
E s t e  
oficial. Elevii 
d i n  a n i i  
terminali se 
î n t o r c  l a  
școală, dacă 
localitatea nu 
e s t e  î n  
c a r a n t i n ă .  
P o t r i v i t  
reprezentanți
lor Prefecturii 
Te leorman,  
decizia a fost luată de reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență. Aceștia au adoptat în ședința din data de 28 aprilie 2021 o hotărâre 
privind întoarcerea elevilor în bănci.

(Continuare  în  pagina  7)

Aproximativ 700 de 
persoane legitimate, 
peste 200 de obiective 
și 100 de mijloace de 
transport persoane au 
fost  ver i f icate de 
po l i ț iș t i  în  cadru 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)

Deputatul "cacofonie" Ică Calotă Florică a dat din nou 
cu bâta în baltă.

Acesta a uitat să cumpere coroane de flori cu prilejul 
Zilei Veteranilor de Război. Mai mult decât atât, 
parlamentarul de Teleorman i-a încurcat și pe colegii 
liberali. Potrivit protocolului PNL Teleorman, cu prilejul 
fiecărui eveniment, un membru al Biroului Politic 
Județean este delegat să se ocupe de achiziționarea 

coroanelor.
La evenimentul din data de 29 aprilie, prilejuit de Ziua 

Veteranilor de Război, era rândul parlamentarului Ică 
Calotă să aducă un omagiu din partea partidului. 

Cu tupeul care l-a consacrat, deputatul "cacofonie" nu 
doar că nu a participat la eveniment, dar a și uitat sa își 
anunțe colegii că nu va fi prezent, motiv pentru care 
liberalii din Teleorman au rămas cu ochii în soare.

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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Elevii din anii terminali se întorc la școală,
 dacă localitatea nu este în carantină

Muzeul Județean Teleorman:

Măgurile 
și gorganele din
 județul nostru

În perioada 
10 Mai - 31 Iulie 
se desfășoară

 Recensământul 
General Agricol 

Runda 2020 

Nesimțire, tupeu și ignoranță din partea 
deputatului Ică Calotă

48 de telormăneni, amendați
 că nu respectă măsurile de protecție



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Chiar dacă Liviu Dragnea întâmpină 
greutăți în încercarea de a obține eliberarea 
înainte de termen, Ioan Niculae vrea să 
încerce și el marea cu degetul.

Binevoitoarea Comisie Specială a 
Penitenciarului Rahova i-a dat miercuri, 27 
aprilie, undă verde pentru eliberare, la două 
luni de la condamnarea și încarcerarea sa.

La vremea respectivă, scriam că prin 
contopirea celor două dosare, “Mită pentru 
PSD” și “Interagro”, Ioan Niculae are toate 
șansele să iasă curând din închisoare. Potrivit 
legii, având peste 60 de ani, o treime din 
pedeapsa de 5 ani înseamnă pentru el circa 
600 de zile, considerate deja executate în 

primul dosar.
Cererea de eliberare condiționată fiind 

avizată de comisia închisorii, ultimul cuvânt îl 
va avea, ca și în cazul lui Dragnea, instanța.

Șt. B.

(urmare  din  pagina  1)
Aproximativ 80 de efective 

din cadrul I.P.J. Teleorman, 
polițiști locali, jandarmi, 
precum și Inspectoratului 
Teritorial de Muncă, Direcției 
S a n i t a r - V e t e r i n a r e ,  
I .S.C.T.R, Direcț ie i  de 
Sănătate Publică și de la 
Protecția Consumatorului au 
acționat, în principal, în 
zonele aglomerate din județ – 
p i e ț e ,  t â r g u r i ,  c e n t r e  
comerciale, zone pietonale, 
unități de alimentație publică, 
dar și în trafic – pentru 
v e r i f i c a r e a  l e g a l i t ă ț i i  
efectuării transportului de 
persoane și mărfuri, precum 
și respectării măsurilor 
sanitare.

În cadrul celor 15 acțiuni 
punctuale organizate, forțele 
participante au verificat 
modul de respectare a 
p revede r i l o r  Leg i i  n r.  
55/2020. În ultimele 24 de 
ore, au fost veri f icate 
aproximativ 200 de obiective 
(inclusiv domiciliile declarate 
pentru carantină sau izolare), 
au fost legitimate nu mai puțin 
de 700 de persoane și 
verificate aproximativ 100 de 
m i j l oace  de  t ranspor t  
persoane, totodată fiind 
ver i f icate 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 urmare a neregulilor 
constatate, au fost aplicate 
4 8  d e  s a n c ț i u n i  
contravenționale în valoare 
de aproximativ 14.000 de lei, 
forțele de ordine reamintindu-
le cetățenilor principalele 
măsuri dispuse de autorități 

în acest context.
”Vă recomandăm să 

păstrați distanțarea fizică, să 
purtați masca de protecție și 
să nu vă expuneți la riscuri! 
Vă reamintim că a fost 
instituită obligația purtării 
măștii de protecție, pentru 
toate persoanele care au 
împlinit vârsta de cinci ani, în 
t oa te  spa ț i i l e  pub l i ce  
deschise și închise”, este 
mesajul  pol i ț iș t i lor  d in 
Teleorman.

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 
sancțiuni contravenționale.

În  contex tu l  ac tua l ,  
po l i ț i ș t i i  t e l eo rmănen i  
recomandă să conștientizați 
importanţa, pentru întreaga 
comunitate, a măsurilor 
necesare, precum şi efortul 
comun pentru limitarea 
riscului de răspândire a 
infecţiei cu SARS-CoV-2. 
Abordarea constantă a unei 
c o n d u i t e  p r e v e n t i v e ,  
responsabi le, de către 
f iecare persoană, este 
esenţială pentru limitarea 
riscului de infectare şi 
transmitere.

Astfel de acțiuni vor 
continua pe raza întregului 
județ.

C. DUMITRACHE

Complex turistic Mara angajează personal feminin pentru următoarele servicii: 
spălătorie, cameriste motel și bucătărie – vase. Relații la telefon 0723.148.613.

***
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

48 de telormăneni, amendați
 că nu respectă măsurile 

de protecție

Sărbătoarea Paștelui, cea 
mai mare sărbătoare a 
creștinătății, este precedată 
de săptămâna Mare sau 
săptămâna Patimilor, în care 
postul este și mai aspru. Cele 
mai importante zile ale acestei 
săptămâni sunt cele de joi, 
vineri și sâmbătă.

Joia din săptămâna Mare 
este numită și Joia Mare și 
este ziua în care oamenii se 
împărtășesc și se citesc cele 
12 Evanghelii. În această zi, 
gospodinele vopsesc 
ouăle, pe care le-au ales 
începând din mijlocul 
postului, din a patra 
săptămână de post.  
Există credința că ouăle 
se păstrează mai bine 
dacă sunt vopsite în 
această zi. La început, se 
zice că toți creștinii făceau 
doar ouă roșii, care 
aminteau de Iisus Hristos, 
cel care și-a vărsat 
sângele pe cruce pentru 
răscumpărarea noastră de la 
osânda păcatului.

Obiceiul de a face de Paște 
ouă colorate a avut loc mult 
mai târziu, mai ales spre 
bucuria copiilor.

În alte zone ale țării 
noastre, în Moldova mai ales, 
româncele mai fac și alte feluri 
de ouă și anume împestrite, 
numite și scrise, pictate, 
încondeiate sau ouă muncite. 
Ele sunt realizate printr-un 
compl icat  procedeu de 
încondeiere: se desenează cu 
ceară încinsă și se introduc în 
apă fiartă colorată. Sunt 
decorate cu diverse motive: 
astrale, fitomorfe, zoomorfe 
sau „Crucea Paștelui”. Ele 
s u n t  f o a r t e  f r u m o a s e ,  
adevărate opere de artă și ne 

aduc aminte de chinurile 
suferite de Mântuitor pe cruce.

Se spune că prima care a 
făcut ouă muncite ar fi fost 
Maria Magdalena.

Vinerea Mare, numită şi 
Vinerea Paştelui, Vinerea 
Seacă sau Vinerea Patimilor, 
este o zi de mare doliu pentru 
î n t r e a g a  c r e ş t i n ă t a t e ,  
deoarece în această zi a fost 
răstignit şi a murit pe cruce 
Domnul Iisus Hristos, spre 
mântuirea întregii omeniri.

Pr in  s lu jbe le  ț inu te ,  
biserica ne aduce aminte de 
patimile Mântuitorului, care a 
fost scuipat, batjocorit și 
răstignit între doi tâlhari, motiv 
pentru care această zi neagră 
este cunoscută și ca Vinerea 
Patimilor.

Vinerea Mare se mai 
numeşte şi Vinerea Seacă, 
pentru că femeile în vârstă de 
la sat ţineau post negru, iar 
seara, la Denia Prohodului 
Domnului, luau anafură de la 
biserică.

