
Doar 4 zile mai au la dispoziție elevii pentru a se 
bucura de vacanța de vară. Principalele modificări pentru 
elevi și profesori: module în loc de semestre, eliminarea 
tezelor obligatorii, vacanță în octombrie pentru toți.

Elevii încep anul școlar 2022-2023 pe data de 5 
septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru 
prima dată când anul școlar este organizat pe module. 
Mediile se calculează diferit după eliminarea 
obligativității tezelor, conform noului Regulament-cadru 
de organizare și funcționare a școlilor.

Spre deosebire de anii trecuți, elevii din toate clasele 
și copiii de grădiniță vor avea vacanță în perioada 22-30 
octombrie 2022. Înainte, intrau într-o vacanță de o 
săptămână, în toamnă, doar copiii de grădiniță și elevii de 
clasele primare. O altă vacanță „nouă” este cea din luna 
februarie, modulară, care gravitează în a doua, a treia 
sau a patra săptămână din a doua lună a anului, în funcție 
de decizia inspectoratului școlar.

(Continuare  în  pagina  2)

 „Şi mă închin lui 
E m i n e s c u ,  s p i r i t u l  
suprem al  total i tăţ i i  
româneşti: „Nu credeam 
să-nvăţ a muri vreodată”. 
El este grinda pe care s-a 
construit neamul. Oricât 
de multe bariere s-ar 
aşeza între noi, noi nu ne 
p u t e m  m u t a  d i n  
Eminescu, ne regăsim în 
Eminescu, cifrul secret al 
e t e r n i t ă ţ i i  n o a s t r e  
incoruptibile.

(Continuare  în  
pagina  2)

2 4 5  f e r m i e r i  d i n  
Teleorman s-au înscris în 
programul de susţinere a 
producţiei de legume in 
spaţii protejate în anul 
2022.  Ul t ima z i  de 
depunere a cererilor 
pentru acest program 
este 31 august 2022.

R e p r e z e n t a n ț i i  
D i r e c ţ i e i  p e n t r u  
Agricultură Judeţeană Teleorman, informează că termenul limită de depunere a 
cererilor pentru înscrierea în Programul de susţinere a producţiei de legume in 
spaţii protejate in anul 2022, ciclul II, este data de 31 August 2022.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarul-mara.ro

(€) 1 EUR 
4.8652 lei

($) 1 USD
4.8497 lei

1 XAU 
270.2277 lei

(£) 1 GBP 
5.6896 lei

(Gramul
de aur)
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Media claselor V-VIII 
a fost eliminată din
 calculul mediei de 

admitere la liceu

Ultima zi pentru înscrierea în programul de 
susţinere a producţiei de legume 

in spaţii protejate

Ajutoare pentru
 crescătorii de animale 

din sectoarele 
suin și avicol

Vacanța de vară este pe sfârșite! 
De luni începe școala

31 august - Ziua Limbii Române:

Mulți ani frumoși, dragii noștri frați întru 
dulcele grai românesc!



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Oricâte reverii ne-ar oferi limba română, nu 

putem să nu-i cerem iertare, pentru toate 
stagnările şi laşităţile, pentru toate erorile şi 
încăpăţânările de care nu totdeauna am ştiut 
să ne ferim.

Să rămânem credincioşi rădăcinii noastre, 
să ne batem pentru dezvoltarea şi 
prosperitatea ambelor maluri ale Prutului, 
pentru regăsirea noastră în Europa şi în 
spaţiul legit im al 
s p i r i t u a l i t ă ţ i i  
româneşti, pentru 
d i v e r s i t a t e a  ş i  
integritatea culturii 
naţ ionale,  pentru 
unitatea neamului, 
pentru demnitatea de 
a fi români - oriunde 
ne-am afla - şi pentru 
a continua să visăm şi 
să gândim în limba 
română.”

A c e s t a  e s t e  
omagiul pe care Adrian Păunescu îl aduce 
limbii române, care este sărbătorită, în 
aceeași zi, 31 august, de românii de pe 
ambele maluri ale Prutului.

Grigore Vieru spunea că „Două lucruri am 
întâlnit pe lumea asta zidite cu adevărat până 
la capăt: Biblia şi Limba Română”, iar vorbele 
lui Nichita le știe orice român: „A vorbi despre 
limba română este ca o duminică. Limba 
română este patria mea. De aceea, pentru 

mine, muntele munte se numeşte, de aceea, 
pentru mine, iarba iarbă se spune, de aceea, 
pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, 
pentru mine, viaţa se trăieşte.”

Dacă limba română este ca o duminică, 
asemănându-se cu însăși Biblia, suntem un 
popor binecuvântat și putem fi siguri că „tot ce-
i românesc nu piere și nici nu va pieri”, pentru 
„că întreaga natură a ostenit la zidirea” ei.

Fănuș Neagu mărturisea: „Pentru mine, 
l imba  română  e  
distanţa dintre inimă 
şi umbra ei, care se 
numeş te  su f l e t ” ,  
sufletul fiind tot ce are 
mai prețios ființa 
umană, limba noastră 
fiind „la sine acasă o 
împărăţie bogată”, 
as t fe l  de f in ind -o  
i n e g a l a b i l u l  
Eminescu.

Ș i  p e n t r u  c ă  
marele Caragiale 

afirma „Trăiască frumoasa şi cumintea limbă 
română! Fie în veci păstrată cu sfinţenie 
această scumpă Carte-de-boierie a unui 
neam călit la focul atâtor încercări de 
pierzanie”, nouă nu ne rămâne decât să 
adăugăm, cu smerenie și mulțumire pentru cei 
care au pus-o în modernele tipare de astăzi: 
Mulți ani frumoși, dragii noștri frați întru dulcele 
grai românesc!

Cornelia RĂDULESCU

Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață utilă de 201 mp, situat în Alexandria, str. 
Libertății, zona Burnas-Profi. Spațiul este amenajat pentru supermarket. Pentru detalii 
suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel: 024312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 500 mp, situat în Alexandria, str 

Libertatii - magazin Venus etaj (deasupra magazinului Profi). Pentru detalii suplimentare ne 
puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 120 mp, situat în Alexandria, str 

Libertății - magazin Venus parter (lângă Clinica Sante). Pentru detalii suplimentare ne puteti 
contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre inchiriere spațiu comercial în suprafață de 195 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății - magazin Adonis Parter (lângă magazinul DM). Oferim facilitati la plata chiriei pentru 
eventualele îmbunătățiri aduse spațiului. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial, recent renovat, în suprafață de 405 mp, ideal 

birouri, situat în Alexandria, str. Libertății (fostul sediu al facultății Spiru Haret). Pentru detalii 
suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 220 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății (clădirea Poșta Română - etaj). Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 82 mp, situat în Alexandria, str. 

București, bl. 703D. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel: 0247312854 sau 
0758565933.

***
Complex turistic Mara angajează personal feminin pentru următoarele servicii: spălătorie, 

cameriste motel și bucătărie – vase. Relații la telefon 0723.148.613.
***

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

(urmare  din  pagina  1)
Pe lângă faptul că vor dispărea semestrele în noul an școlar, 

ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că nu se vor mai 
susține teze semestriale și vor dispărea și mediile care până 
acum se încheiau la finalul fiecărui semestru. Astfel, profesorii 
vor putea să aleagă felul în care să își evalueze elevii, cu 
mențiunea că la finalul anului școlar 2022-2023 va fi nevoie de o 
singură medie generală, iar pentru fiecare materie, în catalog 
trebuie să existe N+3 note, unde N este numărul de ore 
săptămânal.

În anul școlar 2022-2023, elevii vor avea parte de 5 module 
de învățare, dar și de 5 vacanțe. Școala începe pe 5 septembrie 
2022, iar prima vacanță este programată în perioada 22-30 
octombrie 2022. 

Următoarea vacanță este cea de iarnă, în perioada 23 
decembrie 2022-8 ianuarie 2023. De o nouă vacanță vor 
beneficia elevii și în luna februarie 2023, aceasta fiind diferită de 
la un județ la altul. Mai exact, conform informațiilor venite din 
partea Ministerului Educației, majoritatea elevilor vor intra în 
vacanță între 20 și 24 februarie, însă vor fi și elevi care vor avea 
vacanță fie în a doua săptămână din februarie, fie între 13 și 17 
februarie 2022.

Elevii vor avea vacanța de primăvară între 7 aprilie și 18 
aprilie 2023, iar vacanța de vară va începe pe 17 iunie și va dura 
până pe 3 septembrie 2023, atunci când elevii vor reveni la 
cursuri.

