
 D i r e c ț i a  d e  
S ă n ă t a t e  P u b l i c ă  
T e l e o r m a n  
organizează concurs 
pentru ocuparea unui 
p o s t  c o n t r a c t u a l  
vacant ,  cu  normă 
întreagă, pe perioada 
n e d e t e r m i n a t ă ,  
con fo rm OMS n r.  
8 6 9 / 2 0 1 5  c u  
m o d i f i c ă r i l e  ș i  
completările ulterioare.

Este vorba despre 
un post de chimist- specialitatea chimie– Laboratorul de diagnostic și investigare 
în sănătate publică– Laborator Chimie sanitară și/sau toxicologie.

(Continuare  în  pagina  7)

Premierul Viorica Dăncilă și cei 
câțiva membri ai Guvernului care au 
însoț i to ,  duminica t recută,  la  
Alexandria, la conferința de alegeri din 
cadru l  Organ iza ț ie i  Județene 
Teleorman a Part idului Social 
Democrat au poposit, pentru scurt 
timp, la pensiunea Dârvași, din 
pădurea aflată  în apropierea comunei 
Drăgăneșt i  Vlașca. Pensiunea 
aparține Romsilva, și se află în 
admin is t ra rea  Oco lu lu i  S i l v i c  
Alexandria.

(Continuare  în  pagina  4)

În baza prevederilor legale privind circulația pe 
drumurile publice din România, polițiștii din cadrul 
Serviciului Circulație Rutieră Teleorman, ca dealtfel, și 
polițiștii  din celelalte județe ale țării, controlează în trafic  

existența și perioada de valabilitatea a Inspecției Tehnice 
Periodice (ITP) la  tractoarele, combinele, dar la alte 
echipamente agricole cu  circulă pe drumurile publice.  
Astfel,  se pune în aplicare măsura care impune 
suspendarea îmatriculării  în cazul în care fermierii nu 

dețin pentru tractoarele și utilajele agricole care circulă pe 
drumurile publice  inspecția tehnică periodică sau 
aceasteia i-a expirat perioada de valabilitate. Sancțiuni 
se a aplică și  în cazul în care noul proprietar nu solicită 

transcrierea transmiterii dreptului de proprietate în 90 de 
zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra 
vehiculului. De asemenea, polițiștii verifică existența 
certificatului  de conformitate al utilajului agricol.

(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. 3242, Joi 18 Iulie 2019, preţ 0,75 leiCOTIDIAN INDEPENDENT

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

(€) 1 EUR 
4.7345 lei

($) 1 USD
4.2201 lei

1 XAU 
190.0986 lei

(£) 1 GBP 
5.2361 lei

(Gramul
de aur)
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DSP Teleorman:

 Un post de chimist scos la concurs

CAS Teleorman

Serviciile medicale, 
medicamentele și 

dispozitivele
 medicale se acordă

 în regim off-line

Ministrul Petre Daea

 „Băi, mânca-v-ar tata, 
nu e duminică astăzi, mă? ... Hai înăuntru 

să mâncați și voi !”

Polițiștii de la Rutieră verifică valabilitate 
ITP la tractoarele care circulă pe drumurile publice Cursuri de 

prim-ajutor oferite 
de pompierii din 

Teleorman
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(urmare  din  pagina  1)
Suspendarea înmatriculării reprezintă o 

operațiune administrativă, care constă în 
interzicerea temporară a dreptului de a pune  
în circulație și a utiliza un vehicul pe drumurile 
publice tractoare și utilaje agricole fără a avea 
valabilă Inspecția Tehnică Periodică.  

În cazul depistării în trafic a unui vehicul a 
cărei inspecție tehnică periodică a expirat, pe 
lângă sancțiunea contravențională principală, 
polițiștii vor reține și certificatul de 
înmatriculare, plăcuțele cu numărul de 
înregistrare și se va elibera dovadă fără drept 
de circulație. Conform legii, suspendarea 
dreptului de a circula pe drumurile publice 
încetează la data la care vehiculul trece de o 
nouă inspecție tehnică periodică. 

Suspendarea înmatriculării se aplică și în 

cazul în care noul proprietar nu a solicitat 
autorității competente transcrierea transmiterii 
dreptului de proprietate în 90 de zile de la data 
dobândirii dreptului de proprietate asupra 
vehiculului. Obligaţia efectuării inspecţiilor 
tehnice periodice, precum şi a respectării 
valabilității  acestora revine proprietarilor  
legali al autovehiculelor. 

Pentru tractoarele tractoarele având o 
masă totală maximă autorizată mai mare de 
3.500 kg valabilitatea ITP este de 3 ani. , 
pentru  tractoarele având o masă totală 
maximă autorizată care nu depășește  3.500 
kg valabilitatea este de 2 ani,  în cazul 
remorcilor şi semiremorcilor apicole – 3 ani, iar 
pentru  maşinile şi utilajele agricole  
autopropulsate  – 2 ani. 

George ZAVERA

Pompierii din Teleorman oferă cursuri de prim-ajutor. 
Săptămâna aceasta, la Centrul de Pregătire a Pompierilor din 
municipiul Alexandria, o nouă serie de voluntari ai ISU 
Teleorman desfășoară cursul de prim-ajutor de bază, pe timpul 
căruia se urmărește însușirea noțiunilor teoretice și formarea 
deprinderile practice privind acordarea primului ajutor calificat.

La finalul acestei pregătiri, voluntarii vor fi testați atât din 
punct de vedere teoretic, cât și practic, urmând a se elibera o 
diplomă de absolvire necesară în desfășurarea activităților în 
cadrul unității noastre.

Cei  interesați de programul de voluntariat „Salvator din 
pasiune”, pot obține informații suplimentare, condițiile de 
înscriere și următoarea perioadă de pregătire de pe pagina de 
internet a inspectoratului sau de la Serviciul Pregătire pentru 
Intervenție și Reziliența Comunităților din cadrul Inspectoratului 
pentru Situații de Urgență Teleorman.

C.D.

SC Mara Prod Com SRL angajează personal supermarket. 
Relații la sediul societății din Alexandria, Str. Abatorului, Nr. 1 
Bis. Telefon: 0247/314.575

***
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

Polițiștii de la Rutieră 
verifică valabilitate ITP la tractoarele care 

circulă pe drumurile publice 

Bibl ioteca Județeană 
„Marin Preda” Teleorman, 
instituție aflată sub autoritatea 

C o n s i l i u l u i  J u d e ț e a n  
Teleorman, găzduiește joi, 18 
iulie 2019, începând cu ora 
11.30, expoziția-concurs de 
artă vizuală  „Culor i le 

Câmpiei”.  
Lucrările aparțin  copiilor 

care participă săptămâna 

aceasta la cea de-a X-a ediție 
a Taberei Naţionale de 
Creaţie „Culorile Câmpiei”, la 
C e n t r u l  d e  a g r e m e n t  
Dunărica, de la Zimnicea.

În aceste zile, cei peste 
100 de participanți care provin 
din palate și cluburi ale 
copiilor din întrega țară 
(Teleorman, București, Vâlea, 
Olt, Argeș, Călărași, Mureș, 
Arad, Vaslui), îndrumați de 
cadrele didactice, lucrează 
împărțiți pe alteliere de lucru. 

La final, creațiile micilor 
artiști vor fi expuse în cadrul 
unei expoziți i  și vor f i 
premiate. Secțiunile de 
concurs sunt:  a) Cusături; b) 
Artă decorativă; c) Tapiserii; 
d )  P ic tu ră ;  e )  Tehn ic i  
combinate;  f) Țesături.  

E x p o z i ț i a  „ C u l o r i l e  
Câmpiei” se înscrie în cadrul 
C o n c u r s u l u i  N a ț i o n a l  
T R A D I Ț I I  P O P U L A R E  
ROMÂNEȘTI, organizat de 
Palatul Copiilor din Alexandria 
în parteneriat cu Direcția 
Judeteană pentru Sport și 
Tineret Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

BJ „Marin Preda” Teleorman

Expoziție-concurs de artă vizuală 
„Culorile Câmpiei”

În cursul zilei de joi, vremea va deveni normală din punct de 
vedere termic în cea mai mare parte a țării. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 23 și 32 de grade, cu cele mai 
ridicate valori în sud-vestul Olteniei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza când 
pe arii restrânse îndeosebi în nord-vestul, în nordul țării și în 
zonele montane vor fi averse, descărcări electrice și intensificări 
de scurtă durată ale vântului.

În Teleorman, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și 
moderat. Dimineaţa, 17-18 grade, spre 15 grade în împrejurimi 
și temperatura maximă, 29-30 de grade, valori normale pentru 
această dată.

Pe seară, la ora 19:00, se vor înregistra 25 de grade. 
Noaptea temperaturile vor scădea, iar la ora 00:00 vor fi doar 18 
grade.

