
Radarele ascunse și neinscripționate vor fi interzise 
prin lege. Proiectul de lege care reglementează modul în 
care sunt utilizate radarele poliției a fost votat într-o nouă 
formă de Parlament, după ce Curtea Constituțională a 

admis cererile președintelui Iohannis și a cerut 
modificarea textului. Principala modificare este 
eliminarea obligației de a avertiza prin panouri prezența 
radarelor.

Potrivit noii forme a legii adoptate de Parlament, 
radarul de tip pistol va fi utilizat doar la o distanță maximă 
de 10 metri de autovehiculele poliției rutiere fără însă ca 
acest lucru să fie semnalizat cu panouri. La 

reexaminarea legii de către Parlament, din proiect a fost 
eliminată acum prevederea prin care orice tip de radar ar 
fi trebuit presemnalizat prin panouri de atenționare.

(Continuare  în  pagina  2)
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Pentru cetățenii cu venituri 
mici și pentru IMM-uri, această 
p e r i o a d ă  î n s e a m n ă  o  
întoarcere în comunism în ce 
p r i v e ș t e  c o n s u m u l  d e  
electricitate și gaze. Dacă în 
“iepoca de aur” se lua lumina 
câteva ore pe zi, în capitalismul 
nostru de cumetrie e pe cale să 
fie luată definitiv, iar cetățenii să 
revină la lampa cu gaz, pe când 
IMM-urile vor trebui să pună 
lacătul pe ușă. Și asta din cauza 
creșterii aberante a prețurilor la 
energie.

(Continuare  în  pagina  2)
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Elevii 
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 definitiv în beznă?
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2 EVENIMENT - ACTUALITATE

R o m â n i i  a u  l a  
dispoziție, începând de 
la jumătatea lunii mai a 
acestui an, un nou 
instrument care îi va 
ajuta să colecteze 
selectiv deșeurile: este 
vorba despreHarta 
Reciclării, platforma 
i n t e r a c t i v ă  c a r e  
permite identificarea și 
localizarea punctelor 
de colectare selectivă a 
deșeurilor reciclabile 
din România. Totodată, 
H a r t a ,  p r i n  
componenta sa de 
e d u c a ț i e , p u n e  l a  
dispoziție informații și 
t u t o r i a l e  d e s p r e  
modalitatea corectă de 
colectare separată și 
tipurile de materiale ce pot fi sortate pentru reciclare. 

Platforma Harta Reciclării este un proiect al Asociației 
ViitorPlus, dezvoltat în parteneriat cu compania Coca-Cola 
HBC România, el fiind inclus în campania de educație pentru 
colectare selectivă După Noi, strângem tot noi. Totodată, 
Harta Reciclării beneficiază de susținerea Ministerului 
Mediului și are o componentă educativă și în afara mediului 
virtual, finanțată prin fonduri europene, în cadrul proiectului 
“No planet B”.

Harta Reciclării este accesibilă atât de pe dispozitive 
mobile (smartphones și tablete), cât și pe laptopuri și desktop-
uri. Această aplicație web-based – accesibilă la adresa 
www.hartareciclarii.ro - permite utilizatorilor să localizeze 
punctele unde pot duce deșeurile reciclabile colectate separat, 
dar include și o componentă interactivă, de user generated 
content, oferindu-le utilizatorilor posibilitatea să contribuie la 
baza de date a hărții prin adăugarea de noi puncte de colectare 
selectivă – dacă acestea nu există deja, sau prin revizuirea 
celor deja existente, dacă descrierea lor nu este conformă cu 
realitatea. 

Obiectivul principal al Hărții Reciclăriieste acela de a facilita 
procesul de colectare și reciclare a deșeurilor la nivel național. 

Pe lângă harta propriu-zisă, această platformă include și o 
componentă educațională, prin furnizarea de informații despre 
cum se face corect colectarea separată, ce tipuri de materiale 
pot fi reciclate sau cum putem să reducem și să reutilizăm 
materialele.

Pentru lansarea Hărții Reciclării, au fost consultate 
autoritățile publice, dar și operatorii privați ce dețin puncte de 
colectare selectivă – rezultatul însemnând centralizarea unei 
baze de date cu aproape 7.000 de puncte de colectare 
selectivă din toata țara: pubele stradale, magazine, benzinării, 
centre de colectare etc. Aceste informații vor fi completate și în 
viitor cu noi puncte de colectare puse la dispoziția populației de 
către autorități sau companii și validate, corectate sau 
completate de cetățenii care utilizează platforma, conform cu 
ceea ce vor găsi efectiv în teren.

Har ta  Rec ic lă r i i a  fos t  inc lusă  în  campan ia  
educaționalăDupă Noi, strângem tot noi,  lansată de Coca-
Cola HBC România în 2018. Anul trecut, programul a ajuns la 
câteva milioane de persoane, prin participarea la evenimente 
culturale, festivaluri și conferințe în toată țara, dar și printr-o 
campanie de comunicare întinsă pe durata a șase luni.

(urmare  din  pagina  1)
Președintele Iohannis a sesizat CCR 

privind o serie de neclarități în textul de lege, 
precum și necorelarea cu noile prevederi 
privind achitarea, din 2019, a amenzii la 
jumătate în termen de 15 zile sau faptul că 
măsurile nu conduc la creșterea siguranței pe 
drumurile publice, cum propuneau autorii legii. 
Curtea Constituțională a admis o parte din 
sesizarea șefului statului și a declarat proiectul 
neconstituțional.

”Dispozitivele mobile, de tip pistol, 
destinate măsurării vitezei se utilizează la o 
distanță maximă de 10 metri de autovehiculele 
care prezintă înscrisurile și însemnele 
distinctive ale poliției rutiere. Se interzice 

utilizarea dispozitivelor de măsurare a vitezei 
din autovehicule care nu prezintă înscrisurile 
și însemnele distinctive, de către polițiști care 
nu poartă uniforme,cu înscrisuri și însemne 
distinctive conform alin. (l) şi care nu sunt 
amplasate în locuri vizibile”, stabilește 
proiectul adoptat de Parlament.

Proiectul nu a fost susținut de Poliție și MAI, 
cele două instituții susținând că îi este 
îngrădită posibilitate de surprinde în trafic pe 
cei care înalcă legea. Proiectul în forma 
adoptată va fi transmis spre promulgare 
președintelui Iohannis, care poate retrimite, la 
rândul său, în Parlament, proiectul, cu noi 
observații.

Claudiu DUMITRACHE

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri 
periculoase.  Telefon de contact: 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

E oficial! Poliția rutieră nu mai are voie
 să stea la până

Capitalismul de cumetrie ne bagă
 definitiv în beznă?

(urmare  din  pagina  1)
Liberalizarea prețurilor la 

gaze și energie a avut un 
impact devastatator, mai 
ales asupra consumatorilor 
casnici și a IMM-urilor, în 
condițiile în care statul nu 
poate sau nu vrea să 
intervină prin ANRE și 
Consiliul Concurenței. Iar la 
această pasivitate vinovată 
se adaugă inadecvarea 
legislativă.

În acest sens e clar, 
pentru orice om de bună 
credință, că reglementarea 
care obligă populația și IMM-
ur i le  să p lă tească ș i  
certificatele verzi ale marilor 
consumatori e una din 
cauzele creșterii prețului la 
energie. Pentru că este 
vorba de 75 de milioane de 
euro pe an.

G a f e l e  l e g i s l a t i v e ,  
cauzate de ignoranță sau 
interese, le permit celor care 
gestionează energia să-și 
facă de cap și să nu respecte 
contractele de privatizare, 
mai ales în ce privește 
investițiile în infrastructura 
de transport și distribuție. 
Așa se face că exploatează 
la sânge infrastructura 
moștenită de la comuniști, 
ceea ce generează pierderi 
mari, suportate tot de 
c o n s u m a t o r i  ș i  d e s e  
întreruperi de current în 
diferite zone.

S o m n u l  a d â n c  a l  

autorităților de reglementare 
le permite unora dintre 
furnizori să aplice o politică 
d e  c a r t e l ,  c o m p l e t  
defavorabilă consumatorului 
final. Dacă ar exista o 
concurență reală între 
furnizori, prețurile ar trebui 
să fie mai mici, în mod 
obiectiv.

La asta se adaugă modul 
în care se formează prețul 
energiei și  gazului în 
România. Astfel, prețul 
c o n ț i n e  t r a n s p o r t u l ,  
distribuția, certificatele verzi, 
înmagazinarea, accize și 
altele. Așa se face că la 
curentul electric, marfa 
propriu zisă reprezintă 50% 
din preț, iar la gaze doar 
40%.

De remarcat că între 1 și 
5% din prețul f inal î l  
reprezintă comisionul pe 
care îl primesc agenții care 
încheie contractele. Și în 
a c e s t  s e c t o r  e x i s t ă  
reglementări defavorabile 
consumatorului final. Ele 
lasă câmp de manevră astfel 
că unii traderi pot denunța 
u n i l a t e r a l  c o n t r a c t u l ,  
preferând să plătească 
p e n a l i z ă r i  p e n t r u  c ă  
avantajele sunt cu mult mai 
mari.

