
A fost aprobat Planul Național Strategic 2023-2027. 
Aproximativ 15,83 miliarde de euro sunt disponibile 
pentru subvențiile agricole acordate în România, prin 
intermediul intervențiilor din cadrul celor doi piloni.

Este oficial. A fost aprobat Planul Național Strategic 
2023-2027, document programatic care definește și 
reunește intervențiile PAC aferente celor două piloane, 
pe durata perioadei de programare 2023 – 2027.

Acesta reprezintă rezultatul unui amplu proces 

început în iunie 2018, odată cu propunerile prezentate de 
Comisia Europeană pentru Politica Agricolă Comună în 
cadrul programării financiare multianuale 2021-2027, 
prin care a fost încredințată fiecărui stat membru 
elaborarea unui plan strategic național care să îi permită 
adaptarea instrumentelor PAC la propriile nevoi și 
priorități. Această propunere acordă statelor membre mai 
multă flexibilitate, dar și o responsabilitate mai mare.

(Continuare  în  pagina  2)

 Direcţia de Sănătate Publică 
Teleorman, în parteneriat cu 
unitățile sanitare județene (spitale, 
policlinici, cabinete de medicină de 
familie, cabinete de medicină 
școlară), reteaua de asistență 
medicală comunitară, ONG-uri cu 
profil de sănătate, Inspectoratul 
Școlar Județean împreună cu 
uni tăț i le școlare din județ,  
autoritățile publice locale, mass-
media locală, organizează în cadrul 

Programului național de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru 
sănătate al Ministerului Sănătății pe toată durata lunii ianuarie 2023 campania cu 
tema  sănătate mintală și sloganul „Sănătatea mintală- parte integrantă și 
esențială a sănătății”.

(Continuare  în  pagina  4)

 Locuitorii municipiului Alexandria au 
sărbătorit Unirea Principatelor Române, 
participând în număr mare la acest 
eveniment.

Au simțit românește, așa cum se 
cuvine, drept recunoștință pentru faptele 
înaintașilor și pentru eforturile acestora de 
a ne dărui o țară demnă, al cărui traseu în 
istorie să fie definit doar de propriul popor.

Cu plăcere și emoție am constatat că la 
manifestarea organizată cu acest prilej de 
către autoritățile județului și municipiului, 
la statuia domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza, în data de 24 Ianuarie 2023, au fost 
prezenți peste 200 de oameni.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.9198 lei

($) 1 USD
4.5132 lei

1 XAU 
279.7558 lei

(£) 1 GBP 
5.5862 lei

(Gramul
de aur)

Evaluarea tuturor 
elevilor se va face pe
 baza unor standarde

 naționale

Teleormanul, 
în topul județelor 
cu cei mai mulți 

asistați social

DSP Teleorman: „Sănătatea mintală- parte 
integrantă și esențială a sănătății”

Aproximativ 16 miliarde de euro disponibile 
pentru fermieri

Recunoștință făuritorilor Unirii
 Principatelor Române!



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

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.

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

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

0766.279.773.
***

SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu experiență 
în muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575. 

Anunţuri

Temperaturile în timpul zilei vor crește începând cu luna 
februarie în majoritatea regiunilor țării.

Săptămâna aceasta vor fi ploi și lapoviță, mai ales la 
munte, potrivit prognozei pe două săptămâni transmisă 
recent de Adminsitrația Națioanlă de Meteorologie (ANM).

În Muntenia, după răcirea accentuată a vremii din aceste 
zile, se a valorile diurne vor deveni apropiate de cele normale 
pentru această perioadă din an, respectiv maxime de 1-4 
grade; minimele nocturne vor fi de -4 - -1 grade, în medie, cu 
valori posibil mai scăzute în perioada 30 ianuarie-1 februarie.

După data de 2 februarie este estimată o creștere a 
temperaturilor diurne. În primele zile, regimul pluviometric va 
fi deficitar, doar pe spații mici și trecător urmând a se semnala 
precipitații slabe, mixte ce pot favoriza izolat depunerile de 
polei. Probabilitatea pentru precipitații pe arii extinse și 
moderate cantitativ (ninsori, lapoviță și ploaie) va fi ridicată în 
perioada 27-29 ianuarie.

Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a 
crescut marți prețul benzinei și motorinei, la două zile de la 
precedenta scumpire a carburanților. Scumpirea este mai 
mare decât cea cu care ne obișnuise compania.

Așadar, marți dimineață Petrom, liderul pieței de distribuție 
a carburanților, a crescut prețul benzinei și motorinei cu  9 
bani pe litru.

Este o scumpire mai mare decât cele operate de la 
începutul anului, când prețueile creșteau în general cu 5 bani 
pe litru.

Precedenta scumpire a avut loc acum două zile, pe 22 
ianuarie, și a fost o creștere de preț de cinci bani pe litru, la 
benzină, care a venit la două zile după o creștere de preț tot 
de cinci bani pe litru, dar de data aceasta la motorină. De 
asemenea, cu doar o zi înainte, pe 19 ianuarie, compania a 
operat o scumpire de cinci bani pentru benzină. Cu două zile 
înainte, pe 17 ianuarie, compania petrolieră operase o 
majorare de preț tot de cinci bani pe litru, și la benzină și la 
motorină. Cu trei zile înainte, pe 14 ianuarie, Petrom a operat 
o majorare identică – cinci bani pe litru și la benzină și la 
motorină.

Prețurile petrolului sunt în creștere de la începutul anului, 
cotația țițeiului Brent, de referință pentru piața europeană, 
crescând până la 88 de dolari pe baril la momenul redactării 
acestei știri.

(urmare  din  pagina  1)
În ciuda frigului, aceștia au participat la 

eveniment, ascultând alocuțiunile oficialilor și 
bucurându-se de profesionalismul cu care 
membrii Grupului „Burnasul” au interpretat 
cântece patriotice, așa cum se cuvine la o 
astfel de manifestare.

În finalul, toți cei prezenți au dat „mână cu 
mână” și au dansat, acordurile „Horei Unirii” 
răsunând și răspândind o atmosferă de calm, 
înțelegere și recunoștință pentru înaințași, a 
căror iubire de țară trebuie să ne fie exemplu.

Cornelia RĂDULESCU

Aproximativ 16 miliarde de euro disponibile 
pentru fermieri

Recunoștință făuritorilor Unirii
 Principatelor Române!
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Astfel, în perioada 2023-

2027, aproximativ 15,83 
mi l ia rde de euro  sunt  
disponibile pentru subvențiile 
a g r i c o l e  a c o r d a t e  î n  
România, prin intermediul 
intervențiilor din cadrul celor 
doi piloni.

Primul pilon, finanțat din 
F o n d u l  E u r o p e a n  d e  
Garantare Agricolă (FEGA) 
este compus în primul rând 
din plățile directe care se 
acordă fermierilor pentru 
hectarele eligibile, precum și 
din intervențiile sectoriale 
(măsuri pentru susținerea 
p i e ț e i ) .  E c o l o g i z a r e a ,  
obligatorie în perioada de 

programare 2014 – 2020 și în 
perioada de tranziție 2021 – 
2022, a fost transferată în 
r e g l e m e n t ă r i l e  p r i v i n d  
condiționalitatea.

Din 2023, eco-schemele 
vor servi ca un nou instrument 
pentru plăți directe, acordate 
fermierilor care respectă 
practici agricole benefice 
pentru mediu și climă. Este o 
măsură de recompensare și 
stimulare a fermierilor pentru 
o gestionare mai durabilă a 
fermelor și a terenurilor 
agricole.

Al doilea pilon, finanțat din 
Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR), cuprinde programe 

specifice de dezvoltare rurală 
și reprezintă principalul 
instrument de sprijin pentru 
dezvoltarea zonelor rurale, 
având ca obiective: creșterea 
competitivității sectorului 
agricol, asigurarea gestionării 
durabile a resurselor naturale 
ș i  consol idarea puter i i  
economice în regiunile rurale.

Totodată, măsurile de 
agro-mediu și climă (AECM), 
agricultura ecologică și 
măsurile de bunăstare a 
animalelor sunt instrumente 
esențiale pentru atingerea 
obiectivelor de mediu în 
cadrul Poli t ici i  Agricole 
Europene Comune.

C. D.

Temperaturile cresc din nou
 din februarie

Carburanții s-au scumpit
 din nou
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Ministrul român al Afacerilor Externe, 
Bogdan Aurescu, a declarat, luni, că "este 
prematur" să se vorbească despre "un calendar 
anume" în ceea ce priveşte aderarea României 
la Spaţiul Schengen.

Şeful diplomaţiei române se află la Consiliul 
Afaceri Externe, care se desfăşoară la 
Bruxelles.

În acest context, într-o intervenţie telefonică 
la Digi 24, el a evocat discuţia cu omologul 
german, Annalena Baerbock.

"Germania, trebuie spus, că ne susţine în 
mod foarte ferm şi activ şi doreşte să 
întreprindă demersuri foarte bune pe lângă toţi 
factorii de decizie, inclusiv pe lângă Austria, pe 
lângă Comisia Europeană", a precizat ministrul 
Afacerilor Externe.