Cursuri de prim-ajutor oferite 
de pompierii din Teleorman

Perioada extremelor
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În  România  ex is tă  o  
diferențiere la poluri opuse 
când se ia în discuție acordarea 
de pensi i .  Dacă pr intre 
pensionari există un număr 
semnificativ care primește o 
pensie sub 500 de lei, la polul 
opus  se  a f lă  ca tegor ia  
privilegiaților cu pensii de peste 
5000 de lei, acordate nu numai 
benef ic ia r i lo r  de  pens i i  
speciale, dar si altor categorii 
de favorizați ai sistemului. În 
primul trimestru al acestui an, în 
România erau 5,18 milioane de 
pensionari așa cum reies din 
datele publicate de Institutul 
Național de Statistică.

Potrivit datelor publicate de 
Casa Națională de Pensii 
Publice (CNPP), în luna mai a 
acestui an circa 1,5 milioane de 
pensionari au încasat sume 
mai mici de 800 de lei, din care 
606. 000 au luat pensie mai 
mică de 500 de lei , 271.000  
între 500 și 600 de lei și 
321.000 între 600 și 700 de lei, 
alți 310.000 între 700 și 800 de 
lei.

Raportul dintre numărul 
mediu de pensionari și cel al 
salariaților a fost de 9 la 10, 
astfel că în București ,de 
exemplu ,sunt cinci pensionari 

la zece salariați, în timp ce în 
județul Teleorman ,, polul 
sărăciei'' ,zece salariați susțin 
16 pensionari, declarându-se 
fără doar și poate județul  
campion la pensionari în raport 
cu salariații.

Din statisticile oficiale reiese  
c ă  p o p u l a ț i a  j u d e ț u l u i  
Teleorman este de aproximativ  
375.000 de locuitori, dintre care 
cam o treime din populația 
j u d e ț u l u i  o  r e p r e z i n t ă  
pensionarii așa cum reiese din 
evidențele Casei Județene de 
Pensii Teleorman unde sunt 
înregistrați un număr total de 
102.452 de pensionari.

Potrivit unei statistici a CJP, 
primesc pensii de stat un număr 
d e  9 0 . 5 8 6 ,  p e n s i i  d i n  
agricultură 16.089, indemnizații 
sociale pentru pensionare 
31.647, alte indemnizații 7085. 
Mare parte dintre pensionarii 
teleormăneni, un număr de 
82.289 iau pensii de limită de 
vârstă.

Cu mare parte a populației 
plecată peste hotare, cu 
migrația tinerilor activi în 
orașele mari, cu o speranță de 
viața tot mai scăzută și o 
natalitate în continuă scădere, 
județul Teleorman a ajuns să fie 

un județ îmbătrânit ale cărui 
orizonturi în ceea ce privește 
perspectiva viitorului nu sunt 
ancorate în realitate; un județ 
care, în condițiile actuale nu 
poate vorbi cu speranță de 
viitor.

Schimbarea se află în 
mâinile noastre, în mâinile 
tuturor cetățenilor obosiți de 
aceeași culoare politică. Avem 
credința că lucrurile se pot 
s c h i m b a  s p r e  b i n e l e  
cetățeanului care merită să 
aibă un trai mai bun. Principala 
preocupare a PNL va fi crearea 
de noi locuri de muncă, 
atragerea și  încurajarea 
tinerilor cu potențial care să 
aducă un plus valoare județului 
Teleorman. Doar așa raportul 
dintre numărul de pensionari și 
salariați se poate echilibra și se 
poate ajunge la o stare de 
normalitate.

 Acesta este obiectivul și 
aceas ta  es te  mo t i va ț i a  
Partidului Național Liberal care 
ne împinge în această  luptă pe 
care dorim să o câștigăm doar 
ÎMPREUNĂ la alegerile din 
2020.

Senator PNL, 
Eugen Pîrvulescu

Cele două blonde din Videle, apropiate și susținătoare 

ale fostului președinte al Partidului Social Democrat, Liviu 

Nicolae Dragnea, acum la închisoare, au rămas o perioadă 

pe poziții; Viorica Vasilica Dăncilă, fost europarlamentar a 

ajuns prim-ministru, iar Carmen Daniela Dan, fost prefect 

al județului Teleorman, a ajuns ministru la Interne, a 

trecut cu bine de Guvernele conduse de Sorin Grindeanu, 

de cel condus de Mihai Tudose, dar sub conducerea 

Vioricăi Dăncilă s-a ”împiedicat”. Președintele Klaus 

Werner Iohannis i-a cerut în repetate rânduri demiterea 

și pentru fenomenul ”10 august” și pentru alegerile 

europarlamentare din 26 mai 2019, iar până să o dea afară 

din Guvern Viorica Dăncilă, ministrul Carmen Dan a 

demisionat ea singură.

Astfel, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela 

Dan a demisionat declarând: ”Cred că PSD a cedat în fața 

lui Iohannis. Mi-am depus mandatul. Nu voi cere colegilor 

mei nimic. Plec cu fruntea sus din fruntea Ministerului de 

Interne. Înțeleg, nu din cauză că nu mi-am făcut treaba. E 

o decizie politică. Înțeleg că nu intră în discuție nicidecum 

un criteriu de neperformanță. E o decizie politică, iar eu 

respect deciziile. Am discutat cu premierul. Demisia este 

un gest unilateral. Plec din fruntea MAI. Nu am să cer 

nimic devreme ce mi-am depus mandatul”.

La rândul ei premierul Viorica Vasilica Dăncilă se pare 

că s-a supărat că Carmen Daniela Dan a demisionat și nu a 

așteptat să fie demisă. Nemulțumită, primul ministru 

Viorica Dăncilă a declarat: ”Unii membri ai partidului 

nostru nu au învățat nimic și au crezut că dacă ies în spațiul 

public înainte de a vorbi în forul statutar, îi va aprecia 

cineva. Poate îi va aprecia cei care vor răul acestui partid. 

Se vede că interesul personal pentru unii este mai mare 

decât interesul politic”.

Astfel, fiindcă Carmen Daniela Dan a furat startul și nu 

a așteptat să fie demisă, primul ministru Viorica Dăncilă nu 

a mai apucat să îl demită decât pe ministrul Afacerilor 

Externe, Teodor Meleșcanu susținut de Alianța Liberalilor 

și Democraților , formațiune politică condusă de Călin 

Popescu Tăriceanu, președintele Senatului României. De 

altfel premierul Viorica Dăncilă a anunțat că toți miniștrii 

vor fi evaluați și, în funcție performanțele obținute, vor fi 

menținuți în Guvern sau vor urma soarta lui Dan și a lui 

Meleșcanu. Între timp însă premierul Dăncilă se 

pregătește pentru congresul PSD-ului din 3 august, unde 

va fi desemnat candidatul social-democrat la președinție. 

Dăncilă a anunțat că PSD-ul va câștiga alegerile 

prezidențiale, chiar dacă deocamdată nu au candidat.

Ioan Dumitrescu

Nu a fost 
demisă, a demisionat

Ludovic Orban a afirmat, întrebat despre 
faptul că Franţa a anunţat susţinerea Laurei 
Codruţa Kovesi la şefia Parchetului European, că 
de obicei atunci când au existat diferenţe în 
procedurile de nominalizarea între Consiliul UE şi 
Parlamentului European, a prevalat decizia PE.

„Guvernul PSD-ALDE a boicotat candidatura 
lui Kovesi. Noi am susţinut-o. În cele trei etape ale 
procedurii de selecţie, Kovesi a câştigat în două 
etape. La votul din PE a fost decis influenţa care a 
fost determinată de lobby-ul europarlamentarilor 
PNL. Iar astăzi, doamna Kovesi candidatul 
român este candidatul PE, pentru că doamna 
Kovesi a fost votată în PE în cele două Comisii, în 
LIBE şi CONT. De regulă, atunci când au existat 
diferenţe în proceduri de nominalizare între 
Parlamentul European şi Consiliul UE a prevalat 
decizia PE, pentru că e mai legitim, e rezultatul 
unui vot direct şi are mai multă forţă în faţa 
Consiliului UE”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat de ce o susţine pe Laura Codruţa 
Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, 

Orban a răspuns: „Pentru că susţin orice român 
care are şansa să obţinută o funcţie de 
conducere la nivel european. Pentru noi e extrem 
de impotant. Noi trebuie să jucăm aici în UE. Nu 
avem altă variantă. Ca să jucăm bine trebuie să 
facem punţi de comunicare, să ne poziţionăm”.

Acesta a spus că lumea ar trebui să 
mulţumească PNL pentru susţinerea fostului 
procuror-şef al DNA la şefia Parchetului UE, 
pentru că eurodeputaţii Alianţei USR-PLUS au 
început să facă lobby lui Kovesi de abia din 
actuala legislatură a Parlamentului European.

„Până astăzi, pentru că procedura s-a 
desfăşurat în legislatura Parlamentului 
European, ei nu erau reprezentaţi în Parlamentul 
European. Cu siguranţă, să ne mulţumiţi. Aici e 
vorba de un candidat român care are şansa să 
ocupe o poziţie de conducere extrem de 
importantă, iar imaginea României va avea de 
câştigat de pe urma acestei victorii”, a conchis 
Orban.

Adrian Ţuţuianu a anunţat, 
marţi, că Pro România va 
desemna un candidat propriu 
la prezidenţiale, în contextul în 
care PSD şi ALDE au anunţat 
deja că vor avea proprii 
candidaţi. El a adăugat că 
susţinerea Gabrielei Firea ar 
putea să ducă formaţiunea 
politică în turul II.

