
Întrunit, la începutul acestei săptămâni,  în ședință 
extraordinară, Consiliul Județean Teleorman a aprobat 

alocarea sumei de 105.000 lei din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția instituției, în vederea acordării de 
ajutoare unităților administrativ-teritoriale din județul 
Teleorman pentru combaterea pestei porcine africane.

“Am alocat suma de 105.000 lei din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Teleorman,  
pentru acordarea unor ajutoare financiare către cinci 

comune din județ, în vederea aplicării planului 
suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine 
africane“, a declarat președintele Consiliului Județean 
Teleorman, Dănuț Cristescu.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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În cartea de vizită a 
p r e m i e r u l u i  ț ă r i i ,  
teleormăneanca Viorica 
Dăncilă, ar trebui inclus şi 
faptul că județul de baștină al 
acesteia este pe ultimul loc  
în topul naţional al zonelor 
care au at ras fondur i  
europene prin proiecte 
fezabile şi necesare pentru 
dezvoltare şi comunitate, 
aferent perioadei 2014-2020. 

(Continuare  în  
pagina  3)

Salvatorii nu au 
liber nici măcar ]n 
timpul liber. Plt.adj. 
M i ș u  M a r i a n ,  
comandant echipaj și 
c o n d u c ă t o r  
autospeciale în cadrul 
Detașamentului de 
Pompieri Alexandria, a 
fost omul potrivit la 
locul potrivit.

Î n  t i m p  c e  s e  
d e p l a s a  c u  
a u t o t u r i s m u l  p r i n  

localitatea Buzescu, a observat că în fața sa s-a produs un grav accident rutier 
între două autovehicule, dintre care unul s-a răsturnat.

(Continuare  în  pagina  2)

(€) 1 EUR 
4.7339 lei

($) 1 USD
4.1997 lei

1 XAU 
192.1200 lei

(£) 1 GBP 
5.2660 lei

(Gramul
de aur)

Bani de la Consiliul Județean Teleorman,
 pentru combaterea Pestei Porcine Africane Ciobanii din 

Teleorman dețin
 32.990 ovine, 

pentru care pot
 primi subvenții

 de la stat! 

Teleormanul, „lanterna roşie” 
în topul naţional privind absorbţia

 de bani europeni

Salvator de meserie, chiar și 
în timpul liber!

IJJ Teleorman:

Instituțiile de 
învățământ ale 

M.A.I. își așteaptă
 candidații
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Având experiența de partea lui, subofițerul 

participând în cadrul subunității de pompieri la 
toate tipurile de intervenții - incendii, misiuni 
SMURD și în prezent pe autospeciala de 
descarcerare - fără să mai stea pe gânduri a 
sărit în ajutorul persoanelor rănite.

În urma evaluării rapide a situației, a 
observat că au rezultat cinci victime, iar peste 
două dintre acestea, un bărbat și o femeie, 
grav rănite, se afla autoturismul răsturnat, cu 
riscul ca greutatea lui să le pună viața în 
pericol până la sosirea pompierilor și 
echipajelor medicale.

Salvatorul a mobilizat rapid în ajutorul său 
doi cetățeni care se aflau în zonă și a 
îndepărtat mașina de pe persoanele rănite, 
eliminând astfel pericolul ca ele să fie strivite. 
Concomitent cu desfășurarea acestor măsuri, 
a convins o tânără să sune imediat la numărul 
unic pentru apeluri de urgență 112 și i-a 
precizat ce informații să furnizeze pentru a fi 
alocate suficiente echipaje de intervenție.

După degajarea autoturismului de pe cele 
două persoane, a evaluat starea victimelor, le-

a acordat primul ajutor și a furnizat date utile 
echipajelor medicale astfel încât misiunea de 
salvare să fie una rapidă și eficientă.

De asemenea, la acest eveniment rutier, 
plt. adj. Mișu Marian s-a ocupat și de luarea 
măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor 
la cele două autoturisme împreună cu 
echipajele de pompieri, care au sosit la fața 
locului cu o autospecială de descarcerare, o 
autospecială de lucru cu apă și spumă și o 
ambulanță SMURD.

Acesta este deja la a doua acțiune de genul 
acesta. În urmă cu un an a participat la 
salvarea unor persoane dintr-un accident 
rutier produs în municipiul Alexandria.

Plt. adj. Mișu Marian a demonstrat încă o 
dată că pompierii teleormăneni sunt oameni în 
slujba semenilor, dedicați binelui, cu calități 
p e r s o n a l e  d e o s e b i t e ,  c u m  a r  f i  
responsabilitatea, curajul, devotamentul și 
spiritul de sacrificiu și că în orice moment este 
nevoie de ei, sunt alături de cei aflați în 
dificultate.

Claudiu DUMITRACHE

Inspectoratul de Jandarmi Județean Teleorman „General de 
brigadă Ion Bunoaica” recrutează tineri absolvenți de liceu, cu 
diplomă de bacalaureat, pentru sesiunea de admitere 
organizată în luna ianuarie 2020 la instituțiile de învățământ 
care pregătesc personalul pentru nevoile Ministerului Afacerilor 
Interne- 360 de locuri (bărbați și femei).

Cererile de înscriere se depun până la data de 15 noiembrie 
2019.

Perioada în care se va desfășura vizita medicală și testul 
psihologic va fi stabilită după finalizarea perioadei de înscriere.

Dosarele de recrutare se vor depune până la data de 6 
decembrie 2019.

Relații suplimentare se pot obține prin accesarea site-ului: 
http://www.jandarmeriateleorman.ro sau de la Serviciul 
Resurse Umane, zilnic, de luni până vineri, între orele 08:00-
16:00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Teleorman din Alexandria, strada Alexandru Ghica, nr. 121.

Cornelia RĂDULESCU

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și 
buldoescavatoriști. Relații la telefon 0766.279.773.

***
SC Recond Com Impex SRL (Siloz Brînceni) achiziționează 

grâu panificație la prețul de 0,700 lei/Kg (700 lei/tona) și grâu 
furajer la prețul de 0,655 lei/Kg (655 lei/tona). Telefon 
0767/475.625.

***
Silozul Salcia achiziționează grâu panificație la prețul de 0,700 

lei/Kg (700 lei/tona) și grâu furajer la prețul de 0,655 lei/Kg (655 
lei/tona). Telefon 0767/475.625.

***
SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de pază. 

Telefon: 0247/312.854.
***

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

SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  
Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 

0766.279773.
***

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

***
Complexul turistic MARA angajează ospătari pentru 

restaurantul RIVIERA și personal de serviciu pentru motel și 
spălătorie. Relații la tel. 0723.148.613 sau direct la sediul 
complexului.

Anunţuri

Salvator de meserie, chiar și în timpul liber!

O statistică efectuată anul 
trecut informează că, în 
R o m â n i a ,  s u n t  f u r a t e  
aproximativ 4 maşini pe zi. 

Conform unor date publicate 
în 2018, în şase luni au fost 
furate aproximativ 600 de 
maşini. Hoţii aleg până şi cele 
mai banale mărci, precum 
Dacia, Renault, până la Ford 
sau Volkswagen. Însă printre 
ele se află şi maşini de lux 
precum Mercedes, BMW sau 
chiar Lamborghini.

Ce le rămâne de făcut 
celor care li se fură maşina 
este să radierea. Iată cum se 
face acest lucru:

Documente necesare la 
radierea unei maşini furate

1) Cererea solicitantului
2) Documentul emis de 

poliţie care atestă furtul în 
ţară sau străinătate

3 )  C e r t i f i c a t u l  d e  
înmatriculare - original

4) Cartea de identitate a 
vehiculului în original şi copie

5) Fişa de înmatriculare cu 
v i z a  o r g a n u l u i  f i s c a l  
competent al autorităţi i 
Administraţiei Publice locale 
(D.I.T.L.)

6) Certificatul de radiere – 
3 exemplare

7) Actul de identitate al 
solicitantului, în original şi în 
copie

8) În cazul persoanelor 
jur id ice vor  f i  depuse 
documentele care să ateste 
dobândirea personalităţii 
juridice, denumirea şi sediul, 
în  cop ie  (de exemplu 
certificat înregistrare la 
Reg is t ru l  Comer ţu lu i ) ,  
precum si împuternicirea 
reprezentatului legal al 
acestora; Delegaţie

9)  Procură specia lă 
autentificată de notarul 
public, în cazul în care 
documentele se depun de o 
altă persoană decât titularul

Din 2020 și fetele pot da 
admitere la  școala de 
pompieri! Se pot depune 
cererile de înscriere pentru 
concursul de admitere, în 
fiecare zi lucrătoare, în 
intervalul orar 08:00 - 16:00, 
la sediul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență 
„A.D. Ghica” Teleorman, de 
pe strada Carpați, nr. 7, din 
municipiul Alexandria, până la 
data de 15 noiembrie 2019.