Aurescu a vorbit şi de perspectiva începerii 
consultărilor pe tema dosarului Schengen, în 
contextul preşedinţiei suedeze a Consiliului 
Uniunii Europene.

"Preşedinţia suedeză este extrem de 
hotărâtă să trateze cu prioritate acest subiect", 
a spus el.

De asemenea, Bogdan Aurescu a amintit că 
pe 29 ianuarie sunt organizate alegeri în 
Austria, ţara care s-a opus aderării României la 
spaţiul de liberă circulaţie european. "Înainte de 
această dată, este greu de estimat care va fi 
poziţia Austriei", a completat ministrul român.

Potrivit acestuia, retrimiterea la post a 
ambasadorului ţării noastre la Viena reprezintă 

un "gest de deschidere din partea României".
"Toate aceste gesturi şi demersurile noastre 

vor continua, trebuie să se acumuleze şi trebuie 
să vedem ce anume se degajă din acest tip de 
proces", a arătat Bogdan Aurescu.

În ceea ce priveşte perspectiva dosarului 
Schengen, ministrul român de Externe a 
afirmat: "Nu putem să facem abstracţie de 
realităţi obiective, cum sunt de exemplu cele 
legate din Austria sau de situaţia migraţiei pe 
ruta balcanică, unde România nu este plasată. 
(...) Acesta este şi motivul pentru care 
cancelarul Austriei se află în Bulgaria şi nu în 
România".

Comentând votul împotriva aderării 
României, el a apreciat că "Austria a arătat că 
este singurul stat european care se opune 
României pentru a adera la Spaţiul Schengen, 
iar toate celelalte state membre susţin această 
aderare".

Secretariatul General al Guvernului (SGG) a publicat un 
raport privind inițiativele legislative luate la nivel de minister 
în 2022. Conform datelor, Ministerul Sportului condus de 
reprezentantul UDMR Eduard Novak a avut o singură 
inițiativă.

Puține inițiative a avut și Ministerul Culturii condus de 
către social-democratul Lucian Romașcanu, care a avut 
doar două, în timp ce Ministerul Familiei condus de 
Gabriela Firea (PSD) a avut șapte inițiative. Mai apoi 
urmează Ministerul Agriculturii condus de către Petre Daea 
(PSD) și Ministerul Apărării, condus de Angel Tîlvăr, ambele 
având doar 12 inițiative.

Următoarele pe listă sunt Ministerul Afacerilor Externe 
(Bogdan Aurescu, PNL) și Ministerul Antreprenoriatului 
(Daniel Cadariu, PNL) cu 13 inițiative, Ministerul Cercetării 
(Sebastian Burduja, PNL), Ministerul Educației (Ligia Deca, 
PNL), Ministerul Mediului (Tanczos Barna, UDMR) cu 14 
inițiative, Ministerul Economiei (Florin Spătaru, PSD), 
având 17 inițiative, Ministerul Sănătății (Alexandru Rafila, 
PSD), cu 21 de inițiative și Ministerul Energiei (Virgil 
Popescu, PNL) respectiv Ministerul Justiției (Cătălin 
Predoiu, PNL)- ambele cu 23 de inițiative.

La polul opus se regăsește, la mare distanță, Ministerul 
de Finanțe condus de social-democratul Adrian Câciu, care 
în 2022 a inițiat 65 de proiecte de lege. Acesta este urmat 
de Ministerul Muncii (Marius Budăi, PSD) cu 37 de inițiative, 
Ministerul Dezvoltării (Cseke Attila, UDMR) cu 35 de 
inițiative, Ministerul de Interne (Lucian Bode, PNL) cu 34 de 
inițiative, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene 
(Marcel Boloș, PNL) cu 33 de inițiative și, nu în ultimul rând, 
Ministerul Transporturilor (Sorin Grindeanu, PSD), cu 30 de 
inițiative.

În total, Guvernul a trimis spre dezbatere parlamentară 
330 de proiecte de lege.

Un OUG la fiecare două zile
Deși Constituția spune că Guvernul poate emite 

Ordonanțe de urgență (OUG) doar în „situații extraordinare 
a căror reglementare nu poate fi amânată”, în ultimii ani 
puterea a folosit pe deplin acest instrument, deși, cum este 
cazul coaliției PSD-PNL, a deține o majoritate 
parlamentară confortabilă. Anul trecut, după ce Nicolae 
Ciucă a fost învestit ca premier, Guvernul a emis 25 de 
ordonanțe prima chiar în ziua în care a preluat funcția.

Astfel, în 2022, guvernul a adoptat 181 de OUG-uri, 
semn că România a trecut printr-o „situație excepțională” la 
fiecare două zile.

Cel mai mare număr de Ordonanțe de urgență a fost dat 
în 2008, când, până în luna decembrie, Executivul a fost 
condus de către Călin Popescu Tăriceanu, membru PNL 
atunci, fiind înlocuit la finalul lunii decembrie de către Emil 
Boc, din partea PDL. Cel doi au lăsat „moștenire” 229 de 
ordonanțe de urgență, record de care s-a apropiat Ludovic 
Orban în 2020, cu 226 de OUG-uri. În materie de 
evenimente, 2008 a marcat România prin criza economică 
care a afectat întreaga planetă, dar și două rânduri de 
alegeri, locale și parlamentare.

Care este ministerul care 
a inițiat cele mai multe 

legi în 2022

Europarlamentarul Corina Crețu, fost comisar 
european, a cerut Comisiei Europene să precizeze 
dacă există riscul de a nu putea fi prevenite fraudele 
cu fonduri din Planul Național de Redresare și 
Reziliență (PNRR) și cu fondurile de coeziune, după 
ce Curtea de Conturi a României și-a diminuat 
atribuțiile.

În Parlamentul European continuă dezbaterile cu 
privire la strategia de utilizare a fondurilor europene 
pentru perioada 2021-2027.

„Am atras atenția cu privire la fondurile PNRR care 
se află în pericol de a fi alocate pe criterii de 
apartenență politică a administrațiilor locale, un 
fenomen care se află în discordanță cu tratatele care 
arată că politica de coeziune trebuie să investească 
în zonele cele mai sărace, cele mai vulnerabile, să 
reducă decalajele de dezvoltare, nu să le 

adâncească! În final, mi-am exprimat îngrijorarea în 
legătură cu modul în care instituțiile naționale de 
control și audit vor putea controla modul în care sunt 
gestionați banii europeni”, a precizat Corina Crețu.

Europarlamentarul a menționat faptul că, imediat 
după ce i s-a dat rolul de a controla modul de utilizare 
a banilor din PNRR, Curtea de Conturi a României și-
a diminuat atribuțiile, păstrându-și doar un rol de 
consultant.

„Există cu adevărat riscul să nu ne putem baza pe 
instituțiile naționale? Există astlfel de îngrijorări și față 
de alte țări?”, s-a adresat Corina Crețu 
reprezentanților Comisiei Europene.

Ea a amintit că, din perioada de dinainte de 2019, 
s-a ajuns la concluzia că „aproximativ 20-25% din 
iregularități și din fraude ar fi putut fi detectate dacă 
autoritățile naționale și-ar fi făcut treaba”.

Ministrul Investiţi i lor şi 
Proiectelor Europene, Marcel 
Boloş, a declarat luni seară, la 
TVR Info, despre schimbările 
aşteptate la nivelul coaliţiei de 
guvernare, la rodaca premierilor 
din luna mai, că nu este un an 
uşor 2024 şi de aceea crede că 
trebuie multă chibzuinţă din 
partea membrilor coaliţiei, când 
se vor decide fie să păstreze 
protocolul, fie să îl modifice, el 
arătând că orice scenariu este 
posibil şi poate să afecteze 
anumite ministere. Despre 
ruperea coaliţiei, Boloş a spus 
că nu crede în acest scenariu şi 
în opinia sa aceasta este coaliţia 
care are o perioadă de 
parteneriat lungă la dispoziţie 

pentru că este spre binele 
românilor, relatează News.ro.

Ministrul Marcel Boloş a 
afirmat că este o decizie pe care 
o va lua coaliţia în privinţa 
modificărilor aduse protocolului 
de guvernare.

”Aici, fiecare partener din 
coaliţie îşi fixează obiectivele, 
având în vedere că anul 2024 
este un an important pentru 
fiecare dintre partidele din 
coaliţie şi în funcţie de aceasta 
se va decide fiecare partid cum 
îşi realizează cel mai bine 
obiectivele. Nu este un an uşor 
anul 2024 şi de aceea cred că 
trebuie multă chibzuinţă din 
partea oricărui din membrii 
coaliţiei, când se vor decide fie 

să păstreze protocolul, fie să 
modifice protocolul. Eu cred că 
orice scenariu este posibil şi 
poate să afecteze anumite 
ministere. E posibil acest lucru”, 
a spus Boloş.