„Ideea unei alianţe Pro 
România-PSD-ALDE a fost 
lansată de Victor Ponta, care a 
spus că, pentru sănătatea 
vieţii politice din România, o 
asemenea alianţă ar putea să 
ducă un candidat în turul doi. 
Uitaţi-vă cât de gravă e situaţia 
social-democraţiei româneşti.

Nu îşi pune problema să 
câştige prezidenţialele, ci să 
ducă un candidat în turul doi. 
Aici au dus Liviu Dragnea, 

Bădălău, Rovana Plumb, 
Codrin Ştefănescu şi alţii 
Partidul Social Democrat. Ce 
s-a întâmplat, însă, ieri (luni 
n.r.), ne arată că o asemenea 
alianţă nu este posibilă. PSD a 
decis că merge cu un candidat 
propriu şi după aceea vorbeşte 
cu Pro România sau cu ALDE. 
Cei de la ALDE au spus că 
soluţia este Călin Popescu 
Tăriceanu. (...) Ca urmare, 
ceea trebuie să facă Pro 
România este să stea pe 
p r o p r i i l e  p i c i o a r e ,  s ă  
desemnăm un candidat  
propriu într-un termen cât mai 
scurt”, a declarat Adrian 
Ţuţuianu, la Târgovişte, în 
cadrul unei conferinţe de 
presă.

Vicepreşed in te le  Pro  
România a adăugat că 

susţinerea Gabrielei Firea la 
prezidenţiale ar putea să ducă 
formaţiunea în turul II.

„Noi ne propusesem luna 
septembrie, dar evoluţiile sunt 
foarte rapide şi probabil va 

trebui să decidem ceva mai 
devreme şi să ne propunem să 
facem un scor care să ne 
r e v a l i d e z e  î n  o c h i i  
electoratului român. Cine va fi 
candidatul nostru, prima 

opţiunea discutată în partid a 
f o s t  l e g a t ă  d e  S o r i n  
Cîmpeanu, a fost avansată şi 
opţiunea Corina Creţu, iar eu 
în nume personal ieri am spus 
că susţinerea doamnei Firea, 
ca un candidat susţinut de Pro 
R o m â n i a ,  c a n d i d a t  
independent, ar putea fi o 
soluţie care să ne ducă în turul 
II la alegerile prezidenţiale”, a 
afirmat Ţuţuianu.

Declaraţii le lui Adrian 
Ţuţuianu vin în contextul în 
care Viorica Dăncilă a anunţat, 
luni, că PSD va avea candidat 
p r o p r i u  l a  a l e g e r i l e  
p r e z i d e n ţ i a l e .  Va r u j a n  
Vosganian a afirmat, de 
asemenea, că la prezidenţiale 
ALDE va merge cu Călin 
Popescu Tăriceanu.

Pro România anunţă candidat propriu la prezidenţiale sau 
susţinerea ca independentă a Gabrielei Firea

Județul cu cei mai mulți pensionari 

Orban, despre alegerea lui Kovesi la şefia Parchetului UE: 

De regulă a prevalat decizia Parlamentului European
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Câțiva dintre jurnaliștii porniți dis de 

dimineață spre Teleorman, pentru a participa la  
evenimentul de la Alexandria, au aflat, de pe 
surse, că delegația guvernamentală va face un 
popas pentru  ... o cafea și un pahar de apă 
plată la pensiunea aflată în pădurea Dârvași, 
din imediata apropiere a DN6  București – 
Alexandria.  Și tot de pe surse jurnaliștii au aflat 
că la pensiunea Dârvași oficialii PSD vor 
discuta cu premierul Viorica Dăncilă despre 
remanierea guvernamentală și care vor fi  
miniștrii care vor fi schimbați. 

Jurnaliștii s-au înființat imediat la poarta de 
intrare în curtea pensiunii din mijlocul pădurii. 

Când a aflat că sunt jurnaliștii strânși la 
poarta pensiunii, premierul Viorica Dăncilă a 
ieșit, însoțită de SPP-iști și de purtătorul de 
cuvânt al Guvernului, Nelu Barbu, pentru a-i 

invita în curtea vilei. „Haideți înăuntru, nu stați 
așa. Nu e nimic de ascuns. La Teleorman, 
oamenii sunt foarte primitori”, a spus Viorica 
Dăncilă. 

În curtea pensiunii, ministrul Petre Daea, cu 
sufletul său bun, pe fază, ca întotdeauna,  i-a 
laut imediat în primire pe cei câțiva jurnaliști: 
„Băi, mânca-v-ar tata, nu e duminică astăzi, 
mă? Nu e duminica de la Dumnezeu? Hai, 
mânca-v-ar tata, hai înăuntru să mâncați și voi”. 
Și, uite așa, jurnaliștii și oficialii PSD au servit 
împreună bunătățile oferite de organizatorii pic-
nic-ului, “de foame și de poftă”, cum spune 
vestita reclamă TV.  

De la premierul Viorica Dăncilă jurnaliștii nu 
aflat mare lucru, singura știre mai importantă 
fiind aceea că a evaluat deja 8 miniștri, unii 
dintre aceștia urmând a fi remaniați. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Piaţa gazelor naturale este în plină expansiune, dar viitorul 
este mai puţin promiţător, pentru că vor fi preferate sursele de 
energie nepoluante, arată un studiu Coface lansat marţi.

În 2018, la nivel european, România avea a patra cea mai 
mare rezervă dovedită de gaz. Conform proiectului de 
strategie energetică a României, structura mixului de energie 
primară este de gaze naturale (29%), energie regenerabilă 
(19%), cărbune (17%) şi energie nucleară (9%).

Potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Energie, gazele 
naturale au cunoscut cea mai mare rată de creştere a 
consumului dintre toţi combustibilii fosili, din anul 2006. 
Cererea de gaze naturale va continua să crească, în principal 
datorită creşterii cererii în Asia şi în special în China, a cărei 
politică de “Cer Albastru" impune obiective stricte referitoare 
la calitatea aerului, precum şi o trecere obligatorie de la 
cărbune la gaz.

Gazul este recunoscut ca un mijloc practic de producere a 
energiei datorită abundenţei sale, a versatilităţii şi a faptului 
că poluează mai puţin decât ceilalţi combustibili fosili. În 
comparaţie cu cărbunele, gazele naturale emit cu 40% mai 
puţin dioxid de carbon (CO2), pulbere în suspensie (PM2,5), 
dioxid de sulf (SO2) şi oxizi de azot (NOx). Gazele naturale 
sunt sursa de energie utilizată cel mai adesea pentru a 
completa sursele de energie regenerabilă, cum ar fi panourile 
solare şi parcurile eoliene, care sunt adesea intermitente şi 
necesită planuri de rezervă cu surse rapide şi fiabile de 
energie.

Gazele naturale sunt, de asemenea, integrate în 
procesele industriale, în special ca materie primă pentru 
produsele petrochimice, datorită unuia dintre derivaţii săi: 
etanul. Gazele naturale şi lichidele conexe reprezintă 
aproximativ 29% din totalul combustibililor fosili utilizaţi ca 
materie primă în industria chimică.

Deşi gazele emit în timpul arderii mai puţine particule 
decât petrolul sau cărbunele, acestea nu sunt în niciun caz o 
sursă de energie curată şi nu vor reduce riscul încălzirii 
globale. În plus, extracţia de gaze de şist este extrem de 
poluantă, necesitând cantităţi mari de apă şi injecţia de 
substanţe chimice în sol, pentru a sparge piatra. Această 
tehnologie de fracturare poluează totodată şi apa de la 
robinet, ameninţând accesul la apă potabilă sigură în 
comunităţile rurale.

În plus, energiile regenerabile devin acum mai accesibile 
decât gazele naturale. Conform celei mai recente analize a 
costului energiei (LCOE) a societăţii financiare internaţionale 
Lazard, energia eoliană nesubvenţionată este deja 
competitivă cu cea mai ieftină metodă de producere a 
energiei electrice din gazele naturale. Şi nu trebuie uitat faptul 
că preţurile la gazele naturale sunt volatile, adăugând 
incertitudine procesului de luare a deciziilor.

În cele din urmă, utilizarea gazelor ca adjuvant al 
producţiei de energie electrică din surse de energie 
regenerabile este probabil în stadiul final, având în vedere 
progresele tehnologice realizate în domeniul stocării energiei 
electrice. Conform companiei de proiectare şi energie Wood 
McKenzie, capacitatea de stocare a energiei electrice în GW/ 
h s-a dublat în 2018, crescând cu 140%. Producătorul de 
maşini Tesla testează deja un sistem de stocare a bateriilor în 
Australia, conectat la parcul eolian Hornsdale. Deşi 
tehnologia este încă în fază incipientă, mulţi jucători de pe 
piaţă şi guverne se grăbesc să îşi dezvolte proprii campioni de 
stocare a bateriilor, cum ar fi compania suedeză Northvolt, 
care îşi propune să devină cel mai mare producător european 
de baterii.