Claudiu DUMITRACHE

E u r o p a  s e  
confruntă cu cea mai 
gravă secetă din 
ultimii cel puţin 500 de 
ani. Imagini surprinse 
din satelit în august 
2021 și în august 2022 
arată cât de afectată 
este Dunărea, care a 
scăzut la un nivel 
alarmant.

Reprezentanța Comisiei Europene în România a publicat 
marți, pe Facebook, imagini surprinse de sateliții Copernicus 
EU în 20 august 2021 și 20 august 2022, cu Dunărea la granița 
dintre România și Bulgaria.

Efectele secetei sunt vizibile din spațiu.
Potrivit celui mai recent raport al Centrului Comun de 

Cercetare (JRC) al Comisiei Europene, situația privind seceta 
rămâne gravă în multe regiuni ale Europei:

Stresul cauzat de lipsa apei și de căldură accentuează în 
mod semnificativ perspectivele negative privind randamentul 
culturilor de vară.

Deficitul grav de precipitații a afectat aproape toate râurile 
din întreaga Europă, cu un impact negativ asupra sectorului 
energetic, precum și asupra transportului fluvial.

Potrivit experților JRC, seceta actuală pare să fie în 
continuare cea mai gravă din ultimii cel puțin 500 de ani.

Aproape jumătate din Europa este ameninţată de secetă, 
conform aceluiași raport realizat de Centrul Comun de 
Cercetare al Comisiei Europene.

Autorii raportului afirmă că, până în 10 august, 47% din 
teritoriul Europei atinsese un nivel de alertă pentru secetă, în 
timp ce 17% dintre regiunile monitorizate se află sub incidenţa 
unei alerte de nivel maximal.

Precipitaţiile scăzute şi o serie de valuri de căldură care s-au 
manifestat începând din luna mai au afectat debitele râurilor şi 
nivelurile apei la scară largă în Europa.

Volumele reduse de apă au avut efecte adverse şi asupra 
sectorului energetic, atât asupra producţiei hidrocentralelor, cât 
şi asupra sistemelor de răcire a centralelor electrice.

Conform raportului, regiunile în care condiţiile meteorologice 
se agravează cel mai mult sunt cele care au fost deja afectate de 
secetă în primăvara anului 2022 - de exemplu nordul Italiei, sud-
estul Franţei şi anumite zone din Ungaria şi România.

Oamenii de ştiinţă prognozează că vremea mai caldă şi mai 
uscată decât normalul va continua să se manifeste cel mai 
probabil până în luna noiembrie în vestul regiunii euro-
mediteraneene.

Vacanța 
de vară este pe sfârșite! 

De luni începe școala

31 august - Ziua Limbii Române:

Mulți ani frumoși, dragii noștri frați întru 
dulcele grai românesc!

Dunărea a scăzut la un
nivel alarmant
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Premierul Nicolae Ciucă a 
afirmat, marţi, că prioritatea 
Guvernu lu i  es te  ca  la  
începerea anului şcolar să fie 
as igu ra te  pen t ru  cop i i  
condiţiile corespunzătoare în 
unităţi le de învăţământ, 
menţionând că are încredere 
că "întregul corp profesoral se 
va îngriji de un parcurs cât se 
p o a t e  d e  e f i c i e n t  a l  
programelor de învăţământ", 
iar în perioada imediat 
următoare vor fi pregătite 
unităţile şcolare pentru iarna 
2022-2023.

"Doresc să subliniez că 
prioritatea Guvernului este să 
avem copiii care încep anul 
şcolar în condiţii sanitar-
e p i d e m i o l o g i c e  
corespunzătoare, să avem 
copiii care îşi desfăşoară 
act iv i tatea în şcol i ,  se 
derulează practic procesul de 
învăţământ în şcoli în condiţii 
de siguranţă, să-i asigurăm pe 
părinţi că ai lor copii au 
asigurate condiţiile pentru a 
putea să beneficieze de 
condiţii corespunzătoare în 
şcoli şi, de asemenea, să-i 
asigurăm pe profesorii, pe toţi 

cei care sunt implicaţi în 
procesul de învăţământ de 
respectul nostru şi încrederea 
că  pregătesc  v i i toarea  
generaţie a a României. Cu 
alte cuvinte: dacă învăţăm, 
dacă muncim, cu certitudine 
reuşim", a afirmat Ciucă, la 
videoconferinţa cu prefecţii şi 
c u  r e p r e z e n t a n ţ i i  
Inspectorate lor  Şcolare 
Judeţene şi al Municipiului 
Bucureşti pe tema pregătirii 
începerii anului şcolar, la care 
au participat şi miniştrii 
Educaţiei şi Afacerilor Interne, 

Sorin Cîmpeanu şi Lucian 
Bode.

Ciucă a spus că are 
încredere în întregul corp 
profesoral.

"Vreau să transmit un 
mesaj cât se poate de normal. 
Vom începe anul şcolar şi am 
încredere că întregul corp 
profesoral în care, încă o dată 
subliniez, am toată încrederea 
că a luat toate măsurile, s-a 
pregătit şi se va îngriji de un 
parcurs cât se poate de 
eficient al programelor de 
învăţământ",  a adăugat 
premierul.

Ciucă a menţionat că 
Guvernul României, Ministerul 
Educaţiei, autorităţile locale, 
j u d e ţ e n e ,  p r e f e c t u r i l e ,  
i n s p e c t o r a t e l e  ş c o l a r e  
judeţene, directorii de şcoli, 
primarii localităţilor se vor 
o c u p a  î n c e p â n d  c u  5  
s e p t e m b r i e  d e  p a r t e a  
administrativă a instituţiilor de 
învăţământ.

"Partea administrativă are 
două elemente fundamentale. 
Pe de o parte, sprijinul 
administrativ al derulării 
programului de învăţământ, 
iar de cealaltă parte pregătirea 
anului de învăţământ 2023-
2024, domnule ministru, 
domnilor miniştrii, astfel încât, 
aşa cum am spus, să nu mai 
d i s c u t ă m  d e  e t e r n e l e  
p r o b l e m e  c u  c a r e  n e  
confruntăm de fiecare dată, 
surprinzător, la începutul 
anului de învăţământ. Este cât 
se poate de simplu. Nu cred că 
trebuie să avem şi să facem un 
caz din această asumare, din 
această responsabilitate. Este 
foarte simplu. Efectiv, pentru 
perioada imediat următoare 
trebuie să ne îngrijim şi de 
pregătirea unităţilor şcolare 
pentru iarna 2022-2023, iar de 
cealaltă parte, aşa cum 
s p u n e a m ,  p r e g ă t i r e a  
administrativă, procedurală, 
derularea tuturor elementelor 
specifice de birocraţie, astfel 
încât pe perioada vacanţelor 
să se poată desfăşura 
activităţi de întreţinere, de 
construcţie şi renovare, aşa 
cum este prevăzut în planul 
fiecărei unităţi de învăţământ", 
a mai spus Ciucă.

M i n i s t r u l  
Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu, va 
participa, marţi şi 
m i e r c u r i ,  l a  
reuniunea informală 
a  m i n i ş t r i l o r  
Afacerilor Externe 
din statele membre 
ale UE (în format 
Gymnich), care va 
avea loc la Praga, în cadrul Preşedinţiei cehe a Consiliului 
Uniunii Europene.

Referitor la acordarea de vize pentru cetăţenii ruşi care 
călătoresc în UE, ministrul român de Externe va susţine 
suspendarea Acordului UE-Rusia privind facilitarea acordării 
vizelor, respectiv va exprima deschiderea pentru adoptarea 
unor măsuri de restrângere a circulaţiei cetăţenilor ruşi, cu 
referire la vizele în scop turistic, arată un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES.

Agenda discuţiilor va include relaţiile UE-Africa şi 
agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv din 
perspectiva implicaţiilor acesteia asupra relaţiilor UE-Rusia.

Discuţiile privind agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei 
vor oferi miniştrilor de Externe europeni oportunitatea 
reafirmării unităţii UE şi a sprijinului pentru acţiunile unitare 
ale UE, pe multiple dimensiuni, în sprijinul Ucrainei.

Subiectul va fi abordat din perspectiva actualelor şi 
viitoarelor provocări care derivă din gestionarea relaţiilor UE 
cu Rusia. Pe acest punct al agendei, ministrul Bogdan 
Aurescu va reitera necesitatea ca UE şi statele membre să 
continue acordarea unui sprijin consistent pentru Ucraina şi 
va pune în evidenţă contribuţia României la aceste eforturi, 
în plan politic, economic, umanitar, arată MAE.