Sâmbăta Mare este ziua 
dinaintea Paştelui şi ultima zi 
a Săptămânii Patimilor, în 
care creşt ini i  ortodocşi  
p răznu iesc  î ng ropa rea  
trupească a Mântuitorului. În 
această zi credincioşii se 
roagă, îşi amintesc de patimile 

suferite de Hristos pentru 
mântuirea omenirii şi se 
pregătesc pentru ca seara să 
ia parte la slujba de Înviere.

Î n  S â m b ă t a  M a r e ,  
gospodinele fac ultimele 
pregătiri pentru masa de 
Paşte: pregătesc cozonacii şi 
pasca, drobul şi friptura de 
miel, deretică prin casă şi 
pregătesc pentru întreaga 
familie hainele curate pe care 
le vor îmbrăca la slujba de 
Înviere.

Seara lumea porneşte 
în linişte spre biserică, pe 
drum se vorbeşte în 
şoaptă, iar la slujba de 
Înviere toată lumea stă şi 
ascultă cu mare evlavie. 
La miezul nopții, preotul 
cheamă credincioșii să ia 
lumină, spunând: „Veniți 
să luați Lumină!”. Aceştia 
a p r i n d  l u m â n ă r i  ş i  
transmit, mai departe, 
lumina, până când toată 
lumea are lumânările 

aprinse în mână.
După ce iau lumina, 

oamenii merg în cimitir la 
căpătâiul morţilor familiei şi 
aprind şi acolo lumânări, ca şi 
cei trecuţi dincolo să ştie că a 
venit Învierea Domnului. Lor li 
se dă de pomană şi în ziua de 
Înviere, dar şi peste o 
săptămână, când e Paştele 
Morţilor.

La plecarea spre casă, 
fiecare credincios este bine să 
d u c ă  î n  c ă m i n u l  s ă u  
lumânarea aprinsă la Înviere. 
Aceasta simbolizează Lumina 
Învierii Domnului Hristos.

Sărbători luminate în 
fiecare casă să fie!

Sursa și sursa foto: Muzeul 
Județean Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

La rând, ca la moară

Și Ioan Niculae cere eliberarea condiționată

Paștele și săptămâna Patimilor
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Arta compromisului a fost sintetizată de poporul român, în 
adânca-i înțelepciune, într-o zicală plină de miez: „Fă-te frate 
cu dracu' până treci puntea!”. Pentru un popor născut creștin, 
înfrățirea cu Sarsailă, fie ea și temporară, este compromisul 
suprem, care este scuzabil doar în situații limită. Dar ce te faci 
când, după ce ai trecut puntea, te trezești că Sarsailă nu se 
mai dă jos din cârca ta și încearcă să te transforme într-o 
mârțoagă prea-supusă? La această întrebare înțelepciunea 
populară nu dă nici un răspuns, așa că liberalii, care siliți de 
împrejurări s-au băgat în cârd cu Necuratul, trebuie să se 
descurce singuri.

Pentru că scorul obținut la parlamentare nu i-a permis să 
guverneze singur, iar alte variante de alianțe nu existau, PNL 
a fost obligat la o căsătorie din interes cu gașca gălăgioasă și 
analfabetă politic a lui Cioloș și Barna. Această catastrofală 
întâmplare istorică i-a adus în fotoliile ministeriale pe alde Ion 
Stelian, Năsui, Drulă și Ghinea, la fel de competenți ca 
Andrușcă, pesedistul care fugea de jurnaliști ca dracu' de 
tămâie.

În cele peste o sută de zile de guvernare a Coaliției, 
poreclită și CDR 2, s-a dovedit că dacă nu e compatibilitate, 
nimic nu e. Pentru că dacă liberalii zic „hăis”, pluseriștii strigă 
din toți bojocii „cea” și o iau pe arătură, numai pentru a 
demonstra că sunt și ei pe-acolo, pe la Palatul Victoria. În 
aceste zile războiul e pe față. Și la Iași, și la Timișoara, și la 
București. Pe te miri ce.

Dar lupta cea mare se dă pe Planul Național de Redresare 
și Reziliență, pe care Ghinea vrea să-l lege de numele său, 
care are deja agățată de el, pentru eternitate, eticheta 
„ministrul 0”, câștigată pe merit în precedentul mandat. 
Ghinea n-ar părea atât de fraier și dus cu pluta dacă nu i-ar fi 
luat locul lui Marcel Boloș, economist și informatician cu o 
experiență îndelungată în obținerea și gestionarea fondurilor 
europene și care știa cum se face un buget, spre deosebire 
de miniștrii haștagiști care nu sunt decât niște teoreticieni ai 
nimicului.

Planul Național de Redresare și Reziliență transmis de 
Ghinea la Bruxelles s-a întors la expeditor făcut ferfeniță de 
Comisia Europeană, fraierii europeni dovedindu-se mai 
deștepți decât credeau Ginea și Barna, care a dezvăluit 
planul diabolic pus la cale pentru a lua basculanta de euro de 
la Comisia Europeană. „Noi am mers cu 40 de miliarde, sunt 
undeva 29 în realitate, aproape 30, știind că vor fi bucăți pe 
care Comisia le va modifica și atunci am mers cu o propunere 
de supracontractare, tocmai să avem din ce tăia, toate statele 
fac așa.”

Performanță europeană sau joc la 6 din 49? Nici una, nici 
alta. Doar încă o demonstrație a lui Barna că e la fel de inutil 
ca și Ghinea, în tot ce face și spune.

Ghinea a crezut că suge înțelepciune de la cel care din 
accesare de fonduri europene a trăit până să ajungă mare 
mahăr politic, dar s-a dovedit că PNRR-ul mai trebuie ajustat 
pe ici, pe colo, prin părțile esențiale, ca să devină un plan 
viabil care să fie acceptat de finanțatori.

Și pentru ca Goe de la fonduri europene să nu mai rămână 
repetent și la turul următor, la Palatul Cotroceni s-a hotărât ca 
ministrul care se comportă ca un băiețel răsfățat să fie însoțit 
de premierul Florin Cîțu, la Bruxelles. Semn că s-a ajuns la 
concluzia că minorii n-au ce căuta în trenul guvernării fără 
însoțitori.

Carmen ROBESCU

În politică, frăția cu dracu'
 e periculoasă

P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
I o h a n n i s  a  p r o m u l g a t ,  
miercuri, legea de aprobare a 
Ordonanţe i  de  urgenţă  
115/2020, care prevede 
acordarea de tichete sociale 
pe suport electronic în valoare 
de 180 lei pe lună, pentru 
mese calde, persoanelor în 
vârstă de peste 75 de ani care 
a u  v e n i t u r i  l a  n i v e l u l  
indemnizaţiei sociale şi celor 
f ă r ă  a d ă p o s t ,  s u m e l e  
necesare fiind asigurate din 
f o n d u r i  e x t e r n e  
nerambursabile.

Legea are ca obiect de 
reglementare instituirea unor 
măsu r i  de  sp r i j i n i r e  a  
persoanelor defavorizate, prin 
acordarea de tichete sociale 
pe suport electronic pentru 
mese calde, precum şi 
stabilirea cadrului legal privind 
aceste cheltuieli efectuate în 
cadru l  operaţ iun i lo r  de 
distribuire a meselor calde şi 
de oferire de asistenţă tehnică, 
fiind implementate dispoziţii 
a l e  U n i u n i i  E u r o p e n e  
referitoare la Fondul de ajutor 
european destinat celor mai 
defavorizate persoane.

Aceste măsuri se aplică 
persoanelor care au venituri la 
nivelul indemnizaţiei sociale 
pentru pensionari în vârstă de 
75 ani împliniţi şi peste 
această vârstă, precum şi 
persoanelor fără adăpost, 
care se află în risc de sărăcie 
extremă.

Valoarea nominală a 

tichetului este de 180 lei/lună. 
Ea se va actualiza prin 
hotărâre de guvern cu cel puţin 
90 zile înainte de a se încheia 
anul calendaristic, pentru anul 
c a l e n d a r i s t i c  u r m ă t o r .  
Acordarea tichetelor se face 
de către Ministerul Fondurilor 
Europene, prin structura de 
specialitate. Contravaloarea 
tichetului social pe suport 
electronic reprezintă venit 
neimpozabil, conform Codului 
fiscal.

"Începând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 

de urgenţă se aprobă Schema 
naţională de sprijin pentru 
persoanele vârstnice şi pentru 
persoanele fără adăpost, prin 
acordarea de tichete sociale 
pe suport electronic pentru 
mese calde. Destinatarii finali 
sunt: a) persoanele care au 
venituri la nivelul indemnizaţiei 
sociale pentru pensionari, în 
vârstă de 75 de ani împliniţi 
sau peste această vârstă; b) 
persoane/familii fără adăpost, 
inclusiv persoanele/familiile 
care au fost evacuate şi 
familiile cu copii care nu au 
domiciliu stabil, mai ales cele 
monoparentale", prevede 
actul normativ.

Tichetele sociale pe suport 
electronic pentru mese calde 
acordate destinatarilor finali 
au ca sursă de finanţare 
Programul operaţional POAD 
2014-2020 şi se decontează, 
în limita bugetului disponibil 
pentru această măsură, în 

conformitate cu regulile de 
eligibilitate POAD.

Min is te ru l  Fondur i lo r  
Europene este coordonatorul 
aceste i  Scheme pentru 
acordarea de tichete sociale 
pe suport electronic pentru 
mese calde, iar organizaţiile 
partenere sunt Instituţia 
Prefectului şi autorităţile 
administraţiei publice locale, 
c a r e  î n t o c m e s c  ş i  
ac tua l i zează  l i s te le  cu  
persoanele defavorizate care 
vor beneficia de acest ajutor.

Ministerul virează unităţilor 
autorizate de Ministerul 
Finanţelor Publice sumele 
aferente tichetelor sociale pe 
suport electronic pentru mese 
calde. Aceste unităţi vor 
selecta unităţile de alimentaţie 
publică, cantine, restaurant, 
bufete sau orice alte tipuri de 
unităţi care comercializează 
masa caldă şi care acceptă 
aceste tichete sociale pe 
suport electronic, pe baza 
unor proceduri transparente şi 
nediscriminatorii.

Tot Ministerul Fondurilor 
E u r o p e n e ,  p e  b a z a  
contractului de achiziţ ie 
publică legal încheiat, achită 
atât contravaloarea nominală 
a tichetelor sociale pe suport 
electronic pentru mese calde 
distribuite beneficiarilor, cât şi 
costul emiterii suportului 
electronic.

Tichetele sociale pe suport 
electronic pentru mese calde 
emise nu permit efectuarea de 
operaţiuni de retragere de 
numerar sau de preschimbare 
în numerar. Aceste tichete pot 
fi utilizate doar pe teritoriul 
României, în termenul de 
valabilitate şi numai pentru 
achiziţionarea serviciilor de 
servire a mesei calde pentru 
care au fost emise.

Pentru destinatarii finali 
nedeplasabili, autorităţile 
administraţiei publice locale, 
inclusiv prin serviciile publice 
de asistenţă socială sau 
unităţile afiliate, au obligaţia de 
a asigura serviciul de transport 
al mesei calde la domiciliul 
acestora.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, 
miercuri, actul normativ pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice.

Actul normativ vizează completarea articolului 
107 al Legii nr. 263/2010 în sensul reglementării unei 
excepţii de la regula privind termenul general de 
prescripţie pentru recuperarea de către beneficiarul 
dreptului de pensie a sumelor neplătite de către 
organul administrativ competent din cauza unei erori 
materiale intervenite în procesul administrativ de 
evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea 
emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise 
în aceasta ori în sistemul electronic de punere în 
plată a deciziei.

Potrivit legii, "prin excepţie de la prevederile alin. 
(2), în cazul în care, din cauza unei erori materiale, de 

calcul sau a oricărei greşeli de redactare, omisiune 
sau menţiuni greşite, intervenite în procesul 

administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a 
datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau 

a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic 
de punere în plată a deciziei, termenul general de 
prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către 
beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de 
către casa teritorială de pensii competentă".

Potrivit articolului 107 alineatul (1) din Legea nr. 
263/2010, în situaţia în care, ulterior stabilirii şi/sau 
plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între 
sumele stabilite şi/sau plătite şi cele legal cuvenite, 
casa teritorială de pensii, respectiv casa de pensii 
sectorială operează, din oficiu sau la solicitarea 
pensionarului, modificările ce se impun, prin decizie 
de revizuire. Alineatul (2) al articolului 107 prevede că 
"sumele rezultate în urma aplicării prevederilor 
alineatului (1) se acordă sau se recuperează, după 
caz, în cadrul termenului general de prescripţie, 
calculat de la data constatării diferenţelor".

Legea prin care persoanele defavorizate 
beneficiază de tichete sociale pentru 

mese calde, promulgată

Legea care reglementează 
recuperarea pensiilor în urma unor erori materiale, promulgată

Pamfletul din nou



În vinerea mare Iisus Nazarineanul, regele 
iudeilor, avea să intre în Ierusalim călare pe un 
asin care și astăzi poartă semnul crucii pe 
spate. Întâmpinat cu frunze de fenic, în 
Ierusalim, în Grădina Ghetsimani, Mesia avea 
să fie vândut de Iuda Iscarioteanul pentru 30 de 
arginți. Mai târziu, Iuda Iscarioteanul avea să 
înțeleagă ce a făcut și se va spanzura. Pilat 
Pontius a oferit evreilor posibilitatea de a alege 
spre salvare între Iisus Hristos și tâlharul 
Baraba. Evreii însă aveau să-l prefere pe 
Baraba și astfel Iisus urma să fie condamnat la 
moarte. Crucificat, din sângele său urmau să 
curgă câteva picături peste câteva ouă. De 
atunci a rămas tradiția ca de Paște creștinii să 
vopsească ouăle roșii.

Astăzi, românii sărbătoresc Paștele 
gândindu-se mai mult la festinul culinar. Ciorba 
de miel, friptura, drobul, cozonacul și mai ales 
vinul (sângele Domnului) se află pe mesele 
românilor. Totuși, din ce în ce mai săraci, aflați și 
în perioada pandemiei de coronavirus, românii 
și-au diminuat bugetul pentru masa de Paște. 
De Înviere slujbele se țin cu masca pe față, 
păstrându-se distanțarea fizică, iar lumina 

sfântă, care vine de la Ierusalim adusă de mari 
fețe bisericești, urmează a fi împrăștiată către 
toți românii.

În mod normal, de Paște, majoritatea 
bugetarilor au două zile libere, parlamentari 
însă, cei care își fac legile în primul rând pentru 
ei, au avut grijă ca de Paște să stea acasă o 
saptămână. Unii spun că vor lucra în teritoriu. 
Alții, mai sinceri recunosc că vor doar să se 
odihnească și să petreacă. De Paște lupta 
dintre partidele politice pare a fi amorțită, nu că 
ar fi politicienii mai buni, doar că se gândesc la 
ale lor și numai la ale lor. Până la urmă 
sărbătorile de Paște sunt transformate în 
chiolhanuri boierești, iar tradiția creștină face 
un pas înapoi în fața tradițiilor gurmanzilor. În 
vinerea mare, când Iisus a intrat în Ierusalim 
știind ce urmează a păți, mersul său a fost calm, 
fiindcă știa că după răstignire urmează a învia 
și apoi a se înălța la ceruri. Sărbătoarea 
Sfintelor Paște este pentru toate cultele 
religioase cea mai mare sărbătoare a anului, 
chiar înaintea Crăciunului, ziua nașterii 
Mântuitorului Iisus Hristos.

Ioan DUMITRESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ca țară cu cele mai multe și printre cele mai mici 
exploatații agricole, România deține 33% din numărul total de 
exploatații agricole din UE, cu o dimensiune medie de circa 
3,6 ha/exploatație, cu mult mai mică decât dimensiunea 
medie la nivelul uniunii, de 16,6 ha/exploatație, de aici și 
importanța rezultatelor recensământului agricol devenind 
evidentă pentru fundamentarea Politicii Agricole Comune, 
care să asigure țării noastre un sector agricol durabil și 
competitiv.

Recensământul General Agricol, care, potrivit legislaţiei 
europene, trebuie să se desfăşoare lainterval de 10 ani, este 
o acţiune de mare anvergură care va oferi informaţiile 
complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou 
complet al caracteristicilor exploataţiilor agricole.

Datele colectate vor permite urmărirea unor indicatori 
statistici care măsoară impactul agriculturii asupra mediului 
dar si identificarea problemelor si aflarea raspunsurilor la 
intrebari precum:

Grupa de varsta a fermierilor care vor face agricultura in 
viitor?

Cate femei mai lucreaza in prezent in agricultura?
Avem in prezent o crestere a agriculturii ecologice?
Cum influenteaza agricultura mediul?
Cum se vor schimba metodele de productie in agricultura 

in viitor?
Colectarea datelor din teren se va efectua in perioada 10 

mai -31 iulie si presupune obtinerea de informatii privind 
exploatatiile agricole ce utilizeaza suprafete agricole mai 
mari de 0,15 ha si/sau detin efective de animale, pasari, 
plantatii pomicole, sere si solarii, dar si modalitatea in care se 
gestioneaza productiile obtinute. Vor fi colectate de 
asemenea informatiice privesc persoanele care lucreaza in 
agricultura, cantitatile de produse obtinute in exploatatie si 
destinate vanzarilor .

Pentru furnizarea datelor din teren se va utiliza un 
chestionar electronic instalat pe tablete, iar acestea vor fi 
colectate de catre persoane abilitate si instruite in acest sens.

La nivelul judetului Teleorman, pentru fiecare localitate, 
vor exista echipe alcatuite din recenzori, recenzori sefi si 
coordonatori, iar datele solicitate vor fi inregistrate in baza 
liberei declaratii a cetatenilor, prin interviu direct cu 
reprezentantii exploatatiilor agricole cu si fara personalitate 
juridica .

De notat este faptul ca, toate activitățile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal desfășurate în cadrul 
Recensământului General Agricol din România, runda 2020, 
sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 
circulație a acestor date.