Gazele naturale au încă un viitor luminos înainte, însă pe 
termen lung, viitorul acestora este mai mult decât ameninţat, 
lăsând loc pentru surse de energie, care sunt mai în măsură 
să contribuie la salvarea planetei, conchide studiul.

Ministrul Petre Daea

 „Băi, mânca-v-ar tata, nu e duminică astăzi, mă? 
... Hai înăuntru să mâncați și voi !”

Daniel Dăianu a fost ales 
preşedintele Consiliului Fiscal 
în urma votului membrilor 
instituţiei exprimat pe 16 iulie, 
i a r  B o g d a n - O c t a v i a n  
Cozmâncă a preluat funcţia de 
v i cepreşed in te ,  po t r i v i t  
informaţiilor transmise de 
Consiliul Fiscal.

În primul mandat de la 
î n f i i n ţ a r e a  i n s t i t u ţ i e i ,  
preşedintele consiliului a fost 

Ionuţ Dumitru, economist-şef 
al Raiffeisen Bank.

Daniel Dăianu a fost 
membru în boardul BNR din 
2014, după ce ocupase poziţia 
de prim-vicepreşedinte al 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară (ASF) în perioada 
mai 2013 - iunie 2014 şi 
membru în CA al CEC Bank, în 
iulie 2012 - aprilie 2013.

Anterior, Daniel Dăianu a 

fost ministru de Finanţe (1997-
1998), economist-şef la BNR 
(1992-1997) şi  ministru 
adjunct de Finanţe (feb.-aug 
1992).

Consiliul Fiscal a fost 
înfiinţat în 2010, cu scopul de a 
consilia autorităţile cu privire la 
politica fiscală şi bugetară şi 
impactul măsurilor luate de 
acestea.

Piaţa gazelor naturale 
este în plină expansiune, 

dar viitorul este mai puţin
 promiţător

Guvernul a lansat, miercuri, ediţia a şasea a 
Programului de Internship. Premierul Viorica 
Dăncilă a afirmat că pentru stagiul de practică 
din acest an s-au înscris studenţi sau 
absolvenţi de studenţi ai universităţilor de 
prestigiu din mai multe ţări europene.

„Astăzi (miercuri-nr.) am avut plăcerea de a 
găzdui la Palatul Victoria ceremonia de 
deschidere a celei de-a şasea ediţii a 
Programului Oficial de Internship al Guvernului 
României. Succesul acestui program este 
confirmat de numărul mare al tinerilor care au 
aplicat şi în acest an, precum şi de faptul că cei 
interesaţi să se familiarizeze cu administraţia 
publică centrală sunt studenţi sau absolvenţi ai 
universităţilor de prestigiu din mai multe ţări 
europene. Pentru a-i sprijini şi motiva pe 
studenţi am îmbunătăţit legea internshipului şi 

am mărit indemnizaţia lunară oferită fiecărui 
intern. Aceasta a fost majorată la 2080 de lei 
vrut. În plus, de anul acesta perioada de 
desfăşurare a programului de internship este 
considerată vechime în câmpul muncii. Am 
convingerea că profesioniştii din toate 
instituţiile partenere îi vor îndruma pe tineri în 
următoarele două luni. La finalul acestui stagiu 
de pregătire ne dorim să avem cât mai mulţi 
tineri dornici care să urmeze o carieră în 
administraţia publică centrală”, a declarat 
Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei de guvern.

La evenimentul de lansare al Programului 
Oficial de Internship al Guvernului României, 
ediţia 2019 au participat premierul Viorica 
Dăncilă, ministrul de Finanţe Eugen 
Teodorovici, dar şi ministrul pentru românii de 
pretutindeni, Natalia Intotero.

Daniel Dăianu este noul preşedinte al 
Consiliului Fiscal

România a înregistrat în 
prima jumătate a anului cea 
m a i  m a r e  c r e ş t e r e  a  
înmatriculărilor de autoturisme 
noi din UE , de +19.2% faţă de 
primele şase luni din 2018, 
arată datele ACAROM.

Î n m a t r i c u l ă r i l e  d e  
autoturisme noi în Uniunea 
Europeană au scăzut cu 7,8% 
în iunie, faţă de iunie 2018, 
atingându-se un nivel de 
1.446.183 unităţi. În primele 
şase luni din 2019, în UE, au 
fost înmatriculate 8.183.562 
autoturisme noi, ceea ce 
reprezintă o scădere cu 3,1% 
comparat iv  cu per ioadă 
similară din 2018.

În perioadă ianuarie-iunie 
2019 au fost înregistrate 
creşteri ale înmatriculărilor de 
autoturisme noi în Germania 
(+0.5%), în timp ce în Franţa (-
1,8%), Spania (-5,7%), Italia (-
3,5%) şi Marea Britanie (-
3,4%), au fost înregistrate 
scăderi ale înmatriculărilor de 
autoturisme noi.

România se situează pe 
poziţia 16 în UE, cu un volum 
de 71.620 autoturisme noi 
înmatriculate, înregistrând cea 
m a i  m a r e  c r e ş t e r e  a  
înmatriculărilor de autoturisme 
noi din UE , de 19,2% faţă de 
primele şase luni din 2018.

Î n  c e e a  c e  p r i v e ş t e  

constructorii de automobile, 
cele mai multe autoturisme 
înmatriculate în Europa sunt 
reprezentate de grupul VW cu 
2.049.290 unităţi, în scădere cu 
4.1 %, urmat de grupul PSA cu 
1.383.161 unităţi, în scădere cu 
1,2 % şi de Grupul Renault cu 
911.420 unităţi, în creştere cu 
1,1 % (din care Dacia, cu 
316.424 unităţi şi o creştere de 
10,1% faţă de perioadă ian-
iunie 2018).

Autoturismele marca Ford 
au reprezentat în ianuarie-iunie 
2019 un număr de 513.338 
unităţi noi înmatriculate, în 
scădere cu 7,8% faţă de 
perioadă similară din 2018.

Guvernul a lansat ediţia a şasea a 
Programului de Internship

România, cea mai mare creştere a înmatriculărilor 
de autoturisme noi din UE
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Se pot înscrie la concurs chimiști debutanți, 

chimiști, chimiști specialiști sau chimiști principali.
Dosarele de înscriere trebuie să conțină 

obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din 
OMS nr.869/2015 și se depun la Biroul RUNOS în 
termen de 15 zile calendaristice de la data 
publicării anunțului de concurs. 

Dosarele vor conține: cerere în care se 
menționează postul pentru care dorește să 
concureze; copia de pe diploma de licență; copie 
a certificatului de membru al organizației 
profesionale cu viza pe anul în curs; 
dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost 
aplicată una dintre sanctiunile prevăzute la art. 39 
alin. (l) lit. c) din Legea 460/2003 privind 

exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog, 
chimist; acte doveditoare pentru calcularea 
punctajului prevazut in anexa 3 la ordin; cazier 
judiciar; certificat medical din care să rezulte că 
este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic 
pentru exercitarea activității pentru postul pentru 
care candidează; chitanța de plată a taxei de 
concurs; copia actului de identitate în termen de 
valabilitate.Documentele solicitate vor fi însotite 
de originale, pentru certificarea conform cu 
originalul.

Tematica și bibliografia pentru concursul de 
ocupare a postului vacant este cea pentru 
examenul de obținere a titlului de chimist 
specialist- specialitatea chimie sanitară.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

 Din cauza unor probleme tehnice, care au condus la 
întreruperi în funcționarea Platformei Informatice a 
Asigurărilor de Sănătate (PIAS), serviciile medicale, 
medicamentele și dispozitivele medicale se acordă/se 
eliberează în regim off-line până la remedierea 
indisponibilității PIAS.

Pentru transmiterea și validarea serviciilor acordate 
sunt aplicabile dispozițiile art. 207-210 din H.G. 140/2018 
și ale art. 39–42 din H.G. 155/2017:

-serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele 
medicale acordate/eliberate off-line în perioada 5 iulie 
2019 și până la remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS 
până la termenul de raportare a activității lunii iulie 2019;

-serviciile de îngrijiri la domiciliu/paliative la domiciliu 
acordate off-line în perioada 24 iunie 2019 și până la 
remedierea PIAS, vor fi transmise în PIAS până la 
termenul de raportare a activității lunii iunie/iulie 2019, 
după caz;

-raportarea lunară a servici i lor medicale, 
med icamente lo r  ș i  d i spoz i t i ve lo r  med ica le  
acordate/eliberate în luna iunie 2019, se va efectua în 
cursul lunii iulie 2019, după remedierea PIAS.

Pentru perioada/perioadele în care au fost constatate 
întreruperi în funcționarea PIAS, președintele CNAS va 
emite Ordin, conform prevederilor legale mai sus 
menționate, care se publică pe pagina de web a CNAS.

Cornelia RĂDULESCU

DSP Teleorman:

 Un post de chimist scos la concurs

Legea instituie norme noi 
referitoare la organizarea 
şcolilor doctorale, evaluarea 
activităţilor acestora, acordarea 
şi retragerea titlului de doctor, 
renunţarea la titlul de doctor, 
modalităţile de acordare a 
atestatului de abilitare şi 
sancţiuni în materie.

În toamna anului 2016, CCR 
a  a d m i s  o b i e c ţ i i l e  d e  
neconstituţionalitate formulate 
de un număr de 26 de senatori 
PNL şi de Guvernul României şi 
a constatat că Legea pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 4/2016 
p r i v i n d  m o d i f i c a r e a  ş i  
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 este 
neconstituţională în ansamblul 
său.

Legea a fost adoptată de 
P a r l a m e n t  î n  2 0 1 7 ,  i a r  
preşedintele Klaus Iohannis a 
formulat ulterior o sesizare de 
neconstituţionalitate.

"În ziua de 20 iunie 2019, 
Plenul Curţii Constituţionale, 
învestit în temeiul art.146 lit.a) 
teza întâi din Constituţie şi al art. 
11 alin.(1) lit.A.a) şi art.15 din 
Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, a luat în 
dezbatere, în cadrul controlului 

anterior promulgării, obiecţia de 
neconstituţionalitate a Legii 
pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2016 
p r i v i n d  m o d i f i c a r e a  ş i  
completarea Legii educaţiei 
naţionale nr.1/2011, obiecţie 

formulată de Preşedintele 
României. În urma deliberărilor, 
Curtea Constituţională, cu 
majoritate de voturi, a respins, 
ca neîntemeiată, obiecţia de 
neconst i tuţ ional i tate şi  a 
constatat că Legea pentru 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.4/2016 
p r i v i n d  m o d i f i c a r e a  ş i  
completarea Legii educaţiei 
naţ ionale nr.1 /2011 este 

constituţională în raport cu 
criticile formulate. Decizia este 
definitivă şi general obligatorie şi 
se comunică preşedintelui 
României", potrivit CCR.

Potrivit actului normativ, 
diploma de doctor încetează să 

mai producă efecte juridice din 
m o m e n t u l  c o m u n i c ă r i i  
dispoziţiei de retragere a titlului.

Preşedintele Iohannis a mai 
semnat miercuri decretul privind 
promulgarea Legii pentru 
ratificarea Acordului dintre 
România şi Ungaria privind 
p r o t e c ţ i a  r e c i p r o c ă  a  
informaţiilor clasificate, semnat 
la Bucureşti, la 3 octombrie 
2018.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman  
organizează în perioada 24 iunie- 8 septembrie 2019 cea 
de-a doua ediţie a Clubului de vacanţă.

 În cadrul Clubului de vacanță, în perioada 1-15 iulie s-
au desfăşurat următoarele activităţi:

-,,Biblioteca în aer liber”, care oferă posibilitatea 
relaxării jucând șah, table, rummy, scrabble sau tenis de 
masă;

-,,Cartea de vacanță”, prin intermediul căreia titluri noi 
și interesante sunt puse la dispoziția cititorilor în cadrul 
expozițiilor de la Secția pentru tineri și adulți și de la Secția 
pentru copii;

-Atelierele de dezvoltare personală „Gând” şi 
„Emoţie”;

-Vernisajul expoziţiei de pictură realizată de Daniela 
Achim Harabagiu;

-Concurs de cultură generală;
-Sesiune de lectură în cadrul proiectului național 

„Dăruim comori”, program de educaţie prin lectură 
dedicat românilor de pretutindeni, susţinut de Asociaţia 
„Versus”, reprezentată de profesor Simona Ruşanu, în 
calitate de voluntar;

-Atelier de creaţie coordonat de profesor Simona 
Ruşanu;

-Vernisajul expoziţiei de carte „Viaţa şi opera 
scriitorului Constantin Noica”;

-Simpozionul literar „110 ani de la naşterea scriitorului 
teleormănean Constantin Noica”.

Cornelia RĂDULESCU

CAS Teleorman

Serviciile medicale, 
medicamentele și dispozitivele 

medicale se acordă în regim 
off-line

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Activităţile Clubului de vacanţă 
în perioada 1-15 iulie

Concertul Regal Caritabil, unul dintre cele mai 
longevive şi de succes evenimente de strângere 
de fonduri din România, îi va aduce pe scena 
Ateneului Român, pe 25 octombrie, pe soprana 
Cellia Costea, tenorul Teodor Ilincăi şi Orchestra 
Română de Tineret, dirijată de Gabriel Bebeşelea.

Programul celei  de-a 12-a edi ţ i i  a 
evenimentului va introduce publicul în atmosfera 
boemă a operei italiene.

Fondurile strânse în urma concertului vor 
sprijini programul Tinere Talente, prin care 

fundaţia oferă burse de studiu, mentorat şi 
promovare celor mai talentaţi tineri artişti români 
din familii modeste.

Organizat anual, începând din 2008, de către 
Fundaţia Regală Margareta României, Concertul 
Regal Caritabil a avut loc în mod tradiţional în ziua 
de 25 octombrie, cu ocazia aniversării Regelui 
Mihai I al României, fondator al Fundaţiei alături 
de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei 
române. Fiecare ediţie a concertului aniversar a 
adus pe scena Ateneului Român cei mai valoroşi 
muzicieni ai momentului şi mari orchestre, în 
susţinerea tinerilor talentaţi artişti români.

Fondurile strânse din sponsorizările şi 
donaţiile atrase la Concertul Regal au însumat de-
a lungul timpului peste 1.300.000 de euro şi au 
dezvoltat programul naţional Tinere Talente. Au 
fost acordate peste 300 de burse artiştilor aflaţi la 
început de drum, care provin din familii cu venituri 
modeste, iar cu sprijinul mentorilor şi a promovării 
susţinute, aceştia au reuşit performanţe 
extraordinare pe plan naţional şi internaţional.

B i l e t e l e  p o t  f i  a c h i z i ţ i o n a t e  p e  
www.eventbook.ro, cu valoarea între 200 şi 400 
lei şi reprezintă o donaţie pentru programul 
naţional Tinere Talente.

Legea educației a fost promulgată

Muzicieni de talie internatională, în concert
 caritabil la Ateneul Român
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Acum plâng... Plâng ascuns într-o cămară veche unde îmi 
place să mă refugiez neștiut de nimeni… Este ca o corabie 
veche cu catarge din pânză de păianjen ce stălucește sub 
stelele nopții… Deși-i atât de străveche această cămară are 
urechi să-mi asculte sufletul… E un fel de-a spune, o metaforă 
banală pentru că nimeni nu mă ascultă… Însă uneori am 
impresia că un ungher întunecat mă îmbrățișează și mă 
primește în tăcerea-i profundă… Atunci mă gândesc că sigur, 
absolut sigur am ieșit din impas… Eternă amăgire: este doar un 
truc al sorții… Când lacrimile se sting eu sunt același…

Din volumul „Jurnal cu Singurătate” aflat în pregătire, 
de Mihail TĂNASE

Intr-o zi, Alinuta o intreaba pe bunica ei:

- Bunico, tu ai avut vreodata un amant??

La care bunica casca gura mare, surprinsa, isi pune 

mainile in cap si fuge spre intrarea in pod, de unde se 

intoarce cu un schelet scos din lada de zestre:

- Aoleu ce-am uitat!!!

***

- Eu nu vorbesc prea mult, zise profesorul de limba 

romana catre elevul Ionescu, cand fac semn cu degetul 

asa inseamna ca vii la tabla.

- Nici eu nu vorbesc mult, d-le profesor, eu cand dau 

din cap inseamna ca nu vin.

Pastila de râs

 Nu trebuie să ieşi din România ca să găseşti 
peisaje rustice superbe, asemeni celor din 
Elveţia sau Franţa. Le avem şi noi.

Şi nu numai că le avem, dar sunt cam de o 
sută de ori mai pitoreşti.Am pregătit mai jos, o 
listă cu şase dintre cele mai frumoase sate din 
România. Aşa că, în cazul în care plănuieşti o 
escapadă de weekend şi nu ştii ce destinaţie să 
alegi, inspiră-te.

1. Şirnea
Şirnea e un sat parcă ieşit din romanele lui 

J.R.R. Tolkien. E un sătuc din Braşov, amplasat 
la poalele Munţilor Piatra Craiului, la o altitudine 
de aproape 1.400 m. În 1960 Şirnea a fost 
declarat primul sat turistic din România, iar în 
prezent acolo se întâmplă o mulţime de 
evenimente interesante precum Focul lui 
Sumedru (ocrotitorul recoltelor şi oierilor), care 
are loc în fiecare an în 25 octombrie. Atunci 
copiii din sat se îmbracă în portul popular 
specific locului, fac un foc mare şi dansează în 
jurul lui. Cei mai curajoşi dintre ei sar prin foc 
sau sar peste focul lui Sumedru, cum spun 
sătenii.

Ce mai poţi vizita daca ajunci în Şirnea? 
Dacă îţi plac lăcaşurile de cult, trebuie să ştii că 
sunt o grămadă în apropiere. Mai poţi vizita şi 
Parcul Naţional Piatra Craiului, Prăpastiile 
Zărneştilor, Cheile Moieciului, Peştera şi Cheile 
Dâmbovicioara, Peştera cu lilieci din satul 
Peştera, Barajul Pecineagu şi Lacul Vidraru.

