
C e a  m a i  
importantă serie de 
evenimente care 
promovează sportul 
în masă ajunge la 
Alexandria. În acest 
w e e k e n d ,  
aproximativ 80 de 
copii din mediul rural 
participă la "Bucurie 
în mişcare".

Festivalul Bucurie 
în Mișcare are loc în 
15 și 16 iunie, în 
Parcul Vedea.

(Continuare  în  
pagina  4)

Cantitatea totală de 
deșeuri electrice care s-a 
colectat în România 
datorită profesorilor și 
elevilor voluntari din 
programul Patrula de 
Reciclare (de la debutul 
său din 2011), atinge un 
nou record – 6 milioane 
de kilograme!   

La Ediția 2018-2019 a programului au participat, în toată țara, 485 de unități 
de învățământ înscrise ca Patrule de Reciclare și 150 de Școli-Suporter, care își 
ajută colegii.

„Reacția comunităților la apelurile Patrulelor a început să se concretizeze în 
cantități importante de aparate electrice casate.

(Continuare  în  pagina  7)

În ultimele 24 de ore, efectivele de pompieri din cadrul 
unității noastre au efectuat umătoarele misiuni în sprijinul 
cetățenilor: 17 SMURD, două intervenții de evacuare apă 
în orașul Videle (un beci) și localitatea Bâscoveni (patru 

curți), o misiune de căutare a unei persoane posibil 
înecată, o intervenție de protejare a locuințelor cu saci cu 
nisip în localitatea Băbăița, trei recunoașteri în teren și o 
misiune de asigurare a măsurilor de prevenire și stingere 
a incendiilor la un eveniment sportiv.

Misiunile de evacuarea apei și protejare a bunurilor 

materiale ale cetățenilor au continuat și în cursul zilei de 
ieri, în următoarele locații:

- în localitatea Găleteni, sat Bâscoveni, un echipaj 
format din patru pompieri a acționat în cursul zilei de ieri 

pentru evacuarea apei din patru curți, cu o autospecială 
de lucru cu apă și spumă, un autocamion de intervenție, o 
atospecială de primă intervenție și comandă, o 
motopompă remorcabilă Novus 2000 și două 
motopompe transportabile;

(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

Anul XIII, serie nouă, nr. 3218, Vineri 14 Iunie 2019, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

E-mail: ziarulmara@email.com      www.ziarulmara.ro

(€) 1 EUR 
4.7227 lei

($) 1 USD
4.1833 lei

1 XAU 
179.8190 lei

(£) 1 GBP 
5.3016 lei

(Gramul
de aur)

4

4

Școlile, din ce în ce mai eficiente
 la promovarea reciclării

România are o 
medie 9 pensionari

 la 10 angajați

Repere teleormănene: 
Familia Racottă

Festivalul "Bucurie în mişcare" 
ajunge în acest weekend în Alexandria

Un bărbat este căutat de pompieri şi 
scafandri după ce a căzut în râul Câlniştea



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Rusaliile, cunoscute si drept Pogorarea Sfantului Duh, 
reprezinta sarbatoarea crestina inchinata coborarii Duhului 
Sfant asupra ucenicilor Mantuitorului Iisus Hristos, la 50 de 
zile dupa Invierea Sa si la 10 zile dupa Inaltare.

De aceea marea sarbatoare crestina mai poarta 
denumirea de Cincizecime sau Duminica Cincizecimii.

Numele de Rusalii vine de la cuvantul  latinesc “rosalia“ 
(trandafir), pentru ca sarbatoarea are loc in perioada 
infloririi trandafirilor.

Sfanta sarbatoare este actul de trecere al lucrarii 
mantuitoare de la Mantuitorul Hristos la oameni.

Astfel, Sfantul Duh coboara in chipul limbilor de foc 
peste Sfintii Apostoli, peste fiecare in mod distinct, precum 
si peste cei care, ascultand predica Apostolilor, s-au 
botezat, dand nastere Bisericii crestine.

In ziua de Rusalii a fiecarui an, Duhul Sfant se pogoara la 
rugaciunea sfintilor slujitori, din nou in mijlocul 
credinciosilor adunati in biserici, ca odinioara Sfintii 
Apostoli in foisorul Cinei.

Astazi se impart in biserici ramuri verzi de nuc sau tei, 
care amintesc de limbile de foc coborate candva peste 
Apostoli.

Crestinii au datoria sfanta de a ajuta samanta sadita de 
Duhul Sfant sa rodeasca florile harului, adica virtutile 
crestine, prin rugaciune fierbinte, prin impartasirea mai 
deasa cu Trupul si Sangele Domnului Iisus, prin vointa de a 
face binele si de a se feri de rau, prin curatenia morala a vietii 
si mai ales prin iubirea fata de Dumnezeu si de semeni.

Alungand din suflete ura, minciuna si dezbinarea, ei 
trebuie sa se poarte ca adevarati urmasi ai lui Hristos si 
purtatori ai Duhului.

Sf. Duh este Domnul de viata facatorul, in sensul ca el 
este cel care da viata Bisericii Domnului Iisus, care-I 
imprumuta chipul. Acest lucru se vede si din rodul Duhului 
Sfant care este mantuirea.

Pogorarea Sf. Duh n-a incetat odata cu ziua Cincizecimii, 
ci se prelungeste necontenit prin lucrarea Sfintei Biserici.

Toti cei care hulesc impotriva Duhului, care este 
Dumnezeu, sunt cei care nu cred in lucrarea Bunului 
Dumnezeu si care au fost combatuti de Sinoadele Ecumenice 
si de Sfintii Parinti ai Bisericii crestine.

Unul dintre primii Sfinti Parinti care a sustinut in mod 
elaborat faptul ca Sfantul Duh este Dumnezeu a fost insusi 
Sfantul Vasile cel Mare.

Fiindca a utilizat in cadrul unei slujbe formula doxologica 
“Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh“, prin care Duhul 
Sfant este pus pe aceeasi treapta cu Fiul si cu Tatal, Vasile 
cel Mare a trebuit sa dea explicatii scriind, astfel, lucrarea 
“Despre Duhul Sfant”.

Cei care negau egalitatea Sf Duh cu Tatal si cu Fiul 
pierdusera din vedere faptul ca, trimitandu-si ucenicii la 
propovaduire, Mantuitorul le-a dat porunca de a boteza 
omenirea “In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh”.

Desi a trecut la Domnul la 1 ianuarie 379, fara a vedea 
triumful dreptei credinte impotriva ereticilor, care s-a 
infaptuit la Sinodul al doilea Ecumenic, celebra lucrare a Sf. 
Vasile cel Mare, “Despre Duhul Sfant”, a fost folosita la 
Sinod pentru a-I combate pe eretici.

Biserica ortodoxa a randuit ca in lunea de dupa Rusalii sa 
se sarbatoreasca Persoana Duhului Sfant si, odata cu ea, 
intreaga Treime (Tatal de la care purcede Sfantul Duh si Fiul 
prin care Duhul Sfant se daruieste Bisericii).

Asadar, in calendare, a doua zi, dupa Duminica Rusaliilor, 
se sarbatoreste ziua Sfintei Treimi, numita si Lunea 
Sfantului Duh.

Leon Armeanca 

(urmare  din  pagina  1)
- în orașul Videle, doi 

pompieri militari au intervenit 
pentru evacuarea apei dintr-
un beci  inundat  cu o 
motopompă transportabilă;

- în com. Băbăița s-a 
acționat pentru protejarea a 
35 de gospodării inundate și 
12 case avariate cu 300 saci 
de nisip, trei autospeciale de 
primă intervenție și comandă, 
o motopompă transportabilă, 
o motopompă remorcabilă 
Novus 2000, 12 pompieri, 
împreună cu reprezentanți 
SGA Teleorman și CLSU 
Băbăița. Pe timpul nopții au 
rămas pentru monitorizarea 
situației doi pompieri, care au 
rapo r ta t  f ap tu l  că  de  
dimineața apa este în 
scădere cu aproximativ 25 
cm. În funcție de evoluția 
situației din zonă, militarii vor 
interveni cu motopompele 
pentru evacuarea apei din 
casele, gospodăriile și curțile 
inundate;

- la această oră, la intrare 
în comuna Băbăița sunt 
restricții de circulație pe DJ 
612 pentru autototurismele 
mici, apa fiind de aproximativ 
60 cm (este în scădere);

-  pe  raza  comune i  
Drăganești-Vlașca, cota 
râului Câlniștea este în 

creștere, apa inundând 
carosabilului DJ 503, pe o 
lungime de 20 metri, cu o 
a d â n c i m e  d e  1 0  c m ,  
neafectând drumul european 
E70. Situația este atent 
m o n i t o r i z a t ă  d e  
r e p r e z e n t a n ț i i  S . G . A .  
Teleorman, autoritățile locale 
și județene, cu scopul luării 
i m e d i a t e  a  m ă s u r i l o r  
necesare protejării bunurilor 
materiale ale cetățenilor.