Nu în ultimul rând, după centralizarea şi analizarea 
datelor, vor putea fi observate schimbările apărute faţă de 
anul 2010, când a fost ultimul recensământ agricol.

Avand in vedere ca in Ordonanta de Urgenta 22/2020 art. 
19, privind Recensamantul agricol din Romania se specifica 
obligativitatea furnizarii acestor date, incalcarea prevederilor 
acestei OUG atrage dupa caz raspunderea disciplinara civila 
sau penala. Deci vor constitui contravenții,următoarele fapte 
săvârșite de către persoane fizice sau juridice:

a) obstrucționarea de către seful exploatatiei agricole, în 
orice mod, a persoanelor implicate înacțiunea de 
recensământ în efectuarea înregistrărilor și controlului 
datelor ce fac obiectulacestei cercetări statistice;

b) refuzul furnizării de către seful exploatatiei Agricole a 
informațiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;

c) furnizarea de date și informații eronate sau incomplete 
de către seful exploatatiei agricole 

d) necompletarea sau neactualizarea registrului agricol 
e) nerespectarea de către personalul de recensământ a 

dispozițiilor legale și a instrucțiunilorprivind modul de 
înregistrare și prelucrare a datelor și de păstrare a 
caracterului confidențial aldatelor statistice și personale 
declarate și înregistrate în chestionarul de recensământ;

f) refuzul personalului de recensământ de a preda 
materialele de recensământ la sfârșitul perioadei de 
recenzare;

g) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor 
colectate în alte scopuri decât cele statistice;

Rezultatele Recensamantului General Agricol vor asigura 
totodată informații care vor fi utilizate de către decidenți 
politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a intelege 
mai bine stareași structura sectorului agricol și impactul 
agriculturii asupra mediului.

B.P.

În perioada 10 Mai - 31 Iulie
 se desfășoară Recensământul 

General Agricol Runda 2020 

Distribuţie Oltenia execută 
lucrări programate în perioada 
5-7 mai 2021 în reţelele 
electrice pentru creşterea 
gradului de siguranţă şi 
continuitate în alimentarea cu 
e n e r g i e  e l e c t r i c ă  a  
consumatorilor, precum şi a 
îmbunătăţirii parametrilor de 
calitate ai energiei electrice 
d i s t r i b u i t e ,  a n u n ț â n d  
întreruperea furnizării energiei 
electrice la consumatorii 
casnici şi agenţii economici, 
astfel:

-5 mai: Suhaia (extravilan)- 
ANIF (PCZ1361, PT: 4362, 
4363, 4365, 6027 Terţ), în 
intervalul orar 09:00-16:00; 
Fântânele- SC INTER FERM 
SRL, ferma Colţatu Marian 
(PTA: 4467, 4497), în intervalul 
orar 09:00-16:00; Videle, 
localitatea Videle, cartierul 
F u r c u l e ș t i  ( s t r ă z i l e :  
Frăsinetului, Lalelelor și 
Bisericii), (aferent PTA 5522), 
în intervalul orar 09:30-17:30; 
Tătărăștii de Jos- localitatea 
Tătărăștii de Jos- zona poliției 
(PTA 4831), în intervalul orar 

09:00-12:00; Tătărăștii de Jos- 
localitatea Tătărăștii de Jos, 
agenţii economici din incinta 
fostului SMA şi abonaţii din 
zona acestuia (PTA 4832), în 
intervalul orar 12:00-16:00; 
Alexandria- Atelier confecții 
metalice Diogene distribuție 
SRL (PTA 939 Terţ) şi Fishing 
Sport SRL (PTA 6026 Terţ), în 
intervalul orar 11:00-14:00;

-6 mai: Videle- localitatea 
Videle, cartierul Furculești 
(străzile: Frăsinetului, Lalelelor 
și Bisericii), (aferent PTA 5522), 
în intervalul orar 09:30-17:30; 
Ta lpa-  loca l i ta tea Talpa 
Ogrăzile, zona de la intrarea 
dinspre Scurtu până în zona 
azilului de bătrâni (PTA 4854), 
în intervalul orar 09:00-12:00; 
Ta lpa-  loca l i ta tea Talpa 
Ogrăzile, zona primăriei, 
inclusiv Primăria Talpa (PTA 
4855), în intervalul orar 12:00-
16:00;

-7 mai: Nanov- localitatea 
Nanov- zona de sud-vest și 
către calea ferată (PTA 1207), 
Gold New project AG (PTA 
1337 Terţ) Comalat SRL (PTA 

1029 Terţ), Ceram Land SRL 
(PTAB 6057), în intervalul orar 
0 9 : 0 0 -  1 2 : 0 0 ;  N a n o v -  
localitatea Nanov- de la 
intrarea dinspre Alexandria 
până la fostul sediu ANIF, în 
lungul DE 70 şi străzile laterale 
şi paralele cu acesta (PTA: 
1040, 947, 1044, 6019), stația 
de apă, stația de epurare (PT 
6046 Terţ), Service Autocora 
(PTA 1122 Terţ), SAVA SA (PCZ 
6016), în intervalul orar 12:00-
16:00; Videle- localitatea 
Videle, cartierul Furculești 
(străzile: Frăsinetului, Lalelelor 
și Bisericii, aferent PTA 5522), 
în intervalul orar 09:30-17:30; 
Talpa- localitatea Talpa Trivale, 
zona de sud (PTA 4856), în 
intervalul orar 09:00-12:00; 
Ta lpa-  loca l i ta tea Talpa 
Bâscoveni- zona centrală şi de 
nord (PTA 4857), în intervalul 
orar 12:00-16:00; Roșiorii de 
Vede- Roșiorii de Vede, bl. L3 şi 
agenţii economici FLANCO, 
MODERN şi magazinul de 
ha ine  second hand,  în  
intervalul orar 10:00-12:00.

Cornelia RĂDULESCU

Restricţiile impuse de pandemie au adus 
schimbări în comportamentul de consum al 
românilor şi asupra modului în care se 
raportează la hrană, aceştia orientându-se 
către produsele din carne în ambalaje cu 
gramaje mai mici, susţine Dana Tănase, 
director executiv al Asociaţiei Române a Cărnii 
(ARC), citată de Agerpres.

„Restricţiile impuse de pandemie s-au 
răsfrânt aşa cum era de aşteptat şi asupra 
modului în care socializăm şi ne raportăm la 
hrană. Dacă în trecut vorbeam de milioane de 
mici care se consumau de 1 Mai, acum se 
cumpără în casolete mai mici, strict pentru 
consumul unui număr redus de persoane. Nu se 
mai fac stocuri, se cumpăra cât se consuma. 
Aceeaşi tendinţă o întâlnim şi în cazul 
produselor din carne unde se caută gramajele 
mai mici”, a declarat, pentru Agerpres, Dana 
Tănase.

În acest an, Paştele şi 1 Mai cad în aceeaşi 
perioadă, ceea ce va aduce un consum mai 

mare de carne miel sau produse specifice 
sărbătorilor pascale decât de mititei. Numărul 
de miei sacrificaţi în acest an de Paşte va fi 
aproape similar cu cel de anul trecut, când au 
fost sacrificate aproximativ două milioane de 
capete, însă în ceea ce priveşte specialităţile de 
Paşte, cum ar fi drobul, unii procesatori 
înregistrează deja o creştere a vânzărilor cu 
14%, comparativ cu anul trecut.

Potrivit datelor ARC, un român consumă în 
medie în jur de 14,7 kilograme pe an de produse 
din carne, acesta fiind un consum oarecum 
stabil în ultimii ani. „În ceea ce priveşte carnea 
de oaie şi de capră este ştiut faptul că românul 
consumă ocazional, în special de Paşte, 
cantitatea totală/an/locuitor fiind în jur de 2,5 
kilograme. Pentru carnea de vacă consumul 
este de aproximativ 5,4 kilograme/cap/an, la 
porc de 38 kilograme/cap/an, iar la pasăre de 
27,8 kilograme/cap/an”, a adăugat Dana 
Tănase, citând date statistice din bilanţul 
alimentar INS 2019, relatează Agerpres.

Paștele la români

Programul lucrărilor pentru prevenirea și 
corectarea avariilor în perioada 5-7 mai

Asociaţia Română a Cărnii: 

Românii nu mai fac stocuri, se cumpăra cât se consumă
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

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

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

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

Cazare: În camere double sau single room

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

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



(urmare  din  pagina  1)
Prin această Hotărâre, 

Ministerul Sănătății și Ministerul 
Educației sunt abilitate să emită 
un ordin comun de ministru 
pentru reluarea anului școlar în 
condiții de siguranță.

"Permiterea participării zilnice 
cu prezență fizică la cursuri, a 
elevilor cu cerințe educaționale 
speciale, indiferent de clasă, în 
toate unitățile de învățământ care 
funcționează în localități în care 
nu este insti tuită măsura 
carantinei zonale, sub condiția 

respectării stricte a normelor de 
prevenire a răspândirii virusului 
SARS-CoV-2.

