta-i 
România! 00:45 Știrile Kanal D 
01:45 Puterea dragostei 05:00 În 
căutarea adevărului 06:45 Știrile 
Kanal D

07:00 Focus la prima oră 
10:00 Hai cu fetele! 14:00 
Focus 14:55 Darul cărții 15:00 
Exclusiv VIP 17:00 Hai cu 
fetele! 18:00 Focus 18 19:25 
Darul cărții 19:30 Trăsniți 20:00 
Cronica cârcotaşilor 22:00 
Focus 22:30 Starea naţiei 
23:30 Tâlc Talk 00:00 Darul 
cărții 00:05 Exclusiv VIP 02:00 
Cronica cârcotaşilor

08:00 Dennis Rodman: Cu 
D de la diavol 10:15 La bloc 
12:30 Oameni mari și fără 
minte 2 14:30 Austenland 
16:30 Un detectiv irezistibil 
1 8 : 1 5  L a  b l o c  2 0 : 3 0  
Suspectul 22:30 Enigma 
vrăjitoarei 00:30 Suspectul 
02:30 Enigma vrăjitoarei 
04:00 La bloc 06:15 La 
Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Ferma 09:00 Teleșcoala 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Sănătate cu 
de toate 14:00 Documentar 360° Geo  
15:00 Teleșcoala 15:50 Handbal 
masculin: Potaissa Turda – CSM 
Bucuresti 17:30 România…în bucate 
17:58 #NuExistaNuSePoate! 19:00 
Telejurnal 20:00 Câştigă România! 
21:10 Culoarea dragostei 22:45 Veniţi 
de gustaţi! 23:00 #NuExistaNuSePoate! 
00:00 Câştigă România!

07:45 Bărbaț i  în  Negru 
Internațional 09:30 Horizon Line 
10:55 Ultimatumul lui Bourne 
12:45 Povestea unui cavaler 
14:50 Suflete sălbatice 16:35 
Jaf... la turnul mare 18:15 
Dragoste fără preaviz 20:00 
A s s a s s i n ' s  C r e e d :  C o d u l  
Asasinului 21:45 Intrusul 23:25 
Urmărit în noapte 01:15 Noaptea 
J u d e c ă ț i i :  A n a r h i a  0 2 : 5 5  
Înmormântare cu peripeții

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

21 Aprilie
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Redactori: Claudiu DUMITRACHE, 
Cornelia RĂDULESCU, Gheorghe PIETREANU,

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

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

E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarul-mara.ro

Tipărit la Tipografia “MARA”
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12 cluburi de fotbal au semnat un acord 
pentru formarea unei Super Ligi în fotbalul 
european, acțiune care a provocat reacții 
vehemente. 

Real Madrid, Barcelona și Atletico Madrid 
din Spania, Manchester United, Manchester 
City, Liverpool, Arsenal, Chelsea și Tottenham 
Hotspur din Anglia, Juventus, AC Milan și Inter 
din Italia sunt fondatorii noii competiții, la care 
se pot alătura Bayern Munchen și Borussia 
Dortmund din Germania și PSG din Franța.

Iar aceste 12 cluburi vor beneficia de o primă 
consistentă de ”instalare” - ele au garantate un 
bonus de bun venit în valoare de cel puțin 200 
de milioane de euro, conform unui articol din 
Financial Times.

Fiecare club va încasa câte 264 milioane € 
din start

Finanțarea este asigurată de banca 
americană JPMorgan, iar aceștia au oferit un 
contract pe 23 de ani în care cluburile primesc 
un avans în valoare de 264 de milioane de euro, 
care trebuie returnat dacă gruparea respectivă 
decide să părăsească Super Liga.

Cluburile vor deține în comun și firma care 
se ocupă de drepturile tv, sponsori și alte 
drepturi media, firmă care are sediul în Spania. 

De altfel, secretarul general al Super Ligii 

este un bancher, Anas Laghrari, bun prieten al 
președintelui lui Real Madrid, Florentino Perez. 

Conform previziunilor, Amazon, Facebook, 
Disney și Sky sunt implicate în transmiterea 
meciurilor și vor oferi în jur de 4 miliarde de euro 
pe an, dublu față de  UEFA Champions League.

Iar pentru a potoli spiritele, cele 12 cluburi au 
anunțat că vor ceda 400 de milioane de euro, 
ligilor și federațiilor de care aparțin pentru a 
ajuta fotbalul autohton.

UEFA vrea să excludă Real Madrid, Man 
City și Chelsea din semifinalele Champions 
League! Răspuns dur contra Superligii

Jurnalistul Tancredi Palmeri a anunțat că 
UEFA se pregătește să le excludă pe Real 
Madrid, Manchester City și Chelsea din actuala 
ediție a Champions League, după ce aceste 
cluburi s-au alăturat proiectului Superligii. Mai 
mult decât atât, UEFA vrea să le interzică 
fotbaliștilor legitimați la cele 12 cluburi 
fondatoare din Superligă să participe la Euro 
2020.

Din informațiile celebrului jurnalist, armata 
de avocați de la UEFA caută o măsură legală 
prin care să excludă Real Madrid, Manchester 
City și Chelsea din semifinalele Champions 
League.

SPORT

FC U Craiova 1948 s-a impus la limită contra Rapidului, 
scor 1-0, deși Paramatti a fost eliminat în minutul 62. Rapid 
nu a pus problemă în cele 30 de minute de superioritate 
numerică.

Ionuț Voicu, fundașul echipei lui Mihai Iosif, a identificat, la 
finalul partidei, cauzele înfrângerii.

”Ei au tras mai bine în prima repriză, au avut câteva 
situații. Noi, până ne-am revenit, până am început să punem 
presiune, deja am primit un gol. Am sperat până la sfârșit că o 
să revenim, nu s-a putut, dar în continuare cred că avem 
aceleași șanse ca înaintea meciului. Suntem tot acolo, avem 
un meci cu Mioveni, pe care trebuie să îl câștigăm.

Până azi (n.r. ieri) am fost la egalitate. Dacă ei acum sunt 
pe primul loc, sunt mai buni. Vom vedea la sfârșitul 
campionatului cine va fi pe primul loc. Important e să fim în 
primele două locuri și să promovăm.

Nu am avut luciditate, am fost destul de obosiți la ultima 
pasă. Cred că este normală această oboseală, am jucat 
meciul trecut la Timișoara. Am avut două, trei zile de 
recuperare și azi ne-am prezentat la meci obosiți. Sunt sigur 
că data viitoare o să fim mai bine”, a spus căpitanul 
giuleștenilor.

U Craiova 1948 s-a impus în fața Rapidului cu scorul de 1-
0, în etapa patru din play-off-ul Ligii 2.

Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 12 al 
partidei. Compagno a deschis scorul după ce a profitat de 
spațiile mari din defensiva Rapidului. Huyghebaert este cel 
care a contribuit decisiv. În minutul 20, scorul ar fi putut 
deveni 2-0 în favoarea oltenilor, însă Baeten a trimis balonul 
în bara laterală a porții apărate de Moldovan.

U Craiova 1948 a urcat pe primul loc în play-off-ul Ligii 2, la 
finalul acestei reprize, cu un total de 45 de puncte. Rapidul se 
poziționează pe locul secund, cu trei puncte în spatele 
liderului.

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.

Discursul lui Ionuț Voicu după
 FC U Craiova 1948 - Rapid 1-0.

 Ce a remarcat căpitanul 
giuleștenilor

E c h i p a  f e m i n i n ă  d e  
handbal CS Rapid Bucureşti a 
anunţat, marţi, pe pagina sa de 
Facebook, transferul unei noi 
v i c e c a m p i o a n e  
mondiale, spaniola 
Ainhoa Hernandez 
Ser rador.  A inhoa  
Hernandez Serrador 
evoluează în Spania, 
la echipa Zubileta 
Evolution Zuazo (locul 
3  în  c lasamentu l  
actual), fiind cel mai 
bun pivot din ultimele 
două sezoane ale ligii 
spaniole.

A i n h o a  H e r n a n d e z  
Serrador joacă pe postul de 
pivot

Jucătoarea în vârstă de 26 

de ani este componentă a 
echipei naţionale a Spaniei, 
pentru care a înscris peste 130 
de goluri în 88 de selecţii. În 

2019 a obţinut medalia de 
argint la Campionatul Mondial 
din Japonia, iar în 2018, 
medalia de aur la Jocurile 

M e d i t e r a n e e n e  d e  l a  
Tarragona.

Acesta este al cincilea 
transfer anunţat de Rapid 

pentru sezonul viitor, 
după spaniolele Alicia 
Fernandez  Fraga 
(centru) ş i  Marta 
L o p e z  H e r r e r o  
(extremă dreapta), 
ambele de la SCM 
Râmn icu  Vâ lcea ,  
portarul Denisa Dedu 
ş i  in te ru l  s tânga 
Gabriela Perianu, 
ambele de la CSM 
Bucureşti.

După cum se ştie, FC 
Rapid este antrenată de 
Carlos Viver, selecţionerul 
naţionalei feminine a Spaniei.

Conducerea "câinilor" s-a înțeles cu 
fundașul dreapta Constantin Nica. Potrivit 
Fanatik.ro, fotbalistul care valora în urmă opt 
ani 1,5 milioane de euro va efectua azi vizita 
medicală și va semna contractul cu gruparea 
din Ștefan cel Mare. 

Nica (28 de ani/2 selecții în națională) 
devine astfel primul transfer din mandatul 
noului antrenor, Dusan Uhrin jr, cel care l-a 
înlcuit pe banca dinamoviștilor pe Gheorghe 
Mulțescu.

După runda inaugurală, Dinamo este pe 
locul 14 în Liga 1, opt din play-out, care la finalul 
sezonului duce la barajul de menținere în prima 
divizie. Formația lui Dușan Uhrin are 15 puncte, 
două mai puțin decât FC Voluntari, ocupata 
ultimului loc care asigură ”salvarea”

50.000 de euro e cota lui Constantin Nica
„Nu m-a convins nimeni! Mereu am vrut să 

mă întorc. A fost o discuție și asta a fost tot. Am 
fost de la șase ani la Dinamo. A fost ușoară 
decizia. Eu am fost alături de ei și i-am susținut 
tot timpul. Chiar am card DDB de când a pornit 
programul!”, a spus Nica, pentru Fanatik.

Fundașul a mai spus pentru sursa citată că 
Dinamo ar putea scăpa fără înfrângere în cursa 
pentru evitarea retrogradării.

„Determinarea și dorința jucătorilor e mai 
mare ca oricând. De asta se leagă totul!”, a mai 
zis Nica, potrivit sursei citate.

După ce a plecat de la Dinamo, Nica a mai 
evoluat pentru Cesena, Avellino, Latina Calcio, 
Dunărea Călărași, FC Voluntari și Vojvodina.

Prima mutare realizată de Dinamo
 în mandatul lui Uhrin. Fundașul transferat valora 

1,5 milioane de euro în 2013

Rapid a mai dat o lovitură pe piața transferurilor!
 A adus o vicecampioană mondială

Super Liga bate toate recordurile în materie 
de încasări: 264 milioane € din start
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