Pentru a se înscrie la 
examen, fetele vor trebui să îndeplinească aceleași condiții ca 
și băieții, și anume:  să aibă diplomă de bacalaureat; - 18 ani 
împliniți; - să nu fie urmărite penal; - media generală la purtare 
în liceu să nu fie mai mică de 9.

Pentru examenul de admitere din ianuarie 2020 vor fi 
scoase la concurs 300 de locuri, dintre care 275 sunt pentru 
subofițeri pompieri și 25 pentru maiștri militari.

Locurile sunt la comun, băieți și fete.
Cursurile încep în februarie și se vor încheia în luna 

decembrie.
Cei interesați se pot înscrie la concursul de admitere la 

sediul ISU Teleorman, până la data de 15 noiembrie 2019. De 
asemenea, pentru a obține informații suplimentare privind 
condițiile și dosarul de recrutare, puteți contacta personalul din 
cadrul Serviciului Resurse Umane la telefon 0247/311113, 
interior 27129.

Claudiu DUMITRACHE

IJJ Teleorman:

Instituțiile de învățământ 
ale M.A.I. își așteaptă candidații

Se fac înscrieri la școala 
de pompieri! 

Documentele necesare pentru radierea 
unui autovehicul furat
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În timp ce în multe județe din ţară, precum 

Ilfov, Constanța, Timiș, Cluj, Braşov, Iași, Bihor 
și altele, finanţările europene sunt de miliarde 
de lei, ca să nu mai amintim şi de capitala ţării, 
Bucureşti, care a accesat 6.830 miliarde de lei 
prin 260 de contracte, judeţul Teleorman este 
„lanterna roşie” de serviciu, izbutind să atragă 
doar 199 milioane de lei din numai 42 de 
contracte, situându-se, astfel, pe ultimul loc pe 
ţară în ceea ce priveşte absorbţia de fonduri 
europene. 

Înaintea judeţului Teleorman, în partea 
superioară a acestui clasament privind 
absorbţia de fonduri europene pentru 
comunitate şi infrastructură, mai sunt doar 
judeţele Ialomiţa, cu 39 de contracte şi o 
finanţare de 247 milioane de lei, Giurgiu, cu 50 
de contracte şi o finanţare de 252 milioane de 

lei, Covasna, cu 52 de contracte şi o finanţare 
de 369 milioane de lei. 

Cine îşi doreşte ca judeţul Teleorman să nu 
se dezvolte pentru a rămâne o enclavă şi cine 
răspunde pentru foarte slaba absorbţie a 
fondurilor europene, devine tot mai evident. 

În agenda PSD nu apare şi dezvoltarea 
acestui judeţ prin fonduri europene, pentru că 
nu interesează „firmele de casă”, obişnuite să 
obţină profit pe uşor din contractele cu statul, 
ceea ce nu pot face şi cu fondurile europene, 
unde există  monitorizare şi stricteţe în ceea ce 
priveşte derularea şi finanţarea proiectelor cu 
bani europeni. 

Şi dacă tot nu e de „ciugulit”, nici proiecte pe 
fonduri europene nu prea sunt, ceea ce explică 
de ce Teleorman este pe ultimul loc pe ţară şi la 
acest capitol. Până când?...

Senator PNL, Eugen Pîrvulescu

Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului 
României, al doilea om în stat după președintele Klaus 
Werner Iohannis, a decis marți, 9 iulie 2019, sancționarea a 
37 de organizații județene care nu au scos scorul de peste 5 
% la alegerile europarlamentare, inclusiv pe cea din județul 
Teleorman,drept pentru care partidul pe care îl conduce, 
Alianța Liberalilor și Democraților nu a obținut nici un fotoliu 
de europarlamentar. Și  tot în aceeași zi Călin Popescu 
Tăriceanu s-a hotărât să candideze din partea formațiunii 
sale politice, Alianța Liberalilor și Democraților, pe care 
tocmai a decapitat-o, la alegerile prezidențiale din noiembrie. 
”Apartenența la ALDE mă obligă să reprezint printr-o 
candidatură acest partid” a declarat Tăriceanu. Președintele 
ALDE, partid aflat la putere în acest mandat alături de Partidul 
Social Democrat spune că va intra în cursa pentru Palatul 
Cotroceni chiar dacă nu va avea susținerea PSD-ului, care 
deocamdată nu are nici un candidat pentru alegerile 
prezidențiale.

La rândul său, deputatul Ică Calotă Florică, președintele 
Organizației județene Teleorman ALDE afirmă că în toate 
formațiunile politice performanța este răsplătită, iar lipsa 
performanței este sancționată; iar la noi în județ ALDE nu a 
reușit un scor mai mare de 5 % la alegerile europarlamentare, 
drept pentru care în județul Teleorman urmează într-o 
săptămână o ședință de reconstituire a structurii județene, 
pentru constituirea unui nou birou județean interimar.

Tot deputatul Calotă Ică Florică susține că senatorul Călin 
Popescu Tăriceanu va fi candidatul ALDE la alegerile 
prezidențiale. Deputatul Calotă afirmă că ar fi bine ca ALDE 
să aibă un candidat comun cu PSD-ul, și acesta să fie 
Tăriceanu. De asemeni deputatul Calotă mai afirmă că există 
posibilitatea ca Tăriceanu să fie susținut și de Partidul Pro 
România, formațiune politică condusă de Victor Ponta. 
Deputatul ALDE, Calotă Ică Florică mai afirmă că dacă PSD 
refuză să îl susțină pe Tăriceanu și vor avea propriul 
candidat, atunci social-democraații vor face jocul 
președintelui Klaus Werner Iohannis.

După măsura drastică luată de Tăriceanu împotriva 
organizațiilor județene ALDE, deputatul Calotă Ică Florică 
speră să nu fie migrări spre Partidul Național Liberal. În ce 
privește alegerile locale, dar mai ales alegerile parlamentare 
de anul viitor, președintele ALDE Teleorman, Calotă Ică 
Florică declară că formațiunea sa politică trebuie să se 
redreseze pentru a mai intra în Parlament, altfel partidul va 
urma soarta Partidului Poporului Dan Diaconescu sau a 
Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat sau chiar a 
Partidului Noua Generație.

Ioan DUMITRESCU

Teleormanul, „lanterna roşie” în topul naţional 
privind absorbţia de bani europeni

Viorica Dăncilă a declarat 
joi în premieră că ”dacă 
partidul îmi va cere să 
candidez la prezidențiale, voi 
accepta ce spune partidul. 
Dacă nu există o altă opțiune 
care să ne ducă în turul 2 și să 
câștigăm, nu voi da înapoi. Nu 
vreau să dau impresia că sunt 
un om laș”.

Dăncilă a mai spus că ar 
prefera ca PSD să aibă un 
candidat pe care ea să îl 
s u s ț i n ă  c a  p r e m i e r  ș i  
președinte de partid. ”În acest 
moment eu cred că e bine să 
avem un candidat susținut de 
toate organizațiile județen. 
Avem deja rezultatul primului 
sondaj în partid și vreau să fac 
un nou sondaj cu primii 2-3 
clasați”, a mai spus Dăncilă la 
DCnews.

Reamintim că Dăncilă a 
făcut în ultima perioadă mai 

multe acțiuni de promovare a 
unei imagini populare, precum 
plimbarea pe plaja de la Sulina 
sau partidele de ping-pong de 
la Tulcea și Sulina.

Dăncilă anunțase cu o 
săptămână în urmă că nu vrea 
să candideze la prezidențiale. 
Cu toate acestea, și numele 

său este măsurat în sondajul 
intern al PSD pentru stabilirea 
candidatului la prezidențiale, 
dar în calitate de președinte de 
partid, alături de numele 
potențialilor candidați (Eugen 
Te o d o r o v i c i ,  E c a t e r i n a  
Andronescu, Șerban Nicolae, 
Liviu Pleșoianu și Mihai Fifor).

Guvernul pregătește o decizie cu impact major asupra 
administrației publice și nu numai. Neagă orice criză, dar 
Executivul vrea să reducă drastic din cheltuielile statului, iar 
Ministerul de Finanțe pregătește un veritabil pachet de măsuri 
de austeritate care va fi adoptat în următoarele săptămâni.

Conform informațiilor pe care le are Digi24, o ordonanță de 
urgență ar urma să fie adoptată până la finalul acestei luni, 
până când se aprobă rectificarea bugetară, pentru că acest 
proiect de rectificare va fi construit după cifrele pe care le va 
avea Ministerul de Finanțe în urma adoptării ordonanței.

Sunt mai multe măsuri, care vor schimba practic tot ceea 
ce s-a întâmplat până acum la stat în ceea ce privește 
administrația. Vorbim, așadar, despre o restructurare 
administrativă. Vor rămâne mai puține posturi, în condițiile în 
care ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici, a vorbit în 
ședințele de partid despre o lipsă de 7 miliarde de lei de la 
bugetul de stat pe care ar trebui să o acopere în foarte scurt 
timp, încadrându-se totodată până la sfârșitul anului în 
deficitul de 3 la sută.

Odată cu această restructurare, vor fi luate și alte măsuri, 
care vizează în primul rând pensiile speciale - se pune 
problema impozitării lor, a aplicării unui CASS peste pragul de 
10.000 de lei.

De asemenea, ar urma să nu se mai admită cumulul de 
pensie și salariu de la stat.

Vor fi concediați funcționarii care blochează proiecte și nu 
vor mai exista cazuri de detașați în cadrul ministerelor de la 
companii private care încasează salarii mai mari decât 
miniștrii sau premierul.

Vor fi analizate și programele sociale din punct de vedere 
al eficienței și ele vor fi strict sociale de acum înainte. Asta 
înseamnă un impact bugetar mai mic.

Paralel cu acest proiect se mai discută și de un impozit 
forfetar pentru companii, care ar urma să vizeze circa 1,1 
miliarde de contribuabili.

Tăriceanu decapitează ALDE

Guvernul vrea să taie din 
cheltuieli

Cinci eurodeputaţi români au fost aleşi 
miercuri în conducerea comisiilor permanente 
ale noului Parlament European, cel mai 
important post urmând să fie ocupat de Adina 
Vălean, care va fi preşedintă a Comisiei pentru 
industrie, cercetare şi energie (ITRE).

D a n i e l  B u d a  
(Partidul Naţional 
Liberal, grupul PPE) 
a  f o s t  a l e s  
vicepreşedinte al 
Comis ie i  pentru 
a g r i c u l t u r ă  ş i  
dezvoltare rurală 
(AGRI), iar Cristian 
B u ş o i  ( P a r t i d u l  
Naţional Liberal, 
PPE) a deveni t  
vicepreşedinte al 
Comis ie i  pentru 
mediu, sănătate 
publică şi siguranţă alimentară (ENVI), potrivit 
unei informări de pe site-ul PE.

Tot din cadrul PPE, eurodeputatul român 
Iuliu Winkler (Uniunea Democrată Maghiară 
din România) a fost reales vicepreşedinte al 
Comisiei pentru comerţ internaţional (INTA).

Eurodeputata Maria Grapini (Partidul Social 
Democrat, grupul S&D din PE) a fost aleasă şi 
ea vicepreşedintă a Comisiei pentru piaţa 

internă şi protecţia consumatorilor (IMCO).
Alţi trei eurodeputaţi români care, potrivit 

informaţiilor Agerpres, ar fi urmat să devină 
vicepreşedinţi în alte două comisii, Comisia 
pentru afaceri externe (AFET) şi Comisia 
pentru dezvoltare regională (REGI), nu au fost 

aleşi în şedinţa 
constitutivă. Potrivit 
informării de pe site-
ul PE, comisii le 
AFET şi REGI şi-au 
a l e s  d o a r  u n  
v i c e p r e ş e d i n t e ,  
ceilalţi urmând să fie 
votaţi la reuniunea 
viitoare.

P o t r i v i t  
i n f o r m a ţ i i l o r  
Agerpres, în urma 
negocierilor dintre 
grupurile politice, 

fostul preşedinte al României Traian Băsescu 
(Partidul Mişcarea Populară, grupul PPE) ar 
urma să fie unul dintre cei patru vicepreşedinţi 
ai Comisiei AFET. La rândul lor, eurodeputaţii 
Adrian Dragoş Benea (PSD - grupul S&D) şi 
Cristian Ghinea (USR-Plus - grupul Renew 
Europe) ar urma să fie aleşi vicepreşedinţi ai 
Comisiei REGI.

Viorica Dăncilă: Dacă partidul 
îmi va cere să candidez la prezidențiale, voi 

accepta ce spune partidul

Cinci români, aleși în conducerea unor comisii 
permanente ale Parlamentului European
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Conform hotărârii adoptate, comunele Lisa 

și Smârdioasa vor primi câte 30.000 lei, 
comuna Seaca suma de 20.000 lei, comunai 
Bujoru, suma de 15.000 de lei,  iar comuna 
Năsturelu suma de 10.000 de lei. Sumele 
r e p a r t i z a t e  c e l o r  c i n c i  u n i t ă ț i  
administrativ–teritoriale vor fi utilizate în scopul 
achiziționării substanțelor necesare pentru 
dezinfectoarele individuale.

Unitățile administrativ–teritoriale cărora le-
au fost repartiyate respectivele sume de bani 
vor trebui  să justifice Consiliului Județean 
modul de utilizare a banilor,  sumele neutilizate 
urmând a fi restituite  bugetului județean, până 

la sfârșitul exercițiului bugetar.
Autoritățile publice locale, respectiv 

comitetele locale pentru situații de urgență, 
consiliile locale și primăriile, trebuie să dea 
dovadă de responsabilitate în gestionarea 
focarelor de pestă porcină africană, pentru a le 
lichida cât mai rapid și pentru a împiedica 
răspândirea bolii. 

Reamintim faptul că în data de 1 iulie  a.c., 
Consiliul Județean Teleorman a  repartizat din 
fondul de rezervă bugetară suma de 37.000 lei 
comunelor Pietroșani, Suhaia și Fântânele, 
pentru combaterea pestei porcine africane. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Pentru a-i determina pe crescătorii de ovine și caprine să 
dețină în exploatațiile proprii doar animale de rasă, capabile 
să le aducă producții de carne și lapte cât mai mari și implicit  
profit în ferme, la nivel național a fost introdus controlul 
oficial al performanțelor/producțiilor, COP. 

Conform ANZ, înregistrarea în COP este primul pas 
pentru înscrierea animalelor  în registrul genealogic al rasei, 
condiție de care depinde acordarea sprijinului cuplat pentru 
animalele din ferme. Înscrierea în registrul genealogic al 
rasei  aduce crescătorilor de ovine din România cea mai 
mare subvenție din oierit, sub formă de sprijin cuplat. 
Deținerea unui berbec cu certificat de origine sau înscris în 
secțiunea principală a registrului genealogic al rasei este o 
condiție obligatorie pentru ca oierul să încaseze sprijinul 
cuplat pentru fiecare berbec, la care-i corespund 35 de ovine 
femele înscrise sau neînscrise în registrul rasei. Pentru 
toate ovinele, crescătorul va încasa sprijinul cuplat.

Agenția Națională pentru Zootehnie a publicat evidența  
efectivelor de ovine înscrise în controlul oficial al 
performanțelor/producțiilor, COP. Evidența este realizată 
pentru fiecare județ și include numărul berbecilor, al oilor, al 
miorilor și mioarelor. În total, în România, la sfârșitul anului 
2018, figurau în COP: 2.006.082 de oi, 71.131 de berbeci, 
30.813 de miori și 293.395 de mioare. Numărul total al 
ovinelor înscrise în COP, la nivel național, este de 2.401.421 
de ovine, care provin din 8.080 de exploatații/ferme. 

Ciobanii din județul Teleorman au înscrise în evidența 
oficială un total de 32.990 ovine, din care 29.957 oi, 623 
berbeci, 535 miori și 1.865 mioare. 

Valoarea subvenției, sub forma sprijinului cuplat, la 
nivelul anului trecut, a fost de 15,9737 euro/cap de animal, 
adică 74,4981 lei/cap de animal, la cursul de schimb euro-
leu pe care-l folosește Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA).

Potrivit Agenției Naționale pentru Zootehnie, în România, 
în prezent, sunt acreditate 57 de asociații pentru efectuarea 
controlului oficial al producțiilor la ovine și caprine, din care 
10 asociații sunt acreditate și pentru controlul oficial al 
producțiilor la caprine. În județul Teleorman, Asociația 
Crescătorilor de Ovine și Caprine Teleorman este acreditată 
de către Agenția Națională pentru Zootehnie  pentru 
testarea performanțelor de producție și înființarea și 
conducerea registrelor genealogice la speciile ovină si 
caprină.  

George ZAVERA

Bani de la Consiliul Județean Teleorman,
 pentru combaterea Pestei Porcine Africane

Hotărârea nr.937 din 07 
decembrie 2018 pentru 
stabilirea salariului de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată, prevede:

Începând cu data de 1 
ianuarie 2019, salariul de 
bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, prevăzut la 
art. 164 alin. (1) din Legea nr. 
53/2003- Codul munci i ,  
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
stabileşte în bani, fără a 
inc lude sporur i  ş i  a l te  
adaosuri, la suma de 2.080 lei 
lunar, pentru un program 
normal de lucru în medie de 
1 6 7 , 3 3 3  o r e  p e  l u n ă ,  
reprezentând 12,43 lei/oră.

Tot cu data de 1 ianuarie 
2019, pentru personalul 
încadrat pe funcţii pentru care 
se prevede nivelul de studii 
superioare, cu vechime în 
muncă de cel puţin un an în 
domeniul studiilor superioare, 
salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, fără a 
inc lude sporur i  ş i  a l te  
adaosuri, se majorează de la 
2.080 lei la 2.350 lei lunar, 
pentru un program normal de 
lucru de 167,333 ore în medie 
pe lună, reprezentând 14,044 
lei/oră.”

O R D O N A N Ț A  d e  
URGENȚĂ nr.114/2018 la art. 
71 prevede:

Pr in  derogare de la  
prevederile art. 164 alin. (1) 
din Legea nr. 53/2003- Codul 
munci i ,  republ icată,  cu 
modificările şi completările 
ulterioare, în perioada 1 
ianuarie 2019 - 31 decembrie 
2019,  pent ru  domeniu l  
construcţiilor, salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în 
plată se stabileşte în bani, fără 
a include sporuri şi alte 
adaosuri, la suma de 3.000 lei 
lunar, pentru un program 
normal de lucru în medie de 
1 6 7 , 3 3 3  o r e  p e  l u n ă ,  
reprezentând 17,928 lei/oră.

Contractul individual de 
muncă se încheie în formă 
scrisă, se înregistrează în 
Registrul general de evidență 
a salariaților și se transmite 
inspectoratului teritorial de 
muncă cel târziu în ziua 
anterioară începerii activităţii 
de către salariat, iar un 

exemplar al contractului se 
înmânează salariatului.

Perioada de probă se 
desfășoară după încheierea 
contractului individual de 
muncă. Pe durata executării 
contractului de muncă nu 
poate fi stabilită decât o 
singură perioadă de probă. Pe 
durata sau la sfârș i tu l  
perioadei de probă, raportul 
de muncă poate înceta 
exclusiv printr-o notificare 
scrisă, fără preaviz, la inițiativa 
oricăreia dintre părți, fără a fi 
necesară motivarea acesteia.

Durata timpului de muncă 
este: normă întreagă - 8 ore pe 
zi (timp de 5 zile) şi de 40 de 
ore pe săptămână; durata 
maximă - 48 de ore pe 
săptămână, inclusiv orele 
suplimentare.

Repausul între două zile de 
muncă nu poate fi mai mic de 
12 ore consecutive, iar durata 
zilnică a timpului de muncă de 
12 ore trebuie să fie urmată de 
o perioadă de repaus de 24 de 
ore.

Munca suplimentară este 
munca prestată, cu acordul 
s a l a r i a t u l u i ,  î n  c u r s u l  
săptămânii de lucru și se 
compensează prin ore libere 
plătite în următoarele 60 de 
zile calendaristice după 
efectuarea acesteia.  În 
situația în care compensarea 
prin ore libere plătite nu este 
posibilă, este obligatorie 
acordarea unui spor de cel 
puțin 75% din salariul de bază, 
c o r e s p u n z ă t o r  d u r a t e i  
acesteia.

Repausul săptămânal este 
de 48 de ore consecutive, de 
regulă sâmbăta și duminica. 
Repausul săptămânal poate fi 
acordat și în alte zile, caz în 
c a r e  e s t e  o b l i g a t o r i e  
acordarea unui spor la salariu. 
Orele lucrate în repausul 
s ă p t ă m â n a l  n u  s u n t  
considerate ore suplimentare.

Angajatorul are obligația de 
a ține la locul de muncă 
evidența orelor de muncă 
prestate de fiecare salariat, cu 
evidentierea orei de început 
de activitate precum și a celei 
de  s fâ rș i t  a  ac t i v i tă ț i i  
salariaților.

Angajatorul are obligația de 
a asigura securitatea și 

sănătatea lucrătorilor în toate 
aspectele legate de muncă.

În cadrul responsabilităţilor 
sale, angajatorul are obligaţia 
sa ia măsurile necesare 
pentru: asigurarea securităţii 
ş i  p r o t e c ţ i a  s ă n ă t ă ţ i i  
l uc ră to r i lo r ;  p reven i rea  
r i scu r i l o r  p ro fes iona le ;  
informarea şi instruirea 
luc ră to r i lo r ;  as igurarea  
cadrului organizatoric şi a 
m i j l o a c e l o r  n e c e s a r e  
securităţii şi sănătăţii în 
munca.

Angajatorul are obligaţia să 
u r m ă r e a s c ă  a d a p t a r e a  
măsurilor prevăzute mai sus, 
ţinând seama de modificarea 
c o n d i ţ i i l o r  ş i  p e n t r u  
îmbunătăţ i rea si tuaţ i i lor  
existente.

Angajatorul are obligaţia să 
imp lementeze  măsur i le  
p r e v ă z u t e  p e  b a z a  
u r m ă t o a r e l o r  p r i n c i p i i  
genera le de preveni re:  
evitarea riscurilor; evaluarea 
riscurilor care nu pot fi evitate; 
combaterea riscurilor la sursă; 
adaptarea muncii la om, în 
special în ceea ce priveşte 
proiectarea posturilor de 
m u n c ă ,  a l e g e r e a  
echipamentelor de muncă, a 
metodelor de muncă şi de 
producţie, în vederea reducerii 
monotoniei muncii, a muncii 
cu ritm predeterminat şi a 
diminuării efectelor acestora 
asupra sănătăţii; adaptarea la 
progresul tehnic; înlocuirea a 
ceea ce este periculos cu ceea 
ce nu este periculos sau cu 
ceea ce este mai puţin 
periculos; dezvoltarea unei 
politici de prevenire coerente 
care să cuprindă tehnologiile, 
organizarea muncii, condiţiile 
de muncă, relaţiile sociale şi 
influenţa factorilor din mediul 
de muncă; adoptarea, în mod 
prioritar, a măsurilor de 
protecţie colectivă fata de 
m ă s u r i l e  d e  p r o t e c ţ i e  
individuală; furnizarea de 
instrucţiuni corespunzătoare 
lucrătorilor.

M ă s u r i l e  p r i v i n d  
securitatea, sănătatea şi 
igiena în munca nu trebuie să 
comporte în nicio situaţie 
obligaţii financiare pentru 
lucrători.

Cornelia RĂDULESCU  

ITM Teleorman:

Salariul minim brut pe țară și contractul 
individual de muncă

Cheltuielile unei familii cu educaţia s-au majorat în 
trimestrul I din 2019 cu 25,37%, faţă de trimestrul I din anul 
precedent, potrivit datelor comunicate de Institutul Naţional 
de Statistică. Cu toate acestea procentul alocat acestui 
capitol, în totalul cheltuielilor de consum ale unei gospodării 
rămâne cel mai mic dintre toate grupele analizate, de doar 
0,5%.

O familie a cheltuit în primele 3 luni ale anului o sumă de 
11,81 lei pe lună, în medie. Creşterea faţă de cheltuiala 
medie lunară de anul trecut a fost de 2,39 de lei, adică 
25,37%.

Cele mai mari cheltuieli, în sumă nominală, au fost cele 
pentru alimente, în valoare de 779 de lei pe lună, urmate de 
cele pentru facturi şi întreţinere – 435 de lei şi alcool şi tutun, 
190 de lei pe lună.

Cea mai mare creştere procentuală şi nominală în 
structura cheltuielilor unei gospodării a fost, potrivit datelor 
INS, cea pentru Impozite, contribuţii şi taxe. Concret, faţă de 
trimestrul I din anul trecut, când suma era de 965 de lei pe 
lună, un an mai târziu suma a crescut cu 316 lei. Procentual, 
creşterea este de 32,78%.

Cheltuielile totale de consum înseamnă ansamblul 
cheltuielilor efectuate de populaţie pentru necesităţile de 
consum curent (produse alimentare, mărfuri nealimentare, 
servicii) şi intrate în consum, contravaloarea consumului 
uman de produse agroalimentare din resursele proprii ale 
gospodăriei.

Impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe înseamnă ansamblul 
cheltuielilor băneşti destinate plăţilor cu caracter obligatoriu 
către sistemul fiscal (impozite, contribuţii, cotizaţii, taxe), 
potrivit metodologiei INS.

Cheltuielile unei familii cu 
Educaţia au crescut cu peste 

25% în 2019, faţă de 2018

Ciobanii din Teleorman
 dețin 32.990 ovine, pentru care

 pot primi subvenții de la stat! 
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Platforma Informatică a Asigurărilor de 
Sănătate este indisponibilă, potrivit unui anunţ 
publicat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate.

Conform CNAS, serviciile medicale, 
medicamentele şi dispozitivele medicale se 
acordă/se eliberează în regim off-line până la 
remedierea indisponibilităţii PIAS.

"Urmare a unor probleme tehnice, care au 
condus la întreruperi în funcţionarea Platformei 
Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), 
servicii le medicale, medicamentele şi 
dispozitivele medicale se acordă/se eliberează 
în regim off-line până la remedierea 
indisponibilităţii PIAS. Pentru transmiterea şi 
validarea serviciilor acordate sunt aplicabile 
dispoziţiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 şi ale 
art. 39 - 42 din H.G. 155/2017: serviciile 
medicale, medicamentele şi dispozitivele 
medicale acordate/eliberate off-line în perioada 

5 iulie 2019 şi până la remedierea PIAS, vor fi 
transmise în PIAS până la termenul de 
raportare a activităţii lunii iulie 2019", afirmă 
sursa citată.

Totodată,  serv ic i i le  de îngr i j i r i  la  
domiciliu/paliative la domiciliu acordate off-line 
în perioada 24 iunie 2019 şi până la remedierea 
PIAS vor fi transmise în PIAS până la termenul 
de raportare a activităţii lunii iunie/iulie 2019, 
după caz, iar raportarea lunară a serviciilor 
medicale, medicamentelor şi dispozitivelor 
medicale acordate/eliberate în luna iunie 2019, 
se va efectua în cursul lunii iulie 2019, după 
remedierea PIAS", susţine CNAS.

"În acest sens, pentru perioada/perioadele în 
care au fost constatate întreruperi în 
funcţionarea PIAS, preşedintele CNAS va 
emite Ordin, conform prevederilor legale mai 
sus menţionate, care se publică pe pagina de 
web a CNAS", potrivit aceleiaşi surse.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Liceele în care niciun 
elev nu a reușit să ia 
examenul de Bacalaureat 
ar putea fi transformate în 
școli profesionale, anunță 
Ecaterina Andronescu. 
Ministrul Educației a 
declarat la emisiunea 
Tema Zilei, pe TVR 1, că 
“eu cred că nu e deloc 
n e p o t r i v i t  s ă  l e  
transformăm în clase 
profesionale”. Aceeași 
Ecaterina Andronescu a 
anulat în 2012 – în al 
treilea mandat de ministru 
–  s a n c ț i u n i l e  c a r e  
prevedeau desfiinţarea 
graduală a claselor cu 
performanţe slabe din 
l i c e e l e  c u  r a t ă  d e  
promovare scăzută la 
Bacalaureat.

Ecaterina Andronescu 
– aflată la al patrulea 
mandat de ministru – a 
declarat că are lista 
liceelor cu rată zero de 

promovare a examenului 
de Bacalaureat, că sunt 
24 de unități și că urmează 
ca miercuri  să facă 
verificări: ”Am hotărât ca 
mâine să aflăm dacă este 
primul an în care se 
întâmplă lucrul acesta și 
este pur și simplu un 
acc iden t ,  sau  dacă  
aceas tă  s i tua ț ie  se  
perpetuează de mai mulți 
ani. Eu cred că nu este 
d e l o c  n e p o t r i v i t  s ă  
transformăm aceste clase 
de liceu, să ne uităm la ce 
medii au avut acum la 
clasa a VIII-a, să le 
transformăm în clase 
profesionale.”

Este vorba despre 24 
de licee tehnologice din 
t o a t ă  ț a r a ,  s u s ț i n e  
ministrul. Lista conține de 
f a p t  4 0  d e  l i c e e  
tehnologice din 23 de 
j u d e ț e ,  p o t r i v i t  
HotNews.ro, care nu au 
reușit să aibă măcar un 
elev care să fi promovat 
bacalaureatul.  Puteţ i  
vedea lista acestor licee 
mai jos.

Desfiinţarea claselor 
de liceu ai căror elevi nu 
reuşesc să promoveze 
B a c a l a u r e a t u l  ( f ă r ă  
transformarea lor în şcoli 
profesionale) fusese deja 
prevăzută de legislaţie în 
2011, dar prevederea a 
fost schimbată chiar de 
m i n i s t r u l  E c a t e r i n a  
Andronescu în 2013.

Cum explica Ecaterina 
Andronescu în 2013, 
p e n t r u  H o t N e w s . r o ,  
d e c i z i a  d e  a  t ă i a  
sancționarea l iceelor 
tehnologice cu rate mici 
d e  p r o m o v a r e  a  
Bacalaureatu lu i  pr in  
scăderea numărului de 
clase:

- “Nu sancționarea 
liceelor cu un plan de 
școlarizare mai mic cu o 
clasă funcționează, ci 
organizarea de cursuri 
remediale acolo unde sunt 
probleme”

- Sancționarea liceelor 
cu promovabilitate sub 
15% la Bacalaureat “este 
o măsură total greșită. Nu 
are niciun efect favorabil și 
niciun fel de rezultat”

- “Dacă nici anul acesta 
[2013 – n.red.], după 
implementarea tuturor 
măsur i lor  remediale,  
r e z u l t a t e l e  d e  l a  
B a c a l a u r e a t  n u  s e  
ameliorează, atunci poate 
o măsură bună ar fi ca 
l i cee le  ca re  nu  au  
rezultate să se transforme 
în școli profesionale”

- “Dar nu era normal să 
nu le dăm liceelor prilejul 
să remedieze problemele”

În Teleorman, în 3 licee 
nici un elev nu a promovat 
examenul de Bacalaureat 
în 2019: Liceul Tehnologic 
”Andrei Șaguna” din 
B o t o r o a g a ,  L i c e u l  
T e h n o l o g i c  ” E m i l  
Racoviță” Roșiori de Vede 
și  L iceul  Tehnologic 
” G e n e r a l  D a v i d  
Praporgescu”  Turnu  
Măgurele.

Andronescu, la 7 ani după ce a anulat 
sancționarea liceelor cu promovare 0 la BAC:

Nu este deloc 
nepotrivit să le transformăm 

în profesionale

Semintele de in sunt o sursa 
bogata de grasimi sanatoase, 
antioxidanti si fibre. Pe langa 
faptul ca previn diabetul si 
cancerul, ele mai au si alte 
beneficii.

Prote jeaza de cancer.  
Semintele de in contin acizi grasi 
Omega-3, despre care se crede 
ca impiedica dezvoltarea 
celulelor canceroase. Acestea 
au in compozitie si antioxidanti 
(lignani). Oamenii de stiinta 
spun ca acestea substante au 
proprietati antiangiogenice. Asta 
inseamna ca tin la distanta 
tumorile. Intr-un studiu efectuat 
pe 161 de barbati, publicat in 
2008, oamenii de stiinta au 
d e s c o p e r i t  c a  i n  u r m a  
consumului de seminte de in 
tumorile de cancer de prostata 
au stagnat. Au fost realizate mai 
multe studii privind prevenirea 
cancerului de san si o cercetare 
ampla arata ca semintele de in 
diminueaza riscul de cancer 
mamar.

S c a d  c o l e s t e r o l u l  s i  
imbunatatesc sanatatea inimii. 
Datorita fibrelor, fitosterolilor si 
acizilor grasi Omega-3 care se 
gasesc in compozitia semintelor 
de in, acestea imbunatatesc 
sanatatea inimi, protejand 
i m p o t r i v a  b o l i l o r  

cardiovasculare. Fitosterolii 
sunt molecule care sunt similare 
in structura cu colesterolul, dar 
care inhiba absorbtia intestinala 
a colesterolului. In 2010, 
cercetatori i  americani au 
anal izat  efectu l  pe care 
semintele de in il au asupra 
nivelului de colesterol la barbatii 
care au consumat cel putin 3 
linguri de seminte de in pe zi. La 
acestia s-a observat o scadere 
cu aproape 10% a nivelului 
colesterolului dupa 3 luni de 
tratament. In 2008, un studiu 
efectuat pe 55 de femei din 
America de Nord, care erau la 
menopauza, a aratat ca un 
consum zilnic de 30 g de 
seminte de in reduce nivelul de 
colesterol LDL cu pana la 10%. 
O alta cercetare arata ca 40 g pe 
zi de seminte de in poate ajuta la 
reducerea incidentei  sau 
severitatii bufeurilor, simptome 
cu care  mul te  femei  la  
menopauza se confrunta.

Imbunatatesc gl icemia. 
Fitoestrogenii din semintele de 
in ajuta la reducerea riscului 
bolilor cronice precum diabetul, 
datorita efectului antiinflamator. 
Un studiu efectuat in 2016 arata 
ca mai multi compusi care se 
gasesc in semintele de in pot 
ajuta la reducerea incidentei 

diabetului de tip 1 si la 
intarzierea aparitiei diabetului 
de tip 2. 

Previn constipatia. 1 lingura 
de seminte de in contine 3 
grame de fibre, ceea ce 
reprezinta 8-12% din doza 
zilnica recomandata atat pentru 
barbati, cat si pentru femei. Mai 
mult, semintele de in au in 
compozitie doua tipuri de fibre 
dietetice: solubile (20-40%) si 
insolubile (60-80%). Fibrele 
solubile cresc consistenta 
continutului intestinului si 
incet inesc digest ia.  Asta 
contribuie la reglarea zaharului 
din sange si la scaderea 
colesterolului. Fibrele insolubile 
sunt  u t i le  in  preven i rea 
constipatiei si celor care au 
sindromul intestinului iritabil. 

I n t a r e s c  i m u n i t a t e a .  
Semintele de in sunt o sursa 
excelenta de proteine vegetale. 
Numeroase studii de laborator 
au aratat ca proteinele din 
s e m i n t e  d e  i n  i n t a r e s c  
imunitatea, reduc colesterolul, 
previn tumorile si au proprietati 
antifungice. 

Semintele de in se pot 
consuma intregi sau macinate si 
pot fi puse in mancare, in supe, 
salate sau iaurt. Nu tebuie sa 
depasesti o lingurita pe zi. 

Dacă suferi de gastrită, poţi avea simptome 
precum arsuri sau dureri de stomac, dureri de 
cap, slăbiciune, greaţă ori lipsa poftei de 
mâncare. Este bine să ştii însă că există cazuri 
în care boala poate evolua şi fără simptome.

Consumul de alcool, abuzul de cafea, 
fumatul (mai ales pe stomacul gol), dar şi 
alimentele prea reci sau prea fierbinţi, 
condimentele şi un regim de viaţă stresant se 
numără printre factorii care duc la apariţia 
gastritei. Poţi apela la ceaiuri, ca să scapi de 
aceste manifestări cât mai repede.

Ceai de tătăneasă. Rădăcina de tătăneasă 
este recomandată celor care suferă de gastrită. 
Calmează mucoasa gastrică, datorită 
conţinutului de alantoină.

Pui la fiert două linguriţe de rădăcină 
mărunţită, când dă în clocot iei de pe foc aoi laşi 
la infuzat zece minute. Laşi să se răcească. Bei 
una-două căni de ceai pe zi, până la ameliorarea 
simptomelor.

Ceai de sunătoare. Datorită proprietăţilor 

cicatrizante, sunătoarea este utilă dacă suferi 
de gastrită.

Prepari un ceai din două linguriţe de plantă, la 
o cană cu apă clocotită. Laşi să infuzeze 10-15 
minute, după care îl bei. Remediul se 
administrează de două ori pe zi, înainte cu un 
sfert de oră de masă, până când scapi de 
simptomele neplăcute.

Ceai de tei. Durerile provocate de gastrită se 
resimt mai puternic în perioadele stresante. Poţi 
apela la ceaiul de tei, care are proprietăţi 
relaxante. Peste două linguriţe de flori de tei 
uscate torni o cană cu apă clocotită.

Bea câte o cană de ceai pe timpul zilei şi una 
seara, înainte de culcare. Poţi îndulci cu puţină 
miere.

Ceai de gălbenele. Gălbenelele au un 
conţinut bogat de mucilagii, saponine şi uleiuri 
volatile, fiind recomandate în ameliorarea 
simptomelor gastritei. Bea ceai din flori de 
gălbenele de trei ori pe zi, până la ameliorarea 
simptomelor.

Platforma Informatică a Asigurărilor de
 Sănătate este indisponibilă

Beneficiile semințelor de in

Ceaiuri pentru gastrită



8 DIVERSE

 Un lac cu lavă, aflat în mijlocul unui vulcan, a fost 
descoperit în Antarctica. Oamenii de ştiinţă au profitat de o zi 
senină, în care norii nu acopereau insula Saunders pentru a 
observa din satelit vulcanul din vârful Muntelui Michael. 
Aceştia au descoperit că în craterul vulcanului se află un lac 
din lavă, notează Live Science.

Descoperirea unui lac de lavă reprezintă un evenimnent 
destul de rar în lumea ştiinţifică, până în prezent au fost 
descoperite doar opt astfel de lacuri, cel de pe insula 
Saunders fiind inclus.

În mod obişnuit, insula Saunders, aflată în Marea Weddel,  
este acoperită de nori, fapt care împiedică observaţiile din 
satelit asupra acesteia. Totuşi, profitând de condiţii meteo 
favorabile, cercetătorii de la British Antarctic Survey (BAS) 
au reuşit să descopere lacul de lavă format în craterul 
muntelui Michael. Măsurătorile iniţiale arată că lacul are între 
90 şi 215 metri în diametru, iar lava din interiorul acestuia are 
temperaturi ce variază între 989 şi 1.279 grade Celsius.

Autoarea principală a studiului, dr. Danielle Gray de la 
University College London, în care este consemnată 
această descoperire, a declarat că insula Saunders, din 
lanţul de Insule Sandwich care face parte din Teritoriul 
Antarctic Britanic, este foarte greu de explorat de către un 
echipaj uman, de aceea a fost nevoie de imaginile din satelit. 
„A fost vizitat foarte rar la bază (n.r Muntele Michael) şi 
nimeni nu a ajuns în vârf”, a mai explicat aceasta.

În mod normal, atunci când vulcanii erup, ei formează 
lacuri temporare de lavă, dar acestea se răcesc cu timpul, de 
obicei în decursul a câteva zile sau săptămâni. În cele opt 
cazuri care sfidează această regulă, geologii au teoretizat că 
se întâlnesc anumite condiţii speciale care ar putea permite 
lavei să îşi păstreze forma lichidă. Astfel, o teorie de lucru 
este aceea conform căreia gazele vulcanice sunt cele care 
creează condiţiile termice ideale pentru apariţia acestui 
fenomen.

Alex Burton-Johnson, un geolog al British Antarctic 
Survey şi co-autor al studiului, a declarat că următorul pas în 
studierea fenomenului este reprezentat de trimiterea unei 
drone care să fotografieze de aproape lacul de lavă, dar, din 
păcate, o astfel de acţiune are nevoie de ani înainte de a fi 
dusă la îndeplinire.

„Problema principală este reprezentată de faptul că 
Insulele Sandwich sunt foarte izolate, astfel că traficul 
maritim în preajma lor este foarte restrâns”, explică dr. 
Burton-Johnson. „Aşa că nu există foarte multe oportunităţi 
ca o ambarcaţiune folosită pentru cercetare să se afle în 
zonă”, a mai adăugat acesta.

Un tânăr stă de vorbă cu un domn mai în etate.

- Când mă însor, primul lucru este să o trimit pe soacră-

mea în doi ani de vacanță!

- N-ai vrea să te însori cu fiica mea?

***

Soțul către soție:

- Draga mea vino să vezi cum spăl a patra cămasă.

- Vai, dragul meu, ce harnic ești! Ai spălat deja trei 

cămăși?

- Nu, am început cu a patra.

Pastila de râs

Twitter filtrează, începând 
de marţi, mesajele care conţin 
discurs instigator la ură 
referi tor la apartenenţa 
religioasă, încercând să 
extindă astfel lupta împotriva 
m e s a j e l o r  a g r e s i v e  
publicate pe reţelele de 
socializare, transmite 
AFP,   p re l ua tă  de  
Agerpres.

În t r -un  document  
p u b l i c a t  p e  b l o g u l  
companiei, Twitter a 
precizat că va şterge 
m e s a j e l e  c a r e  
” d e z u m a n i z e a z ă  
persoanele pe baza 
apartenenţei religioase”, după 
ce existenţa unor astfel de 
mesaje îi va fi semnalată.

Compania precizează că 
mesajele publicate anterior 
zilei de marţi şi raportate vor fi 
de asemenea eliminate, dar 
n u  v o r  f i  î n s o ţ i t e  d e  
suspendarea contului, din 
moment ce au fost publicate 
înainte de înăsprirea regulilor.

Twitter nu precizează în 

schimb în articolul de pe blog 
dacă tweeturile publicate 
după înăsprirea regulilor vor fi 
însoţite de suspendarea 
contului persoanei care a 
postat mesajul.

Pentru a-şi ilustra decizia, 
reţeaua de socializare a oferit 
mai  mul te exemple de 
sintagme pe care le consideră 
dezumanizante la adresa unei 
religii precum ”dezgustător” şi 
”animale murdare”.

Twitter s-a angajat într-o 
mişcare mai amplă de luptă 
împotriva limbajului urii pe 
platforma sa. Compania 
condusă de Jack Dorsey a 

anun ţa t  recen t  măsur i  
împotriva mesajelor liderilor 
politici care incită la violenţă 
sau la ură. Potrivit experţilor, 
măsura ar  f i  o r ientată  
împotriva mesajelor frenetice 

postate de Donald Trump 
pe Twitter.

R e ţ e a u a  d e  
socializare are, de altfel, 
reguli clare de în ceea ce 
priveşte tweeturile care 
incită la violenţă împotriva 
unui individ sau a unei 
comunităţi, cele care 
glorifică actele teroriste 
sau hărţuiesc o anumită 
persoană.

Asemenea Facebook şi 
altor reţele de socializare, 
Twitter este acuzat frecvent că 
nu a luat suficiente măsuri 
pentru a lupta împotriva 
discursului urii. Compania 
încearcă, cu dificultate, să 
împace acest obiectiv cu 
menţ inerea caracterulu i  
deschis al platformelor de 
acest tip.

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

Un lac de lavă,
 descoperit în Antarctica

Mai multe cranii fosilizate descoperite în 
peştera Apidima din Grecia sugerează că omul 
modern a ajuns în Eurasia cu peste 150.000 de 
ani mai devreme decât se credea anterior, 
relatează miercuri Press Association, 
transmite Agerpres.

Specimele includ două cranii parţiale 
fosilizate descoperite de specialişti de la 
Muzeul de Antropologie din cadrul Universităţii 
din Atena la sfârşitul anilor '70.

Cercetători de la Universitatea din 
Tubingen, Germania, şi Universitatea din 
Atena, Grecia, alături de profesorul Chris 
Stringer de la Muzeul de Istorie Naturală din 
Londra, Marea Britanie, au condus un nou 
studiu asupra specimenelor descoperite în 
peştera Apidima.

Rezultatul echipei de specialişti indică 
faptul că Homo sapiens ar fi ajuns în Europa în 
urmă cu cel puţin 210.000 de ani, cu peste 
150.000 de ani mai devreme decât se estimase 
anterior.

”Când am studiat prima oară două cranii 
umane fosilizate din peştera Apidima, am 
presupus că au fost găsite laolaltă şi că era 
suficientă datarea doar a unuia dintre ele după 
seriile uraniului. Însă, cu cât am studiat mai 
mult Apidima 1, cu atât mai puţin asemănător 
era acesta cu Apidima 2 şi cu fosile din 
Neanderthal – deşi nu s-a conservat decât o 
parte din partea din spate a craniului, semăna 
cu fosilele de Homo sapiens din ultimii 100.000 
de ani.

”Acum ştim, în urma datărilor suplimentare, 

că această fosilă de om modern este de fapt 
mai veche decât cea de Neanderthal din 
acelaşi sit”, a adăugat specialistul.

Cercetător principal al studiului, Katerina 
Harvati, profesoară la Universitatea din 
Tubingen, a adăugat că aceste rezultate 
”sugerează că cel puţin două grupuri de 
oameni au trăit în Pleistocenul mediu în zona 
care este acum sudul Greciei – o populaţie 
timpurie de Homo sapiens şi, mai târziu, un 
grup de oameni de Neanderthal”.

Concluzia susţine ipoteza conform căreia 
omul modern s-a răspândit în afara Africii în 

mai multe ocazii, au notat cercetătorii.
Reconstrucţia craniului Apidima 1 a 

dezvăluit că acesta avea o formă înălţată şi 
rotundă – o trăsătură unică a omului modern, 
care contrastează profund de cea a omului de 
Neanderthal.

Twitter anunță că va bloca mesajele 
care instigă la ură pe baza apartenenței religioase

Homo Sapiens ar fi migrat din Asia în Europa 
acum 210.000 de ani, mai devreme decât se credea



1797 - A încetat din viaţă 
poetul Ienăchiţă Văcărescu 
(n. 1740). A fost, de 
asemenea ,  d ip lomat ,  
precum şi istoric
1 8 5 9  -  D o m n i t o r u l  

A l exandru  I oan  Cuza  
în f i in ţează  Of ic iu l  de  
Stat ist ică,  una dintre 
primele instituţii publice 
c r e a t e  d u p ă  U n i r e a  
Principatelor
1 8 8 2  -  S - a  n ă s c u t  

matematicianul Traian 
Lalescu, autorul primei 
lucrări importante de sinteză 
în acest domeniu din 
literatura ştiinţifică universală, unul dintre fondatorii 
teoriei ecuaţiilor integrale. (m. 1929)
1884 - S-a născut pictorul şi sculptorul Amedeo 

Modigliani (m. 24 ian, 1920, Paris)
1904 - S-a născut poetul Pablo Neruda, laureat al 

Premiului Nobel în anul 1971 (m. 23 sep, 1973)
1909 - S-a născut filosoful Constantin Noica (m. 

decembrie 1987)
1933 - S-a născut scriitorul Alexandru Ivasiuc. (m. 4 

martie 1977)
1999 - A murit prozatorul şi eseistul Mircea Nedelciu, 

considerat a fi unul dintre cei mai importanţi 
reprezentanţi  ai  curentului  optzecist  ş i  ai  
postmodernismului în literatura română. (n. noiembrie 
1950)
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07:00 Matinal 10:00  Ca'n viaţă 
12:20 Iubire imposibilă 13:30 
Cronici Mediteraneene 14:00 
Telejurnal 15:10 Opre Roma 
16:00 EURO polis 16:45 Iubire 
imposibilă 18:00 Observatori la 
Parlamentul European 20:00 
Telejurnal 21:10 Un american 
linistit 23:00 Legende şi mistere 
23:30 #Creativ 00:00 Telejurnal 
00:30 Un american linistit

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 12 Iulie

Este posibil să fie 
nevoie să plecați într-o 
călătorie neplanificată. 
Aveți mari șanse de 
succes pe plan social 
și financiar. Profitați de 
a c e s t  c o n t e x t  
favorab i l ,  dar  cu  
prudență!

Se pare că sunteți 
în formă, iar relațiile cu 
cei din jur sunt foarte 
bune. Este o zi bună 
pentru investiții, pentru 
a demara o afacere și 
pentru călătorii în 
interesul personal sau 
al familiei.

Aveți posibilitatea 
să faceți schimbările 
pe care vi le-ați dorit, 
a t â t  p e  p l a n  
profesional cât și în 
relațiile sentimentale. 
Este o zi bună pentru 
e x a m e n e  ș i   
negocieri.

Dimineață primiți o 
v e s t e  b u n ă  î n  
legătură cu o sumă de 
bani care vi se cuvine. 
Ar fi bine să amânați 
întâlnirile de afaceri, 
fiindcă nu sunteți în 
cea mai bună formă 
intelectuală.

Contextul astral al 
zilei este tocmai bun 
pentru a vă pune în 
aplicare planurile în 
legătură cu o afacere 
în care vă puneți mari 
speranțe. Ar fi bine să 
v ă  i m p l i c a ț i  î n  
chestiunile domestice.

Sunteți preocupat 
d e  p r o b l e m e  
profesionale care vă 
dau bătaie de cap și 
vă neglijați viața de 
familie. După amiază 
un prieten v-ar putea 
solicita ajutorul într-o 
problemă financiară. 

C a p a c i t a t e a  
creativă este azi la cote 
ridicate și vă poate 
ajuta să rezolvaț i  
probleme profesionale 
d i f i c i l e .  Dacă  vă  
tentează un nou tip de 
dietă, ar fi bine să vă 
documentați mai întâi.

Dimineață este 
posibil să aveți mici 
dificultăți în relația cu 
partenerul de viață. 
După masă e posibil 
sa faceti cunostinta cu 
o persoana deosebita, 
cu care legat i  o 
prietenie durabila.

În prima parte a 
zilei este posibil să 
luați o hotărâre în 
urma căreia sunteți 
nevoit să vă schimbați 
p rogramul .  Dacă  
aveți de luat decizii 
importante, vă puteți 
baza pe intuiție.

BERBEC

În prima parte a 
zilei aveți tendința să 
fiți indispus și chiar să 
deveniț i  i rascibi l .  
Colegii de muncă s-ar 
p u t e a  d o v e d i  
î n țe legă to r i ,  da r  
riscați să tensionați 
atmosfera în familie.

Puteți obține destul 
de ușor mici câștiguri 
financiare, însă vă 
recomandăm să fiți 
prudent și să nu vă 
lăsați tentat de chilipiruri 
și speculații. Un prieten 
de familie v-ar putea da 
sfaturi înțelepte. 

Aț i  pu tea avea 
ocazia să rezolvați o 
problema a familiei, 
probabil în legătură cu 
locuința. În cursul 
dimineții este posibil să 
d e s c o p e r i ț i  o  
oportunitate neașteptat 
de avantajoasă.

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 Minciuni adevărate 00:30 
Scăpat de sub control 02:00 
Arena bucătarilor 03:00 Lecţii de 
viaţă 04:00 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
Surorile 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator 20:00 Ultimul 
războinic al aerului 22:00 
Regele Arthur 00:30 Insula 
iubirii 03:00 Acces direct 04:30 
Surorile 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 Teo 
Show 17:00 Puterea dragostei 
19:00 Știrile Kanal D 20:00 
Pretul fericirii 23:00 Roata 
norocului 01:00 Știrile Kanal D 
02:00 Puterea dragostei 04:30 
În căutarea adevărului

07:20 Focus 08:00 Orgolii 
10:00 Mama mea gătește mai 
bine 11:30 Chef Dezbrăcatu' 
14:00 Camera de râs 15:00 
Războiul domnițelor 17:00 
Orgolii 18:00 Focus 18 19:30 
Mama mea gătește mai bine 
20:30 Coroana de foc 22:30 
Trăsniți 23:30 Big Man: Pașort 
pentru infern 01:30 Mama mea 
gătește mai bine

08:15 S-a întâmplat într-o 
noapte 10:45 La bloc 13:00 
Drumul spre Bali 15:00 
Puterea credinței 17:00 Insula 
interzisa 18:15 La bloc 20:30 
Legături de sânge 22:30 
Pânza de păianjen 00:30 
Legături de sânge 02:30 
Pânza de păianjen 04:15 La 
bloc 06:30 Ce spun românii

0 8 : 0 0  C i r e ș a r i i  0 9 : 0 0  
Bibl iotecar i i  10:00 Câşt igă 
România! 11:00 Ferma 12:00 
Te l e j u r n a l  1 3 : 0 0  C u l t u r a  
minorităţilor 13:30 Pescar hoinar 
14:00 Documentar 360° Geo  
15:00 Vibe By Ioana Voicu 15:30 
Zile cu stil 16:00 Bibliotecarii 16:50 
Oanapp 17:50 Vara amintirilor 
19:00 Telejurnal  20:00 Gala 
Umorului 21:10 Impostoarea 22:50 
Discover Romania 23:10 Refugiu

07:50 Yes Man - Un cuvânt 
poate schimba totul 09:30 Triplu 
X – 2 11:05 Lupta cu înălțimile 
13:05 Omul care a inventat 
Crăciunul 14:45 Stăpânul 
inelelor: Frăția inelului 17:35 
Cineva acolo sus 18:20 Cercul 
20:00 Schimb de vieți 21:45 
Blitz 23:15 Omul-Păianjen: 
Întoarcerea acasă 01:20 Bine 
aţi venit 02:55 Crime justificate
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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 

12 Iulie
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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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Gigi Becali a anunțat că 
Mihai Stoica negociază cu 
Diogo Salomao, fostul jucător 
al lui Dinamo. Totuși, atacantul 
de 30 de ani a dezvăluit că nu 

știe nimic despre o eventuală 
mutare.

”Nu știu nimic. Aud de la 
tine treaba asta. M-am simțit 
bine în București, dar nu știu 
nimic despre această ofertă”, 
a spus Salomao.

”Salomao, vorbește Meme 
cu el. E liber și s-ar putea să îl 
ia și pe el”, a spus Gigi Becali, 
după ce a anunțat transferul lui 
Ionuț Vînă.

Ce spunea Diogo Salomao 
la despărțirea de Dinamo

În februarie 2019, atunci 
când s-a despărțit de Dinamo, 
Diogo Salomao avea un mesaj 
special pentru suporterii 
grupării din Ștefan cel Mare.

"Aceasta a fost prima 
fotografie pe care am făcut-o 
când am devenit 'câine roșu'. 
Astăzi, la un an și jumătate mai 
târziu, este timpul să-mi anunț 
plecarea de la un club mare ca 
Dinamo București.

A fost o plăcere să reprezint 
culorile acestui club. Tuturor 
foștilor colegi, staff-ului și 
suporterilor le doresc tot ceea 
ce e mai bun în viitor. Dinamo 
mă pierde ca jucător, dar voi 
rămâne un fan al clubului, un 
câine până la moarte", a scris 
Diego Salomao pe pagina sa 
de Instagram.

Diogo Salomao a marcat 
şase goluri în 20 de meciuri 
disputate în acest sezon din 
Liga 1, după ce campionatul 
trecut a marcat de nouă ori în 
35 de partide. Ultimul gol al 
lusitanului a fost în partida cu 
Gaz Metan Mediaş, încheiată 
la egalitate, scor 1-1, pe 23 
noiembrie.

SPORT

Diogo Salomao e la un pas de FCSB. Anunțul a fost făcut 
de Gigi Becali, care susține că fostul jucător al lui Dinamo (30 
de ani) negociază cu jucătorul rămas liber de contract după 
despărțirea de Al-Hazem.

”Salomao, vorbește Meme cu el. E liber și s-ar putea să îl 
ia și pe el”, a spus Gigi Becali, după ce a anunțat transferul lui 
Ionuț Vînă.

Ce salariu a avut Diogo Salomao la Al Hazem
Rămâne de văzut ce salariu va avea Salomao la FCSB, 

ținând cont că în Arabia Saudită a câștigat de patru ori mai 
mult decât la Dinamo, între 35.000 și 40.000 de euro pe lună.

Când a plecat la Al Hazem, Mircea Rednic ar fi vrut să-l 
convingă pe mijlocaș să mai continue la Dinamo, numai că 
acesta a spus că vrea să se ducă în altă parte pe un salariu 
mult mai bun. Salomao s-a aflat, pentru o perioadă, și pe lista 
lui Gigi Becali, la FCSB, dar până la urmă nu s-a materializat 
nimic din acea direcție.

Diogo Salomao a marcat şase goluri în 20 de meciuri 
disputate în acest sezon din Liga 1, după ce campionatul 
trecut a marcat de nouă ori în 35 de partide. Ultimul gol al 
lusitanului a fost în partida cu Gaz Metan Mediaş, încheiată la 
egalitate, scor 1-1, pe 23 noiembrie.

George Puşcaş a revenit la Inter după împrumutul la 
Palermo, însă "nerazzurrii" vor să-l vândă pe atacantul 
român şi i-au stabilit deja preţul "internaţionalului" nostru de 
tineret. Gruparea de pe Giuseppe Meazza vrea opt milioane 
de euro în schimbul transferului, potrivit salernosport24.it.

Puşcaş este din nou jucătorul Interului după ce Palermo 
nu a achitat clauza de cumpărare din cauza problemelor 
financiare, în urma cărora riscă să fie retrogradată în Serie D.

Atacantul român în vârstă de 23 de ani este dorit de 
Salernitana, însă şansele ca formaţia din Serie B să-l 
cumpere sunt destul de mici, în condiţiile în care trupa din 
Salerno are un buget anual de zece milioane de euro.

George Puşcaş, în echipa ideală a Europeanului de 
tineret

Puşcaş e însă la mare căutare după ce a fost al doilea 
marcator la Euro 2019, cu patru goluri, şi a prins echipa ideală 
a turneului final de tineret din Italia şi San Marino.

Udinese, Torino, Birmingham City şi Sheffield United sunt 
alte formaţii care şi-au exprimat interesul pentru serviciile lui 
Puşcaş.

Nouă goluri şi trei pase decisive a avut George Puşcaş în 
cele 33 de meciuri disputate în sezonul trecut din Serie B.

Diogo Salomao, aproape 
de FCSB

Inter i-a stabilit preţul lui 
George Puşcaş, după evoluţiile 

excelente ale românului de
 la Euro 2019

Athanasios Papazoglou este al nouălea 
jucător dintre cei aduși de Mircea Rednic care a 
fost dat afară de la Dinamo, însă grecul a decis să 
rupă tăcerea, după acuzele primite. Atacantul 
grec susține că nimic nu este adevărat. Ba mai 
mult, jucătorul de 31 de ani a dezvăluit cum a fost 
tratat și ce s-a întâmplat cu adevărat.

În plus, grecul nici măcar nu i-a pronunțat 
numele antrenorului Eugen Neagoe.

"Prunea nu are curaj să imi spună in față ce 
crede despre mine. Iar noul antrenor al lui 
Dinamo știe greacă, dar nici măcar nu a vorbit o 
dată cu mine. Au inventat lucruri ca și cum eu aș fi 
mințit în legătură cu Dinamo.

Nu am spus niciodată lucruri urâte despre 
Dinamo. Dumnezeu e sus și vede tot. M-au tratat 
ca pe un copil", a spus Papazoglou.

Florin Prunea a spus de ce l-a dat afară pe 
Athanasios Papazoglou

Noul președinte al dinamoviștilor, Florin 
Prunea, susține că Papazoglou și-a bârfit echipa.

"La Papazoglou e și o problemă a clubului cu 
el. A vorbit urât de Dinamo. Am încercat să 
transferăm doi jucatori din Grecia, în momentul în 
care am avut negocieri, a vorbit urât de Dinamo: 
"Nu aveți ce căuta acolo, la Dinamo e urât". 
Părerea mea că lucrurile sunt clare, fiecare să 
meargă pe drumul lui", a spus Prunea în urmă cu 
câteva zile.

Athanasios Papazoglou a venit în ianuarie la 

Dinamo. A jucat la Dinamo 14 meciuri în care a 
marcat de patru ori.

"Câinii" au efectuat zece transferuri în această 
vară: portarii Straton și Piscitelli, fundașii Moura, 
Bejan şi Sin, mijlocașii Răuță, Mrzljak, Bru şi Brito 
și atacantul Perovic.

Athanasios Papazoglou și-a găsit rapid 
echipă, FC Voluntari

Dat afară de Dinamo, Athanasios Papazoglou 
nu a stat prea mult timp fără club. Acesta va 
continua aventura tot în prima ligă din România. 
Din informațiile Digi Sport, atacantul grec a ajuns 
la o înțelegere cu Voluntari și va evolua în sezonul 
viitor sub comanda lui Cristiano Bergodi.

Înainte să ajungă la Dinamo, grecul a mai 
evoluat la echipe precum Hapoel Haifa, Kortrijk, 
Olympiacos, Atromitos sau PAOK. Atacantul este 
crescut de Aris.

Prima reacție a lui Diogo Salomao,
 după ce Becali a anunțat negocierile. Mesajul 

special, la despărțirea de Dinamo 

Papazoglou a rupt tăcerea după ce a fost dat 
afară de Dinamo
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