Și în timp ce furnizorii 
prosperă, mărturie stând 
sediile luxoase și salariile 
babane, consumatorii finali, 
mai ales cei casnici și IMM-

urile, dau din colț în colț când 
vin facturile și nu e departe 
ziua în care vor fi nevoiți să 
se debranșeze. Și atunci să 
vedem ce vor face furnizorii 
și statul când vor constata că 
au murit sau au înțărcat 
vacile de muls.

Și, apropo de stat, 
reprezentanții lui anunțau în 
decembrie 2018 că prețul la 
curent va fi plafonat trei ani, 
după 1 martie 2019. Numai 
că între timp l-au scumpit 
cumulat, să usture cât mai 
tare la buzunare, și să umple 
cât mai mult conturile 
furnizorilor și distirbuitorilor 
și vistieria statului.

Dacă poli t icieni i  ( în 
special cei de la putere) vor 
închide în continuare ochii și 
nu-și vor destupa urechile 
pentru a vede și auzi 
realitatea și semnalele 
venite din viața reală, nu e 
departe vremea când cea 
mai rentabilă investiție din 
România va fi fabricarea 
lămpilor cu gaz. 

Spre marea și veșnica lor 
rușine!

P.S. Guvernanții ar putea 
primi nota de plată pentru 
greșelile grave din domeniul 
energiei la viitoarele alegeri. 
Pentru că între timp toate 
prețurile vor exploda și 
bruma de măriri de salarii și 
pensii se va topi în acidul 
necruțător al inflației.

C.R.

În perioada 18 - 21 mai 2019, Primăria 
Municipiului, Consiliul Local și Direcția pentru 
Cultură, Educație, Creație și Sport Roșiorii de 
Vede organizează cea de a XIX-a ediție a 
sărbătorii locale „Zilele Municipiului”.

Pe parcursul celor patru zile, organizatorii 
au pregătit o serie de evenimente. 

Printre acestea se numără  concursuri de 
lectură, tenis de câmp, fotbal, șah, rummy și 
table.

Va avea loc, cu această ocazie, premierea 
elevilor și profesorilor îndrumători participanți 
la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. 

Din program fac parte și lansări de carte, o 

expoziție de artă, precum și festivalul-concurs 
zonal „Roșiori Dance&Voice”, aflat la a treia 
ediție.

Vor concerta pe scena amenajată în 
centrul municipiului Alina Eremia, Loredana 
Streche, Ionică Moroșanu, Trupa Euroton, 
Andrei Hamza și „Călușarii”.

Pe web site-ul oficial al Primăriei 
Municipiului Roșiorii de Vede se află postat 
Regulamentul de organizare și desfășurare a 
sărbătorii locale „Zilele Municipiului Roșiorii 
de Vede”.

Cornelia RĂDULESCU

Roșiorii de Vede:

„Zilele Municipiului”, ediția a XIX-a

S-a lansat Harta Reciclării
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Mai multe organizații civice ale comunităților 
din Diaspora i-au adresat, miercuri, o scrisoare 
deschisă președintelui Klaus Iohannis, prin 
care îi transmit acestuia o serie de nemulțumiri 
legate de reprezentarea românilor din 
străinătate în Parlament, de îngrădirea 
dreptului lor la vot prin diferite mijloace și, în 
acest context, îi cer să sesizeze Curtea 
Constituțională.

Semnatarii scrisorii consideră că românii 
care trăiesc în străinătate au fost împiedicați să 
își exercite dreptul la vot, la cele mai recente 
alegeri parlamentare, prin ”obstacole fizice, 
informaționale și mai ales legale”. De 
asemenea, ei consideră că Diaspora nu este 
reprezentată de un număr just de parlamentari 
în Parlamentul de la București.

Aceștia își explică și demersurile făcute 
până acum: o solicitare la instituția Avocatului 
Poporului, urmată de 83 de cereri conexe 
trimise din România, Franța, Germania, 
Elveția, Italia, Canada, Emiratele Arabe Unite, 
Marea Britanie și Irlanda.

Instituția condusă de Victor Ciorbea a 
respins însă sesizarea, cu argumente ce 

dovedesc, în opinia reprezentanților acestor 
organizații, ”o înțelegere eronată a principiilor 
statului de drept”.

Spre exemplu, spun ei, în răspunsul 
instituției Avocatului Poporului se afirmă în mod 
repetat că „legiuitorul poate alege orice soluție 
dorește, deși legiuitorul se supune Constituției 
și are libertatea de a legifera numai în acest 
cadru”.

Și în ceea ce privește argumentele bazate 
pe date numerice și pe calcule matematice 
transmise Avocatului Poporului, ”răspunsul a 
fost evaziv și lipsit de relevanță în speță”, se 
arată în scrisoarea deschisă.

Unii români cred că alegerile locale sunt cele mai 
importante, pentru că acolo comunitățile locale își aleg 
primarii și consilierii județeni care să aibă grijă de comunitățile 
lor. Alți români consideră că alegerile parlamentare sunt cele 
mai importante, pentru că în urma lor se vede cine este la 
putere și cine este în opoziție. Mai sunt români care consideră 
alegerile prezidențiale cele mai importante, pentru că în urma 
lor se hotărăște cine stă la Cotroceni și de fapt în fruntea 
țării.Sunt însă și unii care consideră alegerile 
europarlamentare cele mai importante, fiindcă acestea 
desemnează 33 de europarlamentari, care vor deveni 
navetiști la Bruxelles și Strasbourg, unde vor elabora 
împreună cu ceilalți europarlamentari legile după care să se 
conducă fiecare țară din Uniunea Europeană.

Dar până să ajungă europarlamentari, candidații trec prin 
furcile caudine ale nominalizării pe listele de partid, apoi trec 
prin campania electorală, unde de multe ori trebuie să spună 
și de ce vor să meargă în Parlamentul European, nu numai să 
își atace adversarii politici, apoi trebuie să fie aleși. 
Campaniile electorale înseamnă tevatură mare, bani, risipă 
de energii, mitinguri electorale prin fel și fel de localități, unde 
piciorușul candidaților nu a călcat niciodată. Dar și dacă 
reușesc să fie aleși în clubul select al Parlamentului 
European, românașii nostri au fel și fel de avantaje; în afară 
de o indemnizație de peste 10.000 de euro, și tot atâția bani 
pentru reprezentare, pentru secretare, birouri de 
europarlamentar, mai au toate călătoriile decontate, și faptul 
că văd lumea pe banii și pe spatele altora. Ar trebui 
europarlamentarii să cunoască legislație europeană, și chiar 
și legislație națională, ar trebui să facă ceva și pentru țara de 
proveniență, ar trebui să manifeste interernațional în 
momentul în care s-au așezat la masă cu cei mai bogați, și ar 
trebui să tragă un pic spuza și pe turta lor, să întreprindă atât 
în Parlamentul European cât și în țară fel și fel de diligențe 
pentru atragerea fondurilor europene și pentru cei de acasă. 
În schimb unii dintre ei se rătăcesc prin aeroporturi, pe 
holurile Parlamentului European, dar au grijă să deconteze 
lunar la partidul care i-a promovat o parte din indemnizația 
proprie, drept semn de mulțumire că au fost puși pe listă și 
susținuți să fie aleși; metehne balcanice, de a da birul către 
jupânii mai mari din partid. Încetul cu încetul 
europarlamentarii nostri învață meseria de eurodeputat, ba 
chiar o îndrăgesc și și-ar mai dori un mandat, că tare bine este 
să viețuiești printre elitele europene.

Ioan DUMITRESCU

Peste 50% din 
europeni cred că 
e x i s t ă  
posibilitatea ca 
U n i u n e a  
Europeană să se 
prăbușească pe 
parcursul unei 
g e n e r a ț i i ,  î n  
ciuda susținerii 
puternice pe care 
o arată față de 
aceasta, potrivit The Guardian.

Potrivit studiului, comandat de un grup de experți din 
cadrul Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), 
58% din francezi, de exemplu, cred că este "probabil" sau 
"destul de probabil" ca UE să se destrame în 20 de ani.

În Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Republica 
Slovacă, România, Grecia, Republica Cehă și Polonia, 
majoritatea oamenilor chestionați cred că dezintegrarea 
Uniunii Europene este o "posibilitatea reală", în următorii 10-
20 de ani.

Românii sunt printre cei mai pesimiști. În jur de 58% dintre 
români cred că UE nu va mai exista.

Din cele 14 țări incluse în studiul condus de YouGov, doar 
în Suedia (44%), Danemarca (41%) și Spania (40%) 
procentul celor care cred că UE se apropie de dezintegrare a 
fost sub 50%. De asemenea, în jur de o treime dintre votanții 
francezi și cei polonezi cred că un război este posibil.

Europenii și-au exprimat îngrijorarea și în legătură cu 
nivelul prosperității. Chestionarele au arătat că doar o treime 
din cetățenii Germaniei și un sfert din cetățenii Italiei rămân 
cu bani la sfârșitul lunii pentru cheltuieli discreționare.

De asemenea, trei sferturi din votanții europeni cred că 
politica este fracturată, la nivel național, european sau 
ambele, potrivit Hotnews.

Alegerile europarlamentare

Românii și ceilalți europeni
 se așteaptă la destrămarea 

UE în 20 de ani

M i n i s t r u l  E d u c a ţ i e i ,  
Ecaterina Andronescu, are 
parte de critici şi din interiorul 
PSD, după gafa uriaşă de a fi 
încercat să schimbe, în ultima 
clipă, calendarul înscrierii în 
licee. Camelia Gavrilă, șefa 
departamentului de educație 
din PSD, a declarat că 
d e m e r s u l  m i n i s t r u l u i  
Educaţiei nu poate fi asumat 
poltic de partid pentru că 
Andronescu nu a anunţat pe 
nimeni.

"Încercarea Ecaterinei 
Andronescu de a schimba 
data examenelor cu două zile 
înainte ca elevii să le susțină a 
creat “o derută profundă, care 
a fost corectată in extremis”, a 
declarat, pentru Edupedu.ro, 
unul dintre principalii opozanți 
al lui Andronescu în partid, 
Camelia Gavrilă. 

“Este regretabil că a 
existat această confuzie și 
de r i vă  în  l egă tu ră  cu  
încercarea de a schimba un 
calendar. Lucrurile acestea se 
fac, de obicei, la început de an 
școlar, când începe un ciclu al 
tuturor activităților, fie că 
vorbim de elevi sau despre 
profesori", a mai afirmat 
Gavrilă.

Întrebată dacă uriaşul 
scandal a afectat PSD în 
perspectiva alegerilor, Gavrilă 
a afimat că în partid s-a 
discutat ideea Ecaterinei 
Andronescu, dar "în niciun 
caz nu a fost la acest moment 
asumat politic întru totul ceea 
ce s-a propus. Viziunea 
respectivă este lansată de 
doamna ministru și echipa 
respectivă, e un document de 
lucru pe care îl văd mai 

degrabă ca o ridicare de 
probleme și cu posibile soluții, 
care pot face obiectul unei 
dezbateri, dar care nicicum nu 
a fost asumată la nivel politic 
de PSD”.

Pe 13 mai, Ecaterina 
Andronescu a semnat două 
ordine, unul prin care amâna 
examenele de aptitudini și de 
limbă pe care elevii de clasa a 
VIII-a le-au început pe 15 mai, 
iar altul prin care amâna 
tipărirea broșurilor cu numărul 
de locuri și de clase din licee și 
școli profesionale.

Î n  u r m a  r e a c ț i i l o r  
vehemente ale sindicatelor, 
asociațiilor de părinți și a 
propriului partid, Andronescu 
a blocat cele două ordine, fără 
să ofere vreo explicaţie sau 
vreo scuză pentru haosul 
creat.

Preşedintele PNL Ludovic Orban acuză 
liderii PSD-ALDE că îndeamnă românii să nu 
voteze la referendum, amintind şi de ordonanţa 
de urgenţă propusă de AEP, care în cele nu a 
fost adoptată de Guvern în acea formă, dar 
care conţinea prevederi care să împiedice 
românii să îşi exercite dreptul de vot.

„Infractorii din jurul lui 
Dragnea sunt speriaţi de 
referendumul in i ţ iat  de 
preşedinte ca dracu de tămâie 
ş i  încearcă pr in  toa te  
mij loacele posibi le să-i  
împiedice pe români să vină la 
vot şi să voteze “DA” la acest 
referendum. Atât Tăriceanu, 
cât şi Fifor, preşedintele 
Consiliului Naţional al PSD, cât şi Şerban 
Nicolae, cât şi alţi lideri, îndeamnă românii să 
nu voteze la referendum. Au încercat să 
introducă în OUG prevederi care să împiedice 
românii să îşi exercite dreptul de vot la 
referendum. Au încercat să mărească numărul 
de cetăţeni români aflaţi pe listele electorale 
permanente pentru a mări numărul de votanţi 

necesari pentru atingerea pragului la 
referendum. Sigur că nu au reuşit până acum, 
dar atragem atenţia cetăţenilor români că este 
fundamental să vină la vot, este fundamental să 
voteze atât în alegerile pentru Parlamentul 
European, cât şi la referendum”, a afirmat 
Ludovic Orban, miercuri, la Târgovişte, potrivit 

unui comunicat de presă al 
PNL remis MEDIAFAX.

Liderul PNL a adăugat că 
referendumul pe justiţie este 
unul vital, iar românii nu 
trebuie să se lase păcăliţi de 
Liviu Dragnea şi „infractorii” 
din jurul acestuia. El a mai 
precizat că în cazul în care 
referendumul nu adună 

cvorumul necesar atunci apare un risc major 
„ca oricine face politică în România să 
înţeleagă că este voie la furat în România”.

Preşedintele liberal a mai spus că sondajele 
realizate de partid au indicat că foarte mulţi 
români consideră că este o ameninţare 
corupţia la adresa societăţii şi a dezvoltării 
economice a ţării.

Scrisoare deschisă adresată 
președintelui Iohannis de mai multe organizații 

ale românilor din Diaspora, care îi cer să sesizeze CCR

PSD se distanţează de Ecaterina Andronescu, 
după gafa uriaşă cu admiterea în licee

Orban: Tăriceanu, Fifor, Şerban Nicolae şi alţi lideri 
îndeamnă românii să nu voteze la referendum



Elevii din Alexandria învață 
să recicleze. Ploaia nu a putut 
să îi oprească pe elevii din 
Alexandria în campania 
”campionii reciclării”.

Elevii din unitățile de 
învățământ primar și gimnazial 
din municipiul Alexandria 
adună deșeuri în cadrul 
c o m p e t i ț i e i  ” C a m p i o n i i  
reciclării”, concurs organizat 
de municipalitate, cu scopul de 
conştientizare a elevilor cu 
privire la importanţa colectării 
selective a deşeurilor, dar şi de 
creştere a gradulu i  de 
colectare selectivă la sursă a 
materialelor reciclabile.

Competiția se desfășoară 
în perioada aprilie-iunie 2019, 
etapizat, pentru grupuri 
reprezentative de deșeuri 
reciclabile. Astfel, în cursul 
acestei luni, echipele înscrise 
în  concurs  vor  rec ic la  
hârtie/carton, iar în luna mai, 
vor fi colectate deșeuri de 
plastic/aluminiu și deșeuri 
electronice și electrice.

Pentru fiecare kilogram de 
deșeuri de hârtie/carton și 
plastic/aluminiu, echipele vor 
obține câte un punct, iar pentru 
fiecare kilogram de deșeuri 
electr ice și  electronice, 
echipele vor primi câte trei 
puncte.

Festivitatea de premiere 
este programată în luna iunie.

În cadrul primei etape, din 
luna apr i l ie ,  colectarea 
deșeurilor de hârtie/carton se 
face până la data de 15 aprilie, 

zi în care deșeurile vor fi 
preluate de la fiecare unitate 
de învățământ. 

În a doua etapă, din luna 
m a i ,  d e ș e u r i l e  d e  
plastic/aluminiu vor fi colectate 

până la de 16 mai, dată la care 
deșeurile respective vor fi 
ridicate de la fiecare unitate de 
învățământ. 

Ultima etapă, a treia, cea 
de colectare a deșeurilor 
electrice și electronice, se 
încheie în data de 30 mai, 
când deșeurile vor fi preluate 
de la unitățile de învățământ 
înscrise în concurs.

La finalul celei de-a treia 
etape vor fi făcute publice 
rezu l ta te le  obț inu te  de 
echipele de elevi participante 
la concurs.

Competiția este structurată 
pe două secțiuni. Prima 
secțiune se adresează elevilor 
din calsele 0-IV, iar cea de-a 
doua secțiune îi vizează pe 
elevii din ciclul gimnazial. 

Pe cicluri de învățământ, va 
fi acordat câte un premiu 

claselor care colectează cele 
mai mari cantități de deșeuri. 
Va fi premiată și unitatea de 
învățământ care colectează 
cele mai mari cantități de 
deșeuri. Recompensați vor fi și 

elevii care au adus cea mai 
mare cantitate de deșeuri, 
indiferent dacă unitatea de 
învățământ în care învață a 
fost premiată sau nu. 

”Ploaia nu a putut să îi 
o p r e a s c ă  a s t ă z i  p e  
CAMPIONII RECICLĂRII. 
Cele mai frumoase acțiuni 
sunt cele care aduc oamenii 
împreună. Astăzi, la a doua 
etapă a concursului organizat 
de Primărie în vederea 
stimulării colectării selective 
acest lucru s-a văzut în toate 
șco l i le  în  c iuda vremi i  
nefavorabile. Părinți, bunici, 
copii, învățători, diriginți, 
directori, cu toții s-au alăturat 
municipalității în efortul comun 
de a curăța Alexandria”, a fost 
m e s a j u l  p r i m a r u l u i  
Alexandriei, Victor Drăgușin.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Domnule Redactor Sef al ziarului MARA,
Ma numesc Marinica Ion, locuiesc in Sibiu, Str. Tg. Cailor nr. 

4; bloc 104; scara A; ap. 10 si detin in UAT Stajaru- Teleorman,  
str. Tineretului nr 10, un teren de 1249 mp si o casa batrineasca, 
prin hotararea judecatoreasca nr 984/24.04.2012 a 
Judecatoriei Rosiori de Vede de impartire a mostenirii de la 
parintii, decedati in 2010.

Pe terenul intravilan, am construit cu acte in regula in 
2014(autorizatia de construire nr 1/02.07.2014), o casa noua pe 
care in 2015 am finalizat-o, avind incheat PV(nr 1/29.01.2016), 
de finalizare lucrari cu primaria Stejaru si platind impozit pe 
aceasta de atunci pina in prezent.

In anul 2019, luna ianuarie, dorind sa particip la Programul 
de instalare a panourilor fotovoltaice AFM, am constata ca CF 
20276, cartea funciara facuta in 2013 pentru constructia casei, 
era blocata de OCPI-Teleorman, aceasta institutie punandu-mi 
la dispozitie o alta care funciara cu nr. 7461,pe care o contest, 
cu suprafata intravilan mai mica cu 54 mp, adica 1195mp, fara 
sa cuprinda casa noua.

Carte funciara rezultata ca urmare a derularii Planului 
national de cadastru, si cu alte inscrisuri neconforme cu 
realitatea din teren, fara sa fiu anuntat sa sa mi se ceara 
documente, acordul de modificare etc.,program desfasurat   de 
OCPI -TR si Primaria Stejaru. Exemplu de neconformitate este 
ca pe CF 7461, apare o anexa C2, care nu este pe teren din 
2014, etc.

Am formulat o contestatie la OCPI -Teleorman cu nr. 
2127/06.02.2019 si in urma unei audiente, la ing sef de 
cadastru, mi s-au aprobat  cererea de refacerea masuratorilor.

S-au prezentat la masuratori atit de reprezentanti ai OCPI-
Teleorman in data de 01.03.2019 cat persoana autorizata, firma 
Ramboll SOUTH EAST EUROPE S.R.L.- Bucuresti, 
desemnata prin actiunea Programul national de cadastru la 
UAT-Stejaru,prin reprezentantul sau Preda Cristina, careia i-am 
pus la dispozitie, la solicitarea acesteia, documentele aferente 
intabularii casei noi(copii legalizate de pe hotararea 
judecatoreasca 984; autorizatia de constructie; PV de finalizare 
lucraru de constructie;certificat fiscal de stabilire a impozitului 
pe constructia noua eliberat de Primaria Stejaru).

Precizez ca prin hotararea judecatoreasca terenul 
intravilan(2549mp) s-a impartit in 3 loturi astfel: lotul 1=650mp, 
pentru care s-a facut CF 1455  prin Programul National, de 
850mp !!!, adica 200mp in PLUS fata de Hotararea 
Judecatoreasca 984/24.04.2012; lotul 2 =1249mp, pt care s-a 
facut CF 20276, noua CF 7461 s-a facut pe 1195mp ??  54mp in 
MINUS fata de ce a stabilit HJ 984/24.04/2012; lotul 3 =650mp, 
pentru care s-a facut CF 1449 prin acelasi program cu sup. de 
724mp!!!; 74 mp in PLUS fata de ce a stabilit instanta de 
judecata.

Acum sint in disputa cu OCPI -Teleorman, care recunoaste 
erorile de suprafata la cartea funciara dar nu doreste sa se 
intabuleze casa noua, pentru nu vor sa tina seama de 
masuratorile facute pentru casa noua si de documentele 
acesteia.

Cunosc de la Preda Cristina ca d-na Diaconu Alexandrina, 
regisratorul sef al OCPI-Teleorman, ca i-au fost refuzate 
documentele pentru intabularea casei noi in vederea refacerii 
cartii funciare 7461.

Mentionez ca dupa contestatie, s-au facut masuratori pentru 
toate imobilele existente si care in aceeasi configuratie existau 
si la data primelor masuratori pentru care s-au generat cele trei 
CF-urile gresite:1449;1455;si 7461.

Este normal sa fiu privat de facilitatea oferita de Programul 
national de cadastrare, prin neintabularea casei construita in 
2014, atita vreme cit s-au facut erori de masurare si inregistrare 
in cartea funciara  ca urmare a desfasurarii Programului 
national se cadastru si carte funciara si care erori se corecteaza 
doar partial?

Cine se face responsabil de erorile grave de inregistrare a 
unor inscrisuri in cartile funciare, cand sunt grav nesocotite 
prevederile unei Hotarari judecatoresti  dar si de nerespectarea 
prevederilor legale de aplicare a Programului National de 
casatru si carte funciara?

Pe cine servesc aceaste institutii OCPI-TR cit si Primaria din 
Stejaru Teleorman, de isi permit sa nesocoteasca o Hotarare 
judecatoreasca cat si legislatia cu privire la cadastrare 
imobilelor printr-un Program National cadastral gratuit?

Este corect ca reprezentanti din conducerea OCPI- 
Teleorman, directorul si registratorul sef, sa refuze sa comunice 
cu subsemnatul pentru rezolvarea acestor nereguli, inchizindu-
mi telefonul, sau spunandu-mi ca sa ma inscriu din nou in 
audienta daca doresc lamuriri? 

Dar de cate audiente este nevoie sa se faca o carte funciara 
corecta?

Ce trebuie sa fac sa se normalizeze aceasta problema si sa 
am un CF, corect, cu toate inscrisurile pentru toate imobilele?

Va pun la dispozitie: Hotararea Judecatoriei Rosiori de Vede 
984 din 24/04/2014 de impartiere a mostenirii si CF-urile mai 
sus prezentate: nr;20276; 1455;1449;7461

Va stau la dispozitie cu toate documentele si informatiile 
necesare, pentru a clarifica aceasta problema.

Astept confirmarea primirii acestui memoriu.
Cu stima,

Marinica Ion

Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman în 
luna martie 2019 a înregistrat 224 cereri pentru 
eliberare noi carduri de sănătate în locul celor 

pierdute sau furate și a eliberat 920 adeverințe 
pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 
ani pentru a putea beneficia de servicii 
medicale. 

Au fost evaluați 25 furnizori de servicii 
medicale, care au solicitat încheierea de 
contracte cu CJAS, cât și pentru cei care au 
deja încheiate contracte.

S-au înregistrat 178 cereri pentru eliberarea 
Cardului European de Asigurări de Sănătate și 
au fost eliberate 105 formulare europene 
persoanelor care necesită asistență medicală 
pe teritoriul unui stat membru al UE.

Cornelia RĂDULESCU

Elevii din Alexandria, campionii reciclării
Am primit, publicăm

MEMORIU,

Gata cu blocarea conturilor 
pentru micile datorii către Fisc. 
Ministerul Finanţelor a ridicat 
semnificativ pragul de la care 
ANAF pune poprire pentru a 
recupera în forță banii. E 
valabil și pentru firme.

Finanţele promit o 
schimbare importantă: nu 
mai blochează conturi 
pentru datorii mai mici de 
1.500 de lei pentru 
persoane fizice, 10 mii 
p e n t r u  f i r m e  m i c i .  
Ministrul spune că a 
semnat deja ordinul. 
Aşteptăm confirmarea 
intrării lui în vigoare.

Ne așteptăm aşadar ca 
modificările să intre în vigoare 
în scurt timp. E nevoie însă ca 
ordinul să fie publicat mai întâi 

în Monitorul Oficial.
Astfel, ANAF nu ar mai 

pune poprire pe conturile 
bancare ale persoanelor fizice 
pentru datorii către stat mai 

mici de 1.500 de lei. În acest 
caz, plafonul a fost majorat de 
la 100 lei. Este plafonul impus 
în luna martie, tot printr-un 
ordin semnat de ANAF.

Modificări apar și în cazul 
firmelor mici, totalul datoriilor 
către stat sub care nu va mai fi 
instituită poprire bancară ar 
urma să urce la 10.000 de lei.

I a r  î n  c a z u l  
compani i lor  mar i  ș i  
mijlocii, plafonul urcă la 
40.000 de lei. Față de 
plafonul de1.500 lei în 
cazul companiilor mjlocii 
sau plafonul de 3000 lei 
în cazul companiilor mari.

P l a f o a n e l e  l a  
instituirea de popriri au 
devenit necesare după 
ce ANAF a ajuns în 
situația de a emite 

înștiințări de popriri pentru 
sume de 1 leu firmelor, în 
contextul în care și expedierea 
plicului costă mai mult.