El va informa, în context, cu privire la evoluţiile 
înregistrate în sprijinul pe care România îl acordă Ucrainei, 
inclusiv privind facilitarea exporturilor de cereale din Ucraina 
prin porturile româneşti. Discuţiile vor explora, de asemenea, 
noi măsuri ale UE care să consolideze capacitatea Ucrainei 
de a se apăra împotriva agresiunii ruse, precum şi pentru a 
slăbi şi a menţine presiunea asupra Federaţiei Ruse.

Referindu-se la consecinţele asupra ţărilor din regiune, 
oficialul român va relua argumentele în favoarea sprijinului 
puternic al UE pentru Republica Moldova, ţară profund 
afectată de situaţia din Ucraina. Va arăta că este esenţială 
creşterea rezilienţei partenerilor estici, inclusiv prin măsuri 
cum ar fi cele prin intermediul Facilităţii Europene pentru 
Pace.

Cu privire la implicaţiile agresiunii împotriva Ucrainei 
asupra abordării UE a relaţiilor cu Rusia, ministrul Aurescu 
va arăta că orice reflecţie asupra viitorului relaţiilor UE-Rusia 
trebuie să ţină cont de evoluţiile din Ucraina, cu accent 
asupra necesităţii reducerii dependenţelor de Rusia şi a 
asigurării coerenţei între abordările NATO şi UE privind 
relaţia cu Federaţia Rusă.

În marja reuniunii miniştrilor europeni, va avea loc o 
reuniune informală de lucru la care vor participa miniştrii de 
Externe din Ucraina, Republica Moldova şi Georgia.

Aceasta va fi prima reuniune, în acest format, după 
decizia din iunie 2022 a Consiliului European privind 
recunoaşterea perspectivei europene pentru cele trei state 
asociate cu UE, respectiv acordarea statutului de candidat la 
UE pentru Ucraina şi Republica Moldova.

În cadrul discuţiilor, ministrul Bogdan Aurescu va 
menţiona importanţa deosebită a deciziei Consiliului 
European din iunie 2022, atât pentru cele trei state asociate, 
cât şi pentru UE, şi va exprima sprijinul pentru 
implementarea reformelor necesare incluse în opiniile 
Comisiei cu privire la fiecare din cele trei state, inclusiv prin 
valorificarea instrumentelor din cadrul Parteneriatului Estic, 
care, la rândul său, necesită o nouă abordare, adaptată la 
noua realitate din vecinătatea UE.

Discuţia privind relaţiile UE-Africa are loc la şase luni 
după Summitul UE-Uniunea Africană (februarie 2022, 
Bruxelles), în contextul intensificării provocărilor cu care se 
confruntă statele de pe continentul african, ca urmare a 
agresiunii F. Ruse împotriva Ucrainei, cu accent asupra 
crizei alimentare generate de conduită Rusiei. Ministrul 
Bogdan Aurescu va exprima sprijinul pentru obiectivele 
cooperării UE cu statele africane şi va menţiona priorităţile 
ţării noastre privind relaţiile UE cu acest continent.

Ministrul Aurescu va susţine, 
la Praga, suspendarea Acordului 

UE-Rusia privind facilitarea 
acordării vizelor

PES activists România a lansat caravana 
"Românii merită în Schengen", prin care vor 
strânge peste 40.000 de mesaje de sprijin din 
partea românilor pentru aderarea României la 
spaţiul Schengen, anunţă, duminică, un 
comunicat al PSD.

Potrivit sursei citate, cu prilejul noii ediţii a 
Universităţii Europene de Vară cu tema 
"Europa noastră, viitorul nostru", în prezenţa a 
peste 300 de militanţi şi coordonatori PES 
activists şi militanţi europeni ai Partidului Social 
Democrat, precum şi a numeroşi invitaţi din 
ţară şi diaspora, au fost dezbateri cu privire la 
evoluţiile politice la nivel naţional şi european, 
în contextul provocărilor semnificative pe care 
Uniunea Europeană a trebuit să le gestioneze 
în ultimul an, precum pandemia generată de 
coronavirus, criza energetică sau războiul din 
Ucraina.

"În actualul context plin de provocări, 
Uniunea Europeană şi-a demonstrat 
viabilitatea. Suntem într-o alianţă care oferă 
securitate, resurse pentru dezvoltare şi 
parteneri pe care ne putem baza. Trebuie spus 
românilor că cei care critică UE nu vor binele 
României, nu au niciun proiect alternativ sau, 
mai rău, vor să ducă ţara spre Rusia. Dar 
integrarea noastră nu s-a terminat. Aderarea 
României la spaţiul Schengen este tot mai 
aproape şi poate asigura românilor drepturi 
depline şi oportunităţi economice semnificative 

pentru ţara noastră. De aceea, insistăm cu 
acest deziderat prin organizarea în cadrul 
c a m p a n i e i  n o a s t r e  
#RomâniiMerităÎnSchengen a unei caravane 
prin care vom prelua mesajele românilor de 
sprijin din toată ţara. Noi, cei de stânga, 
Partidul Social Democrat şi Partidul 
Socialiştilor Europeni (PES) suntem cei care, 
prin fapte şi profesionalism, am demonstrat că 
putem aduce un plus României în plan 
european", a declarat Victor Negrescu, 
europarlamentar şi coordonator naţional PES 
activists România, citat în comunicat.

C o n f o r m  P S D ,  C a m p a n i a  
#RomâniiMerităÎnSchengen este un demers 
iniţiat de PES activists România, cu scopul de a 
sprijini aderarea României la spaţiul 
Schengen.

"În cadrul campaniei, cetăţenii au 
posibilitatea să trimită liderilor europeni, prin 
intermediul cărţilor poştale puse la dispoziţie, 
mesajele lor de susţinere pentru acest 
deziderat. Campania îşi propune să strângă 
peste 40.000 de mesaje de sprijin din partea 
românilor, după ce un demers anterior, 
r e s p e c t i v  c a m p a n i a  
#RomâniaCereÎnSchengen lansată în 2015, a 
strâns zeci de mii de semnături pentru o petiţie 
ce a fost depusă la nivelul instituţiilor europene, 
conducând la o rezoluţie de sprijin din partea 
Parlamentului European", arată sursa citată.

Prioritatea Guvernului: copiii să înceapă anul 
şcolar în condiţii corespunzătoare

PES activists a lansat
 caravana ''România merită în Schengen''



Vicepreședintele PSD - Mihai Tudose a 
vorbit marți, într-o conferință de presă, despre 
noutățile care vor fi prevăzute Ordonanța 
Guvernului pe energie. Actul normativ va 
trece în două zile de Guvern, a spus oficialul.

„O noutate... apare noțiunea de preț de 
referință, calculat în funcție de, e o formulă 
complicată, o să vă explice colegii din Guvern 
după ce se adoptă Ordonanța, care are ca 
bază prețul de achiziție, recunoașterea unor 
investiții și o cotă de profit. Ceea ce 
depășește aceste preț de referință la vânzare 
va intra într-un fond de solidaritate, un fond 
deschis la Ministerul de Finanțe, din care se 
v a  p l ă t i  c o m p e n s a r e a  a c o r d a t ă  
consumatorului final, adică: persoane fizice, 
persoane juridice, un element de noutate 
apare și contingentare la anumite cantități. 
Încurajăm și compensăm, dar ar trebui să 
avem și un punct de referință și la 
consumurile anterioare.

De asemenea, tot ceea ce înseamnă 
spitale, că sunt de stat sau private, cămine de 
bătrâni, tot ce înseamnă zonă socială va avea 
acoperită în totalitate. Un alt element de 

noutate o reprezintă implicarea mult mai 
activă a ANRE. Vor fi prevăzute taxe, de fapt 
amenzi, pentru nerespectarea unor termene. 
Astăzi când stăm de vorbă tot ce înseamnă 
lanț între producător și consumatorul final are 
întârziere de două, trei, patru, cinci luni la 
livrat documente pentru decontare. Pe noua 
Ordonanță vor fi niște termene foarte bine 
prevăzute. Cine nu se conformează va plăti 
amendă”, a spus Mihai Tudose.

Se va introduce o taxă de solidaritate pe 
care o vor plăti companiile din domeniul 
energetic. Mihai Tudose spune că toate 
companiile din sistem vor plăti o taxă pe profit, 
care va ajuta statul să acopere cheltuielile cu 
compensarea facturilor.