Ministrul a dat exemplul lui, 
precizând că atunci când a 
revenit la minister a avut nevoie 
de o perioadă de o lună de zile 
pentru a-şi da seama unde 
suntem şi ce măsuri trebuie 
luate.

Întrebat dacă se rupe coaliţia 
din cauza tensiunilor din ultima 
vreme, Boloş a răspuns: ”Nici 
vorbă, este coaliţia care cred că 
are o perioadă de parteneriat 
lungă la dispoziţie pentru că 
este spre binele românilor”.

Aurescu ezită să spună când ar putea intra 
România în Schengen

Marcel Boloş: Nu este un an uşor 2024 şi de 
aceea cred că trebuie multă chibzuinţă 

din partea membrilor coaliţiei

Corina Crețu cere Comisiei Europene să precizeze dacă există riscul de a
 nu putea fi prevenite fraudele cu fonduri din PNRR după ce Curtea 

de Conturi a României și-a diminuat atribuțiile 
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La nivel județean se vor 

organiza evenimente de 
informare despre problematica 
tulburărilor mintale și de 
conștientizare a necesității 
realizării unui management 
adecvat al acestora, astfel: 
postarea pe site-ul DSP-ului 
județean a materialelor iec. 
s p e c i f i c e ,  t i p ă r i r e a  ș i  
distribuirea acestora în mediile 
sociale, intervenții în mass-
media, seminarii în școli, 
diseminarea acestora către 
medicii de familie și medicii de 
medicină școlară, spitale, 
policlinici, rețeaua de asistență 
medicală comunitară, ONG-uri 
cu  p ro f i l  de  sănă ta te ,  
administrațiile publice locale.

Nașterea unui copil vine cu 
bucurie și stres pentru părinți, 
dar multe mămici se confruntă 
cu provocări mai grave pentru 
sănătatea lor mentală. La nivel 
global una din 10 femei suferă 
de depresie postnatală în 
primul an după naștere, iar una 
din 1000 de femei dezvoltă o 
afecțiune mai gravă numită 
psihoză postpartum. Aceste 
afectări trec de multe ori 
n e o b s e r v a t e  î n  s t a d i i  
incipiente, iar fără un tratament 
adecvat pot avea consecințe 
negative, atât pentru mamă, 
cât și pentru copil.

În perioada 2010-2019, 
evoluția prevalenței depresiei 
în România este constantă, 
dar are valori aproape duble 
pentru femei, în comparație cu 
bărbații.

În acest context, scopul 
campaniei este creșterea 
nivelului de informare și 
conștientizare a gravidelor 
privind problematica sănătății 
mintale.

Activi tăț i le din cadrul 
campaniei își propun să 
informeze populația feminină 
(în special gravidele) privind 
importanța identificării și 
intervenției timpurii în cazul 
tu lburăr i lo r  min ta le ,  să  
faciliteze conştientizarea şi 
promovarea unei mai bune 
în ţe leger i  a  impac tu lu i  
tulburărilor mintale asupra 
vieţii oamenilor, precum și 

c reș te rea  accesu lu i  l a  
informații pentru îmbunătățirea 
îngri j i r i lor și  înlăturarea 
stigmatizări i  femeilor cu 
tulburări mintale.

Femeile, indiferent de 
cultură, vârstă sau venit pot 
dezvolta depresie postnatală. 
Simptome precum tristețe, 
plâns facil, agitație față de 
bebeluș sau cei din jur, lipsă de 
energie și oboseală tot timpul, 
probleme de somn, gânduri 
negative, sentimente ale 
mamei că nu este suficient de 
bună, că nu poate avea grijă de 
copil, sentimente de vinovăție, 
deznădejde și autoînvinovățire 
sau senzația că i se poate 
întâmpla ceva rău copilului  pot 
apare oricând în timpul 
sarcinii, sau în primul an după 
naștere. Există metode de 
tratament eficiente care pot să 
prevină consecințe mai grave, 
sau chiar tragedii.

Prin atragerea atenției 
societății asupra acestei 
problematici urmărim atât 
încurajarea profesioniștilor, cât 
și a prietenilor și a apropiaților 
noilor mămici să le întrebe cum 
se simt, să le îndemne să 
discute despre ceea ce simt și 
să ceară ajutor.

Depresia este una dintre 
p r i n c i p a l e l e  c a u z e  d e  
dizabilitate în toată lumea. La 
nivel global, se estimează că 
264 de milioane de oameni 
sunt afectați de depresie, 
procentul femeilor afectate 
fiind mai crescut decât cel al 
bărbaților.

Pandemia de COVID-19 a 
dus la o creștere puternică a 
tulburărilor depresive și de 
anxietate la nivel global în anul 
2020, femeile și tinerii fiind cei 
mai afectați.

Consecințele tulburărilor de 
sănătate mintală sunt grave. 
De cele mai multe ori,  
persoanele cu afecțiuni grave 
de sănătate mintală mor 
prematur- cu unu sau două 
decenii mai devreme- din 
cauza unor boli somatice 
prevenibile, aceste persoane 
c o n f r u n t â n d u - s e  c u  o  
adevarată provocare în ceea 
ce privește capacitatea lor de a 

face alegeri comportamentale 
corecte pentru sănătate și de a 
cere ajutorul necesar în acest 
sens.

S ă n ă t a t e a  m i n t a l ă  
reprezintă o stare de sănătate 
în care individul își realizează 
abilitățile, poate face față 
tensiunilor normale ale vieții, 
poate lucra productiv și este 
capabil să contribuie la 
dezvoltarea comunității.

În ultimii ani, a existat o 
recunoaștere din ce în ce mai 
mare a rolului important pe 
care îl joacă sănătatea mintală 
în atingerea obiectivelor de 
dezvoltare globale. În ciuda 
progreselor înregistrate în 
unele țări, persoanele cu 
probleme de sănătate mintală 
se confruntă adesea cu 
încălcări grave ale drepturilor 
omulu i ,  d isc r iminare  ș i  
stigmatizare.

Multe afecțiuni mintale pot fi 
tratate eficient la un cost relativ 
scăzut, dar diferența dintre 
persoanele care au nevoie de 
îngrijire și cele cu acces la 
îngrijire rămâne substanțială. 
Acoper i rea ef ic ientă cu 
tratament rămâne totuși 
extrem de scăzută.

De aceea sunt necesare 
investi ț i i  sporite pentru: 
conștientizarea sănătăț i i  
mintale; creșterea capacității 
de înțelegere și reducerea 
stigmatizării persoanelor cu 
t u l b u r ă r i  m i n t a l e ;  
îmbunătățirea accesului la 
îngrijiri de sănătate mintală de 
calitate și tratamente eficiente; 
cercetare, identificarea de noi 
tratamente și îmbunătățirea 
tratamentelor existente pentru 
toate tipurile de tulburări 
mintale.

Coordonarea campaniei la 
nivel național este realizată de 
Ministerul Sănătății, prin 
Institutul Național de Sănătate 
Publică, iar la nivel județean, 
coordonarea implementării 
campaniei este asigurată de 
Direcția de Sănătate Publică 
T e l e o r m a n ,  p r i n  
Compartimentul Evaluarea și 
Promovarea Sănătății.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Mai mulți reprezentanți ai oierilor din România s-au întâlnit 
săptămâna trecută cu premierul Nicolae Ciucă, pentru a 
discuta problemele sectorului creșterii ovinelor. Cel mai 
arzător subiect la care crescătorii au cerut lămuriri a fost cel 
legat de exportul de animale vii, care ar putea fi interzis, 
conform unui proiect de lege depus în Parlamentul României.

Pentru a afla ce s-a discutat și la ce concluzii s-a ajuns, 
realizatorul emisiunii ”Agricultura la Raport”, Ovidiu Ghinea, 
a dialogat cu președintele Asociației Profesionale a 
Ciobanilor din România, Gheorghe Dănulețiu, cunoscut 
publicului larg drept Ghiță Ciobanul.

”Am fost în primul rând să îi prezentăm problema legată de 
acel proiect de lege pentru interzicerea exportului de animale 
vii, care se spune că a fost aprobat de fostul premier, Florin 
Cîțu. I-am spus exact cu ce se confruntă sectorul în 
momentul de față, problemele pe care le avem cu scăderea 
prețului. I-am spus că dacă ni se va închide exportul, 60-70% 
din fermele din România se vor închide, pentru că n-ai cum să 
reziști. I-am explicat că în momentul de față nu avem cerere 
pe carcasă, avem cerere numai pe animale vii, iar dacă ni se 
interzice exportul de animale vii, suntem falimentari”, a 
precizat Gheorghe Dănulețiu pentru AGRO TV.

Potrivit crescătorului de ovine, premierul Ciucă le-ar fi 
promis oierilor că o astfel de lege nu va intra în vigoare în 
mandatul său, cel puțin atât timp cât nu se va găsi o 
alternativă viabilă la exportul de animale vii. ”Ne-a promis că 
atât timp cât este el în fruntea Guvernului, o astfel de lege nu 
va trece până nu va veni cu altceva în loc”, a mai spus Ghiță 
Ciobanul.

