
În perioada 8–12 iulie 
2 0 1 9 ,  l a  n i v e l u l  
Inspectoratului Teritorial de 
Muncă Teleorman s-a 
derulat Campania națională 
privind verificarea modului 
de respectare a prevederilor 
legale în domeniul relațiilor 
de muncă și sănătății și 
securității în muncă la 
angajatorii care își desfășoară activitatea în următoarele domenii de activitate: 
fabricarea și comercializarea produselor textile, confecții, pielărie și 
încălțăminte– cod CAEN : 13, 14, 15.

(Continuare  în  pagina  7)

În cadrul ședinței Colegiului 
Prefectural din data de 25 iulie 2019 
pe ordinea de zi s-a aflat și 
informarea prezentată de directorul 
executiv al Centrului Județean 
Teleorman al APIA, Eugen Mihai 
Coman,  privind  Campania de 
primire a cererilor unice de plată din 
acest an.  

Conform prevederilor Legii nr. 
1 /2004 ,  cu  mod i f i că r i l e  ş i  

completările ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) 
este instituţia responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind:

(Continuare  în  pagina  4)

Conform comunicatului emis de către Direcția 
Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 
Teleorman, “Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală 
București (IDSA) – Laboratorul Național de referință  
pentru Pesta Porcină Africană (PPA) a confirmat 

prezența virusului acestei boli, în probele prelevate de la 
cadavre  de porc domestic din 4 exploatații  non-
profesionale situate în satul Zimnicele, comuna 
Nasturelu.  In urma confirmării diagnosticului prin 
Buletinele de Analiză (BA) emise de IDSA și existenței 
suspiciunii de PPA în alte exploatații non-profesionale din 
aceeași localitate, s-a dispus măsura uciderii preventive 
a suinelor din satul Zimnicele, începând cu data de 
25.07.2019, în urma unei analize de risc întreprinsă de 
către specialiștii epidemiologi  ai DSVSA Teleorman”.

Satul Zimnicele se află la granița de sud a țării, în 
Lunca Dunării,  în proximitatea Fondului de vânătoare 

Făţana, fond în care evoluează PPA .
 Până la această dată în județul Teleorman s-a 

procedat la uciderea  preventivă și uciderea în  cazuri 
confirmate de IDSA  a  unui număr de 4.935 porci. 

 Proprietarii animalelor afectate de PPA vor fi 

despăgubiți de stat în condițiile prevazute în legislația în 
vigoare. 

  DSVSA Teleorman precizează că Pesta Porcină 
Africană (PPA)  nu afectează oamenii, neexistând nici cel 
mai mic risc de îmbolnăvire la aceștia, virusul PPA având 
însă impact major la nivel economic și social. 

Este interzisă comercializarea, înstrăinarea sau 
mișcarea sub orice formă a porcilor vii, a cărnii și 
produselor din carne de porc provenite din zonele de 
restricție, ca urmare a evoluției virusului Pestei Porcine 
Africane.   

George ZAVERA

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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ITM Teleorman

Verificarea prevederilor legale 
în domeniul relațiilor de muncă și sănătății 

și securității în muncă 

Repere teleormănene

Stroescu P. Neron, 
medic-șef al Spitalului

 Militar Central din 
București

Peste 100 de porci uciși la Zimnicele, 
pentru stoparea focarelor de Pestă Porcină Africană

În Teleorman, 16.390 de fermieri
 au solicitat subvenții agricole pentru 

suprafața de 426.106 hectare  

Mesaje RO-ALERT 
în tot județul!



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

În toate localitățile din județ a avut loc o 
nouă rundă de testări ale Sistemului RO-
ALERT. Activitatea are scopul de a examina 
functionarea sistemului, prin transmiterea 
unor mesaje de test către telefoanele mobile 
aflate in raza celulelor de telefonie mobilă din 
județul nostru.

Telefoanele configurate pentru receptia 
mesajelor RO-ALERT și care se vor afla în aria 
de acoperire a celulelor din zonele selectate 
pentru testare vor recepționa următorul mesaj 
„TEST! Acesta este un mesaj pentru testarea 
sistemului RO-ALERT. Nu se impune 
aplicarea măsurilor de autoprotecție” . 

Modurile de afișare și sunetele de avertizare 
sunt diferite în funcție de modelele 
telefoanelor mobile.

Pentru a primi mesajele transmise de IGSU 
si structurile sale teritoriale, recomandăm 
cetățenilor să se asigure că pe terminalele 
m o b i l e  s u n t  r e a l i z a t e  s e t ă r i l e  
corespunzătoare. Informații le privind 
configurarea telefoanelor, în funcție de model 
și de operatorul de telefonie mobilă, sunt puse 
la dispoziția publicului pe portalul www.ro-
alert.ro și pe site-urile operatorilor publici de 
rețele de comunicații mobile.

C.D.

Compan ia  Na ţ i ona lă  
Aeroporturi  Bucureşti  a 
înregistrat, în primele şase 
luni ale anului 2019, cumulat 
pe Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă Bucureşti şi 
Aeroportul  Internaţ ional  
Bucureşti-Băneasa Aurel 
Vlaicu, un trafic aerian de 6,85 
milioane pasageri şi 69.687 
mişcări de aeronave.

 Numărul pasagerilor care 
au t ranzi tat  ce le două 
aeroporturi ale Bucureştiului 
în primul semestru din 2019 a 
înregistrat o creştere de 8,7 %, 
faţă de aceeaşi perioadă a 
anului trecut, această evoluţie 

încadrându-se în tendinţa 
e u r o p e a n ă  g e n e r a l ă ,  
precizează un comunicat al 
CNAB.

Pe aeroporturile Capitalei 
s-a înregistrat, de asemenea, 
şi o creştere a numărului de 
m i ş c ă r i  d e  a e r o n a v e ,  
depăşind statistica primelor 
şase luni ale anului 2018 cu 
7,5 %.

Pe Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă Bucureşti s-au 
înregistrat 6,85 milioane de 
pasageri cu o creştere de 8,19 
% ,  i a r  p e  A e r o p o r t u l  
In te rna ţ iona l  Bucureş t i  

Băneasa-  Aure l  V la icu  
creşterea este de 25%, cu un 
total de 12.644 pasageri 
înregistraţi de la începutul 
anului.

În  ceea ce pr iveş te  
numărul  de mişcări  de 
aeronave, pe cele două piste 
ale Aeroportului Henri Coandă 
au fost înregistrate 59.037 
aterizări şi decolări, iar 
A e r o p o r t u l  B u c u r e ş t i  
Băneasa, s-a înregistrat o 
creştere de la 7.000 în primul 
semestru 2018 la 10.657 de 
aterizări/decolări în 2019.

Pe Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă Bucureşti, 

operează în prezent 57 
compani i  aer iene, care 
transportă pasageri către 128 
destinaţii.

Aeroportul Otopeni, în top 
10 cele mai proaste din lume. 
Vezi ce loc ocupă cel mai 
impor tan t  aeropor t  d in  
România

Cozi interminabile, toalete 
murdare, întârzieri şi anulări 
ale zborurilor sunt câteva 
dintre numeroasele probleme 
cu care milioane de clienţi ai 
compani i lor  aer iene se 
confruntă zilnic.

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 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

Destinații de vacanță în plină vară! Motive 
sa vizitezi orasul Orsova

Cu siguranta Orsova nu 
este un oras atat de cunoscut 
precum Cluj Napoca, Iasi sau 
Bucuresti, insa asta nu-i 
stirbeste din frumusetea si 
potentialul turistic pe care il 
poseda. Pentru cei care aud 
pentru prima data de Orsova, ar 
fi bine de stiut ca acest mic oras 
asezat pe cursul Dunarii are in 
spate o istorie bogata in care 
sunt prezenti vecinii maghiari, 
turcii si alte popoare importante 
ale secolelor trecute.

Fiind mentionata ca o 
fortificatie impresionanta a 
vremii, Orsova a fost una dintre 
cele mai de seama asezari din 
vestul Romaniei in vremea 
Evului Mediu. 

1. Orsova, asa cum am 
mentionat si mai devreme, are 
o istorie bogata si nenumarate 
dovezi care atesta acest lucru. 
Pe langa constructiile din oras 
care au diferite influente – in 
functie de perioada in care au 
fost construite -, Orsova 
pastreaza in memoria colectiva 
numeroase povesti despre 
vremurile de mult apuse. Tot ce 
trebuie sa faci ca sa le afli este 
sa deschizi larg ochii si sa iti lasi 
urechile aplecate la colturile 
strazilor, acolo unde localnicii 
a b i a  a s t e a p t a  s a  
impartaseasca povestile lor cu 
tine.