„Companiile vor plăti o taxă de solidaritate, 
pe profit, care va ajuta să plătim 
compensarea facturilor. Nu i-am văzut cu 
găletușa de curent în mână. Banii vor fi folosiți 
pentru a compensa prețul la consumatorul 
final. 0.68 la consumatorul casnic și un leu 
pentru consumatorul economic. Aș spune că 
aceste lucruri au fost decise în coaliție", a 
spus Tudose.

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
Până la aceasta data s-au înscris in program un numar de 

245 fermieri, iar în perioada următoare cultivatorii de legume 
in spaţii protejate din judeţ sunt asteptaţi la sediul instituţiei 
pentru depunerea cererii de înscriere, însoţita de 
documentele solicitate pentru obţinerea ajutorului de 
minimis.

Documentele care însoţesc cererea de înscriere în 
program sunt copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a 
reprezentantului legal; copie a atestatului de producător 
valabil până la 31 decembrie 2022; împuternicire/procură 
notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după 
caz; copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului; dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform 
înscrisurilor aferente anului 2022, care atestă suprafaţa de 
teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui 
act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului 
în cauză.

Cererea, însoţită de documentele aferente, poate fi 
transmisă la DAJ Teleorman şi prin mijloace electronice 
şi/sau poştă/curierat, care trebuie să fie semnate şi datate, iar 
copiile trebuie să fie certificate conform cu originalul de către 
solicitant.

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor 
de minimis pentru ciclul II este de 1.000 euro/cultură în ciclul 
II/1.000 mp/beneficiar.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul 
României în anul 2022, pentru susţinerea producţiei de 
legume în spaţii protejate, după cum urmează: tomate, ardei 
gras şi/sau lung-capia, castraveţi, fasole păstai, salată, 
spanac, ceapă.

Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute in HG nr.148/2022 pentru o 
singură cultură în ciclul II de producţie/1.000 mp, pentru 
producțiile de legume valorificate in perioada: 15 octombrie – 
9 decembrie (pentru ciclul II).

CLAUDIU DUMITRACHE

Ultima zi pentru 
înscrierea în programul de 

susţinere a producţiei de legume 
in spaţii protejate

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
(MADR), prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA), informează potențialii beneficiari 
că în perioada 27 august-15 septembrie 2022 
primește Cereri de solicitare a ajutorului excepțional 
pentru susținerea următoarelor activități: creșterea 
și/sau îngrășare și/sau reproducția suinelor; 
creșterea și/sau reproducția și/sau incubația 
păsărilor.

Scopul acestei scheme de susținere financiară îl 
reprezintă acordarea de ajutoare excepționale 
producătorilor agricoli, crescători de animale, din 
sectoarele suin și avicol, pentru susținerea unor 
cheltuieli angajate în perioada 24 februarie-31 iulie 
2022, necesare activităților de creștere și reproducție 
a suinelor, respectiv de creștere și reproducție sau 
incubație a păsărilor, în vederea realizării obiectivelor 
de utilizare eficientă a resurselor, gestionarea 
nutrienților și aplicarea unor metode de producție 
favorabile mediului și climei, pentru susținerea 
activității de creștere în anul 2022, prin compensarea 
pierderilor generate de creșterea prețurilor la furaje, 
energie electrică și gaze naturale.

Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA 
pe raza cărora potențialii beneficiari au sediul social 
sau unde au depus cerere de solicitare pentru 
Măsura 14- Bunăstarea animalelor.

Formularul de cerere și documentele justificate 
care însoțesc cererea, precum și Ghidul solicitantului 
se vor regăsi pe site-ul APIA www.apia.org.ro.

Documentele depuse sau transmise în copie de 
către beneficiar, vor purta sintagma „conform cu 
originalul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de 
către beneficiar.

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, crescători 
de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 
constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoanele fizice 

autor izate,  în t repr inder i le  ind iv iduale ş i  
întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare și persoane juridice care dețin 
exploataţii autorizate sanitar veterinar până la data 
de 24 februarie 2022.

Condițiile de eligibilitate sunt: să fie înregistraţi în 
registrul unic de identificare, denumit în continuare 
RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de 
către APIA; să dețină exploatație cu cod ANSVSA, 
autorizată sanitar-verterinar; să desfășoare activitate 
de creștere și/sau îngrășare și/sau reproducție a 
suinelor, respectiv de creștere și/sau reproducție 
și/sau incubație a păsărilor, în perioada 24 februarie 
2022-31 iulie 2022, cu condiția menținerii activității 
până la data de 31 decembrie 2022;

ajutorul de adaptare excepțional se acordă pentru 
capacitatea de producție în condiții minime de 
bunăstare deținută de beneficiar, echivalent UVM, în 
funcție de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a 
menține exploatația în bune condiții tehnologice.

Plata ajutoarelor excepționale se efectuează 
până la data de 30 septembrie 2022.

Resurse le  f inanc iare  to ta le  necesare 
implementării schemei de ajutor excepțional în 
sectoarele suin și avicol sunt de 129.166,292 mii lei, 
echivalentul sumei de 26.100 mii euro stabilit în 
conformitate cu prevederile alin. (6) al art.1 din 
Regulamentul delegat (UE) 2022/467, care se 
asigură astfel: 63.075,336 mii lei, echivalentul sumei 
de 12.745,324 mii euro, finanțare externă 
nerambursabilă conforma Anexei la Regulamentul 
delegat (UE) 2022/467; 66.090,956 mii lei, 
echivalentul sumei de 13.354,676 mii euro, de la 
bugetul de stat în conformitate cu prevederile art.2 
din Regulamentul delegat (UE) 2022/467 și în limita 
prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 
această destinaţie.

Cursul valutar este cel stabilit la rata de schimb de 
4,9489 lei pentru 1 euro în conformitate cu 

prevederile alin. (6) al art.1 din Regulamentul delegat 
(UE) 2022/467.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă 
beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de 
producție deținută este de: 200 euro/UVM pentru 
capacitatea de producție animale de reproducție 
(scroafe și/sau scrofițe montate); 50 euro/UVM 
pentru capacitatea de producție suine la îngrășat.

Valoarea totală care poate fi acordată pentru 
fiecare beneficiar se calculează în funcție de 
capacitatea de producţie în condiții minime de 
bunăstare deţinută, echivalent UVM, până la 
concurenţa plafonului echivalent în lei a 150.000 
euro.

Cuantumul ajutorului excepțional care se acordă 
beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de 
producție deținută este de:

50 euro/UVM pentru capacitatea de producție 
găini reproducție rase grele și/sau tineret de 
reproducție, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire; 
20 euro/UVM pentru capacitatea de producție pui de 
carne, pui de curcă, precum și pui de găină 
eclozionați și/sau pui de curcă eclozionați pe serie.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare 
beneficiar se calculează în funcție de capacitatea de 
producţie în condiții minime de bunăstare deţinută, 
echivalent UVM, până la concurenţa plafonului 
echivalent în lei a 100.000 euro.

În situaţia în care sumele centralizate depăşesc 
resursele financiare aprobate cu această destinaţie, 
valoarea ajutorului excepțional se reduce 
proporţional pentru toţi beneficiarii.

Totodată, în cazul în care din resursele financiare 
alocate rămâne o sumă nedistribuită/neutilizată, 
aceasta se redistribuie procentual celorlalți 
beneficiari cu respectarea sumei maxime de 
150.000/100.000 euro per beneficiar, în funcție de 
specii.

Cornelia RĂDULESCU

Ajutoare pentru crescătorii de animale din sectoarele suin și avicol

Ordonanța pe energie, explicată de PSD

A g e n ț i a  D o m e n i i l o r  
Statului (ADS) urmează să 
scoată la licitație, pentru 
prima data în ultimii doi ani, 
între 10.000 și 12.000 de 
hectare de teren agricol, se 
arată într-un anunț postat pe 
site-ul oficial al instituției.

Data licitației încă nu este 
s tab i l i t ă ,  î nsă  po t r i v i t  
r e p r e z e n t a n ț i l o r  A D S ,  

aceasta va fi anunțată 
săptămâna viitoare.

Din spusele acestora, 
terenurile scoase la licitație 
sunt situate în mai multe zone 
ale țării, făcând parte din mai 
multe categorii agricole: 
terenuri arabile, vii, livezi, 
chiar și suprafețe forestiere, 
dar și terenuri neproductive, 
reprezentate de drumuri sau 

canale, pe care ADS va 
încerca să le dea împreună 
cu  ce le la l t e  t i pu r i  de  
suprafețe.

Tot pe site-ul ADS este 
publicat și un ghid în 10 pași 
pus la dispoziția fermierilor 
care vor să participe la licitația 
cu strigare ce urmează să 
aibe loc pentru cele 10.000 de 
hectare de teren agricol.