Alături de forțele de 
intervenție din cadrul ISU 
T e l e o r m a n ,  p e n t r u  
r e s t a b i l i r e a  s t ă r i i  d e  
normalitate în localitățile 
afectate de inundații au 
acționat în permanență 
au to r i tă ț i l e  l oca le ,  cu  
mijloacele avute la dispoziție 
la nivelul localității, respectiv 
c u  b u l d o e x c a v a t o a r e ,  
m o t o p o m p e  p e n t r u  
evacuarea apei și personal 
d in  cad ru l  Se rv i c iu lu i  
Voluntar pentru Situații de 
Urgență.

Situația hidrologică la 
nivelul județului Teleorman 
este monitorizată permanent 
de către reprezentanți i  
Sistemului de Gospodărire a 
Apelor, mai ales pe râurile 
a f l a t e  s u b  i n c i d e n ț a  
avertizărilor, iar din punct de 
vedere al alimentării cu 

energie electrică nu sunt 
înregistrate probleme la 
nivelul județului nostru.

Ținând cont de dinamica 
intervențiilor operative și 
a v e r t i z ă r i l e  
hidrometeorologice, situația 
este monitorizată direct din 
teren de către inspectorul șef 
al ISU Teleorman și de către 
P r e f e c t u l  J u d e ț u l u i  
Teleorman.

Persoană posibil înecată
Pe numărul unic pentru 

apeluri de urgență 112, un 
cetățean a anunțat faptul că 
pe râul Câlniștea, între 
localitățile Tunari și Târnava 
(comuna Botoroaga), o 
persoană a căzut în apă și a 
dispărut.

La fața locului s-au 
deplasat rapid mai multe 
echipaje de intervenție, cu o 
autospecială de lucru cu apă 
și spumă, un autocamion, cu 
două bărci pneumatice și o 
barcă de aluminiu și o 
ambulanță SMURD. Din 
păcate, până la lăsarea 
întunericului, la ora 21.30, 
pompierii nu au reușit să 
g ă s e a s c ă  p e r s o a n a  
dispărută, un bărbat, de 
aproximativ 26 de ani, 
misiunea fiind reluată la ora 
06.30.

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

Un bărbat este căutat de pompieri şi 
scafandri după ce a căzut în râul Câlniştea

O mare sărbătoare în lumea creștină

Duminica Rusaliilor 
sau a Pogorârii Sfântului Duh
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Corina Crețu și-a prezentat demisia 
președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude 
Junker, și nu va mai fi comisar european 
începând cu 2 iulie. Este o veste șoc România. 
În locul acesteia va veni probabil un finlandez 
sau o daneză care vor fi mult mai severi cu 
alocarea de fonduri europene.

„Să vă dau o veste proastă: pe 2 iulie Corina 
Crețu nu va mai fi comisar european, deja și-a 
prezentat demisia dlui Juncker. Va fi 
parlamentar european. În locul său va veni un 
comisar probabil finlandez, probabil dl (Jyrki) 
Katainen (actualul comisar pentru muncă, 
creștere economică, investiții și competitivitate 
– n.r.), care este un tip foarte dur și rigid, ca să 
spun așa. Și atunci să vedeți cum va fi cu 
fondurile europene! Că tot s-a plâns guvernul 
de Corina Crețu, care vrea să îi ajute”, a 
avertizat Victor Ponta, în direct la Digi24.

„La fel, o să avem o nouă Comisie, care va fi 
mult mai dură din punct de vedere al deviațiilor 
bugetare. Dacă ați văzut, s-a început 
procedura împotriva Italiei. România nu e Italia, 
e ceva mult mai mic. Deci, o să avem niște 
partneri mult mai dificili decât dl Juncker, care 
era un tip bonom, simpatic, pe final de mandat. 
Dacă va veni dl (Michel) Barnier sau dna 
(Margrethe) Vestager (actualul comisar pentru 
concurență) … dna Vestager s-a luptat cu 
Google, se va lupta și cu România, nu va ceda 
absolut nimic”, a avertizat fostul premier Victor 
Ponta.

Mandatul Comisiei Europene conduse de 
Jean Claude Juncker expiră la 1 noiembrie. 
Cinci dintre actualii comisari europeni au fost 
aleși europarlamentari la alegerile din 26 mai, 
între aceștia numărându-se și Corina Crețu, 

comisarul pentru dezvoltare regională. Jean-
Claude Juncker a propus ca ca atribuţiile 
comisarilor care pleacă să fie preluate timp de 
patru luni de către comisarii rămaşi în Comisie.

Fostul premier Victor Ponta a punctat la 
Digi24 și contextul extern dificil în care se află 
România. „Ungaria ne atacă, ne provoacă – 

pentru că eu din toate incidentele de la Valea 
Uzului, de departe, din punctul meu de vedere, 
cel mai grav a fost tentativa guvernului maghiar 
de a se implica: stai puțin, sunt cetățeni români, 
or fi ei de etnie maghiară, dar tu n-ai dreptul să 
chemi la Budapesta ambasadorul să-i spui ce 
să facă. În partea cealaltă, Moldova – cel mai 
important lucru pentru noi: toate deciziile s-au 
luat fără să fie consultată România; Europa, 
Rusia au luat decizii și noi am aflat din presă și 
nici acum nu știm exact ce să facem, că dacă vă 
uitați un pic n-avem o poziție foarte clară. Deci, 
Ungaria, Moldova trec peste noi, economic 
lucrurile merg foarte rău și politic avem așa, un 
echilibru al faptului că nimeni nu poate să se 
impună asupra celuilalt. Sunt cam toate 
elementele pentru furtuna perfectă, nu?”, a 
subliniat Victor Ponta.

După ce fostul președinte al Partidului Social 

Democrat, Liviu Nicolae Dragnea, a ajuns la închisoare, 

președintele executiv al PSD-ului, premierul Viorica 

Vasilica Dăncilă a început să aibă un nou discurs, necitit de 

pe notițele consilierilor, să fie liberă, să fie ea însăși. 

Viorica Dăncilă a declarat că ”Am început să fiu eu. Nu mai 

trebuie să avem președintele care hotărăște totul. Mi-am 

dat seama că nu aș vrea ca de numele meu să fie legată 

declanșarea articolului 7.”

Viorica Dăncilă a declarat că PSD nu mai trebuie să aibă 

un președinte care să hotărască tot, ca fostul lider Liviu 

Dragnea.

Despre schimbarea de atitudine, Viorica Dăncilă a 

declarat: ”Am început să fiu eu. A fost și teama de a 

dezamăgi. În vremea lui Dragnea erau direcții pe care 

trebuia să le urmez. Au fost mulți factori care au 

contribuit la reținerea mea. Trebuie să învățăm să nu mai 

repetăm greșelile.” Recunoaște astfel premierul Viorica 

Dăncilă că era timorată de Liviu Dragnea și era obligată în 

calitatea sa să trăiască în umbra celui care astăzi este la 

închisoare.

”Nu am putut să îmi construiesc propria echipă. Am 

crezut că aici negocierea va fi ca la Bruxelles, că pot să 

discut cu partidele politice din opoziție. Au fost mai multe 

greșeli. Poate și Liviu Dragnea a avut vina lui. Poate ne-am 

îndepărtat de electoratul din 2016. Poate și Liviu Dragnea 

a avut partea lui de vină, că s-a îndepărtat de forurile 

statutare, că deciziile trebuia să le luăm într-un cadru mai 

mare, nu restrâns”, a mai spus Viorica Dăncilă.

Despre condamnarea lui Liviu Dragnea, premierul 

Viorica Dăncilă a declarat: ”Am primit vestea ca o a doua 

lovitură. Mi-am dat seama că e cea mai dificilă perioadă pe 

care a avut-o PSD-ul. Nu mai trebuie să avem președinte 

care să hotărască tot.” Despre alegerile noului președinte 

al PSD, Viorica Dăncilă a mai declarat: ”Sunt mai mulți care 

vor să preia președinția partidului și să facă parte din 

conducere.

Și cu toate astea, premierul Viorica Dăncilă declară că 

la iarnă PSD va câștiga alegerile prezidențiale, chiar dacă 

nu are prezidențiabil.

Ioan DUMITRESCU

Robert Negoiţă, primarul sectorului 3, o atacă fără 
menajamente pe Viorica Dăncilă, după ce aceasta a declarat 
că ar fi "pesimist" în legătură cu bugetele primăriilor.