2. Fiind un oras-port al 
Dunarii, din Orsova poti admira 
frumoasele ape ale fluviului in 

orice moment al zilei. Desigur, 
daca esti un romantic incurabil 
sau un iubitor de natura, cel mai 
prielnic moment pentru a-ti 
satisface aceasta placere este 
apusul. Daca gasesti si o 
unitate de cazare care sa aiba o 
priveliste superba asupra 
Dunarii, ai tras lozul norocos.

3. In apropierea orasului se 
afla una dintre cele mai 
importante atractii turistice din 
tara –Cazanele Dunarii. Aici, 
Dunarea se intrece pe sine si 
c r e a z a  u n  s p e c t a c o l  
nemaivazut. Printre stanci 
abrupte si vegetatie luxurianta, 
Dunarea isi face loc maiestos 
intr-un “dans” serpuit cu 
elementele naturale din jur. 
Daca n-ai ajuns inca in zona, iti 
sugeram sa o faci cat mai 
repede cu putinta.

4. Tot pe langa Orsova vei 
gasi si una dintre cele mai mari 
statui din lume – Statuia 
Regelui Decebal. Lucrarile de 
c o n s t r u c t i e  a u  d u r a t  
aproximativ un deceniu, fiind 
f inal izate abia in 2004.  
Inaltimea basoreliefului atinge 
55 de metri, iar latimea este de 
aproape 25 de metri. Figura 
emblematica pentru poporul 
roman, Decebal este simbolul 
vitejiei si dreptatii.

5. Si cum nu putem sa 
mentionam numai lucruri 
despre o parte din stramosi, 
este bine de stiut ca in 
apropierea basoreliefului ce 

prezinta chipul lui Decebal 
exista un monument istoric ce 
dateaza inca din anul 105. 
Tabula Traiana, caci despre ea 
este vorba, este o placa 
memoria la amplasata la 
ordinele Imparatului Roman 
Traian, in cinstea victoriei cu 
dacii.

B ine  de  s t i u t :  P laca  
m e m o r i a l a  s e  a f l a  l a  
aproximativ 40 de kilometri de 
orasul Orsova. 

6.  Revenind in in ima 
orasului, Orsova este renumit 
pentru linistea si serenitatea sa 
caracteristica. Pentru a te 
convinge singur de acest lucru, 
iti dam intalnire in Parcul 
Central al orasului, aproape de 
ora la care apune soarele. 
Atunci te poti bucura de un 
spectacol al luminilor si al 
c u l o r i l o r  i n t r - u n  m e d i u  
extraordinar de relaxant si 
linistitor.

7. Daca petreci mai mult de 
2  z i l e  i n  O r s o v a ,  i t i  
recomandam sa dai o fuga 
pana in Beusnita, localitatea 
care a devenit cunoscuta 
datorita caderii spectaculoase 
de apa din apropiere. Cascada 
Bigar este una dintre cele mai 
frumoase si impresionante 
locuri din Europa, asa ca daca 
poposesti prin Orsova, ar fi 
pacat sa nu te abati putin din 
drum pana la Beusnita sa 
admiri aceasta minune a 
naturii.

Mesaje RO-ALERT în tot județul! Condiţii proaste, TRAFIC 
record pe aeroporturile Otopeni 

şi Băneasa din Capitală
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În urma sesizării pe care am făcut-o, în urmă 
cu două săptămâni, atât administrației locale 
alexăndrene, cât și UAT-urilor din județ, 
referitor la absența dezinsecției, s-a trecut  la 
efectuarea acesteia, fie și numai terestru, 
înțelegându-se importanța rezolvării cu 
proximitate a acestei probleme. 

Astfel, administrația alexăndreană a 
demarat operațiunile de dezinsecție terestră, 
dar ceea ce este cu adevărat de remarcat este 
faptul că și în mediul rural a început 
dezinsecția.

Primarul comunei Viișoara, liberalul Tiberiu 
Neamu, nu a așteptat să fie sesizat de cetățeni 
cu privire la invazia țânțarilor, ci a apelat de 
îndată la o societate specializată în efectuarea 
dezinsecției, intervenind în comună, atât 
terestru, cât și avio. 

Tot primarul Neamu a acordat atenție 
maximă aplicării măsurilor de prevenire și 
combatere a pestei porcine africane, 
monitorizând personal acest proces.

Așadar, atunci când se vrea, se poate! Iar 

primarul liberal Tiberiu Neamu a demonstrat 
acest lucru încă o dată, pentru locuitorii 
comunei Viișoara, prin inițiativă și determinare.

Este nevoie, însă, ca și alți primari de 
comune, orașe și municipii să treacă la 
efectuarea dezinsecției, dacă le pasă de 
sănătatea locuitorilor, pentru a putea avea 
efectul scontat.

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu

Primul ministru al României, Viorica Vasilica Dăncilă, 
președintele Partidului Social Democrat, după ce Liviu 
Nicolae Dragnea a ajuns la pușcărie, a fost nominalizată de 
Comitetul Executiv al PSD să fie candidatul social-
democraților la alegerile prezidențiale din noiembrie acest 
an. Astfel Viorica Dăncilă a fost desemnată de membri CEx al 
PSD să fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale. 
Împotriva Vioricăi Dăncilă de a fi candidat la alegerile 
prezidențiale au fost doar două voturi, ale liderului PSD Olt, 
Paul Stănescu, și președintelui PSD Vaslui, Dumitru Buzatu. 
În competiția social-democraților pentru președinția 
României se înscrisese și Gabriela Firea, primarul Capitalei, 
dar care s-a retras după o discuție cu președintele PSD 
Viorica Dăncilă. Tot la ședința respectivă, Viorica Dăncilă a 
recurs la amenințări împotriva social-democraților care ”mai 
spun din casă” presei ce se întâmplă în CEx și care îl critică 
pe prezidențiabil. După desemnarea sa drept prezidențiabilul 
PSD, Viorica Dăncilă a declarat: ”Cred că am șanse și în fața 
lui Klaus Werner Iohannis, pentru că am demonstrat că pot fi 
președintele tuturor românilor. Am demonstrat că eu caut 
consensul, echilibru și cred că de acest lucru au nevoie 
românii. Cred că perioada în care împărțim românii în partidul 
meu și alte partide, în Guvernul meu și alte guverne, trebuie 
să înceteze.”

Magnetismul puterii totale, atracția Palatului Cotroceni o 
face pe Viorica Dăncilă să ignore și rezultatele ultimului 
sondaj de opinie care situează pe primul loc Partidul Național 
Liberal, urmat de alianța Uniunea Salvați România (USR)-
PLUS și abia pe locul trei Partidul Social Democrat condus de 
Viorica Dăncilă. Premierul Viorica Dăncilă ignoră și faptul că 
dacă nu va ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale va 
pierde tot, și președinția partidului și funcția de premier al 
României, candidatura la alegerile prezidențiale fiind un ”măr 
otrăvit”.

De altfel, succesul din CEx al PSD care a validat-o pe 
Viorica Dăncilă drept candidatul PSD pentru alegerile 
prezidențiale, este cu totul și cu totul altceva decât câștigarea 
alegerilor prezidențiale din noiembrie. Este posibil ca Klaus 
Werner Iohannis să câștige detașat, iar Viorica Dăncilă să 
piardă totul. Și nu este nici măcar senator ca fostul ministru de 
Interne Carmen Dan, care s-a resemnat după demitere, în 
Senat.

IOAN DUMITRESCU

C ă l i n  P o p e s c u  
Tăriceanu a declarat că 
mai mulţi colegi sunt 
nemulţumiţi de raporturile 
din coaliţia de guvernare, 
precizând că în cazul în 
care Viorica Dăncilă nu va 
avea o discuţie cu ALDE 
d e s p r e  r e c t i f i c a r e a  
bugetară, partidul pe care 
îl conduce nu o va vota. 

 „Sunt foarte mulţi colegi nemulţumiţi de raporturile din 
coaliţie. I-am spus şi doamnei Dăncilă, cred că a luat notă că 
trebuie coaliţia să funcţioneze diferit. Urmează rectificarea 
bugetară. Facem parte dintr-o coaliţie, aştept ca doamna 
premier să ne invite la o discuţie despre rectificarea bugetară, 
pentru că altfel colegii mei mi-au spus că nu vor să voteze 
rectificarea bugetară”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, 
miercuri, la Parlament.

Liderul ALDE a a adăugat că formaţiunea pune mai mult 
acest pe investiţii, lucru care nu pare să reiasă din felul în care 
PSD va efectua rectificarea bugetară.

„Noi punem accent foarte mult pe investiţii pe care trebuie 
să le facă guvernul în domenii de interes public larg. Nu se 
vede acest lucru, din ce a apărut în presă, penteru că nu am 
primit o formă oficială de rectificare a bugetului. Ne aşteptăm 
să discutăm despre aceste aspecte”, a conchis Tăriceanu.

Ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a anunţat că prima 
rectificare bugetară ar trebui efectuată până pe 31 iulie. El a 
vorbit despre un pachet de măsuri menite să eficientizeze 
cheltuirea banului public, car ear urma să includă şi măsuri 
privind pensiile speciale, dar şi limitarea unor cheltuieli cum 
ar fi călătoriile gratuite cu trenul acordate studenţilor.

De asemenea, rectificarea bugetară va include o serie de 
măsuri de restructuare a aparatului de stat, la nivel de 
secretari de stat şi cabinetele acestora, dar procesul de 
analiză a funcţionarilor se va prelungi şi în august, a conchis 
Teodorovici.

Vasilica vrea la Cotroceni

Viorica Dăncilă a afirmat 
că, în cazul în care Laura 
Codruţa Kovesi va fi numită 
procuror-şef european şi se 
vor adeveri acuzaţiile care îi 
sunt aduse în ţară, atunci 
România „va plăti factura” şi va 
pierde credibilitatea în rândul 
instituţiilor UE.

 „Asupra doamnei Laura 
Codruţa Kovesi planează mai 
multe suspiciuni. Eu nu spun 
c ă  e s t e  v i n o v a t ă  s a u  
nevinovată. Nu o cunosc pe 
doamna Kovesi, dar planează 
anumi te  luc rur i  asupra  
doamnei Kovesi. A plecat ca 
procuror general al DNA nu 
pentru că a vrut dumneai, ci 
pentru că a existat un raport. 
Eu cred că era bine să îşi 
rezolve aceste probleme în 
ţară, care creează semne de 
întrebare şi pe urmă să 
meargă să candideze la 
Bruxelles. De aceea am spus 
că e nepotrivită, nu pentru că 
aş avea ceva împotriva ei. La 
doamna Kovesi vorbim de 
p r o c u r o r  e u r o p e a n  î n  
domeniul justiţiei”, a declarat 
Viorica Dăncilă.

Premierul a adăugat că 
este importantă imaginea 
României, iar dacă Laura 
Codruţa Kovesi va fi aleasă la 
şefia Parchetului UE şi 
acuzaţiile la adresa ei se vor 
adeveri, atunci instituţiile 

eurpoen vor  spune că  
România are o problemă cu 
procurorul-şef european.

„Vă întreb un lucru? E 
numită doamna Kovesi, dacă 
una dintre acuzaţiile la adresa 
ei se vor adeveri, ce vom face 
noi ca ţară? Pentru mine e 
importantă imaginea de ţară, e 

important ca noi ca ţară să ne 
câştigăm credibilitatea. Atunci, 
p o r n i n d  d e  l a  a c e s t e  
considerente, am spus că nu o 
susţin pe doamna Kovesi. În 
m o m e n t u l  î n  c a r e  s ă  
presupunem, mi-aş dori ca 
doamna Kovesi nu aibă nicio 
problemă, dar dacă va fi o 
problemă, toţi din instituţiile 
europene se vor retrage. Toţi 
vor spune România are o 
problemă cu procurorul  
european. Atunci cine va plăti 
factura? Nu va fi plătită pe 
persoană fizică, ci noi toţi ca 
ţară o vom plăti. Susţinerea 
mea contează mai puţin, dacă 
va fi susţinută în instituţiile 
europene atunci va fi numită 
procuror european”, a explicat 
Dăncilă.

Şeful Executivului a amintit 
şi de faptul că Laura Codruţa 
Kovesi a fost schimbată de la 
şefia DNA tot în urma unui 
raport făcut de Tudorel Toader, 
ministru al Justiţiei la acea 
vreme.

„ N u  ş t i u  u n d e  s u n t  

anchetele, dar am înţeles că 
sunt nişte anchete, dosare la 
adresa dumneai şi modul în 
care a gestionat această 
funcţie în România a fost 
defectuos, pentru că de aceea 
a fost şi schimbată. Ştiu că 
domnul Toader a făcut un 
raport la adresa ei, iar apoi a 
fost schimbată de preşedintele 
Iohannis”, a conchis Viorica 
Dăncilă.

Î n  d o s a r u l  p r i v i n d  
extrădarea lui Nicolae Popa, 
condamnat în dosarul FNI, 
Laura Codruţa Kovesi are 
calitatea de inculpat, fiind 
acuzată de abuz în serviciu, 
luare de mită şi mărturie 
mincinoasă.

Pe 28 mart ie,  Laura 
Codruţa Kovesi a fost plasată 
sub control judiciar de către 
S e c ţ i a  d e  a n c h e t ă  a  
magistraţilor, însă măsura a 
fost contestată în instanţă. 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a dispus ulterior 
revocarea măsurii controlului 
judiciar.

Pe 19 iulie, preşedintele 
Franţei, Emmanuel Macron, i-
a promis lui Klaus Iohannis, 
într-o convorbire telefonică, că 
va retrage candidatura lui 
Jean-François Bohnert de la 
conducerea Parchetu lu i  
European şi o va susţine pe 
Laura Codruţa Kovesi pentru 
această funcţie, a anunţat 
Administraţia Prezidenţială.

To t o d a t ă ,  p r e m i e r u l  
Bulgariei, Boiko Borisov, o va 
susţine pe Laura Codruţa 
Kovesi pentru funcţia de 
procuror-şef european, a 
anunţat Guvernul de la Sofia.

Preşedintele Parlamentului 
European David Sassoli a 
transmis, pe 18 iulie, o 
scrisoare către Consiliul UE în 
care a reiterat susţinerea faţă 
de Codruţa Kovesi pentru 
funcţ ia  de procuror-şef  
european, conform unui 
comunicat  de presă a l  
instituţiei.

Când se vrea, se poate!

Tăriceanu anunţă că este 
posibil ca ALDE să nu voteze

 rectificarea bugetară

Dacă va fi numită Kovesi 
procuror-şef european şi se adeveresc 

acuzaţiile, România va plăti factura



Consiliul Naţional de Supraveghere din 
Domeniul Feroviar din cadrul Consiliului 
Concurenţei supune spre consultare publică 
proiectul Ghidului privind serviciile feroviare 
conexe şi infrastructura de servicii, anunţă 
reprezentanţii Consiliului într-un comunicat.

 Scopul ghidului este de a oferi o imagine de 
a n s a m b l u  a  n o r m e l o r  a p l i c a b i l e  
operatorilor/deţinătorilor infrastructurilor de 
servicii şi a drepturilor pe care le au operatorii 
de transport feroviar, prin implementarea 
Regulamentului de punere în aplicare al 
Comisiei privind accesul la infrastructurile de 
servicii şi la serviciile feroviare conexe. Acest 
regulament stabileşte un set de norme noi 
pentru operatorii de infrastructuri de servicii, 
detaliile procedurilor şi ale criteriilor care 
trebuie urmate pentru accesul la serviciile 
furnizate în cadrul infrastructurilor de servicii.

Ghidul conţine informaţii cu privire la 
normele şi reglementările aplicabile, serviciile 
şi infrastructurile de servicii, modul în care se 

asigură accesul la servicii şi la infrastructura de 
servicii, principiile de tarifare şi condiţiile privind 
transparenţa informaţiilor referitoare la 
infrastructurile de servicii şi accesul la servicii, 
precum şi condiţiile privind posibilitatea de 
exceptare de la dispoziţiile sau de la o parte 
dintre dispoziţiile actului normativ.

4 SOCIAL - ECONOMIC

(urmare  din  pagina  1)
- plăţile directe, ca mecanisme de susţinere a 

producătorilor agricoli, şi măsurile de piaţă (pilonul I. din 
cadrul P.A.C.);

 - unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru 
agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al 
ministrului agriculturii (pilonul II din P.A.C.).

- ajutoare naționale finanțate de la bugetul național.
Schemele de plăţi, ajutoarele naţionale şi măsurile 

compensatorii aplicabile în anul 2019:
 1. Schemele de plăţi directe, (din fondul FEGA) ca 

mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, care se 
aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 sunt: schema de 
plată unică pe suprafaţă; plata redistributivă; plata pentru 
practici agricole benefice pentru climă şi mediu; plata pentru 
tinerii fermieri;  schema de sprijin cuplat în sectorul vegetal și 
zootehnic; schema simplificată pentru micii fermieri. 

2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT (de la BN) se 
acordă în domeniul vegetal şi zootehnic, în limita prevederilor 
bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale. 

3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală (din fondul 
FEADR) aplicabile pe terenuri agricole

- PNDR 2014-2020: Măsura 10 - Agro-mediu şi climă; 
Măsura 11 - Agricultura ecologică; Măsura 13 - Plăţi pentru 
zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice. 

4. Ajutoarele de stat in sectorul vegetal și zootehnic:  
ajutor de stat pentru motorina utilizată in agricultură;  renta 
viageră;  schema de ajutor de stat în sectorul creșterii 
animalelor.

5. Măsurile de piață – intervenție:  acordare produse 
lactate în școli;  planul național apicol;  Măsura 14 - porcine și 
păsări.

Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi persoane fizice 
şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă 
în calitate de utilizatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau 
deţinători legali de animale, potrivit prevederilor legislaţiei în 
vigoare.

În categoria beneficiarilor de plăţi se încadrează şi 
asociațiile crescătorilor de animale, cooperativele agricole 
prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 
566/2004, precum şi grupurile de producători care 
desfăşoară activitate agricolă.

Cererile unice de plată depuse de fermieri în anul 2019:
-Numărul total de cereri depuse de fermieri = 16.390 buc.
-Suprafața totală solicitată la plată  = 426.105,87 ha
-Cantitatea de lapte solicitată la plată  =  19.080 to.
-Numărul de bovine solicitat la plată  = 17.373 cap.
-Numărul de ovine solicitat la plată  = 95.306 cap.
-Numărul de caprine solicitat la plată = 60.110 cap.
-Numărul de animale pentru care s-a solicitat sprijin cuplat 

= 53.347 cap.
În comparație cu anul 2018, numărul cererilor a scăzut 

ușor, în timp ce suprafața agricolă a crescut cu 7.523,49 ha, 
fapt care confirmă tendința de comasare a terenurilor. 

George ZAVERA

În Teleorman, 16.390 de
 fermieri au solicitat subvenții 

agricole pentru suprafața 
de 426.106 hectare  

Î n  i u n i e ,  p r o d u c ţ i a  
industrială a scăzut la cel mai 
mic nivel din ultimele cinci luni 
şi s-a apropiat la două puncte 
de creşterea zero, alimentând 
îngrijorările privind creşterea 
economică în ansamblu, se 
arată în barometrul industriei 
pe luna iunie, realizat de 
IRSOP & SNSPA Facultatea 
de Management.

 Sursa citată mai arată că 
pentru luna iunie comenzile 
pentru export au intrat în 
contracţie şi s-a accentuat 
scăderea cererii interne ceea 
ce va afecta nivelul activităţii în 
lunile următoare. Optimismul 
managerilor a ajuns la cota 
cea mai coborâtă din ultimele 
10 luni.

Începând din 2014, în 

fiecare lună, IRSOP şi SNSPA 
întreabă un eşantion de 
manageri dacă în firma lor 
p r o d u c ţ i a ,  c o m e n z i l e ,  
stocurile, angajările şi alţi 
parametrii au crescut sau au 
s c ă z u t  f a ţ ă  d e  l u n a  
precedentă.

Volumul producţiei a scăzut 
în iunie la 52 de puncte faţă de 
58 în mai semnalând că 
industria se apropie de 
contracţie (sub 50) şi va putea 
afecta creşterea economiei în 
ansamblu. Stocurile se află 
deja în contracţie – 46 de 
puncte faţă de 47 în mai.

C o m e n z i l e  n o i  s - a u  
comprimat masiv, cu 6 puncte 
ajungând la 53 în iunie faţă de 
59 în mai. Comenzile pentru 
export au căzut dramatic cu 12 

puncte, de la 57 la 45 în zona 
de contracţie. Prăbuşirea 
semnalează o situaţie dificilă 

în zona euro, principala 
destinaţie a exporturi lor 
româneşti. Importurile de 

materii prime s-au „subţiat” la 
52 de puncte din lipsă de 
comenzi.

Numărul angajaţilor este de 
trei luni în contracţie la 46 de 
puncte în iunie, faţă de 45 în 

mai şi 48 în aprilie.
Barometrul menţionează şi 

că, în ultimele şase luni, 
costurile de producţie au 
scăzut uşor, dar continuu, de la 
un vârf de 75 de puncte în 
ianuarie, la 63 de puncte în 
iunie.

Barometrul a fost realizat 
d e  I R S O P  &  S N S P A  
Facultatea de Management pe 
un eşantion de 300 de firme 
industriale, reprezentativ la 
nivelul celor 15.200 de firme 
industriale cu peste 9 angajaţi 
din România, care generează 
aproximativ 95% din totalul 
cifrei de afaceri din industrie. 
Datele culese prin interviuri 
directe cu managerii firmelor în 
intervalul 19-24 iulie 2019.

Producţia industrială a scăzut la cel mai mic nivel din ultimele cinci luni

Ministrul Finanţelor a 
declarat joi, că vrea să 
condiţ ioneze gratuitatea 
studenţilor la transportul 
feroviar de performanţa 
academică . „De ce să nu fie 
î n c u r a j a t ă  s i t u a ţ i a  l a  
învăţătură? Să fie una foarte 
bună, fără restanţe, fără 
repetenţi”, a declarat Eugen 
Teodorovici.

Teodorovici a afirmat că 
facilităţile actuale pentru 
s t uden ţ i  p r i vează  a l t e  
c a t e g o r i i  s o c i a l e  d e  
posibil i tatea de a avea 
transport gratuit. Numărul 
mare de studenţi care circulă 
cu trenul privează multe alte 
persoane de avea acces la 
această formă de transport, în 
viziunea ministrului.

„De ce să nu fie limitate la 
un număr aceste călătorii. 
Vedem dacă sunt 12. Ai un 
veteran de război şi merge la 
ghişeu. Şi vrea să ajungă 
unde vrea să ajungă omul ăla. 
Şi i se spune: ne pare foarte 
rău, nu mai sunt locuri, au fost 
ocupate. Este corect?”, a 
declarat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a mai 

explicat că limitând călătoriile 
gratuite pe sectorul feroviar 
pentru studenţi vrea să aplice 
gratuitatea în alte ramuri de 
transport, precum domeniul 
rutier şi naval.

„În primul rând de ce pe 
calea ferată? De ce nu şi pe 
rutier şi pe naval? Sunt 
studenţi, copii în Turcia care 
nu au nici cale ferată, nici 
transport rutier. Asta este zona 
în care ei trăiesc, nu trebuie să 
fie (gratuitate n.r.) şi pe 
naval?” a mai spus Eugen 
Teodorovici.

De asemenea, ministrul 
vrea să condiţioneze toate 
a c e s t e  g r a t u i t ă ţ i  d e  
perfomanţa academică: „De 
ce să nu fie încurajată situaţia 
la învăţătură? Să fie una foarte 
bună, fără restanţe, fără 
repetenţi. Vine statul şi 
supor tă  ş i  încura jează 
învăţatul cu note bune şi note 
mari”.

Ministrul Transporturilor a 
dat vina pe studenţi pentru 
aglomeraţia din vagoane

Ministrul Transporturilor a 
explicat marţi, într-o conferinţă 
de presă, că vagoanele de 

tren sunt aglomerate din 
cauza rezervărilor făcute de 
studenţi. „Se fac foarte multe 
rezervări de către studenţi, 
asta este problema”, a spus 
Răzvan Cuc.

Această problemă ar putea 
fi rezolvată în curând, întrucât 
Ministrul Finanţelor a anunţat 
că Guvernul va adopta un act 
normativ prin care va limita 
numărul de călătorii gratuite 
cu trenul pentru studenţi. De 
asemenea, limita de vârstă a 
studenţilor pentru a beneficia 
de gratuitate va fi de 26 de ani.

Ministrul Transporturilor 
Răzvan Cuc a explicat, marţi, 
într-o conferinţă de presă, că 
vagoanele de tren sunt 
a g l o m e r a t e  d i n  c a u z a  
rezervărilor făcute de studenţi. 
Această problemă ar putea fi 
rezolvată în curând, întrucât 
Ministrul Finanţelor a anunţat 
că Guvernul va adopta un act 
normativ prin care va limita 
numărul de călătorii gratuite 
cu trenul pentru studenţi. De 
asemenea, limita de vârstă a 
studenţilor pentru a beneficia 
de gratuitate va fi de 26 de ani.

Ghidul privind serviciile 
feroviare conexe şi infrastructura de 

servicii, supus dezbaterii publice

Limitarea călătoriilor cu trenul pentru studenţi
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În domeniul relațiilor de muncă au fost 

efectuate 22 de controale la angajatori. Cu ocazia 
controalelor au fost aplicate 10 sancțiuni, din care 
3 sancțiuni pentru muncă fără forme legale, 7 
sancțiuni pentru încălcarea altor prevederi legale 
și amenzi în valoare de 43.000 lei.

În domeniul sănătății și securității în muncă au 
fost controlați 20 de angajatori. S-au constatat 46 
de deficiențe, pentru care s-au dispus 46 de 
măsuri de remediere. Au fost sancționați 18 
angajatori, cărora li s-au aplicat 46 de 
avertismente.

Obiectivele campaniei
-Identificarea angajatorilor care desfășoară 

activitate în domeniul fabricarii produselor textile, 
confecții, pielărie și încălțăminte, care nu respectă 
dispozițiile legale aplicabile și luarea măsurilor 
care se impun pentru determinarea acestora să 
respecte prevederile legale;

-Diminuarea consecinţelor sociale şi 
economice  nega t i ve  care  der i vă  d in  
nerespectarea prevederilor legale de către 
angajatorii din domeniul fabricarea produselor 
textile, confecţii, pielărie şi încălţăminte;

-Creşterea gradului de conştientizare a 
angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte 
necesitatea respectării prevederilor legale în 
domeniul relațiilor de muncă în general, a 
legislației privind timpul de muncă/odihnă în 
special și în domeniul sănătății şi securității în 
muncă în societățile comerciale care au ca obiect 
de activitate fabricarea produselor textile, 
confecţii,  pielărie şi încălţăminte;

-Eliminarea neconformităților constatate prin 
dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în 
l e g a l i t a t e  ș i  a p l i c a r e a  d e  s a n c ț i u n i  
contravenționale corespunzătoare.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Neron P. Stroescu (1896-1972) s-a născut la 28 
februarie 1896 la Peretu, în județul Teleorman, fiind fiul lui 
Petre și al Elenei (născută Filumamalu, ai cărei părinți au 
fost aduși din Grecia, fiind învățătorii copiilor 
proprietarului moșiei Peretu, din familia Bellu).

A urmat cursurile primare în comuna natală (1903-
1907), apoi Liceul „Matei Basarab” din București (1907-
1915) și Facultatea de Medicină din Cluj, pe care o 
absolvă în anul 1923.

În anul 1925 și-a luat doctoratul în medicină.
Neron P. Stroescu a lucrat la Spitalul de ortopedie și 

chirurgie infantilă „Regina Maria” din Cluj, a fost prorector 
al Institutului de Anatomie (1921-1923), preparator la 
Clinica chirurgicală (1923-1924) și preparator la Clinica 
ginecologică și obstetrică din Cluj (1924-1927).

Medic-șef al secției de chirurgie a Spitalului Militar din 
Turnu Severin, a devenit medic-șef al Spitalului Militar 
Central din București.

Membru corespondent al Societății de chirurgie din 
București, a colaborat la „Spitalul”, „Revista sanitară 
militară”, „Revista de chirurgie”, „Mișcarea medicală 
română”, „Clujul medical”, „Ginecologie și obstetrică”.

Neron P. Stroescu a murit la 24 septembrie 1972, la 
București.

Sursa: Vînătoru P. Mariana, Vînătoru D. Marian, 
„Monografia comunei Peretu, județul Teleorman (din 
neolitic până în anul 1997)

Cornelia RĂDULESCU

ITM Teleorman

Verificarea prevederilor legale 
în domeniul relațiilor de muncă și sănătății 

și securității în muncă 

O ap l i ca ţ ie  web care  
analizează posibilele reacţii 
dintre medicamente şi alimente 
sau între diverse combinaţii de 
med icamente ,  u t i l ă  a tâ t  
pacienţilor, cât şi medicilor şi 
farmaciştilor, a fost dezvoltată 
de o absolventă a UBB Cluj-
Napoca.

E d i t h  K a r d a  a  
declarat că a lucrat la 
aplicaţia web câteva 
luni, din toamna anului 
t r e c u t ,  a c e a s t a  
constituind şi tema 
lucrării sale de licenţă 
la absolvirea facultăţii.

„Am dezvoltat o 
a p l i c a ţ i e  w e b ,  
< M e d i n f o > ,  c a r e  
analizează posibilele 
r e a c ţ i i  d i n t r e  
m e d i c a m e n t e  ş i  
alimente sau între diverse 
combinaţii de medicamente, 
care a constituit şi lucrarea mea 
de  l i cen ţă .  Ap l i ca ţ ia  se  
adresează atât medicilor şi 
farmaciştilor, cât şi pacienţilor 
care folosesc mai multe 
combinaţii de medicamente şi 
oferă accesul la o bază de date 
internaţională de peste 13.000 

de medicamente şi suplimente 
alimentare. Proiectul este util 
pacienţilor care pot verifica, 
astfel, dacă pot lua două sau mai 
multe medicamente în acelaşi 
timp, ca nu cumva să aibă efecte 
adverse, dar îi ajută şi pe medici 
în prescrierea unor reţete. M-am 
inspirat de la bunica mea, care 

are multe medicamente de luat 
şi m-am gândit că în situaţia ei 
sunt multe persoane în vârstă, 
care evită, astfel, o posibilă 
intoxicaţie cu medicamente. 
Aplicaţia îi ajută şi pe farmacişti, 
care, la fel ,  pot el ibera 
medicamente fără riscuri asupra 
unor pacienţi. Am început să 
lucrez la aplicaţie din toamna 

anului trecut timp de câteva 
luni”, a spus Edith Karda.

Potrivit acesteia, „Medinfo” 
oferă utilizatorului şi informaţii 
p r i v i n d  i n t e r a c ţ i u n e a  
medicamentelor cu anumite 
alimente şi efectele care pot 
apărea.

„ D e  e x e m p l u ,  s u n t  
medicamente care nu 
se pot administra dacă 
un pacient consumă 
citrice”, a explicat 
a b s o l v e n t a  
universităţii clujene.

Edith Karda şi-a 
propus ca, în perioada 
următoare, aplicaţia sa 
i n o v a t i v ă  s ă  f i e  
disponibilă pe web, 
sub forma unui site, 
dar şi să ajungă pe 
dispozitive mobile – 

telefon sau tabletă.
Tânăra a absolvit în acest an 

programul de studii Informatică 
în limba germană a Universităţii 
„Babeş-Bolyai” (UBB) Cluj-
Napoca şi a primit, pentru 
aplicaţia „Medinfo”, marele 
premiu al unui concurs organizat 
de o companie germană.

Vișinele sunt fructele care ne aduc un aport imens de 
vitamine, iar vara sunt în plin sezon.

Datorită gustului acrișor intens, soarta lor este adesea 
pecetluită în prăjituri sau dulcețuri, alături de cantități 
impresionante de zahăr.

Însă trebuie să știm cât de sănătoase sunt și de ce este 
bine să consumăm vișinele crude, întocmai ca cireșele.

Vișinele abundă în nutrienți importanți, inclusiv în 
fitochimicale (compuși vegetali care combat boli), 
antioxidanți și vitamina C.

Aceste micuțe și drăgălașe fructe roșii sunt benefice în 
prevenirea cancerului, reduc inflamațiile, susțin 
sănătatea inimii și oferă nenumărate beneficii de 
sănătate.

Dată fiind culoare lor, știm că sunt bogate în 
antocianine, pigmenţii naturali ce colorează fructele, 
frunzele, florile sau ramurile plantelor în roşu, mov, violet 
sau albastru. Antocianina este un puternic antioxidant 
care luptă cu radicalii liberi din corpul uman și are 
proprietăți anticancerigene!

Vișinele au proprietăți antiinflamatorii, întrucât conțin 
quercetină, un  flavonoid esențial bioactiv. Este 
antiinflamator, antihistaminic, antioxidant, antitumoral. 
Recomandat în caz de cancer, prostatită, cataractă, 
alergii, bronșită, astm, artrită, reumatism.

Quercet ina 
este cel mai 
a c t i v  d i n t r e  
f l avono i z i  ș i  
m u l t e  d i n  
p l a n t e l e  
medicinale își 
d a t o r e a z ă  
p r o p r i e t ă ț i l e  
p r e z e n ț e i  
quercet ininei .  
Quercetina are 
proprietăți puternic antiinflamatoare, prin inhibarea 
proceselor inflamatorii inițiale.

Așadar, fiindcă vișinele conțin acești doi super 
compuși antiinflamatorii, antocianina și quercetina, 
putem spune că pot ameliora astmul bronșic și alte 
afecțiuni respiratorii, dar și guta, forma dureroasă de 
artrită.

Potrivit unui articol publicat în „Science Daily” în 
februarie 1999, antocianinele și alți compuși găsiți în 
vișine inhibă enzimele pro-inflamatorii numite 
ciclooxigenază 1 și 2 aproape la fel de bine ca  
ibuprofenul și alte medicamente antiinflamatoare 
nonsteriodale.

Repere teleormănene

Stroescu P. Neron, medic-șef 
al Spitalului Militar Central 

din București

Aplicaţie care ajută pacienţii să ştie cum se pot 
combina medicamentele pentru evitarea de reacţiile 

adverse, creată de o tânără din Cluj

Stresul este epidemia globala a timpului 
nostru. Si totusi, Hans Selye, cel care a formulat, 
in 1937, primul model teoretic si experimental al 
stresului (valabil si astazi in liniile sale esentiale), 
considera ca lipsa stresului inseamna moarte (“no 
stress means death”), astfel ca el a definit stresul 
ca sindrom general de adaptare.

Ce este stresul?
Stresul reprezinta sindromul de adaptare pe 

care individul il realizeaza in urma agresiunilor 
mediului, ansamblu care cuprinde incordare, 
tensiune, constrangere, forta, solicitare, 
mobbing(1) si este considerat inamicul public 
numarul unu. Si totusi, Hans Selye, cel care a 
formulat, in 1937, primul model teoretic si 
experimental al stresului (valabil si astazi in liniile 
sale esentiale), considera ca lipsa stresului 
inseamna moarte (“no stress means death”), 

astfel ca el a definit stresul ca sindrom general de 
adaptare.

Din aceasta perspectiva, stresul nu numai ca 
este inevitabil, dar e indispensabil ca factor de 
succes adaptativ. Atunci cand vorbim despre stres 

ca factor nociv ne referim la ceea ce Selye numea 
“'disstress”, care apare in momentul cand 
resursele de adaptare ale organismului sunt 
suprasolicitate.

Beneficiile vișinelor pentru
 sănătate

Totul despre stres si cum sa il gestionezi
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Ardeiul gras şi ardeiul iute fac parte din familia Capsicum şi 
reprezintă unele dintre legumele cele mai căutate în bucătărie.

Ardeiul iute este cunoscut în cultura popoarelor din întrega 
lume datorită virtuţilor sale medicinale, în timp ce ardeiul gras 
este una dintre vedetele toamnei, fie în zacuscă, fie în 
conservele pentru iarnă.

Bogat în nutrienţi şi sărac în calorii
Ardeiul verde gras şi gogoşarul sunt surse importante de 

vitamina A, complexul B, vitamina C, minerale (fier, cupru, zinc, 
potasiu, mangan, magneziu, seleniu).  Recomand introducerea 
ardeiului în dieta pacienţilor ce vor să scadă în greutate.

În primul rând pentru că are un conţinut scăzut de calorii, iar 
în al doilea rând pentru că activează metabolismul, facilitând 
arderea caloriilor în exces. Este preferabil să fie gătit puţin timp 
şi la o temperatură scăzută pentru a-şi păstra nutriţienţii.

Remediul ideal pentru diabetici
În cazul pacienţilor cu probleme cardiovasculare sau al 

diabeticilor se recomandă introducerea ardeiului gras în 
alimentaţie şi prin prisma faptului că un efect al capsaicinei este 
acela că reduce colesterolul rău şi este hipoglicemiantă.

Ardeiul gras constituie un adjuvant nutriţional ideal pentru 
tratamentul medicamentos, mai ales la vârstnici. În afară de 
patologiile menţionate mai sus, care se întâlnesc cu o frecvenţă 
crescută în rândul seniorilor, aceştia ar putea profita şi de 
efectul benefic al luteinei din compoziţia gogoşarului.

Luteina protejează ochiul de apariţia cataractei şi a 
degenerării maculare ce poate apărea odată cu înaintarea în 
vârstă. Totodată, prin vitaminele B2, B3, B6 ajută la 
metabolizarea alimentelor, dar şi la producerea de globule roşii 
şi hormoni.

Ardeiul roşu are cea mai mare cantitate de vitamina C dintre 
toate varietăţile de ardei. Antioxidant puternic, vitamina C 
stimulează imunitatea şi este necesară pentru sinteza de 
colagen care intră în structura vaselor de sânge, a pielii şi a 
oaselor.

Consumul de ardei iute a fost asociat cu un risc mai mic de a 
face atac de cord sau accident vascular cerebral, iar asta 
da to r i tă   p ropr ie tă ţ i l o r  l o r  an t ih ipe r tens ive  ş i  
hipocolesterolemiante. De aceea, îl recomand pacienţilor cu 
probleme cardiovasculare.Previne ulcerul gastric

Ardeiul iute are o reputaţie negativă şi nemeritată, iar asta 
pentru că mulţi cred că poate contribui la apariţia ulcerului 
gastric. Nu doar că ardeiul iute nu provoacă ulcerul gastric, ci 
chiar poate ajuta la prevenirea acestuia prin distrugerea 
bacteriilor care pot fi ingerate, stimulând în acelaşi timp celulele 
mucoasei stomacului să secrete sucuri de protecţie care 
împiedică formarea ulcerului. De fapt, consumul de ardei iute 
poate diminua riscul de ulcer gastric.

În cazul infecţiilor respiratorii sezoniere, ardeiul iute este un 
adjuvant, iar asta deoarece capsaicina din compoziţie are rol în 
deschiderea şi drenarea căilor nazale congestionate şi 
fluidizarea secreţiei de mucus din plămâni sau fosele nazale.

Este studiat efectul capasaicinei în afecţiunile fibrelor 
nervose sau durerile asociate cu artrita, psoriazis şi neuropatie 
diabetică, deoarece aceasta este un inhibitor puternic al 
substanţei P, o neuropeptidă asociată cu procesele inflamatorii.

Capsaicina aplicată local poate fi un tratament eficient 
pentru durerile de cap şi cele provocate de osteoartrită.

Ardeiul iute ajută la pierderea kilogramelor
Căldura resimţită de o persoană în urma consumului de 

ardei iute reprezintă, de fapt, energia care rezultă în urma 
arderii caloriilor (aproximativ 200 calorii zilnic). Chiar şi ardeii 
roşii conţin substanţe care contribuie la termogeneza şi la 
consumul de oxigen, chiar la mai mult de 20 de minute după ce 
sunt consumate.

Stimulează imunitatea. Ardeiul iute de culoare roşu aprins 
are un conţinut ridicat de betacaroten sau provitamină A. Două 
linguriţe de ardei iute pisat furnizează 47% din valoarea zilnică 
de vitamină A, cu rol important în lupta contra infecţiei şi 
esenţială pentru sănătatea ţesuturilor epiteliale.

Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se 

culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o 

aspirina.

Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la 

farmacia din colt. 

Acolo farmacistul in intreaba:

- Nu sunteti cumva ofiter de politie?

- Ba da.

- Pai atunci de ce sunteti acum imbracat in pompier?

Pastila de râs

Mulți oameni ţin cu greu în frâu transpiraţia 
în exces. Când produsele obişnuite nu 
funcţionează, există mai multe variante pentru 
a rezolva problema.

Transpirația are rolul de a regla temperatura 
c o r p u l u i .  L a  u n e l e  
persoane, acest proces se 
produce în exces.

„Nu detectăm o cauză 
însă pot fi cauze de tulburări 
metabolice, endocrine, post 
medicamentoase, pot să 
apară la persoane mai 
stresate, care au o adaptare 
mai grea la diverse niveluri 
de stres, dar de obicei este 
o cauză idiopatică, necunoscută,” explică dr. 
Maria Dumitrescu, medic dermatolog.

Cei care au probleme cu transpirația, 
apelează la antiperspirantele cu săruri de 
aluminiu. Însă, pe termen lung acestea produc 
iritații la nivelul pielii.

„Atunci când nu funcționează aceste 

produse, mergem la variantele minim invazive 
și apoi invazive, cel mai elegant tratament e cel 
cu toxina botulinică care se poate injecta cel 
mai mult în axile, e foarte frecvent utilizat, se 
poate injecta și la nivelul palmelor și tălpilor, 

aces tea  sun t  zone le  
predilecte,” spune dr. Maria 
D u m i t r e s c u ,  m e d i c  
dermatolog.

Aceste proceduri trebuie 
însă repetate la 6-8 luni. În 
cazurile cele mai grave, 
pacienții pot recurge chiar la 
o intervenție chirurgicală.

„Pentru pacienții care nu 
d o r e s c  a s e m e n e a  

intervenții există intervențiile chirurgicale, 
laparoscopice, care se fac la nivelul coloanei 
vertebrale și se secționează anumite filete 
nervoase așa încât stimulul nervos să nu mai 
declanșeze producerea transpirației pe o 
anumită zonă,” precizează dr. Maria 
Dumitrescu.

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

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

Alexandria). 0762/660.254
***

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

Anunţuri

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

Anunţ

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

acordului de mediu pentru proiectul – modernizare drum de interes local în comuna 
Mârzănești, județul Teleorman  propus a se amplasa în comuna Mârzănești, sat Cernetu, 
județul Teleorman . 

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția 
Mediului Teleorman, din municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 1, județul Teleorman, în zilele 
de luni – joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 și la sediul Primăriei comunei 
Mârzănești, județul Teleorman. 

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

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
SC MECA ALPIN COM SRL, titular al proiectului „Construire salon de evenimente: Corp 

acces foaier (P+1E), spațiu evenimente (parter), anexa bucătărie (parter) și 
împrejmuire”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
APM Teleorman

nu se supune evaluării impactului asupra mediului
pentru proiectul „Construire salon de evenimente: Corp acces foaier (P+1E), spațiu 

evenimente (parter), anexa bucătărie (parter) și împrejmuire”, propus a fi amplasat în 
orașul Videle, str. Șoseaua Giurgiului nr. 159 bis; 161, județul Teleorman.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 
APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunării nr. 1, județul Teleorman, de luni până joi, 
între orele 8,00-16,00 și vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

privind decizia etapei de încadrare
 COMUNA FRUMOASA titular al proiectului - Modernizare străzi în comuna Frumoasa 

județul Teleorman - propus a fi amplasat în comuna Frumoasa, județul Teleorman, anunță 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Teleorman,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului
în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul

Modernizare străzi în comuna Frumoasa, județul Teleorman
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul 

APM Teleorman, din mun. Alexandria, str. Dunării, nr. 1, jud. Teleorman de luni până joi între 
orele 8-16,00 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de înternet 
http://apmtr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în 
termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Teleorman.

Anunţ public

Beneficiile consumului 
de ardei gras, cea mai bogată 

legumă în vitamina C

Soluţii pentru a combate transpiraţia în exces



1721: S-a născut Samuel 

Brukenthal, guvernator al 

Transilvaniei, colecționar de 

artă (d. 1803).

1741: A fost descoperită 

Peninsula Alaska de către 

exploratori ruși; în 1867 a fost 

cumpărată de SUA. În prezent, 

Alaska este stat al SUA.

1856: S-a născut George 

Bernard Shaw, dramaturg și 

eseist englez, laureat al 

Premiului Nobel (d. 1950).

1872: S-a născut Scarlat 

Demetrescu, profesor de științe naturale, geografie, 

scriitor și unul din cei mai mari spiritualiști români (d. 1945).

1925: A murit Gottlob Frege, matematician și logician 

german (n. 1848).

1939: S-a născut Cezar Baltag, poet român (d. 1997).

1941: A urit Henri Lebesgue, matematician francez (n. 

1875).

1952: A murit Eva Perón, actriță argentiniană, prima 

doamnă a Argentinei (n. 1919).

1975: A murit Ion Cantacuzino, scriitor, producător, 

scenarist, critic și istoric român de film, fiul actriței Maria 

Filotti (n. 1908).
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7:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 11:00 
Ca'n viaţă 11:45 Teleshopping 12:20 AP 
Legendele palatului: Regele Geunchogo 
13:30 Cronici Mediteraneene 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 15:10 
Opre Roma 16:00 EURO polis 16:50 AP 
Legendele palatului: Regele Geunchogo 
18:00 Observatori la Parlamentul 
European 18:35 AP Lumini și umbre: 
Partea II 19:30 100 de poveşti despre 
Marea Unire 19:40 Sport Meteo 20:00 
Telejurnal 21:10 12 Odiseea 23:15 
#Creativ 23:45 Moment Art 00:00 
Telejurnal 00:30 AP Lumini și umbre: 
Partea II 
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Puteti avea succes 
la studii, in colaborari 
s i  i n  t r a n z a c t i i  
f inanciare.  Toate 
acestea va pot aduce 
castiguri importante. 
Dupa-amiaza sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
calatorie. 

Nervozitatea va 
poate pune intr-o 
situatie neplacuta. 
Riscati sa declansati o 
cearta cu partenerul 
de viata sau cu o 
persoana mai  in  
varsta din familie. 
Odihniti-va mai mult!

In prima parte a 
zilei, aveti de alergat 
in stanga si in dreapta. 
Sunteti indispus si sa 
aveti tendinta de a 
e x a g e r a .  N u  f i t i  
incapatanat, daca 
vreti sa nu va certati 
cu persoana iubita! 

Incepeti ziua plin 
de energie. Aveti grija 
s a  n u  d e p a s i t i  
anumite limite si sa nu 
provocati discutii in 
contradictor iu cu 
colegii! Acordati mai 
m u l t a  a t e n t i e  
partenerului de viata.

Aveti  ocazia sa 
obtineti cu usurinta 
cast igur i  marunte .  
Dupa-amiaza  s -a r  
putea sa aveti o disputa 
cu partenerul de viata, 
d a c a  r e f u z a t i  s a  
mergeti in vizita la o 
ruda. Nu va neglijati 
prietenii!

Va puteti ocupa de 
probleme financiare. 
A v e t i  s a n s e  s a  
redresa t i  buge tu l  
familiei. Daca vi se 
propune o colaborare, 
ar fi bine sa nu refuzati. 
Consultati-va si cu 
partenerul de viata.

Av e t i  m u l t e  d e  
rezolvat, asa ca stabiliti-
va clar prioritati le. 
Sunteti nevoit sa faceti 
cheltuieli neprevazute. 
S-ar  putea sa va 
ocupati de o problema 
u r g e n t a  a  u n e i  
persoane dragi.

Este o z i  buna 
pentru a va pune in 
practica planurile de 
afaceri. Relatiile cu 
colegii sunt bune. Din 
dorinta de a fi mai 
independent, s-ar putea 
sa provocati discutii 
aprinse in familie. 

Incepeti ziua hotarat 
sa terminati o lucrare in 
casa. Un barbat din 
familie va ajuta cu bani, 
dar incearca sa-si 
impuna punctul de 
vedere. Straduiti-va sa 
evitati o cearta, riscati 
sa rupeti relatiile. 

BERBEC

Puteti avea un 
succes deosebit la 
intalnirile de afaceri. 
Sunt bine aspectate 
si relatiile cu familia si 
prietenii. Dimineata 
va intalniti o persoana 
cu care nu v-ati vazut 
de mult timp. 

S-ar putea sa aveti 
o mica neintelegere 
cu partenerul de viata. 
Va sfatuim sa rezolvati 
aceasta disputa cu 
blandete. Spre seara, 
o vizita la prieteni va 
p o a t e  r e a d u c e  
armonia in cuplu!

S-ar putea sa fiti 
putin confuz, din cauza 
p r o b l e m e l o r  
sentimentale. Nu va 
incapatanati sa va 
rezolvati singur toate 
p r o b l e m e l e !  V a  
sfatuim sa acceptati 
ajutorul celor apropiati. 

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 Inimi 
tinere 16:00 AP Lecţii de viaţă 
17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 Ce 
spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv 20:30 12 Las fierbinți 
21:30 12 Cursa spre Witch 
Mountain 23:30 15 Maestrul 
betiv 2 01:30 AP Inimi tinere 

07:00 Observator 08:00 
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 12 
iUmor 21:30 AP Ucenicul 
vrăjitor 23:30 12 Insula 
iubirii 03:00 Observator 

07:30 Teleshopping 08:15 AP 
P a s t i l a  d e  r â s  0 8 : 4 5  
Teleshopping 09:15 AP Kosem 
11:00 AP Puterea dragostei 
12:00 AP Știrile Kanal D 13:00 
AP În căutarea adevărului 15:00 
AP Teo Show 17:00 AP Puterea 
dragostei 19:00 AP Știrile Kanal 
D 20:00 AP Mireasa din Istanbul 
23:15 AP Roata norocului 01:15 
AP Știrile Kanal D 

07:20 Focus 08:00 AP Elisa 09:30 
Teleshopping 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:00 Teleshopping 
11:30 Chef Dezbrăcatu' 12:00 
Teleshopping 14:00 AP Camera de râs 
14:30 Teleshopping 15:05 Nemuritorii 
filmului: Stela Popescu in dialog cu 
Irina Draganescu 17:00 AP Elisa 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 AP Osânda 23:00 AP 
Trăsniți 00:00 Nemuritorii filmului: 
Tamara Buciuceanu în dialog cu 
Cesonia Postelnicu

07:00 AP Ares ta t  la  
domiciliu 09:00 AP La bloc 
11:30 AP Drumul spre 
Cordura 14:00 AP Inside Job: 
Adevărul despre criză 16:15 
AP 7 prichindei cuceresc 
Broadway-ul 18:15 AP La bloc 
20:30 12 Dragoste de probă 
23:00 15 Cutia Pandorei 
01:15 12 Dragoste de probă 

07:00 Documentar 360° Geo - 
Compania ghizilor de la Chamonix 08:00 
AP Fram 09:00 AP Lonesome dove: suflet 
de pistolar 09:55 Generaţia Fit 10:00 
Câştigă România! 11:00 Ferma 12:00 
Telejurnal TVR 2 12:40 Teleshopping 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Pescar hoinar 
14:00 Documentar 360° Geo 15:00 Vibe By 
Ioana Voicu R) 15:30 Zile cu stil 16:00 AP 
Lonesome dove: suflet de pistolar 16:55 
Oanapp 17:55 Vara amintirilor 18:45 E 
vremea ta! 19:00 Telejurnal TVR 2 20:00 
Gala Umorului 21:10 12 Misterele insulei 
Shadow: Ultimul Crăciun 22:50 Filler 23:10 
12 Everest 00:50 AP Femei de 10, bărbați 
de 10 

07:35 12 Furios și iute 6 09:40 
A fost odată în Mexic - 
Desperado 2 11:20 AP Casa de 
lângă lac 12:55 Adevărul gol-
goluț 14:25 12 Stăpânul inelelor: 
întoarcerea regelui 17:35 15 
Cineva acolo sus 18:20 12 
Aventurile extraordinare le 
Adelei 20:00 12 Nu te pune cu 
Zohan 21:55 Linia morții 23:45 
The ccountant: Cifre periculoase 
01:50 15 Cine trage sforile?
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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 

26 Iulie
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Secretar de redacţie: Dana PĂUNE
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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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Ardelenii au câştigat la 
limită turul cu israelienii. 
Omrani a adus victoria cu al 
patrulea gol la rând în Europa.

CFR s-a apropiat de 
calificarea în turul trei al Ligii 
Campionilor după victoria la 
limită cu Maccabi Tel Aviv. 
Autorul unui hattrick cu 
Astana, Omrani a marcat şi 
împotriva israelienilor.

Maccabi a fost echipa mai 
periculoasă pe finalul primei 
reprize, dar Arlauskis a scăpat 
fără gol. Rondon nu a fost nici 
el mai inspirat şi CFR Maccabi 
Tel Aviv s-a terminat 1-0. 
Atacantul a ratat singur cu 
portarul advers.

 ”După aspectul jocului, nu 
meritam mai mult!”. Ciprian 
Deac, realist după CFR - 
Maccabi 1-0 

CFR a obținut o nouă 
victorie europeană și este 
favorită acum la calificarea în 
turul 3 preliminar al UEFA 
Champions League. Singurul 
gol al meciului cu Maccabi Tel 
Aviv a fost marcat de Billel 
Omrani, iar Ciprian Deac a 
analizat meciul din Gruia.

”După aspectul jocului, nu 

meritam mai mult. E bine că nu 
am primit gol și că avem un mic 
avantaj pentru meciul retur. 
Am simțit o echipă bună, cu 
jucători de calitate, care te 
poate pune în dificultate.

Cel mai bun lucru e că nu 
am primit gol. E clar că avem 
un mic avantaj, dar nu e gata 

calificarea. Acolo au niște fani, 
dar totul depinde numai de noi. 
Am atins un nivel bun.

A fost un meci bun în seara 
asta. E bine că am legat 
victoriile. După eșecul cu 
Astana, eram cu moralul la 
pământ. Dar victoriile aduc 

victorii”, a spus Deac, la finalul 
meciului.

Lacina Traore, aproape de 
CFR

Lacina Traore este aproape 
de un transfer la CFR, iar 
George Țucudean va reveni în 
următoarele zile în prima 
echipă a lui Dan Petrescu. 

Concurența va fi una mare în 
atacul campioanei.

” A t â t a  t i m p  c â t  e  
concurență e binevenită 
pentru or ice jucător.  E 
benefică, orice jucător vrea să 
joace din primul minut”, a mai 
spus Deac.

SPORT

Dan Petrescu a obținut o victorie cu scorul său preferat 
din stagiunea precedentă, 1-0, în meciul cu Maccabi Tel 
Aviv, din preliminariile UEFA Champions League. 
Tehnicianul a analizat duelul din turul 2 și a scos din nou în 
evidență valoare adversarilor.

”A fost un meci foarte greu, cu un adversar foarte 
puternic. Au arătat că sunt la un nivel mai bun decât 
Astana. Au avut niște probleme în apărare. Au jucători 
foarte buni în atac. Fundașul lor central mi s-a părut 
extraordinar, portughezul. Peretz e unul dintre cel mai buni 
jucători din Israel. De Cohen se spune că e ”Neymar de 
Israel”, a comentat Petrescu.

Mario Rondon a ratat o ocazie în situație de singur cu 
portarul, la 1-0, iar Petrescu speră să nu regrete ardelenii 
faptul că nu au obținut un scor mai bun în partida tur.

”Nu știu ce s-a întâmplat la faza aia cu Rondon. La final, 
nu mai puteam. Nu mi-a plăcut că ne-am apărat. 1-0 nu e 
de ajuns. În retur, va fi un vacarm, stadionul va fi plin, sunt 
fani vulcanici.

Normal că sunt speranțe pentru meciul retur. Au calitate 
foarte mare, de aceea joacă toți în naționala Israelulul. Au 
jucători de atac foarte buni. Trebuie să facem un meci 
perfect, Arlauskis să prindă o zi mare și apărarea să prindă 
o zi bună”, a mai zis Petrescu.

CFR - Dinamo, derby-ul etapei a treia, în Liga 1
”Trebuie să găsesc soluții pentru sâmbătă. Vreau să 

câștig și cu Dinamo, intâlnim o echipă rănită. Dacă băgăm 
toată echipa, nu avem nicio șansă marți. Va fi greu să îi 
băgăm sâmbătă și marti. Va fi la fel ca la Clinceni, unde am 
schimbat 8 jucători. E posibil să schimb mai mulți”, a 
comentat Petrescu.

George Țucudean, șanse mici să joace în returul cu 
Maccabi

Dacă după meciul cu Astana, Dan Petrescu susținea că 
George Țucudean are șanse mari să joace în returul din 
Israel, acum, antrenorul este dezamăgit de evoluția 
recuperării golgheterului. Astfel, acesta are șanse mici să 
prindă echipa marțea viitoare.

”Țucudean nu revine, că nu s-a antrenat o zi cu echipa. 
Dacă va începe sâmbătă cu echipa ar fi extraordinar. M-as 
fi așteptat ca azi și ieri să fie cu echipa, dar nu a fost. Sper 
măcar să fie pe bancă la retur. Mi-e foarte greu de crezut că 
Țucudean va avea un impact la Tel Aviv”, a comentat 
Petrescu.

În situația în care Țucudean continuă să aibă probleme, 
CFR s-a orientat către Lacina Traore, cel care deja și-a 
anunțat transferul în Gruia. Totuși, Petrescu surprinde și nu 
e convins că ivorianul de 29 de ani va ma evolua ca în 
primul ”mandat” la CFR.

”E de presă, vă las să comentați. Deocamdată nu e 
jucătorul CFR. El a pierdut foarte mult timp după ce l-am 
antrenat eu. A fost golgheter în Rusia cu mine, a fost vândut 
pe 25 de milioane de euro. Dar nu am bagheta magică. El 
nu a mai jucat de mult timp, nu știu ce se va întâmpla”, a 
încheiat ”Bursucul”.

Dan Petrescu: ”Trebuie 
să facem un retur perfect”. 
Declarație surpriză despre 

Traore. ”Bursucul” bagă
 rezervele cu Dinamo 

George Pușcaș a debutat cu gol pentru 
Inter, sub comanda lui Antonio Conte. 
Internaționalul român a jucat în amicalul cu 
Juventus și l-a învins din penalty pe Gigi Buffon. 
Ilie Dumitrescu îl vede pe atacantul de 23 de ani 
o soluție pentru atacul echipei din Milano.

Analistul Digi Sport a fost impresionat de 
evoluțiile lui Pușcaș la 
echipa naț ională de 
tineret și consideră că 
internaționalul român ar 
putea fi păstrat în lot de 
Conte.

”Poate fi luat în calcul 
ca o soluție. Este un 
jucător care s-a remarcat 
la turneul U21 și este de 
perspectivă. E un jucător 
de lot, valoros, care acceptă competiția, poate fi 
o soluție.

Noi sperăm, eu sper să rămână la Inter. 
Cred că el va avea prilejul să joace, e un lucru 
bun”, a spus Ilie Dumitrescu, la Fotbal 
European, de la Digi Sport.

Florin Bratu crede că George Pușcaș poate 

rămâne la Inter
Florin Bratu e și el încrezător în șansele lui 

George Pușcaș de a rămâne la Inter. Fostul 
tehnician de la Dinamo consideră că antrenorul 
celor de la Inter ”a văzut ceva în el”.

”E un semnal bun din partea lui Conte, faptul 
că Pușcaș este acolo. Dacă Conte nu vedea 

ceva în el putea să-l lase 
acasă sau să-l trimită la 
echipa a doua. E un 
semnal, e un semnal bun”, 
a spus și Florin Bratu.

George Pușcaș se 
antrenează sub comanda 
lui Conte

A t a c a n t u l  a  
i m p r e s i o n a t  l a  
campionatul european de 

tineret din Italia și San Marino, iar noul antrenor 
al nerazzurrilor, Antonio Conte, a decis să-l ia în 
stagiul de pregătire din Asia.

Pușcaș și-a început cariera la Oradea, fiind 
cumpărat în 2013 de Inter. Atacantul a mai 
evoluat la Inter U19, Bari, Benevento, Novara și 
Palermo.

CFR Cluj - Maccabi Tel Aviv 1-0. Ardelenii 
s-au impus și pornesc cu prima șansă în retur 

Reacția lui Ilie Dumitrescu, după ce George Pușcaș 
a înscris pentru Inter contra lui Juventus 
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