Peste 10.000 de hectare de teren agricol, 
scoase la licitație de ADS
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Întrebat în conferință de presă dacă toți elevii 
vor avea manuale școlare la începutul anului, pe 5 
septembrie, ministrul a dat asigurări că “nu există 
riscul ca elevii să nu primească manuale la 
început de școală”. I-a întrebat apoi pe secretarii 
de stat Sorin Ion și Bogdan Cristescu dacă sunt 
probleme punctuale. Cel din urmă a explicat că 
există câteva situații în care elevii de clasa a V-a și 
a X-a vor avea pentru început manuale doar în 
format digital.

Secretarul de stat Bogdan Cristescu a explicat 
că sunt însă câteva probleme punctuale și că 
pentru început s-ar putea ca elevii de clasa a V-a 
și a X-a să nu aibă unele manuale decât în format 
online din cauza unor manuale contestate: “Anul 
acesta avem o situație manualelor mult 
îmbunătățită față de anii anteriori. Asta înseamnă 
că din manualele de clasa a V-a, din 22 de 
manuale, pentru 18 dintre ele s-a semnat pe 16 
iunie contractul, deci copiii le vor avea în format 
hârtie, letric, în școală comenzile sunt făcute și de 
către inspectorate. Pentru celelalte, au fost 3 
dintre ele care au fost contestate, s-a dat 
rezultatul contestațiilor și atunci s-au semnat 
contractele. Sigur sunt în manuale.edu.ro, există 
speranța că vor ajunge și letric în școli. Pentru 
două dintre ele contestațiile abia s-au încheiat, 
așteptăm rezultatul final, este vorba despre 
istorie, educație socială și manualul de clasa a X-a 
pentru limba română cu predare în limba 
maghiară. Dar acestea sunt cel mai sigur în 
manuale.edu.ro la începutul anului școlar dar 
oricum este mult, mult mai bine decât în oricare 

dintre anii trecuți”.
La rândul său, secretarul de stat Sorin Ion a dat 

asigurări că nu sunt probleme pentru majoritatea 
elevilor: “În general, atât manualele contractate 
de CNPEE, cât și cele de minister prin Editura 
Didactică și Pedagogică și cele recomandate de 
către inspectoratele școlare – sunt trei surse în 
care manualele sunt asigurate – nu avem 
semnalate în acest moment întârzieri”. Sorin Ion a 
adăugat că există o problemă la manualele din 
limbile minorităților, ceea ce ar putea fi rezolvat 
prin modificări de legislație: “Avem o problemă cu 
manualele în tiraj mic, cele în limbile minorităților, 
care nu prezintă tiraj mare și interes pentru 
contractori. Aici vor trebui prevăzute modificări 
legislative astfel încât să se poată achiziționa și în 
alte moduri. Avem chiar solicitări de la 
reprezentanți ai minorităților de a se implica în 
achiziția de manuale”.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Ministerul Educaţiei şi partenerii de dialog social au 
agreat în şedinţa Comisiei de Dialog Social eliminarea 
mediei claselor V-VIII din calculul mediei de admitere la 
liceu, începând cu anul şcolar 2022-2023. Ierarhizarea se 
va realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea 
naţională.

„În urma reuniunii Comisiei de Dialog Social, au fost 
agreate, împreună cu partenerii de dialog social, 
următoarele măsuri ce vor fi aplicate în anul şcolar 2022-
2023: În acord cu partenerii de dialog social, a fost 
eliminată media claselor V-VIII din calculul mediei de 
admitere la liceu. Astfel, ierarhizarea absolvenţilor se va 
realiza doar pe baza mediei obţinute la Evaluarea 
naţională”, a scris ministrul Sorin Cîmpeanu pe 
Facebook.

„Având în vedere că în anul şcolar 2021-2022 nu au 
fost perioade de întrerupere a şcolii, în ipoteza în care nici 
în anul şcolar 2022-2023 nu vor exista întreruperi, s-a 
decis, în acord cu partenerii de dialog social, revenirea la 
programele de examen în vigoare înainte de debutul 
pandemiei, atât pentru Evaluarea naţională pentru 
absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi pentru examenul naţional 
de bacalaureat”, a adăugat ministrul.

În premieră, elevilor de clasa a V-a li se vor acorda atât 
burse sociale, cât şi burse de studiu încă de la începutul 
anului şcolar 2022-2023.

„Bursele sociale şi de studiu se vor acorda în condiţiile 
îndeplinirii criteriilor pentru ambele categorii de burse 
(inclusiv criteriul privind numărul maxim de 20 absenţe, 
iar în cazul burselor de studiu - pe baza calificativelor 
anuale şi obţinerii calificativului anual Foarte Bine în clasa 
a IV-a)”, a mai spus Sorin Cîmpeanu.

El reaminteşte că bugetul alocat burselor elevilor 
(1,032 miliarde lei) a fost suplimentat la ultima rectificare 
bugetară cu 300 milioane lei pentru anul 2022.

Răcoritor și hidratant, pepenele verde este gustarea 
ideală mai ales vara. Îți potolește pofta de dulce și de sete, 
fiind plin de vitamine și minerale care aduc beneficii 
organismului.

Pepenele verde este constituit în proporție de 95% 
apă și are un gust savuros, datorat substanțelor 
aromatice din componenţa lui, care stimulează papilele 
gustative. O cană cu pepene (152 g) conține doar 46 de 
calorii și este sățioasă, ceea ce înseamnă că te poate 
ajuta să slăbești. În plus, acest fruct vine la pachet cu 
următoarele substanțe nutritive: vitamina A, care 
îmbunătățește vederea, vitamina B1, care ajută 
organismul să transforme alimentele în energie, vitamina 
C, benefică la întărirea imunității, magneziu, care susține 
nivelul muscular și sistemul circulator, și potasiu, un 
element esențial pentru creștere și dezvoltare.

Pepenele verde conține licopen, o substanță care te 
ajută să reduci colesterolul rău (LDL) din sânge și care 
previne daunele cauzate de nivelul crescut al acestei 
grăsimi. Este bine ca persoanele hipertensive să 
consume pepene verde, deoarece scade și tensiunea 
arterială. În plus, acest fruct conține și vitamine benefice 
pentru inimă, precum vitaminele A, B6 și C.

O singură felie medie de pepene verde oferă între 9 și 
11% din cantitatea zilnică de vitamina A, un nutriment 
cheie pentru sănătatea ochilor. De asemenea, licopenul 
din compoziția acestui fruct, datorită proprietăților sale 
antioxidante și antiinflamatoare, previne degenerescența 
maculară, o afecțiune în care se deteriorează macula, o 
zonă aflată în centrul retinei.

Media claselor V-VIII a fost
 eliminată din calculul mediei 

de admitere la liceu

Ce avantaje ai 
dacă mănânci pepene des

Se știe deja că această 
masă are o mare importanță 
nutrițională; acum, un nou 
studiu a cercetat ce efecte 
poate avea săritul peste micul 
dejun asupra altor aspecte ale 
sănătății.

Tinerii care consumă un mic 
dejun sănătos acasă au o 
sănătate psihosocială mai 
bună, arată un studiu recent, 
publicat în Frontiers in Nutrition.

În t imp ce cercetări le 
anterioare au raportat rolul 
important al unui mic dejun 
nutritiv, acesta este primul 
studiu care analizează dacă 
copiii mănâncă sau nu micul 
dejun, precum și unde și ce 
mănâncă aceștia. Aceste 
rezultate oferă informații și 
recomandări valoroase atât 
pentru părinți, cât și pentru cei 
mici.

„ R e z u l t a t e l e  n o a s t r e  
sugerează că nu este important 
doar să mănânci micul dejun, ci 
este important și locul în care 
tinerii iau micul dejun, dar și ce 
mănâncă ei”, a spus dr. José 
Francisco López-Gil, de la 
Universi tatea Cast i l la-La 
Mancha din Cuenca, Spania.

„Săritul peste micul dejun 
sau consumarea micului dejun 
departe de casă este asociată 
cu o probabilitate crescută a 
problemelor comportamentale 
ps ihosocia le la  copi i  ș i  
adolescenți. În mod similar, 
c o n s u m u l  a n u m i t o r  
alimente/băuturi este asociat 
cu mai multe (de exemplu, 
carnea procesată) sau mai 
puține (de exemplu, lactatele, 
cerealele) șanse de probleme 
p s i h o s o c i a l e  
comportamentale”, spune 

specialistul.
Printre cele mai importante 

rezultate, López-Gil și echipa 
sa au descoperit că a lua micul 
dejun departe de casă a fost 
aproape la fel de dăunător ca 
săritul peste această masă. 
Autorii sugerează că acest 
lucru se poate datora faptului că 
mesele luate departe de casă 
sun t  adesea  ma i  pu ț i n  
hrănitoare decât cele preparate 
acasă.