"În ianuarie, februarie și martie, Guvernul a furat banii 
primăriilor. Normal că sunt pesimist când Guvernul se 
angajează la ceva, normal că sunt pesimist pentru că vedem 
că am fost furați. Banii pe trei luni au fost furați. La Primăria 
Sector 3 banii au fost furați 100 de milioane de lei", a răbufnit 
Negoiță, înainte de a intra la şedinţa ședința CEX dedicată 
organizării Congresului din 29 iunie.

Reacţia lui Negoiţă vine ca răspuns la un comentariu al 
Vioricăi Dăncilă la adresa sa, făcut marţi, după întâlnirea 
primarilor cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"Liviu Negoiţă este puţin cam pesimist, vede totul în negru, 
dumenalui vede falimentul, noi suntem puţin mai realişti. (...) 
Eu cred că ar trebui să discutăm și cu doamna Firea, și cu 
domnul Negoiță".

Negoiţă, atac la Dăncilă: 
De trei luni guvernul ne

 minte şi ne fură!

Dăncilă:
 Am început să fiu eu!

Dacian Cioloş a declarat că nu există 
neînţelegeri între el şi preşedintele USR Dan 
Barna, deoarece discută zilnic despre acţiunile 
Alianţei. Reacţia vine în contextul în care Cioloş 
a spus că Alianţa e pregătită să îşi asume 
guvernarea, iar Barna că USR ar susţine doar 
parlamentar o guvernare.

„Nu există. Nu au cum să existe neînţelegeri 
pentru că discutăm zilnic despre ceea ce 
facem. Eu am spus de multe ori că suntem gata 
oricând să intrăm la guvernare, dacă avem o 
majoritate politică în Parlament. În momentul în 
care vom avea majoritate politică ne asumăm 
guvernarea. Una e majoritate să îi dai jos şi alta 
să instalezi un guvern nou. O majoritate se 
construieşte pe un program politic. Soluţia 
pentru noi este să organizăm alegeri anticipate 
ca să guvernăm pe termen lung”, a afirmat 
Dacian Cioloş, miercuri seară la România TV, 
întrebat dacă există neînţelegeri în interiorul 

Alianţei USR-PLUS pe tema intrării la 
guvernare.

Chestionat dacă chiar crede în soluţia 
alegerilor anticipate, liderul PLUS a răspuns: 
„Eu trebuie să spun care sunt soluţiile prin care 
poţi să guvernezi în România şi să faci lucru. 
Pentru că discuţiile politicianiste nu îi încălzesc 
pe oameni. Eu cred că nu ar fi exclusă o 
variantă de alegeri anticipate, de dizolvare a 
Parlamentului, în măsura în care partidele care 
dau jos Guvernul actual sunt conştiente de 
faptul că au susţinerea populaţie. În condiţiile 
astea partidele care sunt acum în opoziţie faţă 
de PSD şi ALDE, conform rezultatului de la 
europarlamentare, partidele acestea ar putea 
câştiga mai mult, decât au avut la alegerile 
parlamentare anterioare”.

El a mai precizat că Alianţa USR-PLUS va fi 
pregătită să dea candidaţi la prezidenţiale, 
locale şi parlamentare.

Corina Crețu a demisionat! 

Cioloş îşi nuanţează declaraţiile: 
Nu au cum să existe neînţelegeri cu Barna.

 Suntem gata oricând să intrăm la guvernare

Senatorul PMP Traian 
Băsescu a declarat, miercuri, 
că moţiunea de cenzură trebuia 
depusă, cu toate că are şanse 
mici să treacă, precizând că, 
după calculele sale, opoziţiei îi 
lipsesc cam 30 de voturi.

 „Principalul obiectiv al 
acestei moţiuni trebuie să fie 
acela de a arăta că există 
opoziţie, care ocazionat de 
moţiune, să provoace o 
dezbatere care să puncteze, să 
pună un pilon unde se află 
alianţa de guvernare PSD-
ALDE. Nu este obligatoriu, deşi 
mi-aş dori foarte mult, ca 
moţiunea să aibă succes. Dacă 
ar avea succes ar fi foarte bine. 

În cazul în care nu are succes, 
o r i c u m  t r e b u i a  f ă c u t ă .  

Moţiunea trebuia făcută”, a 
afirmat Traian Băsescu, într-o 
intervenţie telefonică la postul 
B1 TV.

Acesta a adăugat că nu 

c rede că  vor  f i  a tâ tea  
„dezertări” în PSD încât să 
umple acel 30 de voturi care 
lipsesc opoziţie.

„Dacă va avea sau nu 
succes, rămâne de văzut. Cred 
că PSD este capabil să instituie 
un sistem de control pe oamenii 
lui care să facă imposibile 
dezertările. Moţiunea trebuia 
făcută, chiar dacă are şanse 
mici să treacă. Nu cred că va fi 
o hemoragie atât de mare de 
PSD-işti încât să acopere golul 
de circa 30 de locuri. După 
socotelile mele, cu tot cu 
trecerea UDMR de partea 
opoziţiei, lipsesc vreo 30 de 
voturi”, a explicat Băsescu.

Băsescu: Moţiunea trebuia făcută, chiar dacă 
are şanse mici să treacă
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În prima zi a evenimentului vor ajunge la 

festival în jur de 80 de copii din mediul rural, de 
la școlile din Troianul și Călinești, care au 
câștigat o excursie gratuită la festival, drept 
răsplată pentru că au participat la competiția 
„Fă mișcare în pauza mare”. Ei fac parte din cei 
peste 1300 de elevi din mediul rural invitați să 
participe la cele 13 festivaluri Bucurie în 
Mișcare organizate anul acesta și să se alăture, 
astfel, zecilor de mii de copii, tineri și adulți 
așteptați să ia parte la cea mai mare campanie 
de promovare a mișcării în masă din țara 
noastră.

Bucurie în Mișcare oferă în premieră 
părinților și profesorilor care participă la festival 
posibilitatea de a testa gratuit înclinația copiilor 
între 5 și 16 ani către un anumit sport, prin 
SportAnalytik. Dezvoltată în cooperare cu 
Universitatea Charles din Praga, metoda este 
utilizată, în acest moment, în peste 16 țări la 
nivel mondial pentru a-i ajuta pe copii să-și 
găsească sportul preferat. 

Despre Bucurie în Mișcare
Nu facem suficientă mișcare - mai mult de 

jumătate dintre români sunt obezi sau 
supraponderali și peste un milion suferă de boli 
metabolice. Nu mai știm să ne conectăm - 
socializarea din curtea blocului sau de pe uliță a 
fost înlocuită de rețele sociale virtuale. Nu mai 
apreciem activitățile afară - în România, un 
copil petrece aproape 23 de ore pe săptămână 
în faţa unui ecran (calculator sau televizor). 

Programul Bucurie în Mișcare s-a născut 
pentru a ne aminti că și cele mai complicate 
probleme au soluții simple și se bazează pe 
faptul că comunitățile care participă la sport și 
recreere dezvoltă legături sociale puternice, 
sunt locuri mai sigure, iar oamenii care trăiesc 
în ele sunt, în general, mai sănătoși și mai 
fericiți decât comunitățile în care activitatea 
fizică nu este o prioritate.

Lansat în 2012, programul înseamnă acum 
evenimente cu zeci de mii de participanți 
derulate în peste 40 de orașe din România și 
Republica Moldova și proiecte speciale care 
dau o dimensiune concretă misiunii noastre de 
a contribui la dezvoltarea unor comunității mai 
puternice, mai sănătoase, mai fericite.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Una dintre cele mai vechi familii din județul Teleorman 
este familia Racottă, documentele atestându-i prezența din 
secolul al XVI-lea.

În timpul domniei lui Mihai Viteazul, familia Racottă avea 
moșii pe teritoriul localităților Purani și Găvănești, apoi în 
Ștorobăneasa, cu istoria căreia se va identifica.

Membrii acestei familii au avut funcții importante pe lângă 
domnitorii Țării Românești și au participat la evenimentele 
care au marcat formarea statului modern.

Nicolae Racottă a avut cinci fii (Alexandru, Hariton, 
Costache, Iancu și Vasile), militari de carieră, care s-au 
implicat în Revoluția din 1848, fiind de partea revoluționarilor.

Alexandru Racottă a însoțit, cu un grup de oaste, 
delegația revoluționară de la Islaz spre tabăra lui Gheorghe 
Magheru, de la Râmeni. Îmbolnăvindu-se de holeră, 
comanda a fost preluată de fratele lui, Hariton.

Datorită acestei implicări, Alexandru este numit 
comandant de batalion, Hariton, căpitan și comandant al 
Gărzii Naționale, iar Costache, sublocotement. După 
înfrângerea suferită de revoluționari, primii doi sunt scoși din 
armată și arestați.

Fratele mai mic, Vasile, urmează și el cariera militară și 
devine un colaborator apropiat al domnitorului Alexandru 
Ioan Cuza, în special în rezolvarea reformei agrare din 1864.

Vasile Racottă cedează clăcașilor o parte din moșia lui, în 
1864.

„Imaginea lui Vasile Racottă și a soției sale, Aritina, se 
păstrează și azi datorită tablourilor zugrăvite de pictorul 
Constantin Lecca. Vasile Racottă este reprezentat în 
uniformă de ofițer, amândoi erau îmbrăcați după moda 
pariziană.” (Steluța Chefani-Pătrașcu, „Moșieri teleormăneni 
(1864-1949). Mărire și decădere”)

Costache Racottă a urmat școala de ofițeri și școala de 
agricultură, pe cea de a doua făcând-o la Paris. El a înființat 
Școala de Agricultură de la Pantelimon, terenul fiind donat de 
Alexandru Racottă, fratele lui mai mare.

Cornelia RĂDULESCU

Festivalul "Bucurie în mişcare" 
ajunge în acest weekend în Alexandria

* În Teleorman, raportul 
este de 16 la 10

Conform datelor de la 
I n s t i t u t u l  N a ț i o n a l  d e  
Statistică, România are 5,18 
mil ioane de pensionari ,  
raportul general fiind de 9 
pensionari la 10 angajați. 
Totuși, există și extreme. De 
exemplu, în București sunt 
doar 5 pensionari la 10 
angajați, în timp ce în județul 
Teleorman sunt 16 pensionari 
la 10 angajați.

N u m ă r u l  m e d i u  d e  
pensionari a fost de 5,18 
milioane persoane, în primul 
trimestru din 2019, în scădere 
cu 17.000 persoane faţă de 

trimestrul precedent, iar 
pensia medie lunară s-a ridicat 
la 1.227 lei, în creştere cu 
0 ,3%,  con fo rm da te lo r  
publicate joi de Institutul 
Naţional de Statistică.

N u m ă r u l  m e d i u  d e  
pensionari de asigurări sociale 
de stat a fost de 4,68 milioane 
persoane, în scădere cu 8.000 
persoane faţa de trimestrul 
precedent. Pensia medie de 
asigurări sociale de stat a fost 
de 1.181 lei, iar raportul dintre 
pensia medie nominală netă 
de asigurări sociale de stat 
pentru limita de vârsta cu 
stagiu complet de cotizare 
(fără impozit şi contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate) 
şi câştigul salarial mediu net a 
fost de 47,8% (comparativ cu 
5 0 , 7 %  î n  t r i m e s t r u l  
precedent). Indicele pensiei 
medii reale faţă de trimestrul 
precedent, calculat ca raport 
între indicele pensiei nominale 
pentru calculul pensiei reale şi 
indicele preţurilor de consum a 
fost de 98,6%.

Comparativ cu trimestrul I 
al anului precedent, numărul 
mediu de pensionari a scăzut 
cu 43.000 persoane, iar cel al 
c a t e g o r i e i  a p a r ţ i n â n d  
asigurărilor sociale de stat s-a 
redus cu 6.000 persoane.

Datoria externă a României a crescut, în primele patru luni 
ale anului,  cu 3 665 milioane euro sub guvernarea PSD - 
ALDE, informează BNR.

Datoria externă pe termen lung a însumat 69 864 milioane 
euro la 30 aprilie 2019 (67,8 la sută din totalul datoriei 
externe), în creștere cu 2,8 la sută față de 31 decembrie 
2018, iar  datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 
aprilie 2019 nivelul de 33 218 milioane euro (32,2 la sută din 
totalul datoriei externe), în creștere cu 5,6 la sută față de 31 
decembrie 2018.

Balanța de plăți, deficit de 2306 milioane de euro
În perioada ianuarie - aprilie 2019, contul curent al 

balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 306 milioane 
euro, comparativ cu 1 665 milioane euro în perioada ianuarie 
- aprilie 2018.

Balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 
273 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un 
excedent mai mic cu 34 milioane euro, balanța veniturilor 
primare a înregistrat un deficit mai mic cu 817 milioane euro, 
iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent 
mai mic cu 151 milioane euro.

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au 
însumat 1 323 milioane euro comparativ cu 1 592 milioane 
euro în perioada ianuarie - aprilie 2018, din care participaţiile 
la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 
938 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat 
valoarea netă de 385 milioane euro.

Repere teleormănene: 
Familia Racottă

Pentru că Ministerul Sănătății nu mai are 
bani să acopere creșterile salariale enorme 
din ultimii doi ani, personalul auxiliar din 
spitale, dar și medicii și asistenții, vor fi plătiți 
din fondurile Casei Naționale de Aisgurări de 
Sănătate. 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate 
(CNAS) anunță într-un comunicat că preia 
plata creșterilor de salarii pentru personalul 
auxiliar de sănătate, în lipsa resurselor 
financiare necesare la Ministerul Sănătății.

Anunțul Casei vine pe fondul informațiilor 
din mai multe spitale din țară care nu mai au 
suficienți bani pentru a plăti salariile crescute.

Preluarea plăților de către CNAS se face în 
baza unui ordin comun semnat de șeful Casei, 
Răzvan Vulcănescu, și ministrul Sănătății, 
Sorina Pintea.

"Finanțarea influențelor financiare 
determinate de creșterile salariale care se 
acordă în anul 2019 pentru personalul auxiliar 
din unitățile sanitare publice va fi asigurată din 
bugetul Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate, printr-un mecanism similar celui 
prin care se finanțează și influențele 
financiare determinate de creșterile de salarii 
ale personalului medical din aceleași spitale, 
conform unui Ordin comun semnat de 
Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și de 

Președintele CNAS, Răzvan Vulcănescu.
La începutul anului s-a efectuat o mărire 

salarială pentru personalul auxiliar, care a fost 
finanțată inițial din bugetele spitalelor. Însă, 
avându-se în vedere impactul asupra 
bugetelor unităților sanitare publice cu paturi 
și asupra serviciilor medicale spitaliceşti 
acordate asiguraţilor, guvernul a decis, la 
sfârșitul lunii mai, la propunerea Ministerului 
Sănătății, ca pentru personalul încadrat în 
unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au 
ca asociat unic unităţile administrativ-
teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu 
casele de asigurări de sănătate, influenţele 
financiare determinate de creşterile salariale 
să se asigure prin transferuri din bugetul 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de 
sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice” (OUG nr. 35/2019).

„Ordinul pe care l-am semnat împreună cu 
doamna ministru și care a fost publicat în 
Monitorul Oficial transpune în practică 
prevederile Ordonanței de Urgență nr. 
35/2019 și totodată soluționează problema 
sursei de finanțare a majorărilor salariale din 
spitalele publice într-o manieră care evită 
apariția unor dificultăți bugetare pentru 
acestea” - a declarat Președintele CNAS, 
Răzvan Vulcănescu".

România are o medie 9 pensionari
 la 10 angajați

Datoria externă a României 
a crescut cu 3 665 milioane 

euro sub guvernarea 
PSD - ALDE

Bomba din Sănătate! Ministerul 
nu mai are bani de salarii și apelează la CNAS
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Din luna septembrie 2018 

până acum, în iunie 2019, în 
cadrul programului au fost 
trimise la reciclare peste 
2.600.000 kg de aparate 
electrice defecte. Este cea mai 
mare cantitate strânsă într-un 
interval similar, până acum, și 
ne-a făcut să depășim recordul 
de 6.000.000kg colectate în 
total. Acest lucru ne confirmă că 
programul nostru face o 
diferență în educația de mediu, 
în comunitate și în felul cum 
o a m e n i i  p r i v e s c  
responsabilitatea socială. Ne 
bazăm pe voi să mergem mai 
departe, împreună!” a declarat 
Andreea Idriceanu Calev, 
Communication Manager al 
Asociatiei RoRec.

98 de grădinițe, școli și licee 
câștigă premiile locale la Ediția a 
VIII-a („Ediția Suporterilor”) a 
Patrulei de Reciclare. Sunt 
voluntarii de top care și-au 
mobilizat comunitățile să trimită 

la reciclare cantități-record de 
deșeur i  de  ech ipamente  
electrice și electronice (DEEE).

Patrula de Reciclare este o 
platformă care încurajează, cu 
succes dovedit, și implicarea 
școlilor din mediul rural. O 
treime dintre premianții locali 
sunt grădinițe, școli și licee din 
sate și comune. Pentru copiii de 
aici, programul este o șansă de 
afirmare la nivel național, în rând 
cu școlile din orașele mari.

Rata impresionantă de 
reînscriere a școlilor în Patrula 
de Reciclare dovedește, în 
primul rând, că programul este o 
experiență apreciată de elevi și 
de cadrele didactice. De 
asemenea, dovedește că 
activitatea lor de informare 
convinge din ce în ce mai 
eficient familiile, întreprinderile 
și autoritățile să se debaraseze 
corect de aparatele electrice 
defecte sau vechi.

Ediția nu s-a încheiat, ba 
dimpotrivă, intră în etapa 

dec is ivă pent ru  premi i le  
naționale!

Premiile naționale vor fi 
acordate echipelor locale care 
vor reuși să contribuie la 
colectarea celor mai mari 
cantități DEEE/locuitor.

Pe perioada verii vor conta 
deșeurile electrice predate la 
reciclare de către cetățeni, 
firme, companii și instituții, în 
beneficiul copiilor din program. 
Cei care doresc să ajute elevii se 
pot debarasa de aparatele 
electrice și electronice, becurile 
arse și bateriile consumate 
simplu și gratuit. Ei pot comanda 
preluarea aparatelor mari, de la 
sediu sau domiciliu, la TelVerde 
0800 444 800 sau completând 
formularul online.

Astfel, unul dintre cele mai 
ample și de durată programe de 
educație de mediu din România 
continuă cu noi performanțe la 
ca re  sun tem inv i ta ț i  să  
contribuim, fiecare dintre noi.

B.P.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Școlile, din ce în ce mai eficiente
 la promovarea reciclării

Dosarul Electronic de Sănătate aduce 
avantaje importante beneficiarilor lui.

Pentru populație, sistemul simplif ică 
modalitatea de accesare a serviciilor de asistență 
medicală, deoarece 
a t u n c i  c â n d  o  
persoană merge la un 
furnizor de servicii 
medicale, acesta va 
avea acces securizat 
la Dosarul Electronic 
d e  S ă n ă t a t e  a l  
pacientului. Gama 
mai largă de date 
m e d i c a l e  c r e ș t e  
calitatea serviciilor de 
sănătate și reduce 
g r e ș i l i l e  
administrative și profesionale.

Prin intermediul portalului pus la dispoziția 
asiguraților, crește interesul acestora pentru 
sănătatea proprie, precum și cunoașterea 
procedurilor de tratament.

Pentru furnizorii de servicii medicale, Dosarul 
Electronic de Sănătate reprezintă o modalitate de 
comunicare între angajații instituțiilor prestatoare 
de servicii medicale (consult interdisciplinar), care 

b e n e f i c i a z ă  d e  
istoricul informațiilor 
m e d i c a l e  a l e  
pacientului și de o 
propunere mult mai 
e f i c i en tă  a  uno r  
activități de asistență 
(la momentul integrării 
acestora în sistemul 
DES).

P e n t r u  C N A S ,  
sistemul reprezintă un 
instrument de luare a 
deciziilor cu impact în 

sistemul medical, oferind o bază de date statistice 
la zi și în continuă creștere și asigurând sursa de 
date pentru rapoartele anuale.

Cornelia RĂDULESCU

Alergia solara descrie o serie de afectiuni caracterizate 
de aparitia unei eruptii pruriginoase in urma expunerii la 
soare.

Cea mai comuna forma de alergie solara este eruptia 
polimorfa la lumina sau prurigo-ul estival, care apare la 
prima expunere la soare din an si care se amelioreaza pe 
durata verii, odata ce pielea se obisnuieste cu nivelurile mai 
ridicate de radiatii ultraviolete. 

 Dermatita creste riscul de alergie solara
 Exista anumiti factori de risc pentru aparitia alergiilor 

solare. Unii oameni sunt alergici la soare din nastere, pe 
cand altii se confrunta cu simptome numai atunci cand sunt 
expusi la anumite substante si apoi la soare (parfumuri, 
dezinfectanti, arome, creme), sau la anumite medicamente, 
precum antibiot icele ( in special tetracicl inele, 
fluorochinolonele si sulfonamidele) sau antiinflamatoarele 
nesteroidiene. Cazurile usoare de alergie la soare se 
trateaza fara tratament de la medic, pe cand cele mai severe 
trec cu creme sau steroizi orali. Din categoria de risc fac 
parte si cei cu dermatita sau care au un frate sau un parinte 
alergici la soare. 

 Cum recunoasti alergia solara
 Prurigo-ul estival produce o eruptie cutanata sau arsura 

in primele doua ore dupa expunerea la soare. Eruptiile 
cutanate apar de regula pe zonele cele mai expuse, precum 
gat, piept, brate si picioare. In plus, pot aparea si frisoane, 
cefalee, greata si stare de rau. In cazuri rare, pot aparea 
vezicule mici, pline cu lichid.

Eruptia se manifesta prin pete (macule) de culoare rosie. 
In unele cazuri, eruptia cutanata se extinde si pe pielea 
acoperita de imbracaminte. Deoarece eruptia fotoalergica 
este o forma de hipersensibilitate intarziata, simptomele 
apar la una sau doua zile dupa expunerea la soare.

Diagnostic
 Daca te confrunti cu urticarie sau vezicule pline cu lichid 

mergi la medic pentru diagnostic. Uneori pot fi necesare 
teste suplimentare, inclusiv: o biopsie cutanata, teste de 
sange pentru a exclude lupusul eritematos sistemic (o boala 
autoimuna cronica, care poate afecta diferite organe ale 
corpului, in special pielea, articulatiile, sangele, rinichii), o 
testare la lumina ultravioleta sau fototestarea, care verifica 
reactia pielii la anumite lungimi de unda ale luminii UV.

 Masuri de preventie
Inainte de a iesi din casa, aplica protectie solara cu factor 

de protectie solara (SPF) de cel putin 30, cu un spectru larg 
de protectie impotriva razelor ultraviolete A si ultraviolete B.

Foloseste protectie de soare si pe buze. Acesta ar trebui 
sa aiba SPF 30+.

Limiteaza timpul petrecut in aer liber intre orele 10.00 si 
16.00. 

Poarta ochelari de soare cu protectie impotriva luminii 
ultraviolete.

Imbraca pantaloni lungi, tricouri cu maneci lungi si 
acopera-ti capul cu o palarie cu borul larg.

Daca iei un medicament pe baza de prescriptie medicala 
si obisnuiesti sa petreci mult timp in aer liber, discuta cu 
medicul daca trebuie sa-ti cateva masuri preventive in 
timpul expunerii la soare.

CAS Teleorman:

Dosarul Electronic de Sănătate

Alergia solară, cum o ții
 sub control

Vitamina D este o substanta 
nutritiva esentiala pentru mentinerea 
sanatatii. Consuma des alimente 
bogate in vitamina D, pentru ca, in caz 
de deficit, structura osoasa are serios 
de suferit.

Daca exista in corp o carenta de 
vitamina D, pot aparea dureri de 
articulatii, slabiciune musculara. La 
copii, carenta de vitamina D poate 
provoca astm, tulburari cognitive care 
se manifesta mai tarziu in viata, 
intoleranta la glucoza. Pe lista cu 
posibile afectiuni cauzate de o cantitate 
insuficienta in corp de vitamina D se 
numara si scleroza multipla.

Include in meniul zilnic cat mai multe 
surse de alimente bogate in aceasta 
vitamina si riscul sa suferi de carente 
va scadea considerabil.

Ce simptome anunta deficitul de 
vitamina D

Principalele simptome ale carentei 
de vi tamina D sunt oboseala 
accentuata, ce apare brusc, stare de 
irascibilitate, de nervozitate sau de 
anxietate, care, uneori, pot degenera in 

depresie. Alte simptome des intalnite 
cand vine vorba despre lipsa unei 
cantitati suficiente de vitamina D sunt 
crampele musculare, durerile de 
articulatii, caderea parului si durerile de 
oase.

Alimente bogate in vitamina D 
Cele mai bune surse de peste gras 

sunt pestele-spada, somonul, heringul 
si tonul. Toate sunt variante sanatoase 

de alimente bogate in aceasta 
vitamina, si confera organismului un 
aport proteic excelent si grasimi 
sanatoase.

Pulpa delicioasa a portocalei este 
hranitoare si binefacatoare pentru 

organism, iar sucul este o sursa de 
vitamina D, demna de luat in 
considerare. Un pahar cu suc de 
portocale baut zilnic iti poate asigura 

necesarul recomandat de vitamina D, 
in special daca alegi sa il consumi 
dimineata.

Vitamina D se afla intr-o cantitate 
uriasa in galbenusul de ou. Daca alegi 
oua din surse cunoscute, oua de tara, 
provenite de la gaini crescute la sol, 
fara stres si hranite cat mai sanatos, 
ouale vor fi mai calitative si cu un 
continut mai mare de vitamina D.

In cele mai multe cazuri, laptele este 
o sursa buna de vitamina D. Verifica 
et icheta,  daca obisnuiest i  sa 
achizitionezi lapte din comert, 
pasteurizat.  Un pahar de lapte contine 
cam 100 de unitati de vitamina D.

La micul dejun, cerealele imbogatite 
cu vitamine si minerale sunt o alegere 
excelenta daca vrei sa intaresti 
sistemul imunitar si sa imbunatatesti 
sistemul digestiv. Cerealele fortificate 
cu vitamina D, consumat cu un pahar 
de lapte de vaca alaturi sau de un fresh 
de portocale, reprezinta o alegere mai 
mult decat potrivita pentru un aport 
excelent de vitamina D.

Alimente bogate în vitamina D 
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Crizele copiilor sunt o avalansa de lacrimi, muci, tipete si furie 
care le scot din sarite si le frustreaza si pe mame.

Stii deja ca ai slabe sansa sa calmezi un copil care incepe sa 
faca o criza de nervi, insa modul in care gestionezi aceste situatii 
explozive ii va marca viitorul emotional.

Unii copii dau dovada de un caracter deosebit de foarte mici, 
sunt foarte diferiti de altii si chiar de fratii lor si uneori ajungi sa te 
intrebi cu cine seamana.

Potrivit copilul.ro, personalitatea unui copil depinde de multi 
factori, iar contextul in care creste si interactiunea de care are 
parte sunt elemente cheie. In schimb, exista un factor genetic pe 
care trebuie sa il constientizam, sa il acceptam si sa il intelegem. 
Fiecare copil este unic si are caracterul propriu, care se manifesta 
inca din prima luna de viata prin felul in care se alimenteaza si se 
odihneste.

Nu incerca sa gasesti un motiv pentru nenumaratele crize ale 
copilului tau. Pur si simplu gestioneaza momentul, intelege ce se 
intampla si canalizeaza, spune psihologul Valeria Sabater pentru 
eresmama.com. Este o sarcina pe care nu ai prevazut-o, dar cu 
siguranta toti parintii au capacitatea de a fi abili arhitecti ai lumii 
emotionale a copiilor lor, care, uneori, se manifesta in mod 
exploziv.

Un copil va incepe sa faca mici crize de nervi inca de pe la un 
an, iar acestea se vor inmulti si vor creste in intesitate pana pe la 
varsta de 4 ani. Este etapa in care creierul celor mici incepe sa se 
maturizeze, sa inteleaga mai bine ce se intampla in jurul sau si 
apare nevoia copilului de a cere spatiu, lucruri si de a-i fi indeplinite 
nevoile. Cand nu obtin ce vor, izbucnesc. Aceasta frustrare este cu 
adevarat dureroasa pentru ei si daca nu actionam intr-un mod 
intelept, intuitiv si cu rabdare in aceasta etapa, lucrurile s-ar putea 
complica in viitor.

Unii considera ca tactica cea mai potrivita in cazul crizelor de 
nervi ale celor mici este sa le ignori. Gresit, sustine psihologul 
Valeria Sabater: "Crizele de nervi nu se ignora. Nu ajuta la nimic 
atunci cand copilul plange, tipa si bate din picioare pana oboseste 
pentru ca se va simti si mai frustrat. Nu trebuie sa intensificam 
crizele raspunzand cu tipete pentru ca asta creste tensiunea de 
ambele parti.

Un lucru este sigur: copilul intre un an si 3 ani nu este constient 
de ceea ce se intampla. El se simte coplesit si crede ca nu exista 
solutie pentru ceea ce se intampla. Crizele de nervi ale copilului 
sunt un fel rau de a-ti spune ca i se intampla ceva ce tu trebuie sa 
intelegi.

Cum gestionezi momentele de furie ale micutului? Ramai 
calma, arata-i ca esti langa el si ca incerci sa gasesti o solutie fara 
a ridica vocea.

Copilul trebuie sa inteleaga ca nu va putea avea mereu ceea ce 
vrea, cand vrea.

Cand izbucneste intr-o criza de furie nu te indeparta de el, nu 
striga la el si nu ii spune sa taca, pe un ton taios, cu toate ca asta iti 
vine sa faci de multe ori. Incearca mai bine sa folosesti o voce 
calda, pentru ca asta il va incuraja sa se calmeze si sa se relaxeze.

E important sa stii ca nu vei putea vorbi cu copilul si sa il faci sa 
te inteleaga pana nu se opreste din plans. Atunci ce ai de facut 
este sa cobori la nivelul lui pentru a vedea ca esti acolo si sa il 
impiedici sa se raneasca.

Cand explozia de furie se petrece intr-un loc public, cu 
"spectatori", incearca sa il duci intr-un loc mai izolat, unde sa fiti 
doar voi, inainte de a incerca sa-l calmezi.

Niciodata nu e prea devreme pentru a educa inteligenta 
emotionala, care incepe sa se formeze intre varstele de 1 an si 4 
ani. Iar pentru asta e bine sa tii cont de aceste strategii simple:

- Copilul are nevoie sa inteleaga limitele, sa stie ce se poate si 
ce nu se poate. Cu cat va intelege mai repede, cu atat vor capata 
mai multa siguranta pe ei.

- Nu te teme sa spui "nu" atunci cand situatia o impune.
- Fiti consecventi cu regulile si nu le incalcati niciodata.
- Folositi cartonase cu desene pentru a-i invata cum arata 

unele emotii: furia, teama, tristetea. - Este nevoie ca ei sa invete 
cat mai repede sa identifice emotiile negative pentru a sti cum sa le 
canalizeze.

- Invatati copiii ce sa faca atunci cand au emotii negative. 
Trebuie sa stie ca atunci cand sunt furiosi trebuie sa explice cu 
voce tare de ce se simt asa, in loc sa planga si sa bata din picioare. 
- Este foarte util sa invete sa exprime emotiile la persoana intai.

Fiecare copil este unic si unii pot fi foarte solicitanti. Nu uita ca 
secretul este sa ai rabdare, sa fii acolo, sa arati afectiune si sa 
intelegi ca educatia emotionala a copilului incepe din prima zi in 
care il tii in brate.

Un preot explică la ora de religie: 

- Dumnezeu l-a creat pe Adam şi cu o coasta din Adam a 

creat-o pe Eva. 

- Părinte, îl intrerupe un elev, tata spune că ne tragem din 

maimuţe. 

- Asculta, zise preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma 

interesează. Eu vorbesc în general.

Pastila de râs

Zone cu păduri care 
acoperă în total de peste două 
ori suprafaţa României au fost 
distruse, în ultmul deceniu, de 
către companii pentru a 
fabrica diverse produse, 
precum ulei de palimer şi soia, 
arată o analiză a Greenpeace 
International.

Î n  2 0 1 0 ,  m e m b r i i  
Forumului  Bunur i lor  de 
Consum (Consumer Goods 
Forum), care include unele din 
cele mai mari branduri de 
consum din lume, au promis 
să elimine despăduririle până 
în 2020, urmând să găsească 
noi surse sustenabile pentru 
cele patru produse aflate în 
strânsă legătură cu defrişările: 
soia, ulei de palmier, hârtie şi 
celuloză şi vite, relatează 
Guardian. 

Analiza făcută însă de 
Greenpeace International 
est imează că,  până la 
începutul anului 2020, circa 50 
de milioane de hectare de 
păduri vor fi defrişate, pe 
fondul creşterii cererii şi a 
spor i r i i  consumulu i  de  
produse agricole în cursul 
celor 10 ani care au trecut de 
când au fost făcute acele 
promisiuni. 

Intitulat „Numărătoare 
inversă până la extincţie” 
(Countdown to Extinction), 
raportul arată că, din 2010, 
suprafaţa plantată cu soia a  
sporit în Brazilia cu 45%, în 
timp ce producţia de ulei de 
palmier din Indonezia a 
crescut cu 75%.

Greenpeace acuză marile 

branduri că nu şi-au îndeplinit 
angajamentele şi avertizează 
că situaţia curentă este 
„sumbră”, sfătuindu-le să 
evolueze pentru „preveni 
colapsul climatic şi ecologic”.

Defr işări le el iberează 
emisiile de gaze cu efect de 
seră care contribuie la 
schimbarea cl imatică şi 
distrug habitate importante, 
ameninţând cu extincţia unele 
specii.

Î n  r a p o r t u l  l o r ,  
reprezentanţii organizaţiei 
non-guvernamentale pentru 
protecţia mediului au afirmat 
că au scris la mai mult de 50 
de comercianţi, retaileri, 
producători şi companii de 
consum, la începutul lui 2019, 
cerându-le să demonstreze 
u n  p r o g r e s  p r i v i n d  
despăduririle prin dezvăluirea 
furnizorilor lor de marfă. Doar 
o mână dintre ei au răspuns şi 
niciunul dintre cei 50 nu a 
d e m o n s t r a t  o  a c ţ i u n e  

semnificativă pentru a stopa 
defrişările.

„Aceste companii distrug 
v i i to ru l  cop i i lo r  noş t r i ,  
împingându-ne spre un colaps 
climatic şi ecologic”, a declarat 
A n n a  J o n e s ,  d e  l a  
Greenpeace UK.

Circa 80% dintre defrişările 
mondiale sunt cauzate de 
producţia agricolă, care este, 
d e  a s e m e n e a ,  c a u z a  
pr inc ipa lă a d is t ruger i i  

habitatelor, se mai arată în 
raportul Greenpeace

P o t r i v i t  e s t i m ă r i l o r ,  
consumul agricol şi, în 
consecinţă, producţia vor 
creşte  la  n ive l  g lobal .  
Consumul de carne ar urma 
să crească cu 76%, în timp ce 
producţia de soia este, de 
asemenea, prognozată să 
crească cu aproape 45%, iar  
uleiul de palmier cu aproape 
60%, potrivit Organizaţiei 
p e n t r u  A l i m e n t a ţ i e  ş i  
Agricultură.

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

ADY&GEANY CANDOI SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, CUI 39407191, 
J34/333/2018, pierdut Certificat constatator  nr. 11023/30.05.2018. Îl declar nul.

Anunţ

AGRO MUNTENIA SRL, cu sediul în sat Măgura cu liliac, com. Drăgănești de Vede, jud. 
Teleorman, J34/567/2005, CUI 17932912, pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 1570972 
și Certificate constatatoare nr. 31809/02.10.2017 pentru sediu si terți. Le declar nule.

Anunţ

SC L&M ANDY SRL, cu sediul în Zimnicea, jud. Teleorman, CUI 22434878, 
J34/687/28.03.2007, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 1140224/05.10.2007.

 Îl declar nul.

Anunţ

privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu
COMUNA FRUMOASA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a 

acordului de mediu pentru proiectul “Modernizare străzi în comuna Frumoasa, jud. 
Teleorman”, propus a fi amplasat în comuna Frumoasa, 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.

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

Anunţ public

SC Velsin Comprod, cu sediul în Segarcea Vale, jud. Teleorman, CUI 17179106, 
J34/72/2005, pierdut Certificat constatator de autorizare nr. 18925/02.06.2008. Îl declar nul.

Anunţ

Păduri întinse pe o suprafaţă de două ori mai
 mare decât a României, distruse în numai 10 ani 

Crizele de nervi, primul pas
 al copiilor catre dezvoltarea

 inteligenței emotionale



1736: S-a născut Charles Augustin Coulomb, fizician 

francez (d. 1806).

1899: S-a născut 

G e o r g e  C ă l i n e s c u ,  

scriitor, critic literar 

român (d. 1965).

1920: S-a născut Mihai 

Brediceanu, compozitor și 

dirijor român (d. 2005).

1927: A murit Jerome K. 

Jerome, scriitor englez (n. 

1859).

1931: S-a născut Eugen 

Trof in ,  antrenor de 

handbal din România (d. 

2009).

1932: A murit Nicolae 

Vermont, pictor român (n. 

1866).

1936: S-a născut Cornel 

Coman, actor român de teatru și film (d. 1981).

1936: A murit Maxim Gorki, romancier și dramaturg rus (n. 

1868).

1985: Semnarea Tratatului de la Schengen, privitor la 

suprimarea controalelor la frontierele europene.

Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge.
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07:00 Matinal 09:00 Adevăruri 
despre trecut 09:45 Iubire imposibilă 
11:00 Ca'n viaţă 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Fan/ Fun urban 
13:30 Pofticioşi, la cratiţă! 14:00 
Telejurnal 15:10 Opre Roma 16:00 
EURO polis 16:45 Iubire imposibilă 
18:00 Observatori la Parlamentul 
European 18:30 Drumul succesului 
19:00 Europa mea  20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:10 Moromeții 
00:40 Moment Art

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 Iunie

In ten t iona t i  sa  
incepeti o activitate 
noua, dar va lipseste 
simtul practic. Va 
recomandam sa mai 
asteptati. S-ar putea 
sa aveti mici probleme 
de sanatate. Este 
ceva trecator! 

Dimineata sunteti 
foarte sensibil si nu 
sunteti multumit de 
nimic. Spre seara, 
primiti vesti de la o 
ruda, daca nu cumva 
chiar va viziteaza. 
Oricum, va revine 
buna dispozitie.

Se pare ca nu 
sunteti foarte inspirat 
in ceea ce priveste 
relatiile sociale. Va 
sfatuim sa nu faceti 
n ic i  o  invest i t ie .  
Relatiile sentimentale 
trec printr-o perioada 
favorabila. 

S-ar putea sa nu 
va simtiti in forma si 
sa nu puteti termina 
ce ati inceput. Dupa-
amiaza sunteti invitat 
la o petrecere unde 
va simtiti foarte bine 
alaturi de partenerul 
de viata.

D i m i n e a t a ,  u n  
prieten va cere o mana 
de ajutor in afaceri si 
veti avea de castigat 
daca nu il refuzati. 
Dupa o zi destul de 
agitata, petreceti o 
seara romantica cu 
persoana iubita.

Astazi nu stati prea 
bine cu simtul practic. 
Evitati discutiile in 
contradictoriu. Nu 
refuzati ajutorul celor 
din jur! Sfaturile unui 
prieten cu experienta 
va sunt de mare folos.

D i m i n e a t a  e s t e  
posibil sa aveti mici 
d i f icu l tat i  pe p lan 
sentimental. Cu o vorba 
buna, puteti dezamorsa 
o discutie pornita din 
nimic. Curand veti primi 
o  s u m a  d e  b a n i  
neasteptata.

Se pare ca intuitia 
nu prea va ajuta 
astazi. Va sfatuim sa 
tineti cont de sfaturile 
unei persoane mai in 
varsta din familie. 
Odihniti-va mai mult si 
c a u t a t i  s a  v a  
destindeti! 

Dimineata s-ar  
putea sa fiti acuzat de 
colegi ca nu sunteti 
consecvent. Dupa-
amiaza pr imi t i  o  
importanta suma de 
bani. Este posibil sa 
avet i  d iscu t i i  cu  
partenerul de viata!

BERBEC

Dimineata aflati ca o 
c u n o s t i n t a  s - a  
imbolnavit grav. Va 
implicati si faceti mai 
multe drumuri. In a doua 
parte a zilei, sfaturile 
unei rude va ajuta sa va 
clarificati sentimentele 
contradictorii.

S o s i r e a  u n o r  
musafiri va obliga sa 
va schimbati planurile. 
Daca va roaga sa ii 
ajutati cu ceva, nu 
refuzati. Spre seara, s-
ar putea ca un prieten 
de familie sa va dea o 
veste neplacuta. 

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

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 15:00 La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 Las fierbinți 21:30 
H o b b i t u l :  O  c ă l ă t o r i e  
neașteptată 00:45 Fata din tren 
02:30 La Maruţă 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 
2 0 : 0 0  P r i n ț u l  P e r s i e i :  
Nisipurile timpului 22:15 
Factor de risc 00:15 Insula 
iubirii 02:45 Acces direct 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 În căutarea adevărului

07:20 Secretul armei 
secrete 10:00 Starea naţiei 
11:30 Chef Dezbrăcatu' 
14:00 Camera de râs 15:05 
Focus 16:00 Orgolii 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea 
gătește mai bine 20:30 
Misterele Bucureștilor 22:30 
Trăsniți 23:35 Buletin de 
București 01:30 În bucătărie 
cu Horia Vîrlan

08:15 Nu vrea si pace! 
10 :15  La  b loc  12 :30  
Doamna din viața mea 
14:15 A fost odată Curly 
16:15 Doamna judecator 
18:15 La bloc 20:30 Anna și 
Regele 23:30 Mesagerii 2: 
Sperietoarea de ciori 01:30 
Dublu impact 03:15 La bloc 
05:30 Ce spun românii

07:00 Oanapp 08:55 O singură 
inimă 10:00 Câştigă România! 
11:00 Ferma 12:00 Telejurnal 
13:00 Cultura minorităţilor 13:30 
Pescar hoinar 14:00 ocumentar 
360° Geo 16:00 O singură inimă 
17:05 Oanapp 18:00 Vara 
amintirilor 19:00 Telejurnal 20:00 
Gala Umorului 21:10 Adevăr şi 
m inc iună  22 :50  D iscover  
Romania 23:10 The Runaways 

07:40 Triplu X – 2 09:20 
Bătălia anului 11:10 Totul 
despre Steve 12:45 Omul care 
a inventat Crăciunul 14:25 
Thor :  În tuner icu l  16 :05  
Ultimele dorințe 17:40 1.000 
post Terra 19:15 Armă mortală 
20:00 A doua şansă 21:45 
Spion din  greșeală 23:25 Baby 
Driver 01:10 Cu ochii larg 
închiși 03:45 Thor: Întunericul

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
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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 
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 

14 Iunie

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
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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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Vasile Miriuță (50 de ani) a 
avut dreptate când a spus, 
după meciul de miercuri seară, 
când a reușit salvarea de la 
retrogradare, că nu a semnat 
cu ce i  de la  K isvarda 
(Ungaria), dar nu și atunci 
când a declarat că se mai 

gândește dacă să plece sau 
nu de la Sibiu.