Și alți reprezentanți ai oierilor s-au exprimat public pe 
marginea acestui subiect. Unii dintre ei au amenințat că vor 
ieși în stradă, la proteste, în cazul în care o astfel de lege se 
va concretiza.

”Ca reprezentant al multor fermieri, crescători de ovine, 
vreau să îi asigur pe acești deputați și senatori că nu vor reuși 
să treacă această lege. Cu riscul de a sta zile întregi acolo, în 
piață, la miting, nu vom accepta interzicerea exportului de 
ovine. Nu se va întâmpla. Le spunem să nu-și mai consume 
energia pe acest subiect, pentru că nu vor reuși”, a precizat 
Georgiana Udrescu, prim-vicepreședinte al Sindicatului 
Fermierilor Patrioți, în emisiunea ”Agricultura, o șansă pentru 
România”, la AGRO TV.

DSP Teleorman: „Sănătatea mintală- parte 
integrantă și esențială a sănătății”

Numărul beneficiarilor de ajutor social (venit 
minim garantat) a fost, în decembrie 2022, de 
163.789, potrivit datelor centralizate de Agenţia 
Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
(ANPIS).

Față de luna anterioară, numărul acestora a 
crescut cu 4.064.

Cei mai mulţi beneficiari au fost înregistraţi 
în judeţele Dolj (10.109), Bacău ((9.202), 
Teleorman (7.772) şi Buzău (7.771), iar cei mai 
puţini în Bucureşti (247) şi în judeţele Ilfov (862) 
şi Timiş (1.318).

Suma medie plătită în ultima lună a anului 
trecut de statul român beneficiarilor de ajutor 
social a fost de 269,57 lei, în timp ce suma 
totală plătită s-a ridicat la 44,136 milioane de 
lei.

Cea mai mare valoare a sumei medii plătite 
(drepturi curente) a fost înregistrată în judeţele 
Sălaj (353,7 lei), Braşov (324,68 lei) şi Mureş 
(324,12 lei).

Venitul minim garantat (VMG) este unul 
dintre cele mai importante programe de 
promovare a incluziunii sociale şi de combatere 
a sărăciei. Actul normativ care reglementează 
acest program este Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu completările şi 
modificările ulterioare.

Potrivit acestei legi, venitul minim garantat 
se asigură prin acordarea unui ajutor social 
lunar, care se calculează ca diferenţă între 
nivelul venitului minim garantat prevăzut de 
lege şi venitul net lunar al familiei sau al 
persoanei singure.

Teleormanul, în topul județelor cu cei 
mai mulți asistați social

Enel Green Power România, 
subsidiara locală a diviziei de 
p r o d u c ţ i e  d e  e n e r g i e  
regenerabilă a gigantului italian 
Enel, şi EDPR România, din 
grupul portughez de profil EDP 
Renováveis, au solicitat în 
ins tanţă  ses izarea Cur ţ i i  
Constituţionale a României, cu 
excepţie de neconstituţionalitate privind prevederile legate de 
supraimpozitarea producţiei de energie electrică din Legea nr. 
259/2021 şi din OUG nr. 119/2022, potrivit documentelor 
analizate de Profit.ro, transmite News.ro.

Portughezii au avertizat că intenţionează să atace în justiţie 
măsurile de supraimpozitare din România şi Polonia, iar acum s-
au raliat, practic, demersului juridic iniţiat de Enel.

Enel Green Power a obţinut în martie 2022 suspendarea 
executării unui Ordin ANAF din ianuarie anul trecut, privind 
aplicarea impozitului de 80% pe veniturile suplimentare 
realizate de producătorii de energie electrică din diferenţa dintre 
preţul mediu lunar de vânzare a energiei şi preţul de 450 
lei/MWh. Suspendarea a rămas definitivă ca urmare a deciziei în 
acest sens a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) din 
octombrie.

Concomitent, cei de la Enel au deschis un proces în care au 
cerut anularea Ordinului ANAF ca nelegal, proces aflat şi în 
prezent pe rol. În dosar, la reclamaţia italienilor s-a alăturat şi 
EDPR România, în calitate de intervenient.

Drept pârâţi figurează, pe lângă Fisc, Guvernul, prin 
Secretariatul său General (SGG), precum şi Ministerul 
Finanţelor Publice.

La cel mai recent termen, cele două companii au depus la 
instanţă solicitări de sesizare a Curţii Constituţionale cu excepţii 
de neconstituţionalitate privind prevederile din Legea nr. 
259/2021, dar şi din OUG nr. 119/2022, referitoare la 
supraimpozitare, relatează Profit.ro, care prezintă şi documente 
depuse la instanţă de cele două companii.

Oierii, față în față cu 
premierul Ciucă

Enel şi EDPR atacă la Curtea 
Constituţională suprataxa impusă 

de guvernul Ciucă în domeniul 
energiei
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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



Evaluarea elevilor se va face pe baza unor 
standarde naționale de evaluare de către Centrul 
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare, potrivit 
pro iectu lu i  de Lege a învățământulu i  
preuniversitar, obținut pe surse de Edupedu.ro. 
Menționăm că prevederea s-a regăsit și în 
proiectul lui Cîmpeanu, fiind păstrată și în varianta 
Deca. Cadrele didactice care vor evalua fără să 
respecte standardele naționale vor fi sancționate, 
după cum apare în documentul consultat. 
Prevederile acestea ar urma să se aplice la doi ani 
după ce intră în vigoare legea. Dacă legea va fi 
adoptată în acest an, atunci s-ar putea aplica din 
2025.

Standardele naționale pentru disciplinele din 
învățământul primar, gimnazial și liceal vor fi 
elaborate de Centrul Naţional pentru Curriculum 
şi Evaluare. „Pentru învăţământul tehnologic, 
pentru fiecare disciplină/domeniu de studiu/modul 
de pregătire care nu este în trunchiul comun, 
standardele naţionale de evaluare, se realizează 
de către CNITTD” (Centrului Naţional de 
Învăţământ Tehnologic şi Tehnologic Dual – 
n.red).

„Toate evaluările se realizează pe baza 
standardelor naţionale de evaluare pentru fiecare 
disciplină, domeniu de studiu şi modul de 
pregătire. Pentru toate disciplinele din 
învăţământul primar, gimnazial şi liceal, filierele 
teoretică, vocaţională, precum şi tehnologică, 
pentru disciplinele de trunchi comun, standardele 
naţionale de evaluare se elaborează de către 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare. 
Pentru învăţământul tehnologic, pentru fiecare 
disciplină/domeniu de studiu/modul de pregătire 
care nu este în trunchiul comun, standardele 
naţionale de evaluare, se realizează de către 
CNITTD”, conform art. 92 alin. (2) din proiectul 
citat mai sus.

Prin inspecția școală vor fi verificați profesorii 
în vederea respectării standardelor naționale, 
potrivit art. 93 alin. (4): „Controlul utilizării şi al 
respectării standardelor naţionale de evaluare de 
către cadrele didactice se realizează prin 
inspecţia şcolară.”

În proiectul de Lege apare că profesorii care nu 
evaluează conform standardelor naționale de 
evaluare vor fi sancționați disciplinar.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Elevii claselor 
V-XII pot participa, 
începând cu luna 
ianuarie, la lecțiile 
d e  e d u c a ț i e  
f i n a n c i a r ă  
o r g a n i z a t e  l a  
s e d i u l  B ă n c i i  
Naționale Române 
(BNR), conform 
unui anunț de pe 
site-ul instituției, 
scrie G4Media.ro.

Activitățile sunt grupate în mai multe categorii de 
subiecte, în funcție de nivelul clasei și de eventualele 
domenii de interes ale participanților, precizează Banca 
Națională a României.

De exemplu, pentru elevii de gimnaziu, lecțiile pot 
avea teme ca: elaborarea unui buget, planificarea 
financiară, economisirea, elementele de siguranță ale 
banilor sau mijloacele moderne de plată, iar pentru cei de 
liceu, activitățile presupun asimilarea unor informații 
despre rolul unei bănci centrale, inflație sau instituții de 
credit, mai precizează BNR.

Rezervarea lecțiilor se va realiza de către profesorii 
coordonatori pentru grupuri de 15-35 de elevi, cu cel puțin 
7 zile înainte de data solicitată. Lecțiile sunt gratuite și vor 
avea loc marțea și joia, în intervalele orare 11-12 și 15-16.

Printre condiții se numără faptul că “lecțiile se 
organizează în zilele de marți și joi, în intervalele orare 11-
12 și 15-16” și că “durata activității de educație financiară 
este de 60 de minute, din care lecția propriu-zisă durează 
aproximativ 45 de minute”, transmite instituția.

Calificatele la sport, muzică 
și desen au fost eliminate din 
proiectul Legii învățământului 
preuniversitar, obținut pe surse 
de Edupedu.ro. În proiectul lui 
Cîmpeanu, elevii erau notați la 
disciplinele menționate cu 
următoare le  ca l i f icat ive:  
„admis” sau „respins.” Această 
prevedere nu se mai regăsește 
în proiectul de lege Deca.

În proiectul de lege Deca 
(art. 93 alin. 3), rezultatele 
evaluării sunt următoarele:

„a) în învăţământul primar, 
cu excepţia clasei pregătitoare, 
pe parcursul căreia nu se acordă 
note sau calificative, prin 
calificative: „foarte bine”, „bine”, 
„suficient” sau „insuficient”;

b) în învăţământul gimnazial, 

prin note de la 1 la 10;
c) în învăţământul liceal şi în 

învăţământul postliceal, prin 
note de la 1 la 10;

d) prin punctaje/coduri 
specifice, în cazul testelor 
standardizate aplicate în afara 
evaluărilor externe prevăzute de 
lege; e) prin rapoarte anuale de 
evaluare a dezvoltării fizice, 
socio-emoţionale, cognitive, a 

limbajului şi a comunicării, 
p recum ş i  a  dezvo l tă r i i  
capacităţilor şi atitudinilor de 
î n v ă ţ a r e ,  p e n t r u  c l a s a  
pregătitoare şi clasa I.”

Fostul ministru al Educației, 
Sorin Cîmpeanu, anunța în 
luna august că vor fi înlocuite 
calificativele „admis”/„respins” 
cu “Foarte Bine, Bine, Suficient 
și Insuficient”: „Reprezentanții 
Ministerului Educației au 
concluzionat că numărul de 
burse de merit acordate elevilor 
este mult prea mare (…) și au 

decis introducerea calificativelor 
la disciplinele pe care le 
considerau “răspunzătoare” de 
creșterea mediilor generale, 
acestea nemailuându-se în 
calcul.”

Evaluarea tuturor elevilor 
se va face pe baza unor standarde naționale

Unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer 
din ţara noastră şi din lume este cel colorectal. 
Este bine să ştii care sunt factorii de risc care 
predispun la această boală.

Cancerul colorectal apare în urma înmulţirii 
necontrolate a celulelor care căptuşesc mucoasa 
colonului. În 8 din 10 cazuri, masa tumorală 
malignă se dezvoltă dintr-o formaţiune benignă 
(polip adenomatos). „Aceste tumori benigne sunt 
foarte frecvente și în general rămân inofensive, 
însă 2% până la 3% dintre ele se dezvoltă, cresc 
și, în cele din urmă, se transformă în cancer. 
Această transformare este lentă, durează în 
medie mai bine de 10 ani”, potrivit Institutului 
Național de Cancer din Franţa.

Principalele simptome ale cancerului 
colorectal sunt: durerile abdominale, sângele în 
materiile fecale, constipaţia bruscă sau care se 
agravează, diareea constantă, evacuarea 
incompletă a scaunului, defecaţia dificilă. Mai pot 
să apară o anemie inexplicabilă, greaţă şi 
vărsături, oboseală şi febră.

Anumiţi factori expun riscului de a face cancer 
colorectal.

Vârsta. Riscul de a face cancer colorectal 
creşte pe măsura înaintării în vârstă. Riscul cel 
mai mare este după 50 de ani. Vârsta medie de 
diagnosticare a acestei afecţiuni este de 70 de 
ani.

Polipii la nivelul colonului. Polipii de pe colon 
sunt mici formaţiuni apărute pe mucoasa de la 

acest nivel. De obicei nu sunt periculoşi, însă sunt 
situaţii când evoluează în cancer.

Dieta nesănătoasă. Persoanele care consumă 
frecvent mezeluri şi carne roşie au un risc mai 
mare de a fi diagosticate cu cancer de colon. În 
general, s-a observat că boala apare mai des la 
cei cu diete occidentale, bogate în grăsimi şi 
calorii. Este bine ca astfel de alimente să fie 
consumate rar şi să fie incluse mai des în 
alimentaţie legumele, fructele şi cerealele, care 
sunt bogate în fibre. Un consum mai mare de 2,5 
porții de fructe și legume (80 g) pe zi reduce cu 
35% riscul de a face cancer de colon, potrivit unui 
studiu. 

Excesul de alcool. Consumul excesiv de alcool 
este asociat cu apariţia mai multor tipuri de 
cancer, inclusiv cel colorectal. Este bine să nu se 
consume mai mult de 10 pahare de alcool pe 
săptămână. În plus, este nevoie de zile de pauză 
între consumul de alcool.

Cazuri de cancer colorectal în familie. 
Persoanele care au rude (părinţi, fraţi) 
diagnosticate cu cancer colorectal au un risc mai 
mare de a face boala. 

Anumite afecţiuni. Riscul de a face cancer 
colorectal este mai mare la persoanele care au 
anumite afecţiuni precum boala Crohn, rectocolită 
hemoragică, sindromul Lynch, polipoză 
adenomatoasă familială. De asemenea, cei cu 
diabet sau cu rezistenţă la insulină pot avea un 
risc mai mare de a face cancer de colon.

Calificativele la Sport, Muzică și Desen 
au fost eliminate din proiectul de lege, varianta Deca

Se spune că berea poate ajuta la eliminarea pietrelor 
de la rinichi. Dar oare este cea mai bună opțiune?

Pietrele la rinichi sunt o problemă destul de comună, 
care adesea duce la dureri de spate, urinare dureroasă 
sau sânge în urină. Chiar dacă persoanele care sunt 
diabetice sau obeze sunt mai predispuse la această 
afecțiune, oricine ar putea sfârși prin a face pietre la 
rinichi. Dar, din fericire, de multe ori ele sunt de dimensiuni 
mici și pot fi eliminate prin urină în 30-40 de zile, fără a fi 
nevoie de nicio intervenție chirurgicală.

Există multe 
modalități de a 
trata pietrele la 
r i n i ch i ,  p r i n  
medicamente, 
i n t e r v e n ț i i  
chirurgicale și 
multe remedii 
naturale.

Cum ajută 
b e r e a  î n  
t r a t a r e a  

pietrelor la rinichi? Nu există un răspuns simplu la această 
întrebare. Există câteva studii efectuate pe eșantioane de 
persoane care nu au avut niciodată pietre la rinichi, care 
arată că riscul de formare a pietrelor la rinichi a fost mai 
mic la băutorii de bere, dar nu se cunoștea cantitatea și 
frecvența consumului de bere în cazul acestora.

„Este un fapt binecunoscut că berea provoacă 
deshidratare, care reprezintă un risc major pentru pietrele 
la rinichi. Dar berea este un diuretic, prin urmare produce 
multă urină”, spune dr. Dharia. Deci, berea poate ajuta la 
trecerea pietrelor mici (mai puțin de 5 mm) care se află în 
ureter.”, a concluzionat medicul, însă nu este o opțiune 
ideală de tratament.

Deși berea poate ajuta la scăderea riscului de formare 
a pietrelor, în cazul unui băutor intens, ea poate crește 
riscul de a face pietre la rinichi. Deci, trebuie să alegi cu 
înțelepciune. Deoarece scopul nostru în prevenția 
pietrelor la rinichi și în eliminarea lor este o producție 
optima de urină, care va duce la crearea de presiune și va 
ajuta la eliberarea pietrelor, a bea multe lichide non-
alcoolice, cel mai bine apă plată, este mai avantajos.

Lecții de educație financiară 
pentru elevi, organizate

 de BNR

Berea ajută, cu adevărat, 
la îndepărtarea pietrelor 

de la rinichi?

Factorii de risc pentru cancerul de colon!
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Confruntându-se cu o incertitudine economică tot mai mare, 
companiile trebuie să abordeze atât preocupările financiare, 
cât și de bunăstare mintală pentru a-și putea sprijini angajații în 
aceste vremuri nesigure și a ține la distanță demisiile, potrivit 
unei noi cercetări a Grupului Adecco.

Compania a dezvăluit rezultatele celei de-a treia ediții a 
studiului său global privind forța de muncă: Raportul Global 
Workforce of The Future 2022. Acesta examinează lumea 
muncii prin prisma a 34.200 de respondenți (atât lucrători de 
birou, cât și cei care nu lucrează la birou) din 25 de țări, fiind cea 
mai mare și mai largă secțiune de lucrători la nivel global 
acoperită vreodată de cercetare.

Flor in Godean, 
Count ry  Manager  
Adecco România:  
„Deși am observat că 
mai mult de jumătate 
dintre români sunt 
mulțumiți de jobul lor 
în prezent, suntem 
î n c ă  s u b  m e d i a  
globală și statisticile 
altor țări. Având în 
vedere că am sesizat 

și o scădere a bunăstării mintale, cu aproape un sfert dintre 
români declarând că sănătatea mintală s-a înrăutățit în ultimele 
12 luni, putem fi de acord că există mult loc de îmbunătățire. 
Mai mult, în discuția actuală despre creșterea salariilor, este 
esențial să subliniem că 71% dintre lucrătorii români care nu 
lucrează la birou au o sursă suplimentară de venit și aproape 
un sfert dintre lucrătorii de birou au un salariu în plus de la alt 
job. Acest lucru ne oferă o imagine de ansamblu asupra 
modului în care angajații se luptă cu salariile în fiecare lună și, 
prin urmare, recurg la a-și lua alte locuri de muncă.”