Rezultatele au arătat, de 
asemenea, că cafeaua, laptele, 
ceaiul, ciocolata, cacaua, 
iaurtul, pâinea, pâinea prăjită, 
cerealele și produsele de 
patiserie au fost toate asociate 
cu șanse mai mici de probleme 
de comportament. În mod 
surprinzător, ouăle, brânza și 
șunca au fost legate de riscuri 
mai mari de astfel de probleme.

Aproape 4.000 de școli din România 
funcționează în acest moment fără autorizație de 
securitate la incendiu, a anunțat ministrul Lucian 
Bode în ședința organizată marți dimineață 
înaintea începerii anului școlar.

„Până în acest moment au fost evaluate 
17.872 unități de învățământ. Ne confruntăm cu o 
problematică sensibilă reprezentată de 
securitatea la incendiu a clădirilor în care 
funcționează unitățile școlare. În acest sens, după 
analizarea datelor raportate, dintr-un total de 
25.606 de clădiri, 17.117 construcții nu necesită 
obținerea autorizației de securitate la incendiu. 

Pentru 4.706 construcții au fost emise autorizațiile 
de securitate, iar 3.783 de clădiri funcționează în 
prezent fără acest act administrativ, 862 dintre 
acestea fiind în curs de conformare”, a transmis 
ministurl Bode.

 „Vă îndemn să accelerați procedurile de 
autorizare și în paralel să luați toate măsurile 
tehnice și organizatorice menite să prevină 
incindente nefericite astfel încât copiii să fie în 
siguranță la școală”, a spus Bode în ședința la 
care a participat și premierul Nicolae Ciucă, alături 
de prefecți și reprezentanți ai ISJ-urilor din țară.

Ministrul Educației spune că nu există riscul
ca elevii să nu primească manuale la

 început de an școlar

Săritul peste micul dejun poate duce la
 probleme psihosociale de sănătate la tineri

Aproape 4.000 de școli din România funcționează 
fără autorizație de securitate la incendiu
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Când mergeam la școală treceam mereu pe lângă o căsuță 

veche care mă fascina prin simplitatea ei. Sub streașină, pe 

o scândură mâncată de carii de lemn, erau scrise 

următoarele cuvinte, In memoriam: ”SOLD. CĂLIN. 

ALEXANDRU. MORT. PE. CÂMPU. DE. LUPTĂ”. În 

continuare era menționată soția acestuia care, nu s-a mai 

recăsătorit niciodată: ”CĂLIN. PAULINA. DEC. 17. MAI. 

1990. 78. ANI. REGRETE. ETERNE”.

Anii au trecut și căutând prin fotografii am găsit aceste 

amintiri vizuale. Purtând un profund respect acestor Eroi, 

(bunicul meu a luptat la Cotul Donului, unde a fost rănit, apoi 

trimis din nou pe front, apoi luat în lagăr de Ruși), cu 

ajutorul tehnologiei de astăzi, am pornit o investigație care 

mă măcina de mic: ”Unde a căzut acest erou? Cine a fost 

”Călin Alexandru” care, a plecat pe front odată cu bunicul 

meu și nu s-a mai întors?… Am căutat zile în șir în ”Evidența 

morților de război români, identificați nominal”… Prin 

perdeaua de lacrimi îmi treceau zeci, sute, mii de nume: 

soldați, caporali, fruntași, locotenenți, căpitani, nume și 

destine, oameni cu năzuințe și vise de viitor, cu familii, 

copiii, părinți,  care, din păcate, s-au oprit acolo, în urgia 

frontului… Pe una dintre sutele de pagini, găsesc trecut 

numele Eroului Martir din Plopii Slăvitești, Călin Alexandru, 

căzut în anul 1944, în masacrul de la Oarba de Mureș, unde 

au murit 11.000 de soldați români, care au fost sacrificați 

de sovietici într-un act de răzbunare pentru anii în care 

românii au luptat împotriva rușilor pentru a dezrobii 

Basarabia.

Pe Monumentul Eroilor din orașul Iernut (Oarba de 

Mureș), Județul Maramureș, este trecut și numele 

concetățeanului meu, Erou, Călin Alexandru, pentru care mă 

rog să aibă odihnă veșnică în pace. Acestor Eroi să le purtăm 

recunoștință veșnică pentru sacrificiul făcut pentru țară, 

pentru noi cei de astăzi și atunci când vom citi un nume 

inscripționat pe o piatră, să încercăm să înțelegem faptul că 

nu a fost un simplu nume, ci un DESTIN!

Mihail TĂNASE

Avocatul catre client:

– Am o veste proasta si una bună!

– Zi-o intai pe cea proasta!

– Testul ADN a dovedit ca era sangele tau la locul crimei.

– Si vestea ce buna?

– Colesterolul e sub 230.

***

Gheorghe isi inmormanteaza soacra. Vine omu' nostru 

acasa si cand sa deschida poarta ii pică o țiglă în cap. 

Gheorghe, contrariat, zice:

– Deja ai ajuns???

Pastila de râs

Dacă scoți limba într-o zi 
ploioasă, ai putea crede că 
apa de ploaie pe care ai 
gustat-o este la fel ca apa 
care curge la robinet. Dar 
ploaia conține de fapt multe 
ingrediente microscopice 
care sunt filtrate înainte de a 
fi pompată în case.

E x i s t ă  o  s e r i e  d e  
contaminanți care pot ajunge 
în ploaie, cum ar fi bacterii, 
virusuri ,  paraziț i ,  praf, 
particule de fum și alte 
substanțe chimice, conform 
Centrului pentru Controlul și 
Prevenirea Bolilor (CDC) din 
SUA.

Dacă colectați apă de 
ploaie de pe un acoperiș, 
aceasta ar putea conține și 
urme lăsate de animale, cum 
ar fi excremente de păsări, 
iar dacă acoperișul sau țevile 
de scurgere sunt vechi, 
materiale precum azbestul, 
plumbul și cuprul ar putea 
ajunge și în rezervorul 
vostru.

Dacă ploaia este stocată 
într-un recipient deschis, 
poate fi, de asemenea, plină 
de insecte și materii organice 
aflate în descompunere, cum 
ar fi frunzele moarte. Din 
a c e s t e  m o t i v e ,  C D C  
recomandă  să  nu  se  
colecteze și să nu se bea apă 
de ploaie, dar recomandă 
utilizarea acesteia în alte 
scopuri, cum ar fi udarea 
plantelor.

N i v e l u r i l e  a c e s t o r  
contaminanți  pot varia 
semnificativ în funcție de 
locul în care locuiți, iar riscul 
de îmbolnăvire depinde în 
mare măsură de câtă apă de 
ploaie beți.

Dacă aveți un sistem de 

colectare curat și o sterilizați 
co respunză to r,  f i e  cu  
substanțe chimice, fie prin 
fierbere și distilare, atunci 
majoritatea impurităților din 
a c e a s t ă  a p ă  p o t  f i  
îndepărtate. Acest lucru a 
dus la o mulțime de confuzii 
cu privire la potabilitatea apei 
de ploaie.

Dar acum, în epoca 
modernă a substanțelor 
chimice produse de om, 
există un nou risc asociat cu 
consumul de apă de ploaie.

Într-un studiu publicat în 
august 2022 în revista 
Environmental Science & 
Technology, cercetătorii au 
descoperit că apa de ploaie 
de  pe  to t  g lobu l  a re  
concen t ra ț i i  de  PFAS 
(substanțe alchil per- și 
polifluorinate) toxice care 
d e p ă ș e s c  r e g u l i l e  d e  
sănătate. Aceste constatări 
înseamnă că apa provenită 
din ploaie este cu siguranță 
nesigură de băut, mai ales 
dacă nu este tratată.

PFAS este un termen 
colectiv pentru peste 1.400 
de substanțe chimice create 
de om care au fost folosite în 

istorie pentru o gamă largă 
de produse, incluzând textile, 
spume de  s t i nge re  a  
i n c e n d i i l o r ,  v a s e  
ant iaderențe, ambalaje 
pentru alimente, gazon 
artificial și corzi de chitară.