Unde stăm? La pensiunile agroturistice, 
care au oferte pentru toate buzunarele. Astfel, 
pentru o noapte de cazare preţurile încep de la 
50 de lei şi pot ajunge până la 100 de lei. Ai 
condiţii ”de oraş” cu acces Wi-fi gratuit, grătar, 
camere cu Tv prin satelit şi – poate cel mai 
important într-o sejur de relaxare – vedere la 
munte.

2. Pleşa
Puţină lume ştie că în Bucovina, foarte 

aproape de Gura Humorului, se găseşte un sat 
foarte frumos, locuit exclusiv de polonezi. 
Limba română nu se aude decât de sărbători şi 
e folosită doar atunci când vin musafiri români.

Dacă visezi la un sejur într-un astfel de loc, 
pregăteşte-ţi portofelul. O noapte de 
cazarecostă în medie 100 de lei, doar poate 
ajunge până la 400 de lei. Gazdele însă, promit 
să-ţi asigure o vacanţă de vis.

3. Ciocăneşti
Ciocăneşti e alt sat de poveste. Îl găseşti pe 

valea Bistriţei, pe drumul ce leagă Moldova de 
Maramureş, nu departe de Vatra Dornei. Pe 
pancarta de la intrare o să citeşti „sat muzeu”, 
pentru că e unul dintre puţinele sate româneşti 
care a reuşit, în ciuda trecerii timpului, să-şi 
păstreze armonia arhitecturală într-o lume 
obsedată de termopane, artificii pompoase, 
finisaje moderne şi grilaje de inox.

Numele îi vine de pe vremurile când sătenii 
făureau arme şi armuri pentru oştile voievozilor 
Moldovei. Legenda spune că Ştefan cel Mare 
ar fi stabilit locul de altar al Mănăstirii Putna 
slobozind în văzduh o săgeată făcută de 
oamenii acestor meleaguri. Aici găseşti şi case 
încondeiate. Da, ai citit bine. Case încondeiate. 
Sunt de o frumuseţe rară şi arată aşa:

În Ciocăneşti mai poţi vizita şi Casa Muzeu 
Leonida Ţăran, prima locuinţă din sat care a 
fost zugrăvită cu motive tradiţionale. Tradiţia 
caselor încondeiate a luat naştere în 1950, 
dintr-un gând al unei doamne din familia Ţăran, 
care, în momentul când a vrut să schimbe 
culoarea casei, şi-a dorit ca la pereţii clădirii “să 
se uite şi Luna şi Soarele”, potrivit unui reportaj 
din Jurnalul Naţional. Rezultatul a fost nu 
numai pe placul soarelui şi al lunii, ci şi al zecilor 
de turişti care ajung la Ciocăneşti în fiecare an.

Vrei să rămâi aici peste noapte? O alegere 
excelentă, spun cei care au vizitat deja micuţa 

localitate. În plus, nu trebuie să faci un efort 
financiar prea mare. Pensiunile îşi aşteaptă 
clienţii cu preţuri cuprinse între 60 şi 70 de lei.

4. Viscri
Viscri e o localitate cu 1.000 de oameni care 

a ajuns cunoscută în toată lumea după ce 
prinţul Charles şi-a cumpărat o casă acolo. 
Judecând după fotografii, nici nu e greu să-ţi 
imaginezi de ce s-a îndrăgostit moştenitorul 
coroanei britanice de meleagurile Braşovului.

Ce trebuie să ştii despre Viscri, în caz că 
alegi să-l vizitezi? În primul rând trebuie să ştii 
că adăposteşte una dintre cele mai 
spectaculoase şi mai vechi biserici fortificate 
săseşti, care a şi fost înscrisă în patrimoniul 
mondial UNESCO. De asemenea, oamenii de 
aici au iniţiat un proiect foarte interesant, 
„Şosete din lână naturală din Viscri“. Potrivit 
Adevărul, şosetele croşetate din vechi 
pulovere de lână de către femeile din sat erau 
schimbate la început pe alimente, însă în timp 
trocul s-a trasformat într-un adevărat proiect: 
femeile din sat tricotează anual aproximativ 
10.000 de şosete, mănuşi, căciuli, pulovere şi 
papuci din pâslă care sunt trimise la un depozit 
din Naumburg, Germania, de unde se vând 
apoi în toată ţara.

Dacă ajungi acolo nu trebuie să ratezi nici 
supa de găină cu tăieţei, pâinea pe vatră şi 
dulceţurile. Puţină lume ştie de Dulceaţa de 
Viscri, lansată oficial în 2012 la Paris. Francezii 
o pot cumpăra la pachet cu un săculeţ şi o 
linguriţă de argint, dar tu o poţi primi în schimbul 
unui zâmbet, sătenii din Viscri sunt foarte 
generoşi.

Ca să înnoptezi la Viscri, ar trebui să ai 
pregătiţi minimum 90 de lei. Există însă şi 
pensiuni care percep turiştilor care vor să 
doarmă în satul Prinţului Charles şi 200 de lei 
pe noapte.

5. Botiza
În inima Maramureşului, pe Valea Izei, te 

aşteaptă un ţinut de poveste, locuit de oameni 
ce sfidează timpul neostenind niciodată.

Botiza a fost atestată documentar în 1373 
sub denumirea de Batizha şi, pe lângă 
frumuseţea locurilor care te va încânta cu 
siguranţă, aici poţi vizita şi mănăstirea Botiza 
sau izvorul cu ape minerale Borcut. Odată 
ajuns aici, mai poţi vedea şi Bârsana, alt sătuc 
de care maramureşenii sunt mândri şi care e la 
fel de pitoresc ca Botiza.

Preţurile la pensiunile din zonă sunt 
cuprinse între 60 şi 120 de lei pentru o noapte în 
inima Maramureşului.

6. Rimetea
Rimetea e unul dintre cele mai frumoase 

sate din Transilvania. Sătenii spun că aici 
soarele răsare de două ori. Şi, într-un fel, e 
chiar aşa. Localitatea e mărginită de versanţi 
abrupţi, care creează impresia că soarele se 
ridică de două ori pe cer.

La Rimetea trebuie neapărat să ajungi dacă 
îţi plac escaladările şi sporturile aeronautice, 
pentru că – datorită felului în care e aşezată – 
Rimetea e destinaţia ideală pentru zborul cu 
parapanta, off the road şi drumeţii. Iar dacă eşti 
dispus să mai mergi încă 5 kilometri, poţi vizita 
şi Cetatea Colţeşti, care a fost ridicată în sec. al 
XIII-lea, pe o stâncă abruptă, pentru a le servi 
sătenilor ca loc de refugiu din calea invaziilor 
tătarilor.

Ce mai poţi vizita dacă ajungi acolo? Poţi 
încerca să treci şi pe la Muzeul Etnografic, 
Moara de Apă (datează din 1275), Biserica 
Unitariană (construită în secolul al XVII-lea), 
Piatra Secuiului (mai e numită şi Uriaşul Culcat 
pe Spate, pentru că noaptea arată ca un uriaş 
culcat pe spate) şi aşa-numitele morminte din 
stâncă, unice în România.

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

Sunt orginare 
din India de Sud 
și Sri Lanka și se 
cultivă intens de 
m a i  b i n e  d e  
1.500 de ani. În 
afară de apă, 
c o n ț i n  m u l t e  
v i t a m i n e  ș i  
minerale, care 
sunt extrem de 
b e n e f i c e  
o r g a n i s m u l u i  
uman.

Ca să trecem rapid în revistă câteva dintre efectele benefice 
ale vinetelor, vă spunem că, prin conținutul lor, vinetele îți 
potolesc foamea și setea, dar au şi efecte benefice asupra 
organismului.

O porție de 100 de grame de vinete are doar 20 kilocalorii și 
înseamnă 11% din doza zilnică recomandată de fibre.

Mănânci vinete? Iată ce efecte au asupra organismului tău
Conțin vitamine și minerale esențiale organismului uman. 

Spre exemplu, vitaminele B1, B3, B5 și B6 sunt esențiale 
pentru metabolizarea grăsimilor, proteinelor și carbohidraților.

Protejează creierul. De „vină” este nasuninul din compoziția 
lor, care împiedică „atacul” radicalilor liberi asupra lipidelor din 
membranele celulelor creierului. Complexul de vitamine B te 
ajută să faci față stresului și îți conferă o stare psihică bună, la 
asta contribuind și soroparonul și scopoletina din conținutul 
vinetelor.

Te ajută să slăbești și-ți protejează tractul digestiv. 
Conținutul bogat în apă le face să fie un foarte bun aliment 
diuretic, iar fibrele din ele îți dau senzația de sațietate și-ți 
ușurează tranzitul intestinal, protejându-te și de cancer de 
colon.

Previn cancerul, inflamațiile și bolile cronice. Vitaminele A și 
C îți întăresc sistemul imunitar, acidul clorogenic, care 
protejează organismul împoriva infecțiilor bacteriene, este un 
puternic antimutagen, împiedicând celulele sănătoase să 
devină cancerigene. Totodată, nasuninul împiedică hrănirea 
celulelor canceroase, prevenind formarea tumorilor.

Scad nivelul colesterolului, atât din sânge cât și cel din 
pereții arteriali, ceea ce te protejează de bolile cardiovasculare 
și de accidentele cardiovasculare cerebrale, datorită 
nasuninului. Totodată, acesta repară daunele ADN-ului, 
încetinește procesul de îmbătrânire și împiedică organismul să 
absoarbă mai mult fier decât are nevoie. Importantă e și 
vitamina K, cea care împiedică formarea cheagurilor de sânge.

România reală
Refugiul

De ce este bine să mâncăm vinete. 
5 beneficii majore ale acestui 

super aliment 

„Elveţia României”: locurile unde se află cele 
mai frumoase şase sate din ţara noastră



64: Roma a fost 

cuprinsă de un 

i n c e n d i u  d e  

p r o p o r ț i i ;  

împăratul Nero s-

a folosit de acest 

eveniment pentru 

a  î n c e p e  

persecuția asupra 

creștinilor.

1610: A murit Caravaggio, artist italian (n. 1573).

1811: S-a născut William Makepeace Thackeray, scriitor 

englez (d. 1863).

1817: A murit Jane Austen, scriitoare engleză (n. 1775).

1845: S-a născut Tristan Corbière, poet francez (d. 1875).

1853: S-a născut Hendrik Lorentz, fizician olandez, 

laureat al Premiului Nobel (d. 1928).

1898: Marie și Pierre Curie au anunțat descoperirea unui 

nou element și au propus să se numească poloniu.

1925: Adolf Hitler a publicat manifestul său personal, 

intitulat Mein Kampf.

1942: Al Doilea Război Mondial: Statele Unite declară 

război Ungariei, Bulgariei și României.

1955: A luat ființă Adunarea Parlamentară a NATO.

2010: A murit Mircea Micu, poet, prozator și dramaturg 

român (n. 1937).
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07:00 Matinal 08:00 Matinal 09:00 
Matinal 10:00 Ca'n viaţă 11:00 Ca'n viaţă 
11:45 Teleshopping 12:20 AP Legendele 
palatului: Regele Geunchogo (R) 13:30 
Vizită de lucru 14:00 Telejurnal 14:55 
Vorbeşte corect! 15:10 Akzente 16:50 
AP Legendele palatului: Regele 
Geunchogo 18:00 Fan de vară 19:00 
Românii care chimbă lumea 19:40 Sport 
Meteo 20:00 Telejurnal 21:00 România 9 
22:00 Moştenirea clandestină 23:00 AP 
Arheologia crimelor comunismului 00:00 
Telejurnal 00:30 Fan de vară (R)

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 18 Iulie

S-ar putea sa aveti 
musafiri sau sa fiti 
invitat la rude. O 
persoana va da sfaturi 
i n t r - o  p r o b l e m a  
sentimentala. Nu faceti 
afirmatii prin care sa 
a l imentat i  geloz ia 
persoanei iubite.

Va recomandam sa 
evitati calatoriile de 
afaceri si investitiile. 
Nu aveti chef de nimic 
si va lipseste simtul 
practic. Nu evitati 
comunicarea cu cei 
din jur, pentru a nu fi 
inteles gresit! 

O ruda apropiata 
va cere un imprumut. 
Va sfatuim sa nu va 
eschivati. Va pune 
serios pe ganduri o 
veste referitoare la 
relatiile sentimentale. 
Va recomandam sa 
va pastrati calmul.

Aveti succes la 
studii si comunicati 
mai usor cu cei din jur. 
V i  s e  o f e r a  
posibilitatea sa plecati 
intr-o calatorie in 
interes personal, ceea 
ce starneste gelozia 
persoanei iubite. 

Aveti o stare de 
nervozitate care va 
poate pune intr-o 
situatie neplacuta 
a c a s a .  V a  
recomandam sa va 
pastrati calmul. Ar fi 
bine sa dati dovada de 
mai multa tandrete.

Dimineata aveti de 
facu t  ma i  mu l te  
drumuri scurte in 
interes personal .  
Sunteti foarte sensibil 
si aveti tendinta de a 
exagera. Va sfatuim 
sa amanati activitatile 
stresante.

Incepeti ziua plin de 
e n e r g i e  s i  i d e i .  
Aprecierile de care va 
bucurati in societate ar 
putea fi umbrite de 
r e a p a r i t i a  u n e i  
probleme sentimentale 
pe care nu ati rezolvat-
o la timpul ei.

Ave t i  sansa  sa  
obt inet i  usor  mic i  
c a s t i g u r i ,  d a r  v a  
recomandam sa fiti 
prudent. Feriti-va de 
s p e c u l a t i i !  D u p a -
amiaza este posibil sa 
va confruntati cu o 
problema sentimentala.

Aveti mai multa 
incredere si sunteti 
optimist. Va sfatuim 
s a  n u  n e g l i j a t i  
p rob lemele ce lor  
apropiati. Ar fi bine sa 
fiti mai prudent. Nu 
t r a t a t i  l e g e a  c u  
superficialitate!

BERBEC

Simtiti nevoia sa 
schimbati ceva in 
relatiile sentimentale. 
Faceti cunostinta cu o 
persoana atragatoare. 
Poate fi o dragoste la 
prima vedere, dar va 
recomandam sa nu fiti 
prea indraznet 

Dimineata avet i  
tendinta de a va 
aventura in mai multe 
activitati deodata. Este 
o z i  buna pentru 
castiguri financiare 
usoare, dar este indicat 
sa evitati speculatiile. 
Prietenii va ajuta.

Pe plan financiar, 
treceti printr-o perioada 
nu tocmai buna. Spiritul 
d e  a v e n t u r a  s i  
i n d r a z n e a l a  v a  
i n d e a m n a  s a  v a  
asumati prea multe 
riscuri. Va sfatuim sa fiti 
mai prudent.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 AP 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro Tv 
14:00 AP Lecţii e viaţă 15:00 AP La 
Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro Tv 
20:00 Fotbal Europa League: 
Milsami – FCSB 22:00 12 Silit să 
cidă 00:00 Ştirile Pro Tv 00:15 15 
Inamicul din umbră 02:00 AP Lecţii 
de viaţă R) 03:00 AP Vorbeşte 
lumea (R) 05:00 Ce spun românii 
(R) 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 AP 
Neatza cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator 14:00 AP Surorile 
16:00 Observator 17:00 AP 
Acces direct 19:00 Observator 
20:00 AP Omul cu masca de fier 
22:45 12 iUmor 00:00 12 Xtra 
Night Show (R) 01:00 AP 
Surorile (R) 02:45 AP Acces 
direct (R) 04:15 AP Surorile (R) 
06:00 Observator

07:30 Teleshopping 08:15 AP 
Pastila de râs 08:45 Teleshopping 
09:15 AP Kosem 11:00 AP Puterea 
dragostei 12:00 AP Știrile Kanal D 
13:00 AP În ăutarea adevărului 
15:00 AP Teo Show 17:00 AP 
Puterea dragostei 19:00 AP Știrile 
Kanal D 20:00 AP Pretul fericirii 
23:00 AP Se strigă darul (R) 01:00 
AP Știrile Kanal D (R) 02:00 AP 
Puterea dragostei (R) 04:30 AP În 
căutarea adevărului (R)

07:20 Focus (R) 08:00 AP Elisa 
(R) 09:30 Teleshopping 10:00 
Mama mea gătește mai bine (R) 
11:00 Teleshopping 11:30 AP Casa: 
construcţie şi design (R) 12:00 
Teleshopping 14:00 AP Camera de 
râs 14:30 Teleshopping 15:05 AP 
Liceenii (R) 17:00 AP Elisa 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 AP Macelarul Kung 
Fu 22:30 Focus din inima României 
23:00 AP Extemporal la dirigenție

07:15 AP Arestat la domiciliu 
09:15 AP La bloc (R) 11:45 AP 
Ești numai a mea R) 13:45 AP 
Dansează cu mine (R) 16:15 
Harvard Park -  Terenul  
legendelor 18:15 AP La bloc 
20:30 AP Vânători de legend 
22:15 15 Calea cea bună 00:30 
15 Indiferență 02:30 15 Calea 
cea bună (R) 04:15 AP La bloc 
(R) 06:00 AP La Maruţă (R)

07:00 Documentar 360° Geo (R) - 
Pădurea secretă de pe râul Spree 08:00 AP 
Fram (R) 09:00 AP Lonesome dove: suflet 
de pistolar (R) 09:55 Generaţia Fit 10:00 
Câştigă România! 11:00 Drag de Romania 
mea (R) 12:00 Telejurnal TVR 12:40 
Teleshopping 13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 Natură şi aventură (R) 14:00 
Documentar 360° Geo - Bhutan-cocori şi 
copii 15:00 AP Fram 16:00 AP Lonesome 
dove: suflet de pistolar 16:55 Oanapp 
17:55 AP Primăverii 18:45 E vremea ta! 
19:00 Telejurnal TVR 2 20:10 12 Şapte zile 
în infern 22:10 12 Caracatița 23:20 Câştigă 
România! (R) 00:20 12 Şapte zile în infern

07:55 12 Invidia 09:30 15 Jackie 
Chan, pilot de curse 11:20 12 
Austenland 12:55 15 Talladega 
Nights: Balada lui Ricky Bobby 
14:35 12 Poseidon 16:05 12 
Romeo și Julieta 18:00 15 Greu de 
ucis 2 20:00 12 Viata fara Dick 
21:30 15 Homefront: Orașul fără 
legi 23:05 15 Lichidaţi-i! 00:30 15 
Chip de înger 02:05 15 Regatul 
Cerului 04:25 15 Greu de ucis 2 
06:25 15 Talladega Nights: balada 
lui Ricky Bobby
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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 
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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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La finalul anului trecut, Virgiliu Postolachi, 
19 ani, a făcut obiectul unei dispute între 
Federația Română de Fotbal și cea din 
Moldova în ceea ce privește țara pentru care ar 
urma să evolueze tânărul atacant. Postolachi a 
spus că nu ia în calcul niciun moment să 
evolueze pentru naţionala Moldovei și vrea cu 
orice preţ să îmbrace tricoul reprezentativei 
României. Iar cazul 
a ajuns pe masa 
FIFA.

Federaţia crede 
că mai devreme de 
luna septembrie nu 
este aşteptată o 
decizie de la FIFA, 
dar până la finele 
anului se va şti unde 
p o a t e  e v o l u a  
Postolachi.

"Noi vrem să-l 
folosim, iar el îşi 
doreşte să joace pentru noi. Nu cred că există 
posibilitatea ca el să se răzgândească în ultimul 
moment, pentru că a spus că îşi doreşte să 
joace pentru România. Totul depinde de FIFA", 
a spus Adrian Stângaciu.

Virgiliu Postolachi e născut la Edineţ, dar a 
crescut în Franţa

Virgiliu Postolachi este născut la Edineț, în 
Republica Moldova, însă a crescut în Franța. 
Este legitimat la PSG, acolo unde a fost 
promovat de la grupa U17 la cea U19, iar acum 
are din nou şansa de a fi inclus în lotul primei 
echipe de antrenorul Thomas Tuchel.

Postolachi a dat un supergol în meciul 
amical PSG-Dinamo Dresda, 6-1.

K u r z a w a  a  
r e c u p e r a t  d i n  
p i c i o a r e l e  l u i  
M o u s s a  K o n e ,  
Tou f i qu i  a  l ua t  
mingea, i-a pasat lui 
Mbappe, care a 
centrat de pe partea 
s t â n g ă ,  i a r  
P o s t o l a c h i  s - a  
demarcat perfect de 
lângă un fundaș 
advers, a profitat de 
ieșirea portarului și 

a deviat cu călcâiul în plasă pentru golul de 5-0. 
În cele din urmă, PSG s-a impus cu 6-1.

Postolachi a fost felicitat de toți colegii, 
inclusiv de Mbappe, jucător care are, în acest 
moment, ce amai mare valoare de piață din 
lume, 200 de milioane de euro, potrivit 
publicației de specialitate Transfermarkt.

SPORT

FCSB a câştigat primele două partide oficiale disputate în 
acest start de campionat, însă evenimentele şi realităţile din 
ultima perioadă demonstrează că echipa nu este pregătită 
din toate punctele de vedere pentru noul sezon. După FCSB-
Milsami 2-0 a venit Ionuţ Vînă, iar după FCSB-Hermannstadt 
4-3 au fost transferaţi Moutinho şi Salomao.

Dar niciunul dintre ei nu are drept de joc pentru meciul din 
primul tur al Europa League Milsami-FCSB, care se va 
disputa joi, de la ora 20:00. În plus, alţi 7 potenţiali tituari au 
fost lăsaţi acasă, accidentaţi sau suspendaţi. Vînă şi Pintilii 
au rămas la Bucureşti pentru a se antrena, Stan, Momcilovic 
şi Gnohere sunt accidentaţi, iar Bălaşa şi Filip sunt 
suspendaţi ca urmare a eliminărilor suferite în meciurile 
europene anterioare.

Cu totul, în lotul lui Bogdan Andone se află 17 fotbalişti, 
între care şi-au găsit loc şi tinerii Cristian Dumitru şi Robert 
Ion.

Totuşi, deplasarea a fost făcută de 19 jucători, 
conducerea bucureştenilor luând decizia ca Salomao şi 
Moutinho, ultimii sosiţi, să facă parte din delegaţie pentru a se 
obişnui cu noii colegi.

FCSB a transferat în această vară cinci jucători şi s-a 
despărţit de şase jucători, fără să-i punem la socoteală pe 
tinerii pe care i-a împrumutat la alte echipe din Liga 1. Au 
venit Belu, Oaidă, Vînă, Salomao şi Moutinho şi au plecat 
Rusescu, Stoian, Teixeira, Florentin Matei, Benzar şi Junior 
Morais. De asemenea, Olaru a fost cumpărat şi el, dar va 
rămână până la finalul anului la Gaz Metan.

Constantin Budescu (30 de ani) e pe punctul să 
semneze rezilierea cu Al Shabab, după plecarea lui 
Şumudică de la clubul saudit. Viitorul românului pare a fi 
legat tot de o formaţie din zona ţărilor arabe.

Odată cu plecarea de la Al Shabab, Şumudică l-a sfătuit 
pe Budi să îşi găsească un angajament tot în zona Golfului, 
unde salariile sunt incomparabile prin comparaţie cu Liga 
1. Mijlocaşul ofensiv părea decis să revină în România, 
FCSB şi CFR interesându-se de el, însă în cele din urmă 
probabil va alege tot o echipă din ţările arabe.

"Costantin Budescu ar putea fi în poziţia de a-şi încheia 
contractul cu Al Shabab", notează presa din Golf, care 
adaugă că mijlocaşul ofensiv de 30 de ani cere un salariu 
de 50.000 euro/lună.

Constantin Budescu, dorit de Gigi Becali la FCSB
Gigi Becali a declarat după terminarea sezonului trecut 

că face tot posibilul să îl transfere pe Budescu. Finanțatorul 
de la FCSB a admis că a vorbit în mai multe rânduri, în 
stagiunea trecută, cu fostul său jucător. Totuşi, în ultima 
lună, patronul vicecampioanei nu a mai vorbit deloc despre 
posibilitatea de a-l transfera, semn că pista a fost 
abandonată.

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

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

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

FCSB a plecat fără 7 jucători 
în Moldova pentru meciul cu

 Milsami Orhei. Criza continuă

Viitorul lui Budescu, 
pe punctul de a fi stabilit! 

Anunţul făcut de presa arabă

Petrolul a rămas fără 
victorie în cantonamentul din 
Turcia. După egalurile cu Fatih 
K a r a g u m r u k  ( 1 - 1 )  ş i  
Menemem Beledyespor (2-2), 
ambele din liga a doua turcă, 
ploieştenii au fost învinşi de 
iranienii de la Esteghlal 
Teheran, scor 1-3.

Walace a deschis scorul 
pentru prahoveni în minutul 11, 
însă a treia clasată din ultimul 
sezon din Iran, pregătită de 
fostul antrenor al Interului, 
Andrea Stramaccioni, a întors 
scorul după reuşitele lui Sajad 
(22), Vouri (66) şi Dashti (80).

Petrolul a început meciul cu 
Apostolachi (30 Avram) – 
Bărboianu, Walace, Sîrghi, 
Ștefanovici – Meza Colli, 
M ihăescu –  Munteanu,  
Marinescu (cpt), Ștefănescu – 
Arnăutu. În repriza a doua au 
jucat Avram (60 Lungu) – 
Zaharia, Racu, Manolache, 
Țicu – Meza Col l i  (68 
Mihăescu), Enache – I. Stoica, 
Fabio Vieira, Pozo-Venta – 
Bratu.

A fost primul eşec al echipei 
lui Flavius Stoican din această 
vară. În primul cantonament, 
din Poiana Braşov, Petrolul a 
remizat cu Chindia (0-0) şi a 

învins Kids Tâmpa Braşov (6-
0) şi SR Braşov (1-0).

Ionuţ Cioinac va lipsi trei 
săptămâni după accidentarea 
din penultimul amical

"Lupii galbeni" mai au 
programate două teste până la 
finalul stagiului din Turcia: 
v i n e r i ,  c u  A h a l  F K  
(Turkmenistan) şi duminică, 

împotriva lui FK Sugayit 
(Azerbaidjan).

Una dintre achiziţiile verii 
pentru "galben-albaştri", Ionuţ 
Cioinac, accidentat în meciul 

cu Beledyespor, s-a operat la 
genunchiul stâng şi va lipsi trei 
săptămâni de pe gazon.

Paraguayanul Derlis David 
Meza Colli, portughezul Fabio 
da Rocha Vieira și norvegiano-
cubanezul Will ian Pozo-
Venta, sosiţi direct în stagiul 
din Turcia, se află în probe la 
Petrolul.

Când va decide FIFA dacă Postolachi poate juca pentru
 România. Dispută cu Moldova pentru vârful lui PSG

Petrolul, fără victorie în cantonamentul din Turcia. 
Eşec contra echipei lui Andrea Stramaccioni
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