La nivel global, 62% dintre lucrători sunt mulțumiți de locul 
lor de muncă actual, aspect constant în toate regiunile, cu 
excepția piețelor europene și a Japoniei, unde majoritatea 
țărilor se află sub medie. În România, 56% dintre români și-au 
declarat fericirea în jobul actual. Comparând acest lucru cu 
Polonia, putem observa că acolo, 60% dintre polonezi au 
afirmat acest lucru.

71% dintre angajații români care nu lucrează la birou sunt 
mulțumiți de sentimentul de securitate a locului de muncă, 
simțindu-se în acelasi timp încrezători în piața muncii și în 
capacitatea lor de a găsi rapid un nou job, față de 70% în media 
globală. Mai mult, 76% dintre lucrătorii de birou din România au 
acest sentiment de securitate a locului de muncă, în timp ce 
doar 74% se simt astfel la scară globală.

La nivel macro, 1 din 2 lucrători este îngrijorat de epuizare.

Vine soţul pe neaşteptate acasă din deplasare. Soţia este 

suspect de speriată iar de sub pat se ivesc vârfurile unor 

pantofi. Soţul, foarte calm, deschide valiza, ia trusa de 

bărbierit şi scoate briceagul.

– Ce vrei să faci? întreabă disperată soţia.

– Păi dacă în pantofii ăia nu e nimeni cred că o să mă 

bărbieresc.

Pastila de râs

Foarte mulți istorici au considerat că dacii și 
geții au fost unul și același popor. De aceea, în 
cărțile de istorie care au apărut în ultimii 100 de 
ani s-a vorbit despre poporul geto-dac din 
spațiul carpato-danubiano-pontic. Ultimele 
izvoare istorice arată, însă, că geții și dacii au 
fost două triburi diferite.

Geții au fost primii care au fost atestați în 
scrierile istorice, grecul Herodot fiind cel care i-
a menționat primul pe războinicii geți, dacii 
nefiind deloc pomeniți. În tragedia ”Triptolem”, 
a dramaturgului grec Sofocle, a fost de 
asemenea menționat poporul get. Atunci când 
a fost scrisă această creație artistică greacă, în 
secolul al V-lea, despre geți se știa că trăiesc în 
Balcani și se trag din neamul tracilor, existând 
pe aceste meleaguri încă din anul 339 înainte 
de Hristos.

Geții se întindeau pe teritoriul României de 
astăzi, dar și al Bulgariei, și erau mari 
războinici. Grecii îi considerau pe geți ca 
provenind din lumea barbară și erau împărțiți în 
mai multe triburi, care la rândul lor se aflau fie în 
alianță, fie în război unele cu altele, în funcție 
de cum bătea vântul schimbării.

Potrivit datelor istorice, geții erau conduși 
de basilei, seniori ai războiului, și aveau o așa-
zisă democrație militară. Aceste triburi 
războinice au dominat spațiul balcanic timp de 
mai bine de trei secole, intrând în conflicte și cu 
marile puteri, stepice, orientale sau balcano-
egeene precum macedonenii, persanii sau 
sciţii. Aceste războaie i-a ajutat pe geți să 
acumuleze numeroase averi, drept dovadă 
stând descoperirile arheologice de la Agighiol, 
Poiana-Coţofeneşti sau Cucuteni-Băiceni.

Începând cu secolul al III-lea î. de Hr. 
puterea geților a început să scadă, apărând 
alte popoare mai puternice în zonă, precum 
romanii. Trebuie precizat că geții nu au 
dispărut, însă influența lor în acest spațiu a 
scăzut în intensitate.

Odată cu scăderea în putere și influență a 
triburilor getice, în spațiul carpato-danubiano-

pontic s-au ridicat dacii. Primele mențiuni 
istorice despre daci au apărut în secolul I 
înainte de Hristos. La fel ca și geții și aceștia 
erau războinici de temut.

Conform noilor teorii, dacii ar fi apărut într-o 
epocă de mari convulsii şi prefacerii etnice, 
militare şi sociale în zona Dunării şi a 
Balcanilor. Ei s-ar fi născut în focul luptelor 
dintre celţi şi neamurile peste care aceştia au 
tăbărât începând cu secolul al III lea î. de Hr. De 
altfel, invaziile celţilor în această parte a 
Europei au fost considerate unul dintre factorii 
declanşatori ai acestor prefaceri, dar şi 
apariţiei unor noi realităţi pe scena istoriei. 
Invazia brutală a acestor războinici prin 
excepţie,purtători ai unei puternice culturi a 
fierului, antrenând şi alte populaţii războinice 
din zonă, a rupt legăturile pe linia Balcanilor 
între lumea getică şi cea elenistică. Dacii s-au 
născut spun unele teorii dintr-o mixtură 
culturală şi etnică la care au contribuit neamuri 
celtice şi tracice, potrivit adevarul.ro.

Geții și dacii au coexistat mult timp pe 
aceste meleaguri, însă cei din urmă au reuşit 
într-un final să se impună în faţa elitelor getice. 
Până la acest moment, cele două popoare au 
trăit unele lângă altele, despărțite de munți și 
ape, fiecare însă cu propria sa organizare, dar 
și propriile tradiții și obiceiuri.

Așadar, despre o unitate etnică între cele 
două triburi nu poate fi vorba, iar sintagma 
„geto-daci” este o fabulație a unor istorici.

Vând apartament 2 camere, cu îmbunătățiri, suprafață 44 mp, în centru, Alexandria.
 Tel. 0720.070.914

Anunţ

Singurătatea este o parte a vieţii, un dar. Aşa cum inima nu ţi 
se opreşte, doar la momentul final, aşa şi singurătatea apare 
tot timpul, indiferent dacă eşti un copil abia venit pe lume, un 
adolescent, un tânăr dezorientat, un adult foarte ocupat, un om 
care nu se poate înlocui, un tată pe care se bazează familia, un 
director care conduce o firmă, un medic care salvează vieţi sau 
eşti un prieten, prietenul prietenului tău. De fapt eşti singur, tu 
cu viaţa.

Asta e o lege nescrisă, nimeni niciodată nu este cu tine, doar 
periodic, un timp mai îndelungat sau doar câteva clipe, dar şi în 
aceste cazuri sunt excepţii. Ce pot să faci? Poţi să zici: “viaţă, 
credeam că vei fi mai blândă cu mine, dar m-ai aruncat sălbatic 
aici de unde doar strigătele îmi mai amintesc de tine”, nu rezolvi 
nimic, viaţa e ceva pe care o simţi, care trebuie folosită până la 
extremităţi.

Mihail TĂNASE

România reală
Singurătatea sau gânduri din

 scaunul cu rotile

Câți dintre români sunt fericiți 
cu actualul loc de muncă?

Dacă femeile vor să se 
concentreze foarte bine 
asupra carierei, mai întâi au 
nevoie de un somn de bună 
calitate. Un studiu de la 
Universitatea de Stat din 
Whashington (WSU), SUA, a 
indicat că o bună calitate a 
somnului a influențat starea 
femeilor și a schimbat modul 
în care acestea s-au simțit în 
legătură cu avansarea în 
c a r i e r ă .  Î n t r e  t i m p ,  
aspirațiile bărbaților nu au 
fost influențate de calitatea 
somnului. 

C e r c e t ă t o r i i  a u  
constatat că ambițiile 
profesionale ale femeilor 
cresc odată cu un somn 
calitativ, în cadrul unui 
studiu de două săptămâni. 
Aceștia au făcut un sondaj 
pe 135 de lucrători din SUA. În 
fiecare zi, participanții au notat 
cât de bine au dormit și 
calitatea stării de spirit pe care 
o aveau în acel moment, iar 
mai târziu, în cursul zilei, cum 
se simțeau în legătură cu 
dorința de a obține un statut 
mai bun și responsabilitate la 

locul de muncă.
 „Atunci când femeile au 

parte de un somn bun, iar 
starea lor este accelerată, ele 
sunt mai predispuse să își 
orienteze intenții le spre 
obținerea unui statut și a unei 
responsabilități la locul de 
muncă. Dacă somnul lor este 
slab și le reduce starea 
pozitivă de spirit, am observat 

că femeile au fost mai puțin 
orientate spre aceste scopuri”, 
a spus autorul principal al 
studiului și profesor asociat la 
Colegiul de Afaceri Carson al 
WSU,  Leah  Sheppard ,  
conform Science Daily.

Cercetătorii pot doar să 
speculeze cu privire la motivul 
exact pentru care impactul 

somnului asupra stării de spirit 
afectează aspirațiile femeilor, 
și nu pe cele ale bărbaților. 
Oamenii de știință bănuiesc 
că ar putea avea legătură cu 
diferențele de gen în ceea ce 
privește reglarea emoțiilor, 
precum și cu așteptările 
societății; sau o combinație a 
celor două.