Cercetările anterioare au 
arătat că aceste substanțe 
chimice sunt extrem de 
toxice și pot cauza o gamă 
largă de probleme, inclusiv 
diferite tipuri de cancer, 
infertilitate, complicații de 
sa rc ină ,  p rob leme de  
dezvoltare, afecțiuni ale 
sistemului imunitar și diverse 
boli ale intestinelor, ficatului 
și tiroidei.

De asemenea,  este  
posibil ca PFAS să provoace 
d a u n e  s u p l i m e n t a r e  
mediului, dar această idee nu 
a fost studiată atât de 
detaliat.

A c e s t e  d o v e z i  a u  
determinat ca PFAA și 
majoritatea celorlalte PFAS 
să fie ori interzise, ori strict 
restricționate în ultimii 20-30 
de ani, cu excepția Chinei și a 
altor țări asiatice, a spus 
Cousins.

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

Grup de firme cu sediul în Alexandria angajează consilier juridic. 
Detalii la telefon 0247.312.854.

Anunţ

Direcția Silvică Teleorman, cu sediul în Alexandria, str. Mihăiță Filipescu, nr. 3, organizează 
concurs în data de 13.09.2022, ora 10:00, pentru ocuparea unui post de inginer silvic, pe durată  
determinată, în cadrul OS Slăvești.

Detalii se pot obține de la sediul Direcției Silvice Teleorman sau pe site-ul RNP-ROMSILVA.

Anunţ

În conformitate cu prevederile HG  nr. 1076/2004 privind procedura  evaluării de mediu 
pentru planuri și programe, SC Dezimnikos SRL, cu sediul în oraș Zimnicea, str. Trandafirilor 
nr. 2, județul Teleorman, titular al Planului Urbanistic Zonal “Amenajare clădire C3 și 
construire vestiar”, propus a fi realizat în oraș Zimnicea, str. Trandafirilor nr. 2, județul 
Teleorman, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman:

Planul nu necesită evaluare de mediu sau evaluare adecvată 
și se va supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu

Observațiile și comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se 
primesc zilnic la Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman, municipiul Alexandria, str. 
Dunării nr. 1, în zilele de luni până joi, între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului.

Anunţ public

România reală
Al Doilea Război Mondial 

(1941-1945)

Lupta de la Oarba de Mureș

Ce conține apa de ploaie și de ce
 e periculos să o bei



1867: A  murit Charles 

Baudelaire, poet, estetician, 

critic literar și de artă francez 

(n. 1821).

1895: Contele german Ferdinand 

v o n  Z e p p e l i n  p a t e n t e a z ă  

Zeppelinul (balonul navigabil).

1897: Thomas Edison a obțiunut 

un patent pentru inventarea 

kinetoscopului, un strămoș al 

proiectorului cinematografic.

1904: S-a născut Nicolae Cernescu, chimist și pedolog 

român (d. 1967).

1944: Trupele sovietice au intrat în București.

1963: A murit Georges Braque, pictor francez, fondator - 

alături de Pablo Picasso - al cubismului (n. 1882).

1973: A murit John Ford, regizor american (n. 1895).

1989: Adoptarea prin lege a limbii române ca limbă oficială 

pe teritoriul Republicii Moldova și revenirea la alfabetul 

latin.

1997: A murit Diana, Prințesă de Wales (accident de 

mașină) (n. 1961).

2002: A murit George Porter, chimist englez, laureat al 

Premiului Nobel (n. 1920).

2012: A murit Constanța Buzea, poetă română (n. 1941).
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07:00 3 ceasuri bune 10:00 
Agrostrategia 10:30 Fermierii 
Romaniei 11:00 Exclusiv în 
România 12:30 Pofticioşi, la 
cratiţă! 13:00 Atelier de sănătate 
14:00 Telejurnal 15:00 Convieţuiri 
16:50 Eu pot! 17:50 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:55 Dincolo de alb şi 
negru 20:00 Telejurnal 21:00 
Prințesa Diana 23:15 Dincolo de 
alb şi negru 00:00 Info Plus

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 31 August

Se iveste ocazia sa 
va asociati intr-o 
afacere sau vi se 
propune un nou loc de 
munca. Nu luati o 
hotarare definitiva 
fara sa va consultati 
cu o persoana cu mai 
multa experienta.

Aveti succes la o 
intalnire cu persoane 
importante, iar cei din 
jur va apreciaza 
ideile. Este o zi buna 
pentru consolidarea 
relati i lor si aveti 
ocazia sa va faceti 
noi prieteni. 

Sunteti obligat sa 
f a c e t i  c h e l t u i e l i  
neprevazute. Dupa-
amiaza s-ar putea sa 
v a  s c h i m b a t i  
programul in ultimul 
moment. Se pare ca 
trebuie sa va ocupati 
de o ruda bolnava. 

Daca vi se propune 
o  co laborare ,  va  
recomandam sa nu 
refuzati. Va puteti 
ocupa de afaceri. Aveti 
sanse mari sa obtineti 
venituri suplimentare, 
daca va abtineti de la 
speculatii.

Dimineata survin 
e v e n i m e n t e  
neasteptate. Este 
posibil sa fiti luat prin 
surprindere de niste 
musafir i  din alta 
localitate. Cineva cu 
experienta va ofera 
sfaturi pentru afaceri.

I n r e g i s t r a t i  u n  
s u c c e s  c a r e  v a  
intareste convingerea 
c a  p a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila. 
Aveti ocazia sa incepeti 
o afacere profitabila. 
Relatiile cu persoana 
iubita sunt bune. 

S-ar putea sa 
ajungeti la un punct 
de cotitura in viata, 
care sa va aduca 
multe bucurii. Va 
sfatuim sa va bazati 
pe intuitie, cand 
trebuie sa luati o 
decizie importanta.

Aveti un succes 
remarcabil pe plan 
social si material. Va 
sfatuim sa profitati de 
sansele care vi se 
ofera, dar aveti grija 
sa nu fortati norocul! 
Astăzi aveti mare grija 
de acte!

Dupa o perioada 
d i f i c i l a  p e  p l a n  
s e n t i m e n t a l  s i  
financiar, aveti un 
succes nesperat. Nu 
i n c e r c a t i  s a  v a  
impuneti punctul de 
vedere! Riscati sa va 
dezamagiti partenerii. 

Sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
d e o s e b i t a .  Av e t i  
succes  pe  toa te  
planurile si sunt sanse 
sa castigati bine. Va 
sfatuim sa va faceti un 
program riguros, ca sa 
nu va risipiti energia. 

Aveti parte de 
schimbari importante 
pe plan profesional si 
social. Dupa-amiaza 
va vin in vizita cativa 
prieteni. Va sfatuim 
sa fiti cumpatat, ca sa 
nu aveti probleme cu 
sanatatea. 

Descoperiti ca o 
afacere in care nu v-
ati pus prea mari 
sperante va aduce 
beneficii importante. 
Este posibil sa vi se 
propuna o colaborare. 
Va recomandam sa 
nu acceptati. 

BERBEC 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 20:30 Las fierbinți 21:30 
Peppermint: Gustul răzbunării 
23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Surogate 01:45 Lecţii de viaţă 
02:30 Umami: al 5-lea gust 
03:00 Vorbeşte lumea

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 12:00 Observator 14:00 
Mireasa 16:00 Observator 17:00 
Mireasa 18:00 Prețul cel bun 
19:00 Observator - Sport/Meteo 
20:30 Celebrity Splash: Vedete 
la apă 00:00 Observator – Sport 
00:30 Curierul 02:30 Observator 
03:15 Și mai greu de ucis 05:00 
Prețul cel bun 06:00 Observator 

07:00 Gülperi 09:00 Știrile 
Kanal D 10:00 Casa iubirii 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Jocul cuvintelor cu Dan Negru 
16:30 Casa iubirii 19:00 Știrile 
Kanal D 20:00 Infidelul 22:30 
Jocul cuvintelor cu Dan Negru 
00:00 Strada speranţei 01:15 
Știrile Kanal D 02:15 Casa 
iubirii

07:00 Starea naţiei 08:00 
Flash monden 09:00 Alege 
rețeta națională 11:00 Nimeni 
nu-i perfect 14:00 Focus 15:00 
Alege rețeta națională 17:00 
Flash monden  18:00 Focus 18 
19:30 Iubiri secrete 20:00 Clubul 
femeilor dezlănţuite 22:00 
Starea naţiei 23:00 Focus 00:00 
Alege rețeta națională 02:00 
Clubul femeilor dezlănţuite