Permiterea participării zilnice 
cu prezența fizică la cursuri a 
întregului efectiv al claselor a 
VIII-a și a XII-a, a XIII-a, și a celor 
d i n  a n i i  t e r m i n a l i  d i n  
învățământul profesional și 
postliceal, în toate unitățile de 
învățământ care funcționează în 
localități

în care nu este instituită 
măsura carantinei zonale, sub 
condiția respectării stricte a 

normelor  de preveni re a 
răspândirii virusului SARS-CoV-
2.

Permiterea organizării orelor 
remediale, cu prezența fizică, în 
toate unitățile de învățământ care 
funcționează în localități în care 
nu este insti tuită măsura 
carantinei zonale, sub condiția 
respectării stricte a normelor de 
prevenire a răspândirii virusului 
SARS-CoV-2", este decizia 
Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență.

C. DUMITRACHE

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Educaţia intră în secolul XXI cu ajutorul digitalizării. 
Paşii sunt mici, deocamdată, dar important este să se 
păstreze direcţia corectă. Profesorii parteneri ai proiectului 
derulat de comunitatea Narada şi de compania Global 
Vision au digitalizat până în prezent aproape un sfert din 
programa şcolară pe care şi-au propus să o digitalizeze. 
Proiectul are în vedere digitalizarea întregului curriculum 
şcolar pentru clasele 0-4 şi digitalizarea disciplinelor Limba 

română, Matematică, Istorie şi Geografie din ciclul de 
învăţământ 5-8. Până la începutul noului an şcolar 
urmează ca întreaga materie pentru clasele primare şi cele 
patru discipline din ciclul gimnazial să fie digitalizate. Co-
fondatorul Narada, Andra Munteanu, consideră că 
educaţia remedială reprezintă urgenţa majoră pentru elevi 
în contextul pandemiei: "Pentru elevii din România, cu atât 
mai mult pentru cei 168.000 de elevi care au avut acces 
discontinuu la şcoala online, educaţia remedială reprezintă 
urgenţa majoră. Într-un astfel de context, Narada cu 
sprijinul Global Vision, prima companie care a venit în 
întâmpinarea iniţiativei noastre, articulează comunitatea 
de profesori, un task force ce este parte integrată a celei 
mai ample intervenţii ce va viza educaţia remedială de la 
nivel naţional. Acest task force este format în prezent din 35 
de profesori, iar în perspectiva următoarei luni vom recruta 
alte 10 cadre didactice cu iniţiativă şi dorinţă de a contribui 
la mai bine în educaţie. (...) Până în acest moment au fost 
realizate aproape 2.000 de lecţii şi teste, ceea ce reprezintă 
20% din curriculum, care ne aşteptăm să fie acoperit 
complet prin conţinut digitalizat până la începutul anului 
şcolar viitor".

Narada se prezintă drept o comunitate formată din 
antreprenori, lideri şi oameni de acţiune al cărei scop este 
de a oferi soluţii eficiente şi rapide de modernizare a 
educaţiei. Comunitatea conectează proiectele profesorilor 
din sistemul public cu mediul de business.

Elevii din anii terminali se întorc la școală,
 dacă localitatea nu este în carantină

Prezente peste tot în peisajul României, 
movilele făcute de om au atras atenția 
dintotdeauna, fiind puse pe seama uriașilor sau 
jidovilor. 

Acestea au încântat sau înfricoșat, în special 
datorită legăturilor cu aurul care s-ar afla în 
interiorul lor, aurul fiind considerat blestemat. 
Tradiția spune că flăcările de pe comori ar 
apărea pe aceste movile în Ajunul Crăciunului, 
de Sf. Gheorghe și de Sânziene.

De la muzeografii teleormăneni aflăm că 
datorită săpăturilor arheologice efectuate 
începând cu sfârșitul sec. al XIX-lea, măgurile au 
fost împărțite de specialiști în trei categorii: tell-
uri (care cuprind în principal niveluri succesive 
ale unor sate din eneolitic- mil. V î. Hr.), tumuli 
(morminte de înhumație sau incinerație, datate 
din mileniul IV î. Hr. până în sec. XIII d. Hr.) și 
turnuri de pază romane.

În cazul tumulilor, au fost dezgropate 
întâmplător sau de către cercetători atât 
morminte cu un inventar funerar sărac, dar și 
adevărate tezaure, cum a fost cazul tumulului 
getic de la Peretu.

Din nefericire, o parte din tumuli a fost 
devastată în vechime, iar o altă parte a fost 
prădată în perioada modernă, ceea ce a dus la 
distrugerea măgurilor. 

Distrugerile sunt totale sau parțiale, făcute 
intenționat prin încercări de jefuire, prin 
distrugeri mecanizate (nivelare treptată, luare de 
pământ), din divertisment (folosirea drept piste 
de ATV-uri), cât și neintenționat, datorită 
includerii lor în loturi agricole și supuse an de an 
lucrărilor specifice, acestora adăugându-se 
activitatea distructivă a așa numiților pasionați 
de istorie sau a arheologilor amatori- 
detectoriștii.

Aceste măguri și gorgane reprezintă o parte 
din peisajul țării, prezență de legendă și 
patrimoniu, din păcate epuizabil. Cercetarea 
științifică a măgurilor și gorganelor este un câștig 
pentru societate, ritmul accelerat de distrugere a 
acestora fiind o pierdere enormă.

Sursa și sursa foto: Muzeul Județean 
Teleorman

Cornelia RĂDULESCU

Înscrierile la grădiniță 
pentru anul școlar 2021-2022 
încep luni, 31 mai 2021, 
potrivit adresei nr. 28.269 din 
27.04.2021 a Ministerului 
Educaț ie i ,  ob ț inu tă  de 
Edupedu.ro. Reînscrierile 
p e n t r u  c o p i i i  c a r e  
frecventează deja grădinița 
v o r  î n c e p e  c u  d o u ă  
săptămâni mai devreme, din 
data de 17 mai 2021, mai 
arată documentul citat. Anul 
trecut au fost introduse 
opțiunile de a trimite actele și 
c e r e r e a  p e n t r u  
înscriere/reînscriere prin e-
mail și prin telefon, iar în acest 
an se păstrează aceste 
opțiuni pentru părinți.

„Referitor la înscriere, 
părinții pot comunica unității 
de învățământ și prin fax, 
poș tă  e lec t ron i că  sau  
telefonic, datele necesare 
(date privind solicitantul, date 
privind copilul și date privind 
opțiunile exprimate), pentru a 
fi introduse în aplicația 
informatică specifică. În acest 
mod, toți solicitanții vor fi 
înregistraț i  în apl icaț ie 
specifică din modulul SIIIR – 
Înscrierea la grădiniță 2021 – 

2022”, se arată în nota oficială 
semnată de secretarul de stat 
Sorin Ion.

Programul reînscrierilor și 
al înscrierilor va fi stabilit de 
conducerea uni tăț i i  de 
învățământ și va fi afișat la loc 
vizibil, în fiecare grădiniță, 

pentru informarea părinților și 
a publicului interesat, inclusiv 
pe site-ul acesteia, transmit 
autoritățile.

„Etapa de validare afișelor 
și de completare a dosarelor 
cu documentele necesare se 
va desfășura la momentul 
comunicării de către unitatea 

de învățământ, pe zile și 
intervale orare, în ordinea în 
care cererile au fost introduse 
în aplicație, cu respectarea 
tuturor măsurilor de protecție. 
Comunicarea va fi postată 
atât pe site-ul unității de 
învățământ, cât și la avizier”, 

potrivit indicațiilor de la 
centru.

Ocuparea locurilor libere, 
după finalizarea etape de 
reînscriere, se va face, de 
r e g u l ă ,  î n  o r d i n e a  
descrescătoare a grupelor de 
vârstă, respectiv: grupa mare, 
grupa mijlocie și grupa mică, 

cu respectarea prevederilor 
din legislația în vigoare.

În situația în care într-o 
un i ta te  de  învă țământ  
numărul cererilor de înscriere 
a copiilor în învățământul 
preșcolar, primită de la părinți, 
este mai mare decât numărul 
de locuri libere, vor fi aplicate, 
s u c c e s i v ,  c r i t e r i i  d e  
departajare generale și criterii 
de departajare specifice.

Criteriile generale de 
departajare sunt următoarele 
și presupun existența: unui 
document care dovedește că 
este orfan de ambii părinți 
(situația copilului care provine 
de la o casă de copii/ un 
c e n t r u  d e  p l a s a m e n t /  
p l asamen t  f am i l i a l  se  
asimilează situației copilului 
orfan de ambii părinți); unui 
document care dovedește că 
este orfan de un singur 
părinte; unui frate/ a unei 
s u r o r i  î n m a t r i c u l a t /  
înmatriculate în anul școlar 
următor în unitatea de 
învățământ respectivă; unui 
document medical eliberat de 
medicul specialist/certificat 
de orientare școlară și 
profesională/ certificat de 

încadrare în grad de handicap 
a copilului.

În cazul în care numărul 
cererilor de înscriere primite 
de la părinți este mai mare 
decât numărul de locuri 
libere, repartizarea copiilor se 
f a c e  î n  o r d i n e a  
descrescătoare a numărului 
de criteri i  generale de 
departajare cumulate de 
către fiecare copil, respectiv: 
se repartizează la început 
copiii care îndeplinesc trei 
dintre criteriile menționate 
anterior, apoi copiii care 
îndeplinesc două dintre 
criterii și, în final copiii care 
îndeplinesc doar unul dintre 
criteriile menționate.

Grădinițele vor posta pe 
site următoarele informații: 
capac i ta tea  ins t i t u ț i e i ;  
numărul de locuri aprobat prin 
planul de școlarizare pentru 
anul școlar 2021 – 2022 pe 
grupe de vârstă: mică, 
mijlocie, mare; criteriile 
generale și criteriile specifice 
pentru înscrierea copiilor.

Grădinițele particulare au 
obligația să afișeze dacă sunt 
autorizate sau acreditate.

Muzeul Județean Teleorman:

Măgurile 
și gorganele din județul nostru

Programa şcolară intră 
în era digitală

Înscrierea copiilor la grădiniță începe pe 31 mai 
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Când eram mic abia așteptam să vină Paștele. Nu că ar fi 

venit „iepurașul” cu daruri. Atunci nici nu se știa că ar exista 

un „iepuraș” care ar aduce cadouri. Singurul care aducea 

cadouri copiilor era „Moș Gerilă” și acesta venea doar iarna. 

Așteptam însă Paștele ca mama să vopsească ouăle, să 

îmbrac ilicul cel nou cu șerpi roșii și să ies la poartă să 

ciocnesc ouă cu copiii de pe uliță.

Mama vopsea câte o sută de ouă în fiecare an. Era o 

coșniță împletită din nuiele, plină. Și după ce împărțea pe la 

vecini de „sufletul celor morți”, aveam liber să iau și să 

ciocnesc. Făceam potecă din casă la poartă și invers, cărând 

la ouă. Până în a doua zi de Paște goleam coșnița mai mult de 

jumătate.

-Ce-ai făcut, mă, ai spart toate ouăle? Dacă vine vreo 

rudă pe la noi, cu ce-l servim? Cu ce mai ciocnești și tu cu ei? 

Eeee, stai că  pitesc eu coșnița, că nu se poate cu tine, mă lua 

mama în pene.

Lua coșnița cu ouăle rămase și o ascundea de mine. Cum 

ieșeam pe poartă, apăreau Luci, Rodica, Anca și Costel.

-Hai să ciocnim, hai să ciocnim, mă provocau ei. Îmi era 

teamă că râd de mine dacă le spun că mama a ascuns ouăle, să 

nu mai iau. Așa că băteam în retragere „nemțește”, cum 

auzisem de la bunicul, adică cu fruntea sus și aducând 

argumente convingătoare:

-Nu mai ciocnesc deloc! M-am plictisit... Dar voi nu v-ați 

plictisit? Și nici nu sunt bune așa multe ouă, să știți... Mi-a 

zis mama că faci „gălbinare” de la ele... Însă invidios pe ei, 

intram în casă și cotrobăiam până când le găseam.

Într-un an, după ce am înjumătățit coșnița de ouă, mama 

a ascuns-o. Am căutat până seara prin toate camerele, 

pentru că niciodată nu o ascundea pe afară. Într-un final am 

găsit-o în lada patului, sub plapumă. Și, ca de obicei, fără să 

mă vadă, am început să car ouă la ciocnit.

A treia zi de Paște vin la noi niște unchi din București cu 

fiii lor, adică verișorii mei. După ce am mâncat, mama se 

ridică de la masă:

-Stai să aduc ouă să ciocnești cu ale` unchiu-tu și cu 

verișorii tăi...

Eu, când am auzit, m-am chircit pe scaun. Știam ce va 

urma...

-Eu nu ciocnesc, că mă doare burta...

-Păi nu mănânci, doar ciocnești și tu cu ei, că așa se face.

-Eu nu vreau, am răbufnit eu și m-am făcut mai mic pe 

scaun.

Mama nu a zis nimic. A intrat în casă și s-a întors cu 

coșnița în care mai erau trei ouă...

-Unde sunt, mă, ouăle de aici?

-De ce mă întrebi pe mine, mamă? Am știut eu unde le-ai 

ascuns? Poate le-au mâncat șoarecii, cine știe?

Unchii și verișorii mei au izbucnit în râs de răsuna curtea. 

Răspunsul dat de mine atunci rămăsese ca o parolă. Pentru 

că mult timp după aceea, când vorbeam cu ei la telefon, își 

aduceau aminte:

-Vărule, au mai mâncat șoarecii ouăle?

Din volumul „Îngerul fără aripi”, de Mihail Tănase, 

Editura ATU, Sibiu-Hermannstadt.

Un batran de 90 de ani ii spune doctorului sau:

- Am o mireasa de 18 ani cu care voi avea un copil. Ce ziceti 

de asta?

- Am un prieten mai in varsta care este vanator. Intr-o zi 

a luat umbrela in locul pustii. Cand a ajuns la locul de 

vanatoare, a vazut un iepure. Si-a ridicat umbrela, a facut 

'bang, bang' si iepurele a cazut mort. Ce zici de asta?

- Eu as zice ca altcineva i-a omorat iepurele.

- Exact!

***

In apropierea granitei, vamesul intra intr-un 

compartiment de tren si intreaba:

- Arme? Droguri? Bani?

- Nu, multumesc. O cafea, va rog!

Pastila de râs

Oamenii de știință din 
Hong Kong au descoperit că 
o bacterie poate fi folosită 
pentru crearea unei capcane 
naturale pentru microplastic, 
care poate fi apoi reciclat.

Bacteriile se grupează 
împreună în mod natural și se 
lipesc de suprafețe, formând 
astfel o substanță adezivă 
numită „biofilm”. Cercetătorii 
d e  l a  U n i v e r s i t a t e a  
Politehnică din Hong Kong 
vor să folosească această 
proprietate a bacteriilor și să 
creeze plase cu care să 
captureze microplasticul din 
apele poluate.

Într-un studiu, oamenii de 
știință din Hong Kong au 
creat un biofilm dintr-o 
b a c t e r i e  n u m i t ă  
Pseudomonas aeruginosa, 
capabilă să imobilizeze și să 
încorporeze microplasticele 
care plutesc în apă. Benzile 

astfel formate colectează 
microplasticul și îl fac să se 
scufunde în adâncul apei. 
Apoi, grație unui mecanism 
de capturare și eliberare, 
folosind o genă de dispersie a 
biofilmului, cercetătorii pot 
desprinde microplasticele din 
capcanele bacteriilor și le pot 
recicla.

„Aceasta este o aplicare 
inovativă și captivantă a 
ingineriei biofilmului pentru a 
rezolva criza poluării cu 
plastic”, a spus Joanna 
S a d l e r,  c e r c e t ă t o r  l a  
Universitatea din Edinburgh, 
care n-a fost implicată în 
studiu, pentru The Guardian. 
„Una dintre cele mai mari 
provocări pe care le ridică 
m i c r o p l a s t i c u l  e s t e  
capturarea unor particule atât 
de mici astfel încât să poată fi 
distruse și eliminate din 
mediu. Liu (n.r. Sylvia Lang 

Liu, autoarea studiului) și 
colegii săi au găsit o soluție 
e l e g a n t ă  l a  a c e a s t ă  
p r o b l e m ă ,  c a r e  a r e  
potențialul de a fi dezvoltată 
în viitor într-o tehnologie reală 
de tratare a apelor uzate.”

Concluziile studiului au 
fost prezentate la conferința 
anuală a Societăț i i  de 
Microbiologie, însă trebuie 
făcute mai multe teste. 
Metoda a fost analizată doar 
în laborator, dar nu în ocean 
sau în canalizare, iar bacteria 
folosită poartă de multe ori 
boli periculoase pentru 
oameni și probabil nu va 
putea fi folosită în proiecte la 
scară largă. Însă oamenii de 
știință sunt optimiști că 
metoda poate fi replicată 
pentru a găsi bacterii naturale 
care formează biofilm direct 
în canalizare sau în alte medii 
apoase.

privind decizia etapei de încadrare
 Comuna Viisoara, titular al proiectului „Modernizare strazi in comuna Viisoara, judetul 

Teleorman”, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de catre APM 
Teleorman, 

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului 
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 

„Modernizare strazi in comuna Viisoara, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat în 
comuna Viisoara, sat Viisoara, judetul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pâna joi între 
orele 8.00 - 16,30 si vineri între orele 8.00 – 14.00 , precum și la urmatoarea adresa de internet 
http://apmtr.anpm.ro  

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

Anunţ public

România reală
Șoarecii și ouăle de Paște

Astrofizicienii urmăresc cu atenție 
deșeurile spațiale care gravitează în jurul 
Pământului, grație unei hărți realizate în timp 
real, pe care sunt prezente deja zeci de mii de 
obiecte cu grad ridicat de risc pentru 
civilizația umană. Oricând se poate întâmpla 
ca aceste gunoaie spațiale să lovească 
sateliții de care depindem tot mai mult în viața 
de zi cu zi, ceea ce ar da peste cap orice, de 
la comunicații la tranzacții financiare.

Moriba Jah, inginer aerospațial ,  
Universitatea din Texas: Monitorizăm peste 
26.000 de obiecte ale căror dimensiuni 
variază de la un telefon inteligent la Stația 
Spațială Internațională. Aproximativ 3.500 
dintre ele sunt sateliți, dispozitive cu un scop 
precis, dar restul este doar gunoi.

Ne confruntăm cu ceea ce eu numesc un 
eveniment care poate provoca rapid reacții în 
lanț. Bucăți uriașe de rachete aflate în spațiu 
de decenii sunt bombe cu ceas, pentru că la 
un moment dat fie vor exploda, fie vor fi lovite 
de alte obiecte și se vor transforma în zeci de 
mii de piese.

Poziționarea, navigația și sincronizarea, 
tranzacțiile financiare, avertizările meteo, 
sateliții care asigură aceste tipuri de servicii 
în orice moment ar putea fi loviți de aceste 
bucăți de deșeuri și vor înceta să 
funcționeze. Așadar, ar putea avea un impact 
semnificativ asupra civilizației umane, dacă 
am pierde aceste resurse plasate în spațiu, în 
timp ce plasăm tot mai multe dispozitive în 
spațiu.

Cercetătorii vor să elimine microplasticul 
cu ajutorul bacteriilor

privind decizia etapei de încadrare
 Comuna Viisoara, titular al proiectului „Reabilitare si modernizare strazi in comuna 

Viisoara, judetul Teleorman”, anunța publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de 
încadrare de catre APM Teleorman, 

nu se supune evaluarii impactului asupra mediului 
 în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Reabilitare 

si modernizare strazi in comuna Viisoara, judetul Teleorman”, propus a fi amplasat în 
comuna Viisoara, sat Viisoara, judetul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunarii, nr. 1, jud. Teleorman de luni pâna joi între 
orele 8.00 - 16,30 si vineri între orele 8.00 – 14.00 , precum și la urmatoarea adresa de internet 
http://apmtr.anpm.ro  

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

Anunţ public

Gunoiul spațial ar putea provoca
 o catastrofă



65: A murit Lucan, poet roman (n. 39).

1777: S-a născut Carl 

F r i e d r i c h  G a u s s ,  

matematician, astronom 

german (d. 1855).

1870: S-a născut Franz 

L e h á r ,  c o m p o z i t o r  

austriac (d. 1948).

1883: A murit Edouard 

Manet, pictor francez (n. 

1832).

1895: S-a născut Ion 

Vinea, poet, prozator, 

traducător român (d. 

1964).

1896: Se adoptă Legea 

învăţământului primar şi 

normal–primar (Legea Poni). Prin aceeaşi reglementare se 

înfiinţează Casa Şcoalelor.

1908: A murit Dimitrie Negreanu, fizician român (n. 1858).

1933: A murit Anna de Noailles (născută Brâncoveanu), 

scriitoare franceză (n. 1876).

1945: Adolf Hitler şi Eva Braun se sinucid la Führerbunker 

după ce au fost căsătoriţi o zi. În aceeaşi zi, Armata Roşie 

arborează drapelului sovietic pe clădirea Reichstagului din 

Berlin.
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Vineri 30 Aprilie 2021

07:55 Cu capu-n zori 10:00 Ecce 
Via - Aceasta este Calea 10:50 
Giuvaierul palatului 12:30 Paşi spre 
Înviere 13:00 Ediţie specială 13:30 
Europa mea 14:00 Telejurnal 15:10 
Opre Roma 16:00 EURO polis 
17:00 Doctori fără de arginţi 17:15 
G iuva ie ru l  pa la tu lu i  18 :30  
Universul credinţei 20:00 Telejurnal 
21:00 Izolaţi în România 22:10 
Patimile lui Hristos 00:20 Microbist 
de Romania 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Aprilie

Se intrevede o zi 
foarte agitata. Va 
pregatiti pentru o 
c a l a t o r i e  s i  v a  
enervati pe masura ce 
constatati cate lucruri 
va lipsesc. Nu uitati ca 
la nervi se iau cele 
mai proaste decizii!

Dimineata sunteti 
obosit si nervos, dupa 
un drum lung. Va 
recomandam sa nu 
mergeti in vizite, chiar 
daca partenerul de 
viata insista. Odihniti-
va si recuperati orele 
de somn!

Nu aveti rabdare sa 
va analizati proiectele 
si va grabiti sa le 
puneti in practica. Ar fi 
bine sa acceptati 
ajutorul prietenilor. O 
persoana mai  in  
varsta va ofera sfaturi 
foarte utile.

O b o s e a l a  
acumulata va face sa 
fiti foarte agitat. Ar 
trebui sa va odihniti 
mai mult. Fiti foarte 
prudent, pentru ca 
exista riscul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie! 

Dimineata plecati 
intr-o calatorie, din 
care este posibil sa 
va intoarceti cu o 
mare suma de bani. 
Evitati discutiile pe 
un ton ridicat si nu va 
sustineti opiniile cu 
incapatanare. 

Incepeti ziua foarte 
agitat, alergand dupa 
un imprumut. Aveti 
r a b d a r e !  D u p a -
amiaza, ajutorul va 
veni de la cineva 
apropiat. Puteti sa va 
bazati pe intuitia 
partenerului de viata.

Va simtiti excelent, 
sunteti relaxat si nimic 
nu va poate tulbura. 
S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa 
va reproseze ca 
sunteti indiferent si nu 
v a  o c u p a t i  d e  
problemele familiei. 

Anumite probleme 
de la locul de munca te 
v o r  t i n e  o c u p a t  
majoritatea zilei. Acest 
lucru i t i  va ofer i  
posibilitatea sa afli 
anumite lucruri pe care 
in mod normal nu 
aveai de unde sa le știi.

Incercati sa nu va 
a s u m a t i  r i s c u r i !  
Nervozitatea va poate 
crea mari probleme. 
Evitati sa conduceti 
masina! Nu este 
m o m e n t u l  s a  
provocati discutii in 
contradictoriu.

BERBEC

Aveti o zi foarte 
incarcata, cu multe 
probleme de rezolvat. 
Dimineata sunteti  
putin agitat si incercati 
sa rezolvati mai multe 
treburi deodata. Va 
sfatuim sa va faceti un 
plan detaliat. 

D i n  c a u z a  
s t resu lu i ,  sun te t i  
predispus la probleme 
de  sana ta te .  Va  
recomandam sa nu 
faceti eforturi fizice 
s a u  i n t e l e c t u a l e  
deosebite. Ar fi bine sa 
evitati calatoriile lungi!

Dimineata s-ar 
putea ca un coleg sa 
va dea o veste care 
va tulbura. Menajati-
va sanatatea si evitati 
eforturile intense, ca 
sa evitati riscul unui 
accident cerebral sau 
a unui infarct.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 
Românii au talent 23:30 Maria 
Magdalena 02:00 Dublura 04:15 
Vorbeşte lumea 06:00 Ce se 
întâmplă doctore? 06:30 Arena 
bucătarilor

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Mireasa 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator - Sport/Meteo 
20:30 Iisus din Nazareth - 
(ultima parte) 23:00 Chefi la 
cuțite 02:00 Acces direct 04:00 
Iisus din Nazareth 06:00 
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 Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Survivor Romania 23:30 
La rascruce 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 05:00 În 
căutarea adevărului 06:45 Știrile 
Kanal D

07:00 Focus la prima oră 
10:00 Hai cu fetele! 14:00 
Focus 15:00 Sănătate cu stil 
15:30 Ringo 16:30 Supernanny 
18:00 Focus 18 19:30 Flash 
monden 20:00 Fericire cu orice 
preț 22:30 Cel mai iubit dintre 
pământeni 01:30 Alege rețeta 
națională 03:30 Sănătate cu stil 
04:00 Flash monden 04:30 
Focus 06:00 Ringo

07:15 Se caută un soţ 09:00 
La bloc 11:30 Mama mea 
vitregă e extraterestră 13:45 
Procesul lui Casey Anthony 
15:45 Povestea lui Lance 
Armstrong 18:15 La bloc 20:30 
Scrisorile Maicii Tereza 22:45 
Fără armă în linia întâi 01:30 
Marele Gatsby 04:00 La bloc 
05:45 Ce spun românii 06:45 
Procesul lui Casey Anthony

07:30 România…în bucate 
08:00 Destine ca-n filme 09:00 
Teleşcoala  10:00 Documentar 
360° Geo 11:00 Câştigă România! 
12:00 Telejurnal 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Pescar hoinar 
14:10 Festivalul de la Ljubljana 
2020 16:00 Glasul inimii 17:10 
Povestea lui Blue 18:40 Filler 19:00 
Telejurnal 20:10 Meşterul Manole 
22:10 Părintele Arsenie Boca, omul 
lui Dumnezeu 23:45 Femei de 10, 
bărbați de 10

07:40 Overcomer 09:40 
Asterix: Secretul poțiunii 
magice 11:00 Furios și iute: 
Hobbs & Shaw 13:10 Asiatici 
bogați și nebuni 15:10 Spionul 
din vecini 16:40 Mamică de 
ocazie 18:35 Ora de varf 3 
20:00 Downton Abbey 21:55 
Jumper: Oriunde, oricând 
23:25 Force of Nature 01:00 
Măria Ta 02:40 Culoarul morții 
05:45 Spionul din vecini
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Ionuț Radu nu a jucat deloc pentru Inter în 
acest sezon, însă a fost provocat să facă cel 
mai bun 11 din istoria echipei.

Jucătorul de 23 de ani nu a stat prea mult pe 
gândur. Pe canalul de Youtube al clubului, 
românul a început cu Walter Zenga în poartă. 
Era oarecum evident dacă avem în vedere că 
Zenga a fost unul dintre cei mai buni portari din 
toate timpurile. Nu a lipsit nici Cristi Chivu din 

trupa aleasă de Ionuț Radu.
Zenga - Zanetti, Materazzi, Chivu, Maicon - 

Cambiasso, Stankovic - Eto'o, Sneijder, Figo - 
Ronaldo

Ionuț Radu poate pleca de la Inter în vară
Faptul că nu joacă îl face pe Ionuț Radu să-și 

piardă răbdarea. Astfel, portarul e gata de o 
nouă aventură, având în vedere că ultimul său 
meci oficial a fost în ianuarie 2020.

Ionuț Radu ar putea fi din nou împrumutat, 
așa cum s-a întâmplat în sezoanele 
precedente, când Inter l-a cedat temporar pe 
goalkeeper-ul român la Genoa și Parma.

Verona este interesată de Ionuț Radu, care 
a fost rezervă pe tot parcursul acestui sezon la 
Inter Milano, notează site-ul sempreinter.com.

Ionuț Radu mai are contract cu Inter până în 
iunie 2024.

7 milioane de euro este cota de piață a lui 
Ionuț radu, potrivit publicației de specialitate 
Transfermarkt.

SPORT

Vremea în care 
H a g i ,  G i c ă  
Popescu, Contra, 
Ilie Dumitrescu, Adi 
Ilie etc jucau la cel 
mai înalt nivel a 
t r e c u t  d e m u l t .  
Tocmai de aceea nu 
putem decât să ne 
b u c u r ă m  c â n d  
vedem că jucătorii noştri au început să aibă rezultate.

Şi nu în orice campionat, ci în Italia, acolo unde se ştie cât 
de riguros este fotbalul. După ce trei jucători români au prins 
echipa etapei, Louis Munteanu (18 ani) a cucerit miercuri 
primul său trofeu.

Louis Munteanu a câştigat Cupa Italiei Primavera cu 
Fiorentina

Fostul jucător al Viitorului a fost pe teren din primul minut 
al meciului Fiorentina-Lazio, 2-1 în Copa Italia Primavera.

Triumful îi este dedicat lui Daniel Guerini, tânărul fotbalist 
mort în luna martie şi care a îmbrăcat tricoul ambelor echipe.

Louis Munteanu a jucat tot meciul şi a avut o ocazie în 
minutul 87, când Lazio presa pentru a egala scorul. 
Fiorentina l-a cumpărat cu două milioane de euro acum un 
an, iar trupa viola a refuzat o ofertă superioară financiar 
primită în iarnă.

Louis Munteanu în meciul Fiorentina Lazio 2-1, finala 
Cupei Italiei Primavera.

Ştefan Radu, Chiricheș și Marin, incluși în echipa ideală a 
etapei 33 din Serie A

Fotbaliştii români Ştefan Radu, Vlad Chiricheş şi Răzvan 
Marin au fost incluşi de site-ul calciomercato.com în echipa 
ideală a etapei a 33-a din Serie A. Ierarhia este cu atât mai 
onorantă pentru cei trei fotbalişti români cu cât a fost stabilită 
în urma voturilor fanilor. 

Ştefan Radu a fost integralist în succesul lui Lazio, 3-0 cu 
AC Milan la Roma.

Vlad Chiricheş a jucat şi el toate cele 90 de minute în 
victoria lui Sassuolo, 1-0 pe teren propriu cu Sampdoria.

Răzvan Marin a marcat un gol şi a dat o pasă decisivă în 
victoria reuşită de Cagliari, 3-2 acasă cu AS Roma.

Formaţia ideală a etapei a 33-a, în opinia internauţilor, 
este următoarea: Juan Musso (Udinese; media notelor: 7) - 
Cristian Romero (Atalanta; 7), Ştefan Radu (Lazio; 7); Matteo 
Darmian (Inter Milano, 7,5), Vlad Chiricheş (Sassuolo; 7) - 
Răzvan Marin (Cagliari; 7,5), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, 
7), Ruslan Malinovski (Atalanta; 8), Correa (Lazio; 8) - Victor 
Osimhen (Napoli; 7,5), Luis Muriel (Atalanta; 8). Antrenor: 
Gian Piero Gasperini (Atalanta; 7,5).

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.

Românii fac spectacol în Italia! 
Primul trofeul cucerit de Munteanu

 de la transferul de două 
milioane de euro

Șefii campioanei CFR Cluj 
au pus la punct un plan 
interesant prin care doresc să 
asigure viitorul clubului.

Gică Hagi a pus la Ovidiu 
acum mai bine de un deceniu 
fundația unei academii care s-
a dovedit extrem de profitabilă, 
în timp ce Gigi Becali a 
const ru i t  în  apropierea 
Bucureștiului, la Berceni, un 
centru modern pentru juniorii 
de la FCSB. Proiectele celor 
doi oameni din Liga 1 i-au 
ambiționat pe șefii din Gruia.

CFR Cluj își face academie 
de fotbal

Oamenii cu putere de 
decizie ai formației din Gruia 
preiau modelul rivalilor din 
Liga 1, dar mai ales al marilor 
grupări din străinătate și și-au 
c o n f i g u r a t  o  s t r a t e g i e  
generatoare de posibi le 
rezultate pe plan sportiv, dar și 
de profit financiar. Într-o 
perioadă în care Guvernul 
Ungariei investește în sportul 

din România, CFR vine cu un 
proiect grandios.

Astfel, patronul Neluțu 
Varga și colaboratorii săi au 
cumpărat deja un teren de 12 
hectare pe care vor consolida 
o  a c a d e m i e  d e  f o t b a l  
concepută la standarde înalte.

"Va fi cea mai mare 
academie din Europa de est"

Investiția se ridică la 12 
milioane euro potrivit sursei 
mai sus menționate și va 

beneficia de terenuri de 
antrenament,  centru de 
cazare și spații moderne de 
refacere pentru sportivi.

"Va fi cea mai mare 
academie din Europa de est”, 
a mărturisit pentru sursa citată 
un apropiat al conducerii trupei 
ardelene.

CFR Cluj a învins ieri pe FC 
Botoșani, scor 2-0 în etapa a 
patra a play-off-ului, și se află 
pe primul loc al Ligii 1.

Dinamo "se destramă" puțin câte puțin. 
Președintele Consiliului de Administrație, 
Constantin Eftimescu, va părăsi echipa la 
finalul sezonului.

"Nu mi-am dat 
demisia, dar am spus 
că pot sta până în 
vară. Dar nu am pus o 
condiție în acest 
sens. Eu am spus că 
pot sta până în vară, 
pentru că vreau să 
stau acasă cu familia.

Eu le-am spus 
f o a r t e  c l a r  î n  
momentul în care au 
venit și mi-au propus 
această funcție, le-am spus că nu pot sta mai 
mult de până în vară. Așa a fost să fie", a spus 
Eftimescu.

Dinamo se află pe penultimul loc și e în 

pericol de retrogradare
Dacă tot pleacă, Eftimescu știe cine poate 

veni să ajute echipa din Ștefan cel Mare. El 
mizează pe foștii oficiali ai clubului, Ionel 

Dănciulescu și Florin 
Prunea. În plus, 
Eftimescu consideră 
că o variantă foarte 
bună ar fi revenirea 
l u i  B o g d a n  
Bălănescu.

"Dinamo ar avea 
nevoie de ei. De ce să 
nu aibă? Dar sunt 
cam doi pe același 
post. Ar fi cea mai 
bună soluție Ionel 

Dănciulescu și Bogdan Bălănescu, dar sunt 
numai vorbe", susține Eftimescu.

"Câinii" au o serie de 13 meciuri fără victorie, 
dintre care 10 au fost înfrângeri.

Ionuț Radu a ales cel mai bun "11"
 din istoria lui Inter. Pe cine a pus în poartă

Investiție de 12 milioane de euro 
a celor de la CFR Cluj. Proiectul grandios 

gândit de șefii campioanei

Încă o plecare de la Dinamo:
 "Am spus foarte clar că pot sta până în vară"
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