CAS Teleorman: Activități desfășurate

Noi condiții pentru popriri pe conturile
 persoanelor fizice și juridice
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C o n f o r m  O r d i n u l u i  
Ministerului Sănătății 50/2004 
privind metodologia de trimitere 
a unor categorii de bolnavi 
pentru tratament în străinătate, 
cu modificările și completările 
ulterioare, respectiv Ordinul MS 
697/2005 ș i  Ordinul  MS 
1325/2009, inițierea de către 
direcțiile de sănătate publică 
județene și a Municipiului 
București a procedurii de 
obținere a aprobării pentru 
efectuarea tratamentului în 
străinătate se face numai după 
ce pacientul a parcurs și epuizat 
toate nivelurile de asistență 
medicală în țară și există 
recomandarea  med icu lu i  
specialist de ultim nivel că 
pacientul are nevoie de un 
tratament care nu poate fi 
efectuat în Romania.

Actele necesare pentru 
tr imiterea la Comisia de 
specialitate pentru tratament 
medical în străinătate sunt: 
adeverință de la medicul de 
familie în care să se precizeze 
că bolnavul este înscris pe lista 
a c e s t u i a  ( o r i g i n a l ) ;  
recomandarea/raportul medical 

de la medicul specialist curant în 
care să se precizeze că 
pacientul a parcurs toate 
etapele de investigație și 
tratament în țară și are nevoie de 
un tratament care nu poate fi 
efectuat în Romania (original); 

cerere tip prin care se solicită 
examinarea pacientului de către 
Comisia de specialitate pentru 
t ra tament  în  s t ră ină ta te  
(original).

Dosarul trebuie să mai 
cuprindă copiile următoarelor 
documente: act de identitate al 
pacientului și al persoanei care 

depune documentele (medic de 
familie, aparținător– soț/soție, 
r u d ă  d e  g r a d u l  I V  s a u  
reprezentant legal). 

Pentru pacienții minori se vor 
depune copiile actelor de 
identitate ale părinților și copia 

certificatului de naștere.
Dosarul trebuie să conțină și 

documentația medicală a 
b o l n a v u l u i :  c o p i a  f i ș e i  
pacientului, copia biletului de 
ieșire din spital, copia analizelor 
efectuate etc. 

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

H i p e r t e n s i u n e a  
arterială (HTA) este cea 
mai frecventă afecțiune 
c a r d i o v a s c u l a r ă  ș i  
reprezintă un factor de risc 
major pentru accidentul 
vascu lar  cerebra l  ș i  
insuf ic iență card iacă 
cronică. Datele statistice 
arată că HTA la nivel 
mondial este responsabilă 
pen t ru  decesu l  a  9  
milioane de oameni anual.

Există anumiți factori de 
risc care predispun la 
instalarea HTA. Trebuie 
î nsă  să  re ț i nem că  
diagnosticul de HTA se 
s tab i leș te  numai  de  
m e d i c u l  s p e c i a l i s t  
cardiolog și nu pe baza 
unor valori crescute ale 
tensiunii măsurate acasă.

Iată care sunt principalii 
factori de risc ai HTA:

Ereditatea. Istoricul 
f a m i l i a l  d e  b o a l a  
cardiovasculară la vârsta 
tânără are o contribuție de 
50%, f i indcă se pot  
transmite ereditar diferite 

anomalii.
Sexul. Hipertensiunea 

arterială are o incidență 
mai mică la femeile până la 
instalarea menopauzei, 
dar după vârsta de 50-60 
de ani, boala este mai des 
întâlnită la femei.

Consumul exagerat de 
sare. Unii cercetătorii 
susțin că este factorul cel 
mai des implicat în HTA, 
dar totuși nu constituie o 
regulă.

Carența de calciu. 
Special ișt i i  susțin că 
incidența HTA crește mai 
ales dacă deficiența de 
calciu se asociază cu o 
creștere a ingestiei de 
sodiu.

Excesul ponderal – 
obezitatea. HTA este des 
întâlnită la persoanele 
supraponderale, mai ales 
dacă acestea au multe 
k i l o g r a m e  î n  z o n a  
abdomenului. Mai mult, se 
asociază cu rezistența la 

insulină și hiperinsulimia, 
cei mai vulnerabili fiind 
copiii și adolescenții.

Consumul exagerat de 
alcool. Specialiștii susțin 
c ă  m a i  a l e s  b e r e a  
consumată în doze mari 
poate determina creșterea 
tensiunii. Vestea bună este 
c ă  d u p ă  î n c e t a r e a  
consumului de alcool, HTA 
revine la normal.

Fumatul. Întotdeauna 
când aprinzi o țigară se 
accelerează ritmul cardiac, 
iar presiunea arterială 
crește brusc. Nicotina și tot 
ceea ce conține țigară sunt 
considerate adevărate 
bombe pentru declanșarea 
a n g i n e i  p e c t o r a l e ,  
infarctului, accidentului 
vascular cerebral.

Consumul exagerat de 
cafea. Cafeaua în doze 
mici nu dăunează tensiunii 
arteriale, dar dacă este 
consumat în exces poate 
duce la creșterea tensiunii 
a r t e r i a l e  p r i n  
vasoconstricție.

Sedentarismul. Acest 
factor dacă este asociat și 
cu obezitatea crește mult 
riscul de apariție al HTA.

Un nivel ridicat de stres. 
Dacă nu există o toleranță 
la stres, atunci când o 
persoană este supusă unui 
stres major, poate avea loc 
o creștere a tensiunii 
arteriale.

D i a b e t u l  z a h a r a t .  
Aproape doua din trei 
p e r s o a n e  c u  d i a b e t  
zaharat suferă de HTA sau 
iau medicație pentru a 
reduce tensiunea arteriala.

A t e n ț i e !  A n u m i t e  
medicamente pot induce 
sau mai mult, pot agrava 
H T A .  D e  e x e m p l u  
contraceptivele orale și 
produsele de substituție 
hormonală  la  femei ,  
a n a l g e z i c e l e  ș i  
a n t i i n f l a m a t o a r e l e  
n e s t e r o i d i e n e ,  
antigripalele care conțin 
derivați de efedrină.

Puţine alimente nu au 
contraindicaţii, iar castravetele 
se numără printre ele. Cu 
puţine calorii, plin de vitamine şi 
m i n e r a l e ,  c a s t r a v e t e l e  
contribuie atât la menţinerea 
frumuseţii pielii, cât şi la 
prevenirea efectelor nocive ale 
radicalilor liberi.

Este recomandat să îl 
consumaţi proaspăt, cu tot cu 
coajă, pentru că  în ea  găsiţi 
concentraţii importante de 
vitamine, minerale şi fibre.

Înainte de consum trebuie 
să spălaţi bine, cel puţin un 
minut, în apă călduţă, pentru a 
î n d e p ă r t a  e v e n t u a l e l e  
chimicale.

Castraveţii conţin vitamina 
A, vitamine din complexul B, 
vitamina C, vitamina E, acid 
cafeic, acid folic, precum şi 
săruri minerale (calciu, potasiu, 
magneziu, zinc, siliciu şi fier). 
Cu un conţinut de peste 90% 
apă, castraveţii sunt hidratanţi 
şi detoxifianţi.

Nu va fi nicio problemă dacă 
a ţ i  m â n c a t  p r e a  m u l ţ i  
castraveţi, întrucât conţin 
puţine calorii şi nu există riscul 
să vă îngrăşaţi. Pentru o mai 
bună detoxifiere a organismului 
puteţi încerca să preparaţi o 
apă de castraveţi. Într-un vas 
mai mare cu apă adăugaţi 1-2 
castraveţi taiaţi felii.

Apa astfel obţinută ajută la 
arderea grăsimilor, combate 
retenţia de apă, hidratează şi 
îmbunătăţeşte  c i rcu la ţ ia  

limfatică datorită potasiului din 
compoziţia sa.

De asemenea, dacă aveţi 
cearcăne puteţi să aplicaţi cu 
succes felii de castravete pe 
pleoape.

Datorită antioxidanţilor, cum 
ar cucurbitacina şi acidul 
cafeic, castraveţii reduc riscul 
de cancer  ş i  împiedică 
răspândirea tumorii.

În cazul în care aveţi 
hipertensiune arterială, este 
recomandat să consumaţi cu 

regularitate castraveţi. Datorită 
magneziului, potasiului şi 
fibrelor alimentare, castraveţii 
contribuie eficient la reglarea 
tens iun i i  ar ter ia le  s i  la  
p r e v e n i r e a  b o l i l o r  
cardiovasculare.

Castraveţii ameliorează şi 
ulcerul gastric, având o acţiune 
alcalină, datorită substanţelor 
minerale. Bogat în siliciu, 
v i tamina A, vi tamina E, 
castravetele este un bun 
remediu şi pentru regenerarea 
părului.

Dacă vreţi să scăpaţi de 
pofta de mâncare e bine să 
mâncaţi castraveţi muraţi, care 
vor fi nu doar gustoşi, ci şi 
sănătoşi, întrucât prin murare 
în saramura aceştia nu îşi pierd 
calităţile nutritive.

Castraveţii muraţi conţin 
substanţe care conferă rapid 
senzaţia de saţietate şi scad 
pofta de mâncare. Este bine să 
vă faceţi obiceiul ca, înainte de 
masă, să consumaţi câte un 
castravete murat, astfel veţi 
reduce porţiile de mâncare fără 
să vă simţiţi flămânzi.