Cercetarea neuroștiințifică 
a arătat că femeile tind să 
experimenteze o mai bună 
reactivare emoțională și 
mai puțină reglare a 
emoțiilor decât bărbații. 
Toate acestea pot f i  
i n t e n s i f i c a t e  d e  
stereotipurile culturale, 
conform cărora femeile 
sunt mai emotive. Totodată 
stereotipurile care susțin 
că bărbați i sunt mai 

ambiț ioși decât femeile 
adaugă, probabil, mai multă 
presiune asupra lor „să urce 
pe scara corporatistă”. Astfel, 
o calitate slabă a somnului ar fi 
ma i  pu ț i n  p robab i l  să  
descurajeze bărbații cu privire 
la aspirațiile lor profesionale.

Care este diferența dintre geți și daci?

Un somn de bună calitate face femeile să fie
 mai ambițioase la locul de muncă



1475: Ștefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a 

trimis o scrisoare circulara principilor din Europa anunțându-

le victoria pe care a repurtat-o asupra turcilor la Vaslui (10 

ianuarie).

1627: S-a născut Robert Boyle, 

fizician și chimist irlandez (d. 

1691).

1736: S-a născut Joseph-Louis 

Lagrange ,  matemat ic ian  ș i  

astronom italian (d. 1813).

1759: S-a născut Robert Burns, 

poet scoțian (d. 1796).

1825: S-a născut Ion Bălăceanu, 

politician și memorialist român (d. 

1914).

1874: S-a născut William Somerset Maugham, prozator și 

dramaturg britanic (d. 1965).

1947: A murit Al Capone, cel mai faimos gangster american, 

supranumit „Cicatrice" (Scarface). A dominat crima 

organizată în Chicago din 1925 până în 1931 (n. 1899).

1973: A murit Edward G. Robinson, actor american de 

origine română (n. 1893).

1990: A murit Ava Gardner, actriță americană de film (n. 

1922).

2012: A murit Emil Hossu, actor român (n. 1941).
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07:00 3 ceasuri bune 10:00 
Agrostrategia 11:00 Câştigă 
România! 12:30 Istorii incredibile 
13:00 Oamenii şi legea 14:00 
Telejurnal 15:00 Convieţuiri 16:55 
Mic portret de mari romance 17:00 
Exclusiv în România 18:00 
Shakespeare  ş i  Hathaway:  
detectivi particulari 18:55 Dincolo 
de alb şi negru 20:00 Telejurnal 
21:00 10 zile fără mama 23:00 Soția 
perfectă 00:00 Câştigă România!

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 25 Ianuarie

Din dorinta de a 
o b t i n e  v e n i t u r i  
suplimentare, riscati 
sa neglijati relatiile 
sent imenta le .  Va 
recomandam sa va 
ganditi bine inainte de 
a lua o hotarare 
importanta. 

Este posibil sa 
plecati intr-o calatorie 
n e p r e v a z u t a .  Va  
recomandam sa nu 
ezitati. Profitati de 
a c e s t  m o m e n t  
favorabil! Puteti avea 
succes atat pe plan 
social, cat si material.

Sunt sanse sa se 
produca evenimente 
neasteptate. Dorinta 
d e  a f i r m a r e  s i  
activitatea intelectuala 
intensa va conduc 
sp re  succes .  Va  
recomandam sa va 
ascultati intuitia.

Avet i  sanse sa 
ob t i ne t i  r ezu l t a te  
d e o s e b i t e  i n t r - o  
calatorie de afaceri. Va 
sfatuim evitati discutiile 
aprinse. Dupa-amiaza 
reusiti sa faceti rost de 
bani pentru a continua 
o lucrare in casa.

Este posibil sa 
aveti probleme in 
relatiile sentimentale 
si pe plan financiar. 
Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
nu va grabiti. Va puteti 
baza pe sfaturile 
prietenilor apropiati.

Dimineata survin 
s c h i m b a r i  
neprevazute, care va 
dau peste cap toate 
planurile. S-ar putea 
sa aflati ca trebuie sa 
plecati intr-o delegatie, 
spre nemultumirea 
partenerului de viata. 

Incepeti ziua cu 
entuziasm si multa 
ambitie. Va sfatuim sa 
evitati discutiile in 
contradictoriu. Nu 
f a c e t i  n i c i  o  
promisiune daca nu 
sunteti sigur ca va 
puteti tine de cuvant!

S-ar putea ca un 
p r i e t e n  s a  v a  
reproseze ca nu va 
platiti datoriile la timp. 
Va sfatuim sa va 
pastrati calmul si sa 
v a  s t a b i l i t i  c l a r  
prioritatile. Nu refuzati 
ajutorul unei rude!

Va faceti remarcat 
i n  s o c i e t a t e  s i  
colaborati bine cu cei 
din jur. Dorinta de 
afirmare si vointa va 
a ju ta incheiat i  o  
afacere profitabila. Nu 
fiti prea critic cu 
partenerul de viata.

Incepeti ziua plin de 
i n s p i r a t i e .  V a  
recomandam sa o  
f o l o s i t i  p e  p l a n  
profesional. Relatiile 
sentimentale pot fi 
foarte bune daca nu îi 
f a c e t i  r e p r o s u r i  
nejustificate persoanei 
iubite. 

Dimineata sunteti 
irascibil si s-ar putea 
sa va purtati nedelicat 
cu persoana iubita. 
Va sfatuim sa va 
controlati. Folositi-va 
potentialul intelectual, 
care este la cote 
maxime astazi!

Entuziasmul  pe 
care i l  aratat i  la  
servic iu va poate 
atrage invidia unui 
coleg. S-ar putea sa 
a v e t i  d i s c u t i i  c u  
partenerul de viata, 
pentru ca acordati prea 
multa atentie carierei. 

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 Batem palma? 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 
Survivor România 23:30 Ştirile 
Pro Tv 00:00 Nevastă de 
împrumut 02:15 Lecţii de viaţă 
03:00 Vorbeşte lumea 05:00 
Batem palma?

0 6 : 0 0  O b s e r v a t o r  -  
Sport/Meteo 08:00 Neatza cu 
Răzvan şi Dani 14:00 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Nu te 
supăra, frate! 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 America 
Express – Drumul Aurului 00:00 
Observator – Sport 00:30 
Golden Boy – Dragoste rebela 
01:30 Dragoste de tată 04:00 Nu 
te supăra, frate!

07:00 Aripi frante 09:00 Știrile 
Kanal D 10:00 Casa iubirii 12:00 
Știrile Kanal D 13:00 În căutarea 
a d e v ă r u l u i  1 5 : 0 0  J o c u l  
cuvintelor cu Dan Negru 16:30 
Casa iubirii 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Totul pentru familia mea 
22:30 Jocul cuvintelor cu Dan 
Negru 00:00 Știrile Kanal D 
01:00 Casa iubirii 04:30 Pastila 
de râs

07:00 Starea naţiei 08:00 
Focus 09:30 Exclusiv VIP 
13:00 Doar pentru iubire 14:00 
Focus 15:30 Exclusiv VIP 
17:30 Flash monden 18:00 
Focus 18 19:15 Primii castiga - 
quiz show 20:00 Arunc-o pe 
mama din tren 22:00 Starea 
naţiei 23:00 Focus 00:00 
Exclusiv VIP 02:00 Răpirea 
fecioarelor 04:00 Focus

08:15 Misterele pețitoarei - 
O logodnă criminală 10:00 La 
bloc 12:15 Ace Ventura: Un 
nebun în Africa 14:00 Cupa 
Gilbert 16:00 Moromeții 2 
18:15 La bloc 20:30 Asalt in 
Manhattan 22:30 Becky 
00:15 Asalt in Manhattan 
02:15 La Maruţă 04:00 La 
bloc 06:00 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Ferma 09:00 Dr. Quinn 10:00 
Documentar 360° Geo  11:00 
Magazin Deutsche Welle 11:30 
Prietenii de la radio 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Ediţie limitată 14:30 Documentar 360° 
Geo 15:30 Teleșcoala 16:30 
România…în bucate 17:00 In direct cu 
viaţa 18:00 Ora de ştiri 19:05 Dr. 
Quinn 20:00 Hector în căutarea 
fericirii 22:00 Familia Borgia 23:00 
Povestea vinde 00:00 In direct cu viaţa

07:30 Pasărea Phoenix 09:15 
Un cal de vis 11:05 Furtună, 
peripeții și... dragoste 12:50 Jaful 
secolului 14:40 Brooklyn 16:25 
Triplu X: Întoarcerea lui Xander 
Cage 18:05 Aici mă vei găsi 20:00 
Mama răzbunării 21:25 Asasin 
American 23:10 Sanctum 00:55 
Rețeaua cubaneză 03:00 "O" de 
la Othello 04:30 Maestrul bețiv 2 
06:10 O petrecere de neuitat
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
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Mirel Rădoi (41 de ani) a 
semnat cu Al-Tai, formația din 
prima ligă a Arabiei Saudite, și 
a dezvăluit motivele pentru 
care a ales să facă acest pas.

Fostul selecționer a evoluat 
în campionatul unde acum o 
face și Cristiano Ronaldo, 
când a fost legitimat la Al-Hilal, 
între 2009 și 2011.