”Nu am petrecut mult alături 
de jucători, pentru că am vrut 
să-i las pe ei să se simtă cât 
mai bine. Au tras din greu 
pentru a-și îndeplini obiectivul 

și se știe că te distrezi mult mai 
bine când antrenorul nu este 
acolo.

În plus, eu deja sunt pe 
drum. Am plecat, sunt cu 
nevastă-mea. Facem un mic 
ocol după care vom ajunge și 
acasă”, a spus Vasilie Miriuță.

Chestionat dacă ocolul are 
legătură cu oferta celor de la 
Kisvarda, grupare la care este 
legitimat și Gicu Grozav, 
Miriuță a recunoscut. ”Da, mă 
duc să semnez cu noua 
echipă! Apoi, voi ajunge și 

acasă. Familia și-a dorit să fiu 
mai aproape, fetița mea a 
crescut și are nevoie de taică-
su mai mult. În plus, a contat și 
oferta, mult mai bună decât în 
România, la fel și condițiile”.

Obiectivul lui Vasile Miriuță 
la noua echipă! Ce șanse sunt 
să ia jucători români

Vasilie Miriuță a spus că nu 
a avut nimic de împărțit cu Iuliu 
Mureșan, ci cu alte persoane 
din club, dar nu a dorit să 
dezvolte subiectul.

”Decizia era luată oricum! 
Când o fost bine, toată lumea a 
fost cu mine, când a fost un pic 
mai greu... Cei care, în 
decembrie, mă strângeau în 
brațe, acum voiau să mă 
schimbe. N-am avut probleme 
cu domnul Iuliu Mureșan și nici 
cu cei trei acționari, ci cu alte 
persoane”, a mai spus Miriuță.

Tehnicianul a spus că 
obiectivul la noua sa echipă va 
fi clasarea pe unul dintre 
primele 5 locuri la finalul 
sezonului viitor, că mai 
așteaptă 4-5 jucători, dar că 
niciunul dintre aceștia nu va fi 
român.

SPORT

Dan Petrescu a ţintit un puşti minune pentru atacul CFR-
ului, Franko Kovacevic, însă tânărul de 19 ani va merge la 
Hoffenheim.

Odată începută perioada de mercato, campioana a fost 
cea mai activă pe piaţa transferurilor. Rondon, Luis Aurelio, 
Burcă, Susic şi Vâtcă au semnat cu CFR, iar următorul care 
îşi va pune semnătura pe un contract cu trupa din Gruia e 
Adrian Stoian.

Marea lovitură pe piaţa transferurilor ar fi fost, însă Franko 
Kovacevic, un tânăr de 19 ani care l-a fermecat pe "Super 
Dan". Acesta va ajunge însă la Hoffenheim, anunţă Sky Italia, 
oferta nemţilor fiind superioară.

Kovacevic a evoluat în ultimul sezon la Rudes, sub formă 
de împrumut de la Hajduk Split. Rudes a avut grijă să pună un 
contract o clauză de transfer definitiv, pe care a activat-o 
imediat când a văzut cât de bine s-a adaptat tânărul vârf.

Italienii scriu că, pe lângă CFR, SC Freiburg, TSKA 
Moscova şi Deportivo Alaves au fost în cursa pentru atacant, 
însă acesta va merge la Hoffenheim, o formaţie foarte 
ofensivă, care dă multe şanse tinerilor.

Marius Șumudică și-a găsit echipă. Antrenorul de 48 de ani 
s-a înțeles cu turcii de la Gazișehir Gaziantep, acolo unde va 
semna contractul joi dimineață, așa cum a confirmat chiar el la 
Digi Sport și va avea un salariu e un milion de euro pe an.

Gazișehir Gaziantep este o echipă nou-promovată, care a 
ajuns în prima ligă pentru prima dată în istorie, în urma unui 
play-off dramatic, învingând Hatayspor în finală, la penalty-uri. 
Echipa a mai fost la un pas să promoveze în sezonul 2010-2011, 
însă a pierdut lupta în finala cu Orduspor, iar în sezonul trecut, a 
fost învinsă de Erzurumspor.

Culorile celor de la Gazișehir sunt roșu, negru și alb, iar 
echipa evoluează pe un stadion superb, ultramodern, inaugurat 
în februarie 2017 și care are o capacitate de 33.502 locuri.

Gazişehir Gaziantep, noua echipă a lui Șumudică, are o 
valoare a lotului extrem de mică

Interesant este că valoarea totală a lotului este una extrem 
de redusă. Potrivit publicației de specialitate Transfermarkt, cei 
25 de jucători din lot costă, în total, doar 6,55 de milioane de 
euro, iar ce mai scump jucător este unul foarte cunoscut, 
Moussa Sow. Valoarea sa este aproape cât un sfert din toată 
echipa, 1,5 milioane de euro.

Atacantul senegalez de 33 de ani joacă din ianuarie 2019 la 
această echipă, unde a ajuns din postura de jucător liber de 
contract, după ce și-a trecut în palmares cluburi precum 
Rennes, Lille sau Fenerbahce. În august 2015, Sow a avut cea 
mai mare cotă de piață, 13 milioane de euro, când a și fost 
cumpărat de Al Ahli pentru 16 milioane. Are 50 de selecții și 19 
goluri pentru Senegal. Din ianuarie, de când a ajuns la echipă, a 
jucat în 15 meciuri oficiale și a marcat 4 goluri.

CFR a încercat să dea marea 
lovitură pe piaţa transferurilor! 

Anunţul făcut de italieni

Marius Șumudică a ajuns la
 Gazişehir Gaziantep

Dani Coman a dezvăluit că FCSB are șanse 
foarte mari de a evolua pe stadionul ”Marin 
Anastasovici” în meciurile din cupele europene. 
Președintele aflat în preaviz al Astrei a întărit 
astfel cuvintele lui Gigi Becali.

"Da, este adevărat că am avut o discuție cu 
cei din conducerea FCSB-ului. Chiar azi am 
vorbit cu domnul Argăseală. Își doresc să joace 
meciurile din cupele europene pe terenul 
nostru. Eu sunt de acord să joace, indiferent că 
va fi FCSB sau Chindia. E o echipă 
românească și e normal să ne ajutăm", a spus 
Dani Coman. 

Oficialii vicecampioanei Ligii 1 au luat în 
calcul și varinta de a juca la Târgu Jiu, pe noul 
stadion, numai că lucrările de acolo întârzie, 
astfel că FCSB risca să nu poată avea la 
dispoziție un stadion omologat de către UEFA.

Partidele FCSB-ului din preliminariile 
cupelor europene sunt programate pe 10/18 
iulie (turul 1 preliminar), 24 iulie/1 august (turul 
2 preliminar), 8/25 august (turul 3 preliminar) și 
21/29 august (play-off).

De ce a ajuns FCSB să se mute pe un alt 
stadion. Nu mai poate juca pe Arena Națională

Oficialii celor de la FCSB au fost nevoiți să 
caute un alt stadion, după ce au aflat că două 
superconcerte vor ”paraliza” Arena Națională. 

Cum Ed Sheeran va concerta pe 3 iulie iar 
legendarii de la Metallica, pe 14 august, 
diriguitorii vicecampioanei Ligii 1 sunt nevoiți să 
caute o altă ”casă” nu doar pentru Europa, dar 
și pentru campionat. Dincolo de cele două zile 
propriu-zise, concertele au nevoie de zile 
înainte și după pentru a fi puse la punct.

În plus, Răzvan Burleanu a anunțat că 
gazonul de pe cel mai mare stadion al țării va fi 
schimbat după al doilea concert, cel din august, 
mai ales că pe 5 septembrie este programat 
meciul cu Spania, din preliminariile Euro 2020, 
chiar pe Arena Națională.

Vasile Miriuță a plecat de la Hermannstadt! 

Unde va juca FCSB meciurile din 
cupele europene 
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