C a s t r a v e ţ i i  a u ,  d e  
asemenea, beneficii şi în ceea 
ce pr iveşte combaterea 
pietrelor la rinichi, dar şi 
împotriva indigestiei. Având 
efect diuretic, castraveţii curăţă 
r i n i ch i i  de  sed imen te le  
minerale. Castraveţii sunt, în 
acelaşi timp, un remediu 
natural eficient împotriva 
greţurilor şi combat durerile 
musculare.

De asemenea, consumul de 
castravete este recomandat şi 
pentru menţinerea sănătaţii 
articulaţiilor şi a oaselor.

DSJ Teleorman:

Actele necesare pentru depunerea unui dosar
 de tratament în străinătate

Greșeli zilnice care 
predispun la instalarea 
hipertensiunii arteriale

Beneficiile consumului de castraveți
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Cum sa nu-ti sabotezi singur eforturile de a avea un corp 
suplu. Iata greselile care te impiedica sa obtii rezultatele 
scontate.

Bei cafea fara cofeina
De ce este o problema: Pierzi o cale simpla (si delicioasa) 

de a creste temporar rata metabolica. „Cafeina stimuleaza 
sistemul nervos central. Se estimeaza ca o ceasca de cafea 
normala poate creste rata metabolica cu pana la 15% pentru 
urmatoarele trei ore”, a declarat specialistul in nutritie Marisa 
Moore.

Solutie: Atat timp cat nu ai nicio problema de sanatatea 
poti inlocui usor cafeaua decofeinizata cu una obisnuita.

Iei micul dejun insa doar ovaz sau o bagheta
De ce este o problema: Este foarte bine ca iei micul dejun, 

intrucat mesele regulate ajuta metabolismul, insa putina 
proteina te poate ajuta chiar mai mult. Are nevoie de mai 
multa energie pentru a fi digerata in comparatie cu 
carbohidratii si ajuta si masa musculara.

Solutie: Adauga 20g de proteina la micul dejun, 
recomanda nutritionistul Jessica Crandall. Cantitatea este 
continuta intr-un borcanel de iaurt grecesc.

Te bazezi doar aplicatiile de fitness pentru a tine evidenta 
antrenamentului

De ce este o problema: Cu cat ai o musculatura mai 
dezvoltata cu atat mai multa energie foloseste corpul cand se 
afla in repaus, iar antrenamentul cu greutati este o cale 
eficace de crestere a masei musculare. Un studiu realizat de 
Universitatea de stat Iowa a descoperit ca aplicatiile de 
fitness nu sunt atat de bune pentru masurarea intensitatii 
antrenamentului. Ceea ce inseamna ca datele furnizate de 
ele de pot pacali cu privire la cat de mult ai muncit in sala.

Solutia: Asculta-ti corpul.Un reper bun: pentru fiecare set 
al oricarui exercitiu ar trebui sa simti ca mai poti face cel mult 
doua repetari. Spre exemplu, atunci cand faci flexii 
alternative cu ganterele, vei sti ca folosesti greutatea corecta 
atunci cand dupa ce faci 12 repetari, simti ca  ai mai putea 
face inca doua, insa nu mai multe.

Nu iti este foame dupa antrenament asa ca nu mananci
De ce este o problema: Antrenamentele epuizeaza 

muschii, iar daca intr-o ora dupa o sesiune de miscare 
mananci combinatia corecta de nutrienti, ii ajuti sa se refaca – 
lucru esential pentru cresterea masei musculare.

Solutie: Crandall recomanda o gustare cu 10-15g proteina 
si 15g carbohidrati.

Te trezesti in fiecare dimineata la aceeasi ora, cu exceptia 
weekend-ului

De ce este o problema: Da, este vorba despre rutina 
somnului, probabil ca stii cat este de importanta, insa este 
posibil sa nu fi auzit de faptul ca o singura noapte de nesomn 
poate afecta ritmul circadian (acesta ajuta la accelerarea 
metabolismului).

Solutie: Mergi la culcare la aceeasi ora in fiecare seara, 
sau sa fii cat mai aproape de aceasta tinta.

Adesea iti dai seama ca s-a facut pranzul si nu ai baut 
suficienta apa

De ce este o problema: Metabolismul este suma tuturor 
proceselor din organism care folosesc energia – digestia, 
contractie musculara, eliminarea reziduurilor din corp. Iar 
hidratarea joaca cel mai important rol in toate, sustine Moore. 
Daca este deshidratat, toate sistemele incetinesc ori 
functioneaza la nivel mai scazut decat cel optim, ceea ce 
inseamna incetinirea metabolismului.

Solutia: Foloseste orice truc care sa-ti aduca aminte sa bei 
apa: fie setezi alarma la telefon sau tine o sticla de apa pe 
birou, la vedere astfel incat sa nu uiti sa bei.

O babuta intra intr-un restaurant si intreaba cu glas 

tremurat :

– Maica, serviti stafide?

La care ospatarul, ganditor :

– Doamna… noi servim pe oricine.

***

O blondă îşi sună o prietenă:

– Dragă, azi-noapte am dormit la un hotel şi acum sunt 

disperată pentru că nu pot ieşi din cameră!

– Cum aşa?

– Păi camera are numai trei uşi şi una duce în baie, una 

duce în dulap şi una are pe mâner un semn pe care scrie „Nu 

deranjaţi“

Pastila de râs

Cât de important este chipul unei persoane, 
atunci când ne formăm o primă impresie 
despre aceasta? Cercetătorii au arătat că, 
atunci când întâlnim un necunoscut, îl judecăm 
instantaneu după trăsăturile sale faciale. 
Astfel, ne putem face o părere care nu este 
justificată de altceva decât de aspectul 
general, de senzația de competență sau 
dominare, de încredere sau neîncredere pe 
care ne-o dă cineva. Ulterior, această senzație 
se schimbă, pe măsură ce cunoaștem acea 
persoană. Dar tendința de a judeca un om 
după trăsăturile sale faciale este înrădăcinată 
în mentalul nostru încă de la vârste foarte 
fragede, conform Qbebe.ro. Un copil de cinci 
ani analizează deja un adult după chip și alege 
cum să reacționeze în funcție de această 
apreciere inconștientă a trăsăturilor faciale.

De timpuriu, copiii se uită la noi și ne 
analizează. Nu în mod conștient, ci pe baza 
unor prejudecăți automate, care funcționează 
și la noi, adulții. Trăsăturile faciale sunt cheia 
acestei analize, adesea destul de pripite și nu 
prea îndreptățite. Doar pentru că o persoană 
are ochii mai depărtați sau mai apropiați, 
sprâncenele mai mult sau mai puțin conturate 
ori buzele mai subțiri și strânse, putem trage 
concluzia că este de încredere sau nu, că este 
un om simpatic, pe care să te bazezi sau, 
dimpotrivă, cineva cu care nu prea vrei să ai 
de-a face.

Diferite studii au arătat că percepția 
trăsăturilor faciale influențează modul în care 
judecăm oamenii și așteptările pe care le avem 
de la o persoană. Aceste aprecieri instantanee 
pot afecta modul în care ne purtăm cu 
persoana respectivă. La copii, acest proces 
este și mai pronunțat, pentru că ei nu au încă 
posibilitatea de a face o estimare matură 
asupra realității. De aceea, pot reacționa în 
moduri neașteptate, precum respingerea 
anumitor persoane sau o senzație de 
anxietate, doar pentru că ceva din chipurile 
respective nu le trezește încrederea. 

Un studiu publicat în cadrul Developmental 
Psychology Journal arată că, încă de la cinci 
ani, copiii îi judecă pe adulți în funcție de 
trăsăturile lor faciale. Astfel, copiii de trei- patru 
ani evaluează "caracterul" unei persoane în 
funcție de trăsăturile faciale, în vreme ce după 
cinci ani copiii estimează atât firea cât și 

comportamentul persoanei, în funcție de chipul 
acesteia.

Totodată, studiul a arătat că, în funcție de 
aceste estimări rapide, copiii iau anumite 
decizii comportamentale; astfel, copiii erau mai 
tentați să dea cadouri acelor persoane cu 
chipuri "de încredere". Trăsăturile faciale ale 
persoanei, chiar și cele subtile si mai greu de 
interpretat, au un anumit înțeles pentru copii și 

le determină judecățile și interacțiunile sociale.  
"Unicitatea acestui studiu este de a demonstra 
că prejudecățile pe care copiii le au, rezultate 
din aspectul persoanei, nu rămân doar în 
mintea copilului, ci se manifestă și în 
comportamentul său față de ceilalți, care sunt 
văzuți ca buni sau răi în funcție de trăsături 
faciale, în realitate irelevante în ceea ce 
privește caracterul sau personalitatea.", 
subliniază Mahzarin R. Banaji, un cercetător 
de la Harvard.

În general, abilitatea de a decodifica 
expresiile emoționale și limbajul non-verbal se 
dobândește pe măsură ce ne maturizăm, dar, 
adesea, este ignorată chiar și de adulți. Deși 
reprezintă o adevărată cheie pentru 
interacțiunea benefică cu ceilalți și pentru 
crearea de relații armonioase, de multe ori 
preferăm să-i încadrăm pe oameni în scheme 
preconcepute, în loc să ne exercităm atenția și 
bunăvoința. Înțelegerea expresiilor emoționale 
ale celor din jur merge, de obicei, mână în 
mână cu o atitudine tolerantă și bazată pe 
compasiune. La copii, starea de bucurie sau 
fericire este relativ ușor de citit, chiar începând 
de la vârste mici, de patru-cinci ani. Dar alte 
emoții, precum tristețea, mânia sau dezgustul 
sunt mult mai dificil de recunoscut. 

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Vând casă în Alexandria, str. I. Creangă nr. 25 Bis, deschidere 12 m, suprafață 500 mp, 
compusă din 3 dormitoare, sufragerie, bucătărie, 2 băi, beci, centrală proprie. Preț negociabil. 
Telefon: 0721.217.130.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
SC AGROVA PORK SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare fermă porcine”, propus a se realize în 
comuna Lisa, tarlaua 19, parcela 56, județul Teleorman.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, în zilele de 
luni-joi între orele 08:00-16:30 și vineri între orele 08:00-14:00 și la sediul titularului din comuna 
Lisa, județul Teleorman.

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

Anunţ public

NEDELCU GEORGE I.F., F34/409/2006,  CUI 19006152, cu sediul în com. Țigănești, jud. 
Teleorman, pierdut Certificat constatator nr. 48383/17.11.2009. Îl declar nul.

Anunţ

Cum îi analizează copiii pe adulți și cum
 iau decizii în funcție de asta

Greșeli care
 încetinesc metabolismul



1395: Are loc Bătălia de la Rovine, una dintre cele mai 

importante bătălii din istoria Țării Românești.

1510: A murit 

S a n d r o  

Botticelli, pictor 

al Renașteri i 

florentine (n. 

1445).

1 7 9 2 :  

Î n f i i n ț a r e a  

bursei de pe Wall 

Street, cel mai 

important sediu al 

bursei mondiale.

1 9 0 1 :  S - a  

născut Pompiliu 

Constantinescu, 

c r i t i c  l i t e rar  

român (d. 1946).

1901: S-a născut Romul Ladea, sculptor român (d. 1970).

1904: S-a născut Jean Gabin, actor francez (d. 1976).

1920: S-a născut Geo Dumitrescu, poet român (d. 2004).

1995: Pentru prima dată, un român, Constantin Lăcătușu a 

reușit să ajungă pe cel mai înalt vârf al lumii, Everest (8.848 

m.).

Ziua Internațională de Luptă Împotriva Homofobiei.
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07:00 Matinal 09:00 Adevăruri 
despre trecut 09:30 Tema zilei 11:00 
Ca'n viaţă 12:30 EuRo19 13:00 Fan/ 
Fun urban 13:30 Pofticioşi, la cratiţă! 
14:00 Telejurnal 15:10 Fără etichetă 
16:00 EURO polis 16:55 Să mergem 
impreună! 17:00 Aripile Nordului 
18:00 EuRo19 18:30 Drumul 
succesului 19:00 Feţe-feţe 20:00 
Telejurnal 20:30 Tema zilei 21:00 
EuRo19 22:10 Condamnat la iertare 
00:00 Telejurnal 00:30 Feţe-feţe

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 17 Mai

Aveti tendinta de a 
fi prea insistent, cu 
riscul de a deveni 
chiar sacaitor. Este 
p o s i b i l  c a  o  
neintelegere cu un 
prieten sa va puna pe 
ganduri. Va sfatuim 
sa fiti prudent.

Aveti tendinta sa 
acordati o importanta 
e x a g e r a t a  u n o r  
probleme marunte. 
Daca priviti lucrurile 
c u  m a i  m u l t a  
d e t a s a r e ,  c r e s c  
sansele de a gasi o 
rezolvare eficienta. 

Se intrevad cateva 
drumur i ,  in  care  
reusiti sa imbinati 
i n t e r e s e l e  
profesionale cu cele 
personale. Resimtiti o 
stare de nervozitate 
accentuata si sunteti 
tentat sa exagerati. 

Este posibil sa fiti 
irascibil si sa nu reusiti 
s a  v a  c o n t r o l a t i  
nervozitatea. Pastrati-
va calmul si evitati sa 
d i s c u t a t i  d e s p r e  
subiecte delicate! 
Dupa-amiaza ar fi 
bine sa stati acasa.

Aveti tendinta sa 
va enervati din orice. 
Va recomandam sa 
amanati discutiile si 
deciziile importante 
in afaceri sau la 
serviciu. V-ar prinde 
bine o activitate 
relaxanta.

Se pare ca aveti 
d i f i c u l t a t i  d e  
c o n c e n t r a r e .  Va  
sfatuim sa nu va 
ocupati de mai multe 
lucruri in acelasi timp. 
Dupa amiaza s-ar 
putea sa primiti o vizita 
care nu va incanta.

Un prieten va reda 
o p t i m i s m u l  
p r o p u n a n d u - v a  o  
c o l a b o r a r e .  V a  
r e c o m a n d a m  s a  
terminati ce ati inceput 
si sa nu neglijati familia. 
Ascu l t a t i  pa re r i l e  
partenerului de viata! 

In prima parte a 
zilei sunteti predispus 
la exagerari. Pentru a 
evita conflictele, ar fi 
bine sa fiti mai flexibil 
si sa nu incercati sa 
va impuneti punctul 
de vedere cu orice 
pret. 

Se pare ca resimtiti 
o  s t a r e  d e  
nemultumire si iritare 
si aveti tendinta sa va 
iesiti usor din fire. In 
relatia cu partenerul 
de viata, ar fi bine sa 
ocol i t i  subiectele 
delicate.

BERBEC

Este posibil sa 
aveti un spirit critic 
iesit din comun si o 
t e n d i n t a  d e  a  
exagera. Spre seara, 
reusiti sa va linistiti si 
aveti ocazia sa va 
relaxati in compania 
unor persoane dragi.

Exista riscul sa va 
d e z a m a g i t i  u n  
p r ie ten .  A ten t ie :  
sunteti predispus la 
gafe! Ar fi bine sa 
ascultati o persoana 
mai in varsta din 
familie, chiar daca nu 
va convine ce spune.

S-ar putea sa fiti 
nelinisitit din cauza 
u n o r  p r o b l e m e  
financiare minore. 
Dupa-amiaza o ruda 
a p r o p i a t a  v a  
imprumuta o suma 
importanta sau va 
propune o colaborare. 

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 
Românii au talent 00:30 Vlad 
02:30 Las fierbinți 03:30 Lecţii 
de viaţă 04:15 Vorbeşte lumea 
06:00 Ce se întâmplă doctore? 

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Fetita mea 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Furios și 
iute: Tokyo Drift 22:15 Shaft 
00:15 Insula iubirii 03:30 
Observator 04:15 Fetita mea 
06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 22:30 
Bravo, ai stil! 00:30 Știrile 
Kanal D 01:30 Puterea 
dragostei 04:00 Pastila de râs

07:20 Dumitru Rucăreanu 
– in dialog cu Andreea Bibiri 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Chef Dezbrăcatu' 14:00 
Benny Hill Show 15:05 
Focus 16:00 Orgolii 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea 
gătește mai bine 20:30 
Revanșa 23:00 Trăsniți 
00:00 Logodnicii din America 

07:00 De aici în eternitate 
09:30 La bloc 12:00 Zeița 
14:15 Nu vrea si pace! 
16:15 Rocky III 18:15 La 
bloc 20:30 Hotelul Marigold 
23:00 Lincoln 02:00 S-a 
întâmplat într-o vară 03:30 
Țintă sigură 05:00 La bloc 
05:30 Ce spun românii

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 10:00 Știrile B1 12:00 
Știrile B1 13:00 Talk B1 14:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20 :00  Ș t i r i l e  B1  21 :00  
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00 Un pont 
pe zi

0 7 : 2 0  N o r m a n  0 9 : 1 0  
Câinele... sau viața! 10:45 
Scoala pentru toti 12:20 
Paranoia 14:00 Singur acasă 
15:40 Terapie de cuplu 17:20 
Pirații din Caraibe: La capătul 
lumii 20:00 Whiskey Cavalier 
20:45 Greu de pensionat 22:30 
Amor cu fiica șefului meu 00:00 
Destinație finală 2 01:30 
Recuperatorii

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

17 Mai

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
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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 2019 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.
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Ştefan Radu a trăit din nou o seară magică cu Lazio - a 
cucerit Cupa Italiei după ce a învins Atalanta în finală cu 2-0. 
Românul a fost rezervă, dar a intrat în minutul 36 al 
confruntării de pe Olimpico. După o primă repriză dominată 
de Atalanta care a avut şi o ocazie mare când de Roon a 
trimis în transversală, trupa lui Simone Inzaghi s-a trezit după 
pauză şi a rezolvat soarta finalei în ultimele 10 minute ale 
confruntării. Milinkovic Savic cu o lovitură de cap, şi Correa 
după un contraatac sclipitor, au adus un nou trofeu pentru 
biancocelesti care au declanşat fiesta pe Olimpico.