07:45 The Wonderful World 
of Disney - Eloise la Plaza 
09:30 La bloc 11:45 Așa e 
viața 13:45 Viața lui Pi 16:15 
Cu mingea la picior 18:15 La 
bloc 20:30 Acum ori niciodată 
22:15 Marea debarcare 00:00 
Acum ori niciodată 01:45 
Fantomele de pe Marte 03:45 
La Maruţă 05:30 La bloc 06:15 
La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Ferma 09:00 Comisarul Rex 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 In 
spatele frontului 12:00 Telejurnal 
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Sănătate cu de toate 14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 
Magazin Deutsche Welle 15:30 
România…în bucate 16:00 Vara 
amintirilor 17:00 In direct cu viaţa 
18:00 Ora de ştiri 19:05 Comisarul 
Rex 20:00 Rubirosa 22:00 In spatele 
frontului 23:00 Vara amintirilor 00:00 
In direct cu viaţa

08:50 Traducătoarea 
10:50 Chef cu hastag 12:40 
Capcana 14:25 Everest: 
Cu preţul vieţii 16:20 
Dovada 17:55 Cel mai lung 
drum 20:00 Furios și iute 9 
22:15 Băieți buni 00:40 
Monstruos 02:00 Labirintul 
minţii 03:35 Mexicanul 
05:35 Aloha

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 ___________________________________ 
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Eliminarea Simonei Halep (30 de ani, 7 
WTA) în primul tur de la US Open, luni seară, în 
fața anonimei Daria Snigur (20 de ani, 124 
WTA) , scor 2-6, 6-0, 4-6, a surprins nu doar 
întreaga Românie, ci întreaga suflare a 
tenisului mondial.

Pentru eliminarea în primul tur de la US 
Open, Simona Halep va primi 80.000 de dolari 
și 10 puncte WTA. Cu toate acestea, sunt șanse 
mici ca românca să iasă din TOP 10, după ce 
Daria Kasatkina a fost și ea eliminat.

Între Simona Halep și Jelena Ostapenko, 
ocupanta locului 12 în clasamentul WTA Live, 
este o diferență de 700 de puncte. Pentru a le 
recupera, letona are nevoie de o calificare în 
semifinalele competiției.

Mai aproape de Halep sunt Aryna 
Sabalenka (- 325 puncte), Coco Gauff (- 338 
puncte) și Garbine Muguruza (- 369 puncte), 
care eu nevoie de un ”sfert de finală” pentru a 
trece peste româncă.

Site-ul oficial al circuluitului ”WTA” a tratat pe 
larg subiectul eliminării premature a jucătoare 
din România. Specialiștii o considerau pe 
Simona drept una dintre cele mai în formă 
jucătoare din turneu, cu o mare șansă să-și 
adauge încă un turneu de Grand Slam în 
visterie - al treilea din carieră, după Wimbledon 
(2019) și Roland Garros (2018). 

În același timp, este evidențiată lipsa 
experienței jucătoarei din Ucraina, aflată la 
doar a treia partidă din circuitul WTA și primul 
succes, după duelul cu Simona.

”Prima mare surpriză de la US Open 2022 a 
însemnat eliminarea Simonei Halep din primul 
tur, de către o sportivă venită din calificări, Daria 
Snigur. Alături de Caroline Garcia, Halep venea 
la Flushing Meadows ca una dintre cele mai în 
formă jucătoare din circuit. Dar românca a fost 
eliminată, după ce a dat de o sportivă de 20 de 
ani din Ucraina, aflată la abia al 3-lea său meci 
oficial la nivel de WTA. A fost prima victorie în 
WTA pentru Snigur, care a reușit să îi facă nu 
mai puțin de 5 breakuri Simonei Halep.

Ea a terminat partida cu 11 lovituri 
câștigătoare și 27 de neforțate, în timp ce Halep 
a reușit 13 lovituri câștigătoare și, total 
neașteptat, nu mai puțin de 30 de neforțate. A 
fost ultima dezamăgire dintr-un șir lung pentru 
româncă, la US Open. Acest turneu a fost o 
mare provocare pentru ea, din 2015, când 
ajungea în semifinale. În 2017 și 2018 a pierdut 
în primul tur, în 2019 a fost eliminată în turul doi, 
iar anul trecut nu a trecut de optimi”, a notat 
wtatennis.com.

David Popovici (17 ani) este, și de această dată, starul 
Campionatului Mondial de Natație, care începe astăzi.

După cele două medalii de aur obținute la Roma, puștiul 
de la CS Dinamo va lua acum startul la ultimul său concurs 
de juniori.

"Pentru aceată competiţie, la fel ca la majoritatea altor 
întreceri, nu mi-am propus ceva anume. Obiectivele sunt 
să mă distrez, să mă bucur, să înot repede şi să profit la 
maxim de atmosfera minunată.

Nu se întâmplă adesea să mă gândesc la trecut, dar mă 
gândesc mereu la viitor. Viitorul este imaginaţie. Viitorul 
trebuie abordat pas cu pas, cărămidă cu cărămidă. Sunt 
multe aspecte tehnice care necesită atenţia noastră şi este 
mult de muncă.

Ocazional putem face ceva foarte frumos. Doborârea 
unui record mondial este cool, dar potenţialul de a fi mai 
rapid nu are limite. Deci de ce ne-am pune o limită nouă 
înşine când ştim că putem realiza mai multe?

Cred că am făcut tot ceea ce mi-am dorit ca înotător la 
juniori, dar să vedem ce voi putea face la Lima şi poate voi 
putea surprinde săptămâna aceasta", a spus Popovici.

Mondialul de Natație pentru juniori se desfășoară în 
perioada 30 august și 4 septembrie.

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 2022 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.

David Popovici, start 
la Campionatul Mondial

 de juniori

Kevin Boli (31 de ani) a fost 
integralist pentru FC Botoșani 
în meciul pierdut luni seară pe 

terenul Universității Craiova, 
scor 0-1, din cadrul etapei cu 

numărul 7 a Ligii 1. 
Fotbalistul este dorit de 

CFR Cluj și FCSB, echipe care 

mai vor să transfere un fundaș 
cent ra l  până la  f ina lu l  

perioadei de transferuri din 
vară. 

În ciuda faptului că este 
dor i t  de  campioana  ș i  
vicecampioana sezonului 
trecut, Boli nu acordă prea 
multă atenție unei posibile 
plecări. 

Francezul a explicat că nu a 
primit nicio ofertă de la CFR 
Cluj sau FCSB, iar gândul său 
este mai degrabă la următorul 
meci al echipei sale actuale. 

"Eu sunt la Botoșani si joi 
avem meci cu Argeș, asta e cel 
mai important. Acum sunt la 
Botoșani, n-am avut nicio 
ofertă, nimic. Sunt la Botoșani, 
joi avem meci, vedem. Nu am 
primit vreo ofertă de la CFR, 
nu", a explicat Boli, la flash-
interviul de după meci.

Louis Munteanu (20 de ani) a făcut spectacol 
la partida dintre Farul Constanța și CFR Cluj, 
încheiată cu victoria constănțenilor, scor 1-3.

Fotbalistul împrumutat de la Fiorentina a 
reușit două goluri superbe și a fost lăudat la 
finalul meciului de antrenorul constănțenilor, 
Gheorghe Hagi.

Louis Munteanu a fost dorit în această vară și 
la Rapid, dar transferul acestuia nu s-a mai 
concretizat pentru că, în cele din urmă, fotbalistul 
a ales să semneze cu Farul Constanța.

La conferința de presă premergătoare 
duelului cu U Cluj din etapa a opta din Liga 1, 
Adrian Mutu a vorbit și despre fotbalistul pe care 
l-a dorit în această vară. ”Briliantul” a mărturisit 
că nu regretă faptul că l-a pierdut pe Munteanu și 
că înțelege de ce a ales gruparea antrenată de 
Gheorghe Hagi.

”Mă bucur pentru el și în special pentru Gică, 
pentru că au reușit o victorie mare. Pe Louis îl știu 
și îi cunosc calitățile, l-am convocat și la U21. 
Dacă îmi pare rău sau nu, nu cred că îmi pare 
rău, a fost alegerea lui. De acolo a plecat, 
probabil că știe mai bine locul, se simte mai 
comfortabil și probabil de asta a ales Farul”, a 
declarat Adrian Mutu la conferința de presă.

Reacția site-ului WTA după eliminarea 
prematură a Simonei Halep

Dorit de CFR Cluj și FCSB, Kevin Boli 
e cu gândul la următorul meci al lui FC Botoșani

Adi Mutu nu regretă că 
l-a ratat în această vară pe Louis Munteanu


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