"O nouă aventură, dar nu 
era o surpriză pentru că de luni 
de zile am tot avut contacte, 
chiar și înainte de perioada 
echipei naționale mari, după 
ce am avut acel mandat la 
naționala de tineret. După 
aceea, chiar și când am fost la 
Universitatea Craiova.

Dar în momentul în care 
sunt angrenat într-un proiect, 
merg până la capăt dacă mi-
am dat cuvântul, dat cel puțin 
până când simt că nu mai pot 
să aduc un plus. Au existat mai 
multe contacte în această 
perioadă, nu am vrut imediat 
să mă duc la prima ofertă după 
despărțirea de Craiova, pentru 
că lucrurile nu erau clare nici 
pentru mine, trebuia să 
reflectez puțin asupra a ceea 

ce s-a întâmplat la Craiova, ce 
am făcut bine, ce am făcut rău.

Numai bine au venit și 
sărbătorile de iarnă, am putut 
să stau mai mult cu familia și 
să încerc să aleg următoarele 
destinații. Negocierile nu au 
durat foarte mult, pentru că mi-
a plăcut proiectul.

În momentul în care am fost 
sunat și am avut o discuție prin 
v i d e o c o n f e r i n ț ă  c u  
președintele, în 7, 8, 10 minute 
maximum s-a terminat totul, 
pentru că le-am spus ce îmi 
doresc eu de la o echipă. Dar 
în mare, ideile au fost cam la 
fel. Și a fost o chestiune ușor 
de pus la punct", a spus Mirel 

Rădoi la revenirea în țară.
Fostu l  se lecț ioner  a l  

României  a semnat un 
contract valabil un an și 
jumătate cu noua echipă, unde 
va avea un salariu de 1,2 
milioane de dolari pe an, scrie 
Fanatik.

La Al-Tai, Mirel Rădoi va 
lucra cu același staff pe care l-
a avut şi la Universitatea 
Craiova: Mihai Ianovschi, 
Vergil Andronache, Robert 

Tufişi şi Horaţiu Baciu, mai 
scrie sursa citată.

Aceasta  va  f i  p r ima 
experienţă în străinătate a lui 
Mirel Rădoi ca antrenor. El a 
mai pregătit până acum 
FCSB-ul, naționala U21 a 
României, naționala mare a 
României și Universitatea 
Craiova.

Mirel Rădoi nu este fi primul 
antrenor român care o va 
pregăti pe Al Tai. Alți cinci 
tehnicieni au fost înaintea sa la 
cârma formației din Arabia 
S a u d i t ă :  L i ț ă  D u m i t r u  
( i a n u a r i e - m a i  2 0 0 0 ) ,  
Alexandru Moldovan (iulie 
2002-ianuarie 2003), Doru 
Isac (iunie 2012-mai 2013), 
Liviu Ciobotariu (decembrie 
2017-septembrie 2018) și 
Claudiu Niculescu (iunie 2019-
octomrie 2019)

Fostu l  se lecț ioner  a l  
României a semnat contractul 
cu saudiții și este gata de 
duelurile cu românii de la Al-
Raed și cu Al Nassr-ul lui 
Cristiano Ronaldo.

Informația a fost făcută 
publică pe rețelele sociale 
chiar de către clubul din Arabia 
Saudită.

Mirel Rădoi a fost adus 
p e n t r u  a - l  î n l o c u i  p e  
portughezul Pepa. Lusitanul 
se afla la cârma formației din 
iulie 2022, însă forma foarte 
slabă din ultimele runde - o 
victorie și patru înfrângeri - i-a 
determinat pe conducători să-l 
înlocuiască.

Va fi prima dată când Mirel 
Rădoi va antrena în afara 
României, după experiențele 
de la FCSB, U21, naționala de 
senior i  ș i  Universi tatea 
Craiova.

Gică  Hag i  
(57 de ani) a dat 
cărțile pe față și 
a lămurit de ce 
Farul Constanța 
s-a despărțit în 
această iarnă 
de Gabriel Torje, 
asta după ce 
f o t b a l i s t u l  
s e m n a s e  c u  
"Marinarii" în 
vară.

"Regele" spune că plecarea jucătorului a fost făcută din 
cauza concurenței existente pentru posturile din atac la trupa 
de pe malul mării, dar și datorită ofertei superioare din punct 
de vedere financiar venită din Turcia.

"Torje a plecat în Turcia, i-am făcut un bine. Câștigă mai 
bine acolo, mai mulți bani. Am crezut că avem jucători mai 
buni pe post. Ce trebuia, să îl dau pe Louis Munteanu?

A dat randament mai bun. Asta nu înseamnă că 
Gabi...(n.r. nu e bun). El a jucat la noi, și-a revenit. Acum 
câștigă bani buni", a spus Gică Hagi la conferința de presă de 
după partida cu CFR Cluj.

Fotbalistul plecat de la Farul a semnat în liga secundă din 
Turcia, cu Genclerbirligi, acolo unde are evoluții foarte bune.

Românul a marcat un gol pentru Turci, sâmbătă, în 
victoria de pe teren propriu contra celor de la Boluspor, scor 
5-1 (3-0), într-un joc din etapa a 21-a.

Banderola de căpitan i-a purtat noroc lui Gabriel Torje, 
care a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, dar și 
echipei Genclerbirligi, care a bifat doar a doua victorie din 
acest campionat, în 20 de jocuri disputate.

Fotbalistul român a punctat în minutul 34, cu un șut de la 
11 metri, pe jos, printre fundașii adverși. Apoi a contribuit 
decisiv la golul trei, marcat de Demir. Acesta a pasat 
inteligent pe culoar, Demir a pătruns, a profitat și de o 
respingere nefericită a portarului, mingea a rămas la el și a 
punctat în poarta goală.

Pentru Gabriel Torje este a doua partidă în tricoul celor de 
la Genclerbirligi și a doua reușită. În urma acestei victorii, 
șansele lui Gencler de a se salva de la retrogradare au 
crescut considerabil. 

Echipa rămâne pe ultima poziție, cu 10 puncte adunate în 
20 de jocuri, dar distanța până la un loc sigur - locul 15, a 
scăzut la doar opt puncte. 

Încrederea celor de la Gencler a atins cote înalte după 
acest succes, venit împotriva unei formații, Boluspor, care se 
află în lupta pentru promovarea în Super Lig.

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 2023 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.

Gică Hagi rupe tăcerea după
 plecarea lui Gabi Torje de la 

Farul Constanța

Ant renoru l  Rap idu lu i ,  
Adrian Mutu (43 de ani), a 
anunțat încă din decembrie 
2022 că Damien Dussaut, 
Jakub Vojtus și Younes Bnou 
Marzouk au fost trecuți pe “linie 
moartă” și trebuie să-și 
găsească alte echipe.

Unul dintre acești jucători a 
ajuns la un acord cu o echipă 
din Liga 2. Este vorba despre 
atacantul slovac Jakub Vojtus 
(29 de ani).

Vojtus s-a înțeles cu Poli 
Iași, ocupanta locului doi în 
Liga a 2-a. Jakub Vojtus va 
semna un contract până în vară 
cu Poli Iași, cu opțiune de 
prelungire pentru un an, dacă 
echipa va promova în Liga 1.

Liga a 2-a se reia pe 25 
februarie, în direct pe Digi 
Sport. CSA Steaua are un 
avans de două puncte față de 
Poli Iași și Oțelul Galați, în 
fruntea ierarhiei.

La finalul anului 2022, presa 
locală a scris că Poli Iași se 
c o n f r u n t ă  c u  p r o b l e m e  

financiare.
Jakub Vojtus a venit la 

Rapid în ianuarie 2022. În Liga 
1, atacantul are 59 de apariţii, 
13 goluri şi opt pase decisive.

Format la juniorii lui Zilina 
(Slovacia), Internazionale 
Milano (Italia) şi Chievo Verona 
(Italia), Vojtus a jucat la seniori 
la NK Zagreb (Croaţia), Chievo, 
O lhanense (Por tuga l ia ) ,  
Spartak Trnava (Slovacia), 
Universitatea Cluj-Napoca, 
Miedz Legnica (Polonia), GKS 
Tychy (Polonia), Academica 

C l i n c e n i ,  C F R  C l u j  ş i  
Mezokovesd (Ungaria).

Fost internaţional de juniori 
şi tineret slovac, atacantul are 
49 de goluri şi 17 pase decisive 
în cele 268 de partide oficiale în 
care a evoluat, 143 dintre 
acestea fi ind în primele 
eşa loane  d in  Român ia ,  
Slovacia, Ungaria, Croaţia şi 
Portugalia.

250.000 de euro este cota 
de piață a lui Jakub Vojtus, 
potrivit site-ului de specialitate 
Transfermarkt.

Mirel Rădoi dă cărțile pe față după ce 
a semnat cu Al-Tai

Prima plecare de la Rapid în 2023!
 Atacantul semnează cu o echipă din Liga a 2-a
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