Lazio îşi salvează sezonul
Lazio a cucerit astfel a 7-a Coppa Italia din istorie şi a 

egalat-o pe Inter la numărul de trofee în această competiţie. 
Doar Juventus cu 13, şi rivalii de la Roma, cu 9, îi depăşesc 
pe laziali. Ştefan Radu a ridicat pentru a treia oară trofeul în 
braţe - românul a ajuns la 5 trofee, după ce a cucerit şi două 
Supercupe ale Italiei.

Câştigarea Cupei Italiei înseamnă automat prezenţa în 
grupele Europa League, după un sezon în Serie A în care 
Lazio a sperat multă vreme la un loc de UEFA Champions 
League. Rezultatele proaste cu SPAL, Sassuolo sau Chievo 
au spulberat definitiv orice şanse. Totul s-a schimbat odată cu 
un nou triumf în Cupa Italiei, care a mai atenuat din 
dezamăgirile actualului sezon.

D inamo a  
ratat şansa de a 
urca pe primul 
loc în playout, 
după 0-0 pe 
t e r e n u l  l u i  
Hermannstadt. 
T r u p a  l u i  
Mircea Rednic 
a rămas la un 
punct în spatele 
lui Gaz Metan Mediaş, iar antrenorul alb-roşiilor a lansat un 
atac voalat la adresa celor de la Sepsi şi Astra.

"E important pentru noi să câştigăm playout-ul. Dar, mai 
important, cred că noi şi Mediaş ne-am fi descurcat mult mai 
bine în playoff decât două echipe care sunt pe acolo", a 
declarat Rednic după meci. 

Antrenorul lui Dinamo este mulţumit de parcursul echipei 
după ce a ratat primele 6 locuri. Rednic speră ca din vară 
jocul să arate şi mai bine, mai ales dacă i se îndeplinesc 
dorinţele pentru transferuri. 

"La Dinamo lucrurile încep să meargă bine. Ţinând cont 
de rezultate,  pot să zic că sunt mulţumit. Pentru sezonul 
următor, suntem în discuţii cu mai mulţi jucători, trebuie să ne 
întărim, echipa asta mai are nevoie de 4-5 jucători ca să-şi 
atingă obiectivele. Vreau totuşi să dau mai multe şanse celor 
pe care-i am acum la dispoziţie, să nu cumva să fac vreo 
greşeală şi să dau drumul unui jucător şi apoi să regretăm," a 
dezvăluit Rednic.

Dinamoviştii au fost impresionaţi de atmosfera de la Sibiu 
şi Rednic speră ca, până la mutarea pe Arena Naţională, fanii 
să vină alături de echipă. 

" Hermannstadt a jucat cu mai multă ambiţie decât noi. Cu 
suporterii în spate contează mult şi eu îmi doresc ca măcar 4 
mii să vină pe Dinamo", a anunţat antrenorul grupării din 
Ştefan cel Mare.

Ştefan Radu, a treia Cupă 
a Italiei cu Lazio! Echipa sa a 

învins Atalanta cu 2-0 în finală

Rednic, atac la Astra şi Sepsi:

"Cred că ne 
descurcam mai bine în playoff!" 

Ce spune despre transferuri

CFR Cluj vrea să îi dea 
lovitura de graţie lui FCSB. 
Deşi Becali visează să îl 
repatrieze pe Constantin 
Budescu, mijlocaşul ofensiv a 
intrat şi în vizorul campioanei. 
Dan Petrescu îl consideră 
prioritate "0" pentru perioada 
de mercato din vară.

Ieri, Goal.com, ediția în 
limba arabă, a susținut că 
fotbalistul va fi pus pe liber de 
șeicii de la Al Shabab, motivul 
fiind desele probleme fizice 
pe care le are internaționalul 
român. Presa arabă susține 
că președintele clubului 
pregătește trei transferuri 
importante și, pentru asta, 
vrea să se despartă de 3 
”străini importanți”, Mbark 
Bousssoufa, Luiz Antonio și 
Constantin Budescu.

Perioada mai lungă în care 
românul a lipsit din cauza 
accidentărilor i-a scăzut 
"magia" în fața oficialilor lui Al 
Shabab, care acum consideră 
că nu este pregătit de o ”cursă 
de anduranță”. Astfel, dacă 
Budi, care mai are contract 
încă doi ani cu arabii, va 
accepta despărțirea, ar avea 
drum liber către altă echipă.

Becali spera să aleagă 
FCSB, dar CFR îi face o 
concurenţă serioasă. Potrivit 
ProTV, Petrescu e gata să 
facă din Budi cel mai bine 
plătit jucător al echipei. Totul, 
în tentativa de a pătrunde 
măcar în grupele Europa 
LEague.

"Dacă vom reuşi câteva 
achiziţii importante sperăm să 
ajungem într-o grupă, astfel 
încât să fie bine pentru toată 

lumea. Sunt convins că va fi 
greu, dar nu imposibil", a spus 
Dan Petrescu, după cucerirea 
titlului.

Becali îşi făcuse planul cu 
Budescu

Finanțatorul de la FCSB 
visa la o super-afacere: să îl 
aducă gratis în Liga 1 pe 
Budescu, după ce încasase o 
s u m ă  i m p o r t a n t ă  d i n  
transferul lui. Fără îndoială că 
Gigi nu va renunţa uşor la 
fotbalist, dar rămâne de văzut 
cât de dură va fi "licitaţia" 
privind salariul acestuia. Pe 
"hârtie", jucătorul ar prefera 
FCSB, unde are destui 
pr ie teni ,  însă aspectu l  
financiar va conta enorm. Ca 
şi perspectiva evoluării în 
Europa. Paradoxal, roş-
albaştrii, chiar dacă nu au luat 

titlul, par să aibă un traseu mai 
uşor spre grupele Europa 
League, prin comparaţie cu 
CFR.

"Vorbesc cu el, să știți. 
Este greu de luat, dar ne 
putem trezi cu el. Mi-a spus 
Dani Coman că el tot vorbește 
de Steaua. La un moment dat 
i-a spus nevasta lui Budescu 
lui Dani Coman: 'Lasă-l mă, 
nu-i mai zice de Steaua!

Ăsta ține mai mult la Gigi 
Becali decât la mine! Nu-i mai 
zice de Steaua, că odată 
spune că nu mai vrea acolo și 
vrea să joace pentru Gigi 
Becali'. Eu m-am purtat 
frumos cu el, e un băiat 
extraordinar. M-am înțeles 
foarte bine cu el, făceam 
glume cu el când mergeam la 
echipă. E un băiat de calitate, 
chiar dacă mai are anumite 

mofturi" a precizat Gigi Becali 
într-o intervenție telefonică la 
D ig i  Spor t  Mat ina l ,  la  
începutul acestui an.

Constant in  Budescu,  
vândut de FCSB pentru 2,5 
milioane de euro

"Internaţionalul" român a 
ajuns la echipa pregătită de 
Marius Şumudică în vara lui 
2018, când a fost transferat 
de la FCSB pentru 2,5 
milioane de euro.

Budescu a jucat un singur 
sezon la FCSB, care l-a 
cumpărat în 2017, de la Astra, 
în schimbul a 750.000 de 
euro.

Constantin Budescu a 
jucat 37 de meciuri şi a marcat 
14 goluri pentru FCSB, în 
toate competiţiile. A mai jucat 
în carieră pentru Petrolul, 
Astra şi Dalian Yifang înainte 
de a ajunge la "roş-albaştri", 
în 2017.

CFR l-a vrut şi anul trecut
După meciul din sezonul 

trecut, cu CSM Poli Iaşi (0-1), 
când Budescu a fost înlocuit 
la pauză, Gigi Becali s-a 
enervat şi a afirmat că este 
dispus să- l  cedeze pe 
Budescu la gruparea din 
Gruia pentru doar 1 milion de 
euro ;  f inanţa toru l  roş-
albaştrilor a revenit asupra 
deciziei şi a spus că pretinde 
în continuare 3 milioane de 
euro pentru a se despărţi de 
fotbalistul adus de la Astra în 
vara lui 2017.

În afara sumei pe care 
CFR ar fi trebuit să o 
plătească în schimbul lui 
Budescu - 3 milioane de euro - 
una foarte mare pentru Liga 1, 
clujenii trebuiau să-i satisfacă 
jucătorului şi pretenţii le 
financiare. Iar acestea nu 
erau deloc de negli jat. 
C o n f o r m  i m p r e s a r u l u i  
mijlocaşului, Florin Lovin, 
pentru ca transferul să se fi 
realizat atunci, gruparea din 
Gruia ar fi trebuit să-i ofere lui 
Budescu un salariu de 
minimum 500.000 de euro pe 
sezon. Acum, după ce bani a 
câşt iga  la  A l  Shabab,  
pretenţiile lui Budi vor fi 
probabil şi mai mari.

Dan Petrescu, lovitura de graţie pentru Becali!?
 CFR, pe urmele lui Budescu
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