
Statu l ,  
p r i n  
autoritățile 
administra
ției publice 
centrale și 
locale, își 
a s u m ă  
responsab
i l i t a t e a  
rea l i ză r i i  
măsuri lor 
ș i  
acțiunilor prevăzute în actele normative cu privire la beneficiile de asistență 
socială și serviciile sociale.

(Continuare  în  pagina  7)

I n s p e c t o r i i  
Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) 
e fec tuează  î n  
această perioadă 
c o n t r o a l e  l a  
c rescă to r i i  de  
animale, pentru 
care proprietarii 
a u  s o l i c i t a t   
s u b v e n ț i i .  L a  
ver i f icăr i le din 
teren, alături de 

inspectorii APIA participă și specialișt ai Agenției Naționale de Zootehnie (ANZ), 
în baza unui protocol încheiat între cele două instituții.

(Continuare  în  pagina  4)

Durere, revoltă și frustrare. Asta au simțit aproximativ 
30 de teleormăneni care au ieșit în fața Casei de Cultură 
din Alexandria, atât sâmbătă, cât și duminică, pentru a fi 
alături de familia adolescentelor omorâte în Caracal. 
Oamenii de toate vârstele au venit cu fotografii ale 
adolescentelor și lumânări.

Aproximativ 30 de persoane au participat, în 
weekend, la o acțiune în tăcere în memoria ”Strigătului 
Alexandrei în noapte”. Evenimentul a fost anunțat pe 
reţelele de socializare.

Participanţii la acţiune au fost tineri, au avut steaguri 
ale României şi au aprins candele. Lumânările au fost 
aşezate pe treptele din fața Casei de Cultură din 

Alexandria, alături de buchete cu flori.
Săptămâna trecută, miercuri, Alexandra Măceşanu, o 

fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a 
dispărut după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o 
maşină “la ocazie”.

Copila a reușit să sune de trei ori la numărul de 

urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, 
însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se 
afla.

Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la 
locuinţa bărbatului la circa 19 ore de la apelul fetei.

CLAUDIU DUMITRACHE

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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Îngrijirea la domiciliu a persoanelor 
vârstnice în județul Teleorman

La Siliştea Gumeşti , acasă la Marin Preda

A  XVIII-a ediţie a 
Concursului Naţional de 

Literatura “ Pe urmele
 Moromeţilor”

Cardul 
European pentru

 Dizabilitate

Inspectorii APIA, 
în control la crescătorii de animale 

Solidari cu familiile tinerelor măcelărite 
în Caracal



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Pentru a fi pregătiți să 
intervină în ajutorul semenilor 
24 de ore din 24 și pentru a 

putea face față oricăror situații 
de urgență, pompierii militari 
teleormăneni desfășoară 
frecvent exerciții cu tehnica și 
echipamentele din dotare.

La Centrul de Pregătire al 

Pompierilor din municipiul 
Alexandria, salvatorii noștri 
au executat antrenamente 

specifice cu autospeciala de 
lucru cu apă și spumă de 9000 
de litri și autospeciala de 
intervenție și salvare de la 
înălțime Iveco Magirus, 
destinată executării misiunilor 

specifice de salvare pe timpul 
stingerii incendiilor precum și 
în cazul intervențiilor ce 
presupun lucrul la înălțime, de 
42 de metri.

De asemenea, echipa 
pirotehnică a ISU Teleorman 
a simulat o misiune de 
a s a n a r e  a  m u n i ț i e i  
neexplodate, un proiectil a 
cărui stare de degradare 
avansa tă  nu  pe rm i tea  
manevrarea în condiții de 
siguranță, putând pune în 
pericol viața salvatorilor și a 
celor din jur.

Cunoașterea procedurilor, 
punerea lor în aplicare, 
ve r i f i ca rea  tehn ic i i  de  
i n t e r v e n ț i e  ș i  a  
echipamentelor specifice sunt 
aspecte foarte importante în 
act iv i ta tea sa lvator i lo r,  
acestea fiind de cele mai 
multe ori elementele ce aduc 
succesul misiunilor reale.

Autorităţile au dat amenzi de 513.200 de lei pe Litoral 
săptămâna trecută şi au decis retragerea de la vânzare a 211,5 
kilograme de produse alimentare, în urma controalelor efectuate 
în cele 7 zone de interes turistic.

Potrivit unui comunicat al Autorităţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, medicii veterinari care 
activează în cadrul Comandamentului Sezon Estival 2019 au 
controlat, în perioada 22 - 28 iulie, 272 de unităţi din Năvodari, 
Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costineşti şi 
Mangalia.

"Pentru abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru 
siguranţa alimentelor, 56 de unităţi, respectiv 16 restaurante, 13 
unităţi tip fast - food, 4 unităţi tip bufet, 4 magazine alimentare, un 
bar, 2 laboratoare cofetărie/patiserie, 2 braserii, 2 patiserii, 2 
tonete îngheţată, o rulotă, 6 depozite alimentare, 1 unitate 
produse congelate şi 2 autoutilitare au fost sancţionate 
contravenţional, cu amenzi în valoare de 513.200 de lei. În 
perioada mai sus menţionată, au fost confiscate şi retrase de la 
vânzare 211,5 kg de produse alimentare şi 30 de bucăţi ouă 
improprii consumului uman, produse care au fost dirijate către o 
unitate de neutralizare", precizează ANSVSA.

În urma acestor controale s-au constatat neconformităţi 
referitoare la manipularea necorespunzătoare a produselor 
alimentare, comercializarea directă către consumatorul final a 
produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, 
ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor 
alimentare, în vederea depozitării şi valorificării, precum şi 
comercializarea acestora neetichetate potrivit legislaţiei în 
vigoare, condiţii necorespunzătoare de igienă în spaţiile de 
producţie, depozitarea necorespunzătoare a produselor 
alimentare, nedemonstrarea trasabilităţii produselor alimentare 
şi efectuarea transporturilor de produse de origine animală cu 
mijloace de transport neautorizate sanitar-veterinar.

"Prin intermediul DSVSA Constanţa, ANSVSA pune la 
dispozi ţ ia celor  interesaţ i  numărul  de te lefon al  
Comandamentului Sezon Estival: 0786 577 007, unde se pot face 
sesizări, sau se pot obţine informaţii referitoare la diferite aspecte 
din domeniul siguranţei alimentelor. Acest număr va funcţiona în 
paralel cu numărul Call - Center-ului A.N.S.V.S.A.: 0800.826.787, 
apelabil gratuit, din orice reţea de telefonie", arată ANSVSA.

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

Amenzi de peste 
510.000 de lei pe Litoral

Reportul la categoria I a jocului Joker 
depăşeşte 2,72 milioane de euro, respectiv 
peste 12,85 milioane de lei, pentru extragerea 
loto care va avea loc duminică, 28 iulie, anunţă 
Loteria Română.

Conform sursei citate, La Loto 6/49, la 
categoria I, se înregistrează un report în 
valoare de peste 1,16 milioane de lei (peste 
245.000 euro), iar la Noroc este în joc un 
report cumulat în valoare de peste 2,7 
milioane lei (aproximativ 570.600 euro).

La categoria a II-a a jocului Joker, reportul 
ajunge la peste 640.000 lei (aproximativ 
135.600 euro).

De asemenea, la Loto 5/40, la categoria I, 
se înregistrează un report în valoare de peste 
462.000 lei (aproximativ 98.000 de euro), iar la 
Super Noroc, reportul categoriei I este de 
peste 14.000 lei.

Potrivit Loteriei Române, duminică, 28 
iulie, au loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, 
Noroc Plus, Loto 5/ 40 şi Super Noroc, după ce 
la tragerile loto de joi s-au înregistrat 13.436 
de câştiguri în valoare totală de 1.076.899,15 
lei.

Pentru Tragerile Speciale Loto ale Verii de 
duminică, Loteria Română a decis să 
suplimenteze fondul de câştiguri al categoriei I 
pentru jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, 
după cum urmează: pentru Loto 6/49 - 
100.000 de lei, pentru Joker - 50.000 de lei, şi 
pentru Loto 5/40 - 25.000 de lei.

La extragerea Noroc Plus de joi, 25 iulie, s-
a câştigat premiul de categoria I în valoare de 
447.998,98 lei. Biletul norocos a fost jucat la 
agenţia 38-007 din Râmnicu Vâlcea şi a fost 
completat cu 4 variante la Joker şi o variantă la 
Noroc, preţul biletului câştigător fiind de 18,50 
lei.

Profesioniștii și tehnica de intervenție

Reportul la jocului
 Joker depăşeşte 2,72 milioane de euro
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Preşedintele Dreapta Liberală, Viorel 
Cataramă, transmite că partidul cere demisia 
preşedintelui Klaus Iohannis, premierului 
Viorica Dăncilă şi a persoanelor din serviciile 
secrete pentru "incapacitatea prevenirii unei 
tragedii, pentru haosul provocat şi pentru 
folosirea ei în scopuri electorale".

"Asistăm stupefiati la cea mai mare sfidare a 
opiniei publice din ultimii 30 de ani! Inteligenţa 
noastră este insultată grav de instituţiile statului 
român! Ni se spune că 
într-un interval de 
cîteva ceasuri ,  un 
individ fără nicio dotare 
specială, reuşeşte să 
omoare, să ardă şi să 
facă să dispară total 
corpul uneia sau mai 
multor fiinţe umane; 
fără urme de sânge, 
oase, nimic! Ni se 
spune că un om a comis 
o crimă imediat după ce 
a aflat că victima sa a 
sunat la 112; oricine ştie că în urma unui astfel 
de apel autorităţile pot veni în orice moment! Şi 
cu toate acestea, criminalul, în loc să dispară 
urgent, parcă ştiind că nu-l va deranja nimeni, 
se apucă tacticos de treabă! Ore în şir", arată un 
comunicat semnat de preşedintele Dreptei 
Liberale, Viorel Cataramă.

Acesta cere demisia "de urgenţă" a 
preşedintelui Klaus Iohannis, a prim-ministrului 
Viorica Dancila şi a persoanelor responsabile 

din serviciile secrete, Ministerul Public şi MAI.
"E prea mult, e prea sfidător. Disoluţia 

statului a atins sferele cele mai înalte. Dreapta 
Liberala cere demisia urgentă a Preşedintelui 
Klaus Iohannis, a PM Viorica Dancila şi a 
persoanelor responsabile din serviciile secrete, 
Ministerul Public şi MAI, pentru incapacitatea 
prevenirii unei tragedii, pentru haosul provocat 
după producere şi pentru folosirea ei în scopuri 
electorale. Avertizăm la modul cel mai serios că 

se încearcă de la 
nivel înalt, prin orice 
mijloace, ascunderea 
adevărului, pentru 
protejarea reţelelor 
infracţionale de trafic 
de persoane. Statul 
român şi-a încetat 
misiunea de a servi 
ce tă ţen i i .  S ta tu l  
român a ajus călăul 
cetăţenilor săi!", mai 
arată comunicatul.

S e r v i c i u l  d e  
Telecomunicaţii Speciale a anunţat, sâmbătă, 
că în cazul Caracal nu au fost inadvertenţe, 
sincope sau defecţiuni tehnice şi dacă există o 
problemă este legată doar de comunicarea 
întârziată.

STS este instituţia acuzată de Poliţie că a 
oferit târziu date legate de localizarea 
Alexandrei, fata de 15 ani sechestrată, violată şi 
ucisă, care a apucat să sune de 3 ori de pe 
telefonul agresorului, la 112.

Nicolae Bădănoiu, primarul orașului Videle, urbe care a 
dat un prim-ministru în persoana doamnei Viorica Vasilica 
Dăncilă, președinte al Partidului Social Democrat, dar și un 
fost ministru de Interne în persoana doamnei Carmen 
Daniela Dan, demisă din Guvernul Dăncilă la solicitarea 
președintelui Klaus Werner Iohannis în urma proastei 
organizări de la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, 
este în vacanță, și chiar dacă poate fi contactat nu 
comentează nimic de ordin politic pe perioada concediului. E 
dreptul dumnealui, chiar dacă și în vacanță este tot primar.

Nicolae Bădănoiu a intenționat să candideze la conferința 
județeană a Partidului Social Democrat la funcția de 
președinte executiv al Organizației județene Teleorman a 
PSD-ului, dar și-a retras candidatura înainte de alegeri. Azi 
Nicolae Bădănoiu nu vrea să declare de ce a candidat și de ce 
și-a retras candidatura, declarând că în concediu nu face 
declarații politice.

Și fiindcă este în concediu primarul Nicolae Bădănoiu nu 
vrea să spună nici dacă la alegerile prezidențiale din 
noiembrie anul acesta o va susține sau nu pe Viorica Dăncilă, 
candidată pentru Palatul Cotroceni. În urmă cu ceva timp, 
când Viorica Dăncilă candida pentru un fotoliu de 
europarlamentar primarul Nicolae Bădănoiu a declarat că nu 
îi va face acesteia campanie electorală și nici nu o va susține, 
pentru că aceasta îi cere să angajeze apropiați de-ai ei în 
primărie. Nicolae Bădănoiu, aflat în concediu nu vrea să 
spună nici dacă anul viitor, la alegerile locale, va mai candida 
pentru un mandat de primar, după ce în alte rânduri a declarat 
că două mandate sunt suficiente unui primar. Nicolae 
Bădănoiu nu vrea să spună nici dacă mai vrea să fie în PSD 
sau nu.

Despre primarul Nicolae Bădănoiu deputatul social-
democrat Valentin Boboc, altădată un apropiat de-al 
primarului, parlamentarul susține că Nicolae Bădănoiu s-a 
depărtat foarte mult de idealurile social-democraților. 
Deputatul Valentin Boboc declară astăzi că a ținut foarte mult 
la Nicolae Bădănoiu, și l-a ajutat cu toate puterile sale. Acum 
Valentin Boboc apreciază că Nicolae Bădănoiu se 
îndepărtează de PSD și în loc să fie alături de Viorica Dăncilă 
și să o susțină în campania electorală pentru alegerile 
prezidențiale, dânsul pare a fi într-o permanentă vacanță. Lui 
Valentin Boboc îi pare rău de depărtarea lui Nicolae 
Bădănoiu, mai ales în toamna aceasta când pesediștii ar 
trebui să se concentreze pe alegerile prezidențiale.

IOAN DUMITRESCU

Inspecţia Judiciară a 
demarat, luni, anchetă în 
cazul crimelor de la 
Caracal, pentru a verifica 
dacă magistraţii implicaţi 
în instrumentarea cazului 
au îndeplinit procedura, 
dar şi pentru a verifica 
cum informaţii din dosar 
au fost date publicităţii de 
o asociaţie a magistraţilor.

 „Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public despre 
cercetările privind dispariţia a două persoane din judeţul Olt, 
Inspecţia Judiciară s-a sesizat din oficiu:

1. La 26 iulie 2019 pentru verificarea modului în care au 
fost respectate dispoziţiile procedurale de către magistraţii 
implicaţi în instrumentarea cauzei.

2. La 29 iulie 2019 pentru verificarea circumstanţelor în 
care au fost date publicitatii presupuse informaţii vizând 
derularea anchetei penale de către o asociaţie profesională a 
magistraţilor.

Inspectorii judiciari vor efectua verificări prealabile în 
aceste cauze pentru a stabili dacă exista indicii cu privire la 
savârşirea vreunei abateri disciplinare”, se arată într-o 
informare a Inspecţiei Judiciare.

Inspecţia Judiciară s-a sesizat încă de zilele trecute în 
legătură cu divulgarea unor informaţii confidenţiale dintr-un 
dosar aflat în curs, în ceea ce priveşte scrisoarea deschisă a 
Asociaţiei pentru Apărarea Statutului Procurorilor (AMASP), 
unele dintre precizări fiind infirmate de Poliţie.

Scrisoarea, publicată şi pe pagina de Facebook a 
procuroarei Alexandra Carmen Lăncrănjan, oferă detalii 
despre evoluţia cazului de la Caracal, fiind făcută menţiunea 
că nu au fost folosite echipamente de localizare ale SRI, lucru 
interzis după decizia CCR. Mai mult, este precizat că 
echipamentele folosite sunt deficitare, "ca în toate dosarele 
penale instrumentate în ultimii 3 ani".

Un primar în vacanță

Ionel-Sorinel Vasi lca, 
director al STS, a anunţat, 
l u n i ,  c ă  a  î n a i n t a t  
preşedintelui Klaus Iohannis, 
demisia sa din funcţie. 
Demisia a fost înaintată 
pentru a nu afecta prestigiul 
instituţiei, spune acesta.

„Doresc să vă informez că, 
începând cu data de 29 iulie 
2 0 1 9 ,  a m  î n a i n t a t  
Preşedinte lu i  Românie i  
demisia mea din funcţia de 
director al Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale. Fac 
precizarea că demisia nu a 
fost depusă ca urmare a 
existenţei unei sincope, 
inadvertenţe sau ca umare a 
celei mai mici umbre de 
vinovăţie în exercitarea 
funcţ iei  de preluare şi  
localizare a apelurilor de 
urgenţă 112 de către STS, a 
neglijenţei mele în serviciu, a 
tratării superficiale sau a 
neasumării responsabilităţilor 
care privesc datoria mea şi a 
tuturor angajaţilor de a 
g a r a n t a  f u n c ţ i o n a r e a  
continuă a serviciilor speciale, 
de cooperare şi a celor pe linia 
112”, se arată într-o informare 

transmisă de STS şi semnată 
de Vasilca.

Potrivit acestuia, demisia a 
fost înaintată pentru a nu 
afecta prestigiul instituţiei.

Generalul-maior Ionel 
Sorinel Vasilca a fost numit 
director al Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale în 
august 2017. Vasilca a fost 
adjunct tehnic al Directorului 
Serviciului de Telecomunicaţii 
Speciale, din 7 decembrie 
2005.

Va s i l c a  l u c r e a z ă  î n  
Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale din 1990, când a fost 
angajat pe funcţia de ofiţer 
t e h n i c  l a  D i r e c ţ i a  
Radiocomunicaţii. Între 1997 
şi 2001 a fost şef birou şi şef 
s e c t o r  l a  D i r e c ţ i a  
Radiocomunicaţii. Ulterior, a 
fost numit locţiitor al şefului 
Direcţiei Radiocomunicaţii, 
până în 2005.

Fostul şef al STS a absolvit 
Academia Tehnică Militară - 
Facultatea de Electronică şi 
Informatică, în 1990.

S e r v i c i u l  d e  
Telecomunicaţii Speciale a 
anunţat, sâmbătă, că în cazul 

C a r a c a l  n u  a u  f o s t  
inadvertenţe, sincope sau 
defecţiuni tehnice şi dacă 
există o problemă este legată 
d o a r  d e  c o m u n i c a r e a  
întârziată.

STS este instituţia acuzată 
de Poliţie că a oferit târziu 
date legate de localizarea 
Alexandrei, fata de 15 ani 
sechestrată, violată şi ucisă, 
care a apucat să sune de 3 ori 
de pe telefonul agresorului, la 
112.

De altfel, prim-ministrul 
Viorica Dăncilă i-a cerut lui 
Klaus Iohannis să îl demită pe 
directorul STS.

P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a primit demisia 
directorului STS Ionel-Sorinel 
Vasilca

P r e ş e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis a primit, luni, 
d e m i s i a  d i r e c t o r u l u i  
Serviciului de Telecomunicaţii 
Spec ia le ,  Ione l -Sor ine l  
Vasilca, urmând ca marţi să 
informeze membrii Consiliului 
Suprem de Apărare al Ţării de 
această demisie în şedinţă, 
p o t r i v i t  A d m i n i s t r a ţ i e i  
Prezidenţiale.

" A d m i n i s t r a t i a  
Prezidentiala: Preşedintele 
României, domnul Klaus 
Iohannis, a primit luni, 29 iulie 
a.c., demisia din funcţia de 
director al Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale a 
domnu lu i  Ione l -Sor ine l  
Vasilca. În cadrul şedinţei 
Cons i l iu lu i  Suprem de 
Apărare a Ţării, care va avea 
l o c  m a r ţ i ,  3 0  i u l i e ,  
Preşedintele Klaus Iohannis 
v a  i n f o r m a  m e m b r i i  
Consiliului pentru a lua act de 
această demisie", arată un 
mesaj al Preşedinţiei.

Viorel Cataramă: Dreapta Liberală cere 
demisia preşedintelui Iohannis şi a premierului Dăncilă

Directorul STS şi-a dat DEMISIA din funcţie

Inspecţia Judiciară a 
început verificările magistraţilor 

implicaţi în cazul Caracal



(urmare  din  pagina  1)
Fermierul trebuie să prezinte la control 

registrul individual al exploatației, care este 
oglinda exploatației respective. În acest 
registru sunt  înscrise efectivele de animale, pe 
specii, rase etc. Pe lângă registrul exploatației, 
care atestă absolut toate efectivele, intrările-
ieșirile de animale, fermierul  trebuie să aibă și 
formularele care atestă aceste ieșiri-intrări. Din 
documente t rebuie să re iasă toate 
evenimentele pe care le-a avut crescătorul de 
animale în exploatație legate de aceste 
animale.  Echipa de inspectori va avea asupra 
ei o copie a cererii unice de plată depusă la 
APIA de fermierul a cărei fermă zootehnică este 
supusă controlului, care atestă efectivul de 
animale. Aceste animale trebuie să se 
regăsească obligatoriu în exploatația 
respectivă. 

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru 
Agricultură (APIA) a început controlul la 
fermele care solicită subvenții pentru acest an 

la data de 1 iulie 2019. Controalele la fața 
locului pentru cererile eșantionate în acet scop 
sunt efectuate  în perioada 1 iulie – 1 octombrie 
2019. 

În acest an, eșantionul de control extras din 
baza de date APIA conține un număr total de 
66.323 fermieri pentru care se vor verifica 
respectarea normelor de ecocondiţionalitate, a 
cerințelor minime și specifice aferente 
schemelor de sprijin în sectorul vegetal şi în 
sectorul zootehnic, astfel:

-  pentru controlul pe teren prin metoda 
clasică –19.409 fermieri;

-  pentru controlul pe teren prin metoda 
teledetecţie – 46.914 fermieri.

Suprafaţa totală controlată este de 
1.936.094,70 ha, respectiv:

-  pentru controlul pe teren prin metoda 
clasică – 1.395.801,18 ha;

-  pentru controlul pe teren prin metoda 
teledetecţie – 566.241,58 ha.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Comisia Europeană sprijină agricultorii din cele 28 de țări 
membre ale Uniunii Europene care se confruntă cu seceta 
prelungită. După cum a declarat  comisarul european pentru 
Agricultură, Phil Hogan,  "Condițiile meteorologice prelungite 
reprezintă motive de îngrijorare pentru agricultorii noștri. 
Comisia Europeană menține contacte strânse cu statele 
membre și evaluează situația de pe teren. Ca întotdeauna, 
suntem gata să ajutăm fermierii afectați de secetă. De aceea, 
am decis să instituim avansuri mai mari la plată, precum și 
scutiri de la anumite norme de ecologizare pentru a facilita 
producția de hrană pentru animale. " 

În spiritul declarațiilor comisarului pentru Agricultură, Phil 
Hogan,  din această toamnă, fermierii români vor primi în 
avans 70% din plățile directe și 85% din plățile compensatorii 
acordate pe unele din măsurile de dezvoltare rurală, cum 
este agro-mediul, după cum a precizat  Comisia Europeană, 
într-un comunicat transmis AGROINFO. Plata avansului la 
subvenții va începe după data de 15 octombrie 2019. Așadar,  
fermierii vor putea primi avansuri de  70% din plățile directe și 
85% din plățile legate de dezvoltarea rurală, subvențiile 
urmând a fi  disponibile la mijlocul lunii octombrie. 

Vor fi permise și unele excepții de la anumite cerințe 
pentru "ecologizare". Acestea se vor aplica în cazul 
diversificării culturilor și al normelor privind zona ecologică a 
terenurilor (ZIE). Vor putea fi luate în considerare și  alte tipuri 
de scutiri de "ecologizare", care să permită fermierilor  o mai 
mare flexibilitate în realizarea producției de furaje.

George ZAVERA

Inspectorii APIA, 
în control la crescătorii de animale 

A n a l i ş t i i  f i n a n c i a r i  
e s t i m e a z ă  d e p r e c i e r e a  
m o n e d e i  n a ţ i o n a l e  î n  
următoarele 12 luni, la o medie 
de 4,8262 lei/euro, şi o rată 
medie a inflaţiei de 4,05%, 
arată Indicatorul de Incredere 
Macroeconomică al  CFA 
Romania.

A n a l i ş t i i  f i n a n c i a r i  
e s t i m e a z ă  d e p r e c i e r e a  
monedei  naţ iona le  în  
următoarele 12 luni, la o 
medie de 4,8262 lei/euro, şi 
o rată medie a inflaţiei de 
4,05%, arată Indicatorul de 
Incredere Macroeconomică 
al CFA Romania.

În luna iunie 2019, 
Indicatorul de Incredere 
Macroeconomica al CFA 
România a scăzut faţă de 
luna anterioară cu 0,6 
puncte până la valoarea de 
50,9 puncte (faţă de aceeaşi 
l ună  a  anu lu i  an te r i o r,  
Indicatorul a crescut cu 7,2 
puncte), această evoluţie 
datorându-se componentei de 
anticipaţii a indicatorului.

Astfel, indicatorul conditiilor 
curente a crescut fata de luna 
anterioară cu 2,2 puncte, pana 

la valoarea de 60,5 puncte (fata 
de aceeasi luna a anului 
anterior, Indicatorul conditiilor 
curente a scazut cu 1,4 puncte). 
Indicatorul anticipatiilor a 
scazut cu 2,0 puncte pana la 
valoarea de 46,1 puncte (fata 
de aceeasi luna a anului 
a n t e r i o r ,  I n d i c a t o r u l  
anticipatiilor a crescut cu 11,4 
puncte).

În ceea ce priveste cursul de 
schimb, 71% dintre participanti 
anticipeaza o depreciere a 
leului in urmatoarele 12 luni 
(comparat iv cu valoarea 
actuala). Astfel valoarea medie 
a anticipatiilor pentru orizontul 
de 6 luni este de 4,7810 
lei/euro, in timp ce pentru 
orizontul de 12 luni valoarea 
medie a cursului anticipat este 

de 4,8262lei/euro.
„Cred că cursul va merge 

către 4,8 lei/ euro şi apoi, 
gradual, se va deprecia. Având 
în vedere diferenţa de inflaţie 
dintre România şi Uniunea 
Europeană care se duce în 
cursul de schimb şi deficitul de 
cont curent, aceşti doi factori 
pun presiune, pe termen mediu, 
p e  d e p r e c i e r e .  V ă d  o  

depreciere uşoară, nu o 
apreciere sau o stagnare“, a 
s p u s  r e c e n t  A d r i a n  
Codîrlaşu, preşedintele CFA 
-  Asociaţ ia Anal iş t i lor  
Financiari.

Rata anticipata a inflatiei 
pentru orizontul de 12 luni 
(iulie 2020/iulie 2019) a 
inregistrat o valoare medie 
de 4,05%.

Indicatorul CFA Romania 
de Incredere Macroeconomica, 
a fost lansat de catre CFA 
Romania in luna mai 2011 si 
reprezinta un indicator prin 
intermediul caruia asociatia 
d o r e s t e  s a  c u a n t i f i c e  
anticipatiile analistilor financiari 
cu pr iv i re la act iv i tatea 
economica in Romania pentru 
un orizont de timp de un an.

Furnizorul de 
componente auto 
Robert Bosch şi-
a  r e v i z u i t  
prognoza pentru 
producţia auto, 
a ş t e p t â n d  o  
scădere de 5% în 
acest an, mai 
mare decât o 
e s t i m a r e  
anterioară pentru 
un declin de 3%, 
relatează publicaţia Boersen-Zeitung.

 În consecinţă, Bosch nu ar reuşi să obţină un câştig 
înainte de marje de dobândă şi impozite de 7%, aşa cum a 
făcut anul trecut, a declarat directorul financiar al companiei 
Stefan Asenkerschbaumer.

Compania prognozase o creştere a veniturilor şi o marjă 
EBITDA de 6% până la 7% pentru acest an.

"Nu vom reuşi să repetăm marja ridicată din ultimul an, 
având în vedere evoluţia veniturilor", a declarat 
Asenkerschbaumer, adăugând că el miza pe stagnarea 
producţiei auto în următorii trei ani.

Până în 2025, Bosch se aşteaptă să genereze venituri de 
5 miliarde de euro (5,6 miliarde de dolari) din autoturisme 
electrice, datorită creşterii constante a acestui segment, în 
special din China, a afirmat el.

Bosch a furnizat deja componente pentru mai mult de 1 
milion de vehicule electrice şi se aşteaptă ca veniturile să 
crească, în condiţiile în care a dezvoltat sisteme de propulsie 
pentru 50 de platforme de vehicule pentru diferiţi producători, 
a declarat executivul pentru ziar.

Fermierii vor primi în avans
 70% din plățile directe și 85% 

din plățile compensatorii  

Furnizorul de componente
 Bosch se aşteaptă la o scădere

 a producţiei auto de 5% 
în acest an

Banca Europeană de Investiţii şi-a propus 
să pună capăt finanţărilor de multe miliarde de 
euro pentru proiecte privind combustibilii fosili, 
până la sfârşitul anului viitor, pentru a-şi alinia 
strategia cu obiectivele climatice.

 Un plan văzut de The Guardian propune 
reducerea sprijinului pentru proiectele de 
infrastructură energetică care se bazează pe 
petrol, gaze sau cărbune, oprind companiile să 
solicite împrumuturi după finele anului 2020.

BEI a subliniat că accentul pus pe investiţiile 
pe termen lung înseamnă că alinierea la 
prevederile Acordului de la Paris, care 
urmăreşte să limiteze încălzirea globală la 
1,5°C peste nivelurile din 1990, prin reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

"Această tranziţ ie va f i  profundă. 
Solidaritatea este necesară pentru a ne asigura 
că grupurile sau regiunile potenţial vulnerabile 

sunt sprijinite", spune raportul BEI.
Instituţia financiară a declarat că va înfiinţa 

un fond de tranziţie în domeniul energiei pentru 
a sprijini proiectele care ajută statele membre 
ale UE să treacă la o economie mai curată. În 
trecut, BEI a finanţat proiectele privind 
combustibilii fosili, inclusiv conducta de gaze 
Trans Adriatic şi instalaţiile de stocare a 
petrolului din Cipru.

Reducerea creditării combustibililor fosili se 
face pe fondul presiunii crescânde asupra 
instituţiilor financiare de a-şi reduce expunerea 
la proiecte cu emisii ridicate de carbon.

Luna trecută, 80 de organizaţii ale societăţii 
civile şi cadre universitare au publicat o 
scrisoare deschisă către BEI prin care solicită 
băncii să pună capăt finanţării combustibililor 
fosili, care depăşesc 2,4 miliarde de euro în 
2018.

Analiştii financiari cred că euro va depăşi 
4,82 lei în următoarele 12 luni

Decizie majoră pentru limitarea încălzirii globale:
 Banca Europeană de Investiţii nu va mai finanţa

 proiecte ce ţin de combustibili fosili
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Serviciile comunitare asigurate persoanelor 

vârstnice la domiciliu sunt: servicii sociale privind 
îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării 
sociale și sprijinirea pentru reintegrarea socială, 
consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru 
plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea 
locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj și 
prepararea hranei; servicii socio-medicale privind 
ajutorul pentru realizarea igienei personale, 
readaptarea capacităților fizice și psihice, 
adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice 
și antrenarea la activități economice, sociale și 
culturale și îngrijirea în centrele de zi, aziluri de 
noapte și alte centre specializate; servicii 
medicale sub forma consultațiilor și îngrijirilor 
medicale la domiciliu sau în instituții de sănătate, 
consultații și îngrijiri stomatologice, administrarea 
de medicamente, acordarea de materiale sanitare 
și de dispozitive medicale.

Beneficiarii serviciilor sociale sunt persoane 
vârstnice dependente, care, ca urmare a 
diminuării sau pierderii autonomiei funcționale 

necesită ajutor semnificativ și îngrijire pentru a 
realiza activitățile de bază ale vieții.

Pentru acordarea unor servicii de calitate, 
furnizorii de servicii la domiciliu organizează 
unități de îngrijire la domiciliu.

În județul Teleorman este acreditată și 
funcționează o singură unitate de îngrijire la 
domiciliu, în minicipiul Alexandria, în cadrul 
Direcției de Asistență Socială Alexandria, ca 
furnizor de servicii sociale, unde se oferă servicii 
sociale unui număr de 30 de persoane vârstnice.

Activitatea de îngrijire la domiciliu din cadrul 
Primăriei Alexandria este în subordinea Direcției 
de Asistență Socială Alexandria și este realizată 
de 10 persoane: un șef serviciu, un manager de 
caz și 8 îngrijitori. Acești îngrijitori merg zilnic 
acasă la cele 30 de persoane vârstnice și le 
acordă ajutorul necesar.

La nivelul județului Teleorman nicio autoritate 
locală nu a mai solicitat acreditarea pentru 
oferirea unor astfel de servicii pentru persoanele 
vârstnice.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Cardul European pentru Dizabilitate este 
documentul prin care se oferă persoanelor cu 
dizabilităţi acces gratuit sau subvenționat parțial la 
evenimente culturale, sportive şi de petrecere a 
timpului liber etc., în funcție de pachetele de beneficii 
stabilite de statele membre ale Uniunii Europene 
participante la proiect, până în luna august 2020. 

Cardul poate fi utilizat în statele membre ale Uniunii 
Europene participante la proiect: Slovenia, Cipru, 
Belgia, Italia, Estonia, Finlanda, Malta și România.

Actele necesare sunt: cerere de înscriere și 
fotografie recentă (tip buletin).

Înscrierea se poate face:  electronic- prin trimiterea 
documentelor scanate pe adresa de e-mail a DGASPC-
ului din județul sau sectorul de domiciliu; personal sau 
prin reprezentant- prin depunerea documentelor la 
sediul DGASPC-ului din județul sau sectorul de 
domiciliu.

Cornelia RĂDULESCU

Îngrijirea la domiciliu a persoanelor 
vârstnice în județul Teleorman

În ziua de sâmbătă , 3 
august 2019 , începând cu ora 
9.00 , la Căminul Cultural din 
Siliştea Gumeşti , Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Teleorman , în 
c o l a b o r a r e  c u  Ş c o a l a  
Gimnaziala “Marin Preda “ şi 
Primăria Comunei Siliştea 
Gumeşti organizează cea de-a 
XVIII- a ediţie a Concursului 
Naţional de Literatură , intitulat 
“ Pe urmele Moromeţilor “, în 
semn de omagiere a celui mai 
reprezentativ prozator şi 
nuvelist teleormănean , Marin 
Preda , unul dintre marii noştri 
scriitori naţionali , născut acum 
97 de ani , la 5 august 1922 , în 
satul Siliştea Gumeşti , din 
Câmpia Gavanu- Burdea .

Concursul de literatură îşi 
propune cunoaşterea mai 
profundă şi popularizarea 
operei marelui scriitor roman , 
Marin Preda , “ cel mai iubit 
d in t re  te leormăneni  “  ,  
cultivarea interesului pentru 

lectura şi a plăcerii de a citi în 
rândul elevilor .

Devenită deja o tradiţie 
pentru judeţul Teleorman , 
concursul literar cu public se 
adresează numai elevilor din 
clasele V-VIII din judeţul 
Teleorman , dar şi elevilor din 
celelalte judeţe ale ţării .

Având drept bibliografie 
o b l i g a t o r i e  r o m a n e l e  “  
Moromeţii “ ( vol.I şi ÎI) şi “ Viaţa 
ca o pradă “ , de Marin Preda , 
concurenţii înscrişi  vor 
răspunde în faţa juriului şi a 
publicului spectator la o serie 
de întrebări formulate din cele 
două opere recomandate , 
unde pentru răspunsurile 
incorecte elevii vor fi eliminaţi 
din consurs .

Ca întotdeauna , jurizarea 
se asigura de către conducerea 
I n s p e c t o r a t u l u i  Ş c o l a r  
Judeţean Teleorman.

Câştigătorilor consursului li 
se vor acorda premii în bani , 

diplome şi cărţi de Marin Preda, 
pentru primele trei premii şi 
primele trei menţiuni .

Potrivit celor afirmate de 
prof.Adriana Sanduleasa , 
director al Şcolii Gimnaziale din 
Siliştea Gumeşti , cheltuielile 
privind deplasarea sau cazarea 
vor fi suportate de către 
participanţi.

Pentru buna organizare şi 
d e s f ă ş u r a r e  a  a c e s t e i  
m a n i f e s t ă r i  c u l t u r a l e  ,  
C o n c u r s u l  N a ţ i o n a l  d e  
Literatură va fi sponsorizat , ca 
şi în anul trecut , de către 
Florina Haritonov ( manager la 
firma “ Metal Creativ “ – 
Bucureşti ) , o fiică generoasă a 
satului de aici , o mare iubitoare 
şi admiratoare a omului de 
geniu , Marin Preda , cel care a 
dus numele Teleormanului şi al 
vechiului sat românesc de pe 
a c e s t e  m e l e a g u r i  p e  
meridianele lumii .

Leon Armeanca

Institutul Naţional de 
C e r c e t a r e - D e z v o l t a r e  
M e d i c o - M i l i t a r ă  
' 'Cantacuzino' ' ,  af lat în 
subordinea Ministerului  
Apărării Naţionale, a demarat 
p rocesu l  de  p regă t i r e  
profesională a personalului 
de specialitate în perspectiva 
producerii vaccinului gripal.

"O echipă formată din 
operatori recent integraţi în 
c o l e c t i v u l  I n s t i t u t u l u i  
Cantacuzino efectuează, în 
s c o p  d e  î n v ă ţ a r e  a  
procedurilor şi etapelor de 
producţie, primele teste pe 
substrat biologic, în vederea 
r e a l i z ă r i i  l o t u r i l o r  
e x p e r i m e n t a l e ,  
necomerciale, de vaccin 
gripal. Procesul de instruire 
va avea caracter continuu, 

până la atingerea nivelului de 
performanţă necesar, şi va fi 
coordonat de specialişti ai 
institutului", informează un 

comunicat al Ministerului 
Apărării Naţionale (MApN).

O p e r a t o r i i  s e  v o r  

perfecţiona la standardele 
naţionale şi europene în 
domeniu, cu respectarea 
normelor de siguranţă şi 

c a l i t a t e  c a r e  t r e b u i e  
îndeplinite.

Potrivit secretarului de stat 

pentru relaţia cu Parlamentul 
şi calitatea vieţii personalului, 
Mihai Dan Chirică, la finalul 
acestui proces de instruire, 
o p e r a t o r i i  I n s t i t u t u l u i  
"Cantacuzino" vor putea trece 
la realizarea primelor loturi 
experimentale, prima etapă în 
cadrul proiectului strategic de 
reluare a producţiei de vaccin 
gripal pentru uz comercial.

"Trebuie să ne asumăm 
răspunderea pentru acest 
proces ireversibil, la finalul 
căruia să readucem Institutul 
'Cantacuzino' la statutul de 
producător de vaccin gripal. 
Obiectivul nostru este să 
facem tot ce e posibil pentru a 
asigura independenţa ţării în 
acest domeniu şi, astfel, să 
fim mult mai bine pregătiţi 
pentru a face faţă unor situaţii 

de risc epidemiologic. De 
aceea, reluarea producţiei de 
v a c c i n u r i  l a  I n s t i t u t u l  
'Cantacuzino', în cel mai scurt 
timp posibil, este o datorie în 
primul rând faţă de români", a 
spus Chirică.

De la începutul acestui an, 
100 de posturi de cercetător, 
medic, biolog, biochimist, 
farmacist, inginer şi personal 
administrativ au fost scoase 
la concurs de Institutul 
''Cantacuzino''.

MApN a alocat peste 40 de 
mi l ioane de le i  pentru 
modernizarea zonelor de 
producţie ale institutului, atât 
prin achiziţionarea de noi 
echipamente de înalt nivel 
tehnologic,  cât  ş i  pr in 
reabilitarea şi consolidarea 
infrastructurii existente.

La Siliştea Gumeşti , acasă la Marin Preda

A  XVIII-a ediţie a Concursului Naţional de Literatura 
“ Pe urmele Moromeţilor”

Cardul European pentru
 Dizabilitate

A apărut nr. 206 pe luna iulie al Revistei de Cultură 

Teleormănene, Caligraf. Revista este editată de 

Centrul Cultural Teleorman și apare sub egida Uniunii 

Scriitorilor din România.

Din cuprins: Editorial; Istorie literară - Nicolae 

Scurtu. Un arheolog en titre, de Stan V. Cristea; 

Cronica literară – Prozatori la început de secol și 

mileniu, de Ana Dobre; Note de lectură – Un condei ce 

nu se lasă descurajat, de Rodica Lăzărescu; Cartea 

de poezie – O rafinată sinteză a consistenței lirice, 

de Nicoleta Milea; Profil liric – Poezii de Alexandru 

Cazacu; Cartea de proză – Ana Dobre într-un 

exercițiu la sol; Breviar – Variațiuni în do(i) major, de 

Ștefan Vida Marinescu și Constantin Gh. Manea; 

Destin Românesc, de Emilia Stroe Țena; Cartea de 

proză – Trâmbița de argint, de Doina Cherecheș; 

Chenar Liric –poezii de Dana Hara; Consemnări – 

Jurnalul unui personaj controversat,  de Marian 

Nazat; Oaspeți la Caligraf – Mic tratat de vindecat 

resemnarea, de Maria Postu; Moromețimea – Marin 

Preda. Personaje îgnorante (XVI), de Marin Iancu; 

Chenar liric – poezii, de Nicolae Vălăreanu Sârbu; 

Diaspora literară – Miorița – izvorul nemuririi, de 

Victor Ravinii (Franța); Repere plastice, Ion Baban.

A consemnat Mihail Tănase

APARIȚIE EDITORIALĂ

Institutul ''Cantacuzino'' a început pregătirea producerii vaccinului gripal.
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Eda Marcus, prezentatoare a Ştirilor sportive TVR, şi actorul 
Elvin Dandel prezintă ediţia din acest an a Cerbului de Aur.

Potrivit unui comunicat al TVR, Eda şi Elvin vor prezenta 
cele două zile de concurs din cadrul festivalului (22 - 23 august) 
şi Seara de Gală (24 august).

"Nu am ratat nicio ediţie şi îmi aduc aminte de momentul în 
care Cerbul de Aur era câştigat de Monica Anghel, în 1996, iar 
eu, în vârstă de 14 ani, eram în public. Eram atât de emoţionată 
şi plângeam de fericire, gândindu-mă timid că poate cândva, 
când voi creşte mare, voi avea ocazia să fiu şi eu parte din ceea 
ce înseamnă Cerbul de Aur. Şi am avut! La ani distanţă, am 
lucrat ca redactor pentru festival, iar acum voi fi pe scenă!", a 
declarat Eda Marcus.

Şi Elvin Dandel, fiul lui Ricky Dandel, s-a arătat încântat să 
se afle pentru a doua oară pe scena festivalului ca prezentator.

"Sunt foarte fericit să fiu pentru a doua oară pe scena 
festivalului în calitate de prezentator, să simt de aproape pulsul 
acestui eveniment de tradiţie", a afirmat Elvin, care îşi 
aminteşte şi de prima sa apariţie la Cerb, în 1996.

"Aveam 15 ani şi am interpretat alături de tatăl meu 
cunoscuta 'Periniţa', într-o prelucrare techno, aranjament care 
mi-a aparţinut, show-ul nostru fiind chiar în deschiderea 
recitalului lui Tom Jones", şi-a amintit el, potrivit comunicatului.

A 19-a ediţie a Festivalului Cerbul de Aur va avea loc în 
perioada 22 - 25 august, la Braşov, şi va aduce pe scena din 
Piaţa Sfatului mari artişti ai muzicii din România şi din 
străinătate, primele nume anunţate de organizatori fiind Ştefan 
Bănică jr. şi Irina Rimes.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai 
concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru 
premii de peste 55 de mii de euro.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric, care va 
reuni muzică populară tradiţională românească şi prelucrări de 
actualitate ale acestui gen muzical.

Biletele pentru Festivalul Concurs Cerbul de Aur 2019 au 
fost puse în vânzare. Pentru cele patru zile ale festivalului, 
organizatorii pun la dispoziţie mai multe categorii de bilete cu 
preţuri pornind de la 70 de lei. Acestea sunt disponibile pe 
Eventim.ro (https://www.eventim.ro/ro/bilete/cerbul-de-aur-
2019-brasov-piata-sfatului-529987/event.html), UPC.ro şi în 
reţeaua magazinelor partenere: Vodafone, Telekom, 
Carrefour, benzinăriile OMV, librăriile Cărtureşti, Diverta şi 
Humanitas.

De asemenea, biletele se pot cumpăra şi de la casele de 
bilete Eventim din Cluj - în cadrul Iulius Mall şi din Bucureşti - în 
cadrul Cinema PRO. Biletele pot fi achiziţionate cu opţiunea de 
livrare prin curier, ridicare de la casa de bilete, print-at-home (în 
format pdf) sau în format e-ticket (bilet direct pe telefonul mobil) 
cu cost 0.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de 
Televiziunea Română.

- Cum e să fii însurat, Mitică?

- Păi, cum să fie? N-am voie să beau, n-am voie să fumez, 

n-am voie să merg cu amicii la o bere, n-am voie să mă uit 

după vreo femeie pe stradă. 

- Înseamnă că regreţi pasul pe care l-ai făcut? 

- Nici asta n-am voie! 

***

Aseară, în timp ce eram la bar, mă sună nevastă-mea: 

- Cina e gata, ţipă ea. Dacă nu eşti acasă în 20 de minute, 

să ştii că o arunc la câine! 

- Nu fi penibilă, îi zic. Ce vină are el? 

Pastila de râs

Bucovina a primit cele mai 
frumoase daruri, pornind de 
la istorie, legende şi cultură, 
la poziţia geografică şi 
p e i s a j e  c a r e - ţ i  t a i e  
respiraţia şi până la oamenii 
inimoși și bucuroşi de 
oaspeţi.

De ce să vizitezi zona de 
nord a Moldovei. Motive 
pentru a vizita Bucovina ai 
dacă iubești istoria, cultura, 
îţi place mâncarea bună şi 
vrei să te relaxezi în natură, 
în mijlocul unor peisaje 
deosebite. Din fericire, sunt 
multe alte locuri din România 
cu aceste puncte forte, dar 
Bucovina are, “doar ale ei”, 
mănăstirile şi bisericile care 
au făcut-o celebră în toată 
lumea. Să nu uit de influenţa 
a u s t r i a c ă ,  d e s t u l  d e  
evidentă, care a pus “tuşa 
finală” asupra specificului 
local, moldovenesc. Chiar și 
numele Bucovina-“Țara 
f a g i l o r ”  v i n e  d e  l a  
Buchenland în limba germană.

Impresii din Bucovina. 
Bucovina ţi se cuibăreşte în 
suflet, pentru că o vizită în 
acest colţ al României te 
l in işteşte,  îţ i  încarcă 
bateriile şi te apropie de 
divinitate. Pentru cine are 
ochi să vadă şi urechi să 
audă, fiecare frescă de pe 
bisericile vechi este precum 
o “filă de poveste”, sacră sau 
istorică. Picturile de pe 
bisericile moldave au fost 
făcute pe vremea când 
foarte puţini oameni ştiau să 
scrie şi să citească, aşa că 
biblia era ilustrată, pe 
înţelesul tuturor. Pereţii 
interiori şi, mai neobişnuit, 
cei exteriori ai mănăstirilor 
şi bisericilor din nordul 
Moldovei stau mărturie.

Ospitalitate şi calitate. 
Bucovina este probabil cel 
mai frumos ţinut al României 
şi cel mai bine pregătit 
pentru ceea ce ne dorim 
pentru România, un turism de 
calitate. Nu fără motiv, 
primul Măr de Aur, cea mai 
importantă distincţie din 
turism, a revenit Bucovinei, 
în 1975.

Bisericile şi mănăstirile 
medievale unice cu fresce 

exterioare

Bucovina a intrat în 
atenţia turiştilor în primul 
rând datorită lăcaşurilor 
sale de cult vechi, ctitorite 
acum sute de ani  de 
domnitori şi figuri istorice 
importante. Cu o arhitectură 
specifică, deschizătoare de 
drumuri pentru această 
regiune şi cu fresce unice, 

colorate cu pigmenţi ale 
căror compoziţii nu au fost 
n i c i  p ână  î n  p rezent  
descoperite, bisericile şi 
mănăstiri le din nordul 
Moldovei sunt de neratat, 
indiferent dacă sunt sau nu 
introduse în patrimoniul 
UNESCO.

 Biserici pictate de pe 
l ista UNESCO. Pentru 
frescele lor minunate, care 
ilustrează foarte sugestiv 
scene din Biblie şi scene din 
istoria locului, şapte biserici 
din nordul Moldovei au fost 
introduse, în 1993, în 
patrimoniul UNESCO. Este 
vorba de biserica Arbore 
(construită în 1502 la dorinţa 
lui Luca Arbore), Humor 
(1530), Moldovița (1532 ), 
Pătrăuți (1487, Ştefan cel 
Mare), Probota(1530, Petru 
Rareş), Mănăstirea “Sf. Ioan 
cel Nou” Suceava ( 1514, 
Bogdan al III-lea cel Orb) și 
Voroneț ( 1488, Ştefan cel 
Mare). În anul 2010, în grupul 
bisericilor pictate incluse în 
patrimoniul UNESCO a fost 
i n c l u s ă  ș i  Mănăs t rea  
Sucevița ( 1582).

Bisericuţele de lemn din 
Bucovina. Există şi peste 30 
de bisericuţe vechi din lemn 
în toată zona de nord a 
Moldovei, cea mai celebră 
fiind şi cea mai veche dintre 
ele. Este vorba de Biserica 

din lemn Dragoş Vodă, aflată 
la câteva sute de metri de 
mănăstirea Putna. Biserica 
veche din Putna este una 
dintre cele mai vechi biserici 
de lemn din Europa şi cea mai 
vârstnică din România. 
Partea de răsărit a bisericii 
lui Dragoş Vodă este datată 
la începutul secolului al XV-
lea, şi, prin tradiţie, se crede 

că a fost adusă, de la 
Volovăţ, de Ştefan cel Mare. 
Voievodul moldovean a 
mutat-o în apropiere de 
Putna după 122 de ani de la 
data când Dragoş Vodă a 
ctitorit-o.

Chilia săpată în stâncă a 
lui Daniil Sihastrul, sfetnicul 
lui Ştefan cel Mare. Umila 
chilie a lui Daniil Sihastrul 
este situată la a aproximativ 
1,2 kilometri de mănăstirea 
Putna.

Un obiectiv de neocolit 
este Cetatea de Scan a 
M o l d o v e i  ,  a t e s t a t ă  
documentar la 11 februarie 
1388, pe timpul domnitorului 
Petru  Muşat .  A  fost  
refăcută  ş i  acum î ş i  
a ş t e a p t ă ,  m â n d r ă ,  
vizitatorii.

M u z e u l  S a t u l u i  
Bucovinean. Lângă Cetatea 
de Scaun a Sucevei este 
Muzeul Satului Bucovinean, 
ale cărei uliţe “te conduc” 
înapoi în timp, pe vremea 
când locuinţele erau din lemn 
sau chirpici, geamurile erau 
minuscule şi nimeni nu 
anticipa măcar apariţia 
termopanelor. Alături de 
gospodării, anexe şi ateliere, 
în “vatra satului” din Muzeul 
Satului  Bucovinean se 
r e g ă s e s c  b i s e r i c a  ş i  
clopotniţa din satul Vama, 
datând din 1783.

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

Se fac ultimele pregătiri 
pentru Cerbul de Aur

Cele mai frumoase locuri de vizitat 
în Bucovina



1511: S-a născut Giorgio 
Vasari, pictor şi arhitect 
italian (d. 1574).
1619: În Virginia sunt 

aduşi, din Africa, primii 
sclavi negri.
1771: A murit Thomas 

Gray, poet englez (n. 1716).
1 8 1 7 :  S - a  n ă s c u t  

A l e x a n d r u  O r ă s c u ,  
a r h i t e c t ,  i n g i n e r ,  
matematician (d. 1894).
1818: S-a născut Emily 

Brontë, nuvelistă britanică 
(d. 1848).
1855: S-a născut Georg 

Wilhelm von Siemens, 
industriaş german (d. 
1919).
1863: S-a născut Henry Ford, industriaş american (d. 

1947).
1894: S-a născut Păstorel Teodoreanu, scriitor şi 

publicist român (d. 1964).
1898: A murit Otto von Bismark, cancelar german (n. 

1815).
2007: A murit Teoctist, Patriarh al Bisericii Ortodoxe 

Române (n. 1915).
2007: A murit Ingmar Bergman, regizor suedez de 

teatru şi film (n. 1918).
2007: A murit Michelangelo Antonioni, regizor italian 

(n. 1912).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n viaţă 11:00 
Ca'n viaţă 11:45 Teleshopping 12:20 AP 
Legendele palatului: Regele Geunchogo 
(R) 13:30 Lumea azi 14:00 Telejurnal 
14:55 Vorbeşte corect! 15:10 Maghiara de 
pe unu 16:50 AP Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 18:00 AP Lumini și 
umbre: Partea II 19:00 Povestea Cerbului 
de Aur 19:30 100 de poveşti despre Marea 
Unire 19:40 Sport Meteo 20:00 Telejurnal 
21:00 România 9 22:10 12 Jackie 23:55 
Vorbeşte corect! (R) 00:00 Telejurnal 
00:30 AP Lumini și umbre: Partea II (R) 
01:25 Povestea Cerbului de Aur (R)

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 30 Iulie

S-ar  putea ca 
dimineata seful sa va 
dea o veste care sa 
va schimbe planurile. 
Starea de confuzie pe 
care o resimtiti este 
trecatoare, asa ca nu 
are rost sa va faceti 
griji. 

S-ar putea sa aveti 
d i v e r g e n t e  c u  
partenerul de viata. 
Pentru a evita o 
cearta, este suficient 
sa tineti seama si de 
dorintele celorlalti. Va 
recomandam sa nu va 
suprasolicitati.

I n t a m p i n a t i  
dificultati pe plan 
s e n t i m e n t a l  s i  
financiar. Pastrati-va 
calmul si inarmati-va 
cu rabdare! Ar fi bine 
sa tineti cont de 
sfaturile prietenilor 
apropiati si ale rudelor.

Sunteti agitat din 
cauza amanarii unei 
intalniri de afaceri. Va 
sfatuim sa va temperati 
nervozitatea, altfel 
puteti ajunge in situatii 
neplacute. Ar fi bine sa 
d iscutat i  ca lm cu 
persoana iubita.

Sunteti dezamagit 
profund, pentru ca un 
c o l e g  p e  c a r e  i l  
considerat i  pr ieten 
i n c e a r c a  s a  v a  
discrediteze. Va sfatuim 
sa  va  concent ra t i  
asupra problemelor 
importante pe le aveti. 

Va afecteaza mult 
lipsa de corectitudine 
a unui partener de 
afaceri. Va sfatuim sa 
fiti prudent in tot ce 
faceti. Dupa-amiaza, 
un vecin va cere sa il 
ajutati intr-o problema 
de sanatate.

Dimineata s-ar  
putea sa fiti indispus 
dupa ce aflati ca o 
ruda este  foar te  
bolnava. Nu va puteti 
concentra prea bine, 
a s a  c a  n u  e s t e  
recomandabil sa luati 
decizii importante. 

A r  f i  b i n e  s a  
amanati intalnirile cu 
persoane importante. 
S-ar putea ca o ruda 
mai tanara sa va 
ceara un imprumut. 
Seara aflati ca o ruda 
apropiata urmeaza sa 
plece in strainatate.

Sunteti nemultumit 
de tot ce se petrece si 
aveti tendinta sa-i 
criticati pe toti. Va 
s f a t u i m  s a  v a  
temperat i  spi r i tu l  
critic. Nu este exclus 
sa aveti probleme si in 
relatiile sentimentale. 

BERBEC

Dimineata s-ar 
putea sa va simtiti 
fara vlaga la serviciu. 
Riscati sa primiti 
reprosuri din partea 
colegilor si chiar sa 
apara tensiuni. Ar fi 
bine sa va odihniti mai 
mult.

P r o b l e m e l e  
s e n t i m e n t a l e  v a  
indispun. Si relatiile cu 
prietenii pot avea de 
suferit, daca ii evitati. In 
schimb, aveti un spor 
deosebit in activitati 
c a s n i c e ,  p r e c u m  
reparatii, zugravit etc. 

Se pare ca nu 
sunteti multumit de 
nimic si va enervati 
din orice. Nu suportati 
g l u m e l e  s i  v a  
aprindeti usor, din 
orice. Incercati sa nu 
exagerati si sa va 
pastrati calmul!

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 Logodnă pentru 
sărbători 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 
Din adâncuri 23:15 Ştirile Pro Tv 
23:30 12 Ora de vârf 2 (R) 01:15 
AP Logodnă pentru sărbători (R)

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 00:00 AP Poftiţi 
pe la noi! 23:00 12 Top Gun 
01:30 AP Tutankhamun 03:30 
Camera Café 04:00 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 căutarea adevărului 
15:00 AP Steaua sufletului 17:00 
AP Puterea dragostei 19:00 AP 
Știrile Kanal D 20:00 AP Mireasa 
din Istanbul 23:00 AP Vulturii de 
noapte 01:00 AP Știrile Kanal D 
(R) 02:00 AP Vrei să fii milionar (R)

07:20 Focus (R) 08:00 AP Elisa (R) 
09:30 Teleshopping 10:00 Mama mea 
găteș te  mai  b ine  (R)  11:00 
Teleshopping 11:30 Secrete de stil (R) 
12:00 Teleshopping 14:00 AP Camera 
de râs 14:30 Teleshopping 15:05 AP 
Premiera (R) 17:00 AP Elisa 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea gătește 
mai bine 20:30 AP Asterix și Obelix - 
Misiune: Cleopatra 22:30 Focus din 
inima României 23:00 AP Întâmplări 
cu Alexandra 01:00 AP Asterix și 
Obelix - Misiune: Cleopatra (R)

07:45  AP Ares ta t  la  
domiciliu 09:45 AP La bloc (R) 
12:15 AP Agentul Cody Banks 
2: Destinatia Londra 14:15 AP 
Odrasla lui tata 16:00 AP Inca 
o data, cu dragoste! 18:00 AP 
La bloc 20:30 12 Cursă 
infernală 22:15 15 Cel mai 
bun film 3D 00:15 15 Cursă 
infernală (R) 02:00 15 Cel mai 
bun film 3D

07:00 Documentar 360° Geo (R) 08:00 
AP Fram (R) 09:00 AP Lonesome dove: 
suflet de pistolar (R) 09:55 Generaţia Fit 
10:00 Câştigă România! 11:00 AP Femei 
de 10, bărbați de 10 (R) 12:00 Telejurnal 
TVR 2 12:40 Teleshopping 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:30 Sănătate cu de toate (R) 
14:00 Documentar 360° Geo 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 
20:00 D'ale lu' Mitică (R) 21:00 AP Destine 
ca-n filme 22:10 12 Caracatița 23:15 
Câştigă România! (R) 00:15 12 Nunta in stil 
polonez (R)

07:50 Legenda lui Tarzan 09:35 
AP Jumanji 11:15 AP Mă dau în 
vânt după cumpărături 12:55 
Fereastra secretă 14:30 12 Tigru 
și dragon 16:25 15 Dulce 
răzbunare 17:55 Omul-Păianjen: 
Întoarcerea acasă 20:00 12 Un 
negru pentru Casa Alba 21:35 15 
Câinele... sau viața! 23:05 15 
Killer Elite: Înfruntarea 01:00 15 
13 02:35 15 Clinica 04:05 12 Un 
negru pentru Casa Alba
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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 

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

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

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

Telefon: 0347.804.448
E-mail: ziarulmara@email.com

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



Restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara” organizează la cererea 
dumneavoastră nunți, botezuri, simpozioane, baluri, banchete, orice tip de recepție și 
sărbătorirea oricăror evenimente din viața dumneavoastră.

În mod excepțional, Restaurantul “Riviera” vă oferă în anul 2019 posibilitatea de a 
organiza în zilele de sâmbătă și duminică nunți și botezuri, indiferent de numărul 
invitaților.

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.
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Dennis Man (20 de ani) este deziluzia 
FCSB-ului în acest start de sezon. 
Internaționalul român a evoluat extrem de slab, 
fiind schimbat chiar și la pauză, astfel că 
Bogdan Andone (44 de ani) a investigat ce se 
întâmplă cu jucătorul său.

Tehnicianul, care duce lipsă și de un fundaș 
stânga, printre altele, a purtat o discuție 
individuală cu Man, în urma căreia a tras 
concluzia că doar oboseala i-a afectat evoluțiile 
fotbalistului.

”Da, am vorbit cu Dennis. Am vorbit în ziua 
meciului cu Armenia, am vorbit cu mai mulți 
jucători, printre care și Dennis. Dar, e o 
perioadă dificilă pentru toți, dar mai ales pentru 
el. Dennis este jucătorul care a jucat cel mai 
mult în sezonul trecut, este jucătorul care n-a 
avut parte de vacanță pentru că a fost la echipa 
mare și mai apoi direct la naționala de tineret.

A avut o vacanță, dar extrem de scurtă. Nu e 
simplu din punct de vedere fizic și nici mental să 

nu ai parte de o vacanță pe măsură după un 
sezon lung”, a spus, descumpănit, Andone.

Tehnicianul este însă convins că Man își va 
reveni cât de curând la forma bună. ”Din 
punctul meu de vedere nu sunt probleme, ușor-
ușor sunt convins că va fi din ce în ce mai bine. 
Dennis este un jucător important pentru noi, 
care va ajuta echipa”, a mai spus Bogdan 
Andone. 

Dennis Man, după criticile lui Gigi Becali. 
”Simt că nu sunt eu!”

Dennis Man, care a fost apărat public de MM 
Stoica, recunoaște că trece printr-o perioadă 
grea, în acest debut de sezon, în care a rămas 
cu un singur gol marcat în primele cinci meciuri.

"Am reușit să câștigăm, ne bucurăm pentru 
această victorie, a fost un meci greu, în prima 
repriză ne-au pus probleme. Am avut noroc la 
două ocazii. Important e că am scos-o la capăt. 
Trebuie să recunoaștem că n-am făcut un joc 
foarte bun în această seară.

Nu cred (n.r.: că suntem calificați), la fotbal 
se poate întâmpla orice. Am luat un avantaj și e 
important. Am înscris 3 goluri și ne pregătim 
pentru retur.

Suntem puțin obosiți, dar nu avem ce să 
facem. Am avut o problemă la aeroport, dar 
suntem fotbaliști profesioniști. Resimt 
oboseală, simt că nu sunt eu, simt oboseala 
acumulată și este greu să te concentrezi la ce ai 
de făcut.

Luăm fiecare meci în parte și încercăm să 
scoatem maximum. Suntem încrezători și ne 
dorim acest lucru", a spun Dennis Man.

SPORT

Alexandru Chipciu nu va evolua pentru Anderlecht în 
prima etapă. În acest moment, Chipciu este indisponibil, fiind 
accidentat. Acesta este motivul pentru care nu a jucat în nicio 
partidă amicală susținută de echipa din capitala Belgiei.

Mijlocașul s-a accidentat încă din a doua zi de când a 
ajuns la antrenamentele echipei sale, iar acum se află în 
perioada de recuperare. Chipciu a revenit la Anderlecht după 
împrumutul la Sparta Praga și rămâne de văzut dacă va 
continua la echipa lui Kompany.

”Chipciu ne poate ajuta pe postul de fundaș dreapta, 
poate acoperi toată banda dreaptă”, spunea directorul 
sportiv al celor de la Anderlecht, Michael Verschueren, în 
urmă cu câteva zile.

Nu se pune problema ca Chipciu să ajungă la FCSB. 
Acesta își dorește să continue în străinătate și nu ia în calcul 
o revenire în România.

Alexandru Chipciu a evoluat în sezonul trecut la Sparta 
Praga

Chipciu a evoluat în sezonul precedent la Sparta Praga, 
fiind împrumutat de Anderlecht. Cehii nu au activat clauza de 
cumpărare, astfel că internaționalul român a revenit la echipa 
din capitala Belgiei. Fostul jucător de la FCSB mai are 
contract un an de zile cu formația manageriată de Vincent 
Kompany.

Alexandru Chipciu a fost cumpărat de Anderlecht de la 
FCSB, în vara lui 2016, pentru suma de 3 milioane de euro. 
Acesta a cucerit titlul în Belgia, chiar din primul sezon.

Viitorul, echipa lui Gică Hagi, a marcat cel de-al treilea gol 
din meciul cu Hermannstadt prin Andrei Ciobanu (21 de ani), 
care a transformat superb o lovitură liberă.

Jucătorul a prins un șut foarte bun, în forță, și a plasat 
perfect mingea, în vinclu. Atacantul lui Hagi nu i-a dat lui 
Cristiano, portarul sibienilor, vreo șansă.

Jucătorii Viitorului au făcut declartații înainte de meciul cu 
Hermannstadt

"Un meci destul de dificil, cu o echipă foarte bună. Chiar 
dacă au avut două rezultate negative eu zic că vor fi montaţi 
şi vor încerca să-şi repare greşelile. Noi vrem să ne facem 
jocul şi să luăm cele trei puncte", a declarat Denis Drăguş.

"Va fi o partidă dificilă, mai ales că noi venim după acest 
meci din Belgia. Am făcut şi foarte mult pe drum, dar noi, dacă 
suntem mental bine, sunt sigur că vom face un meci bun", a 
spus şi Marco Dulca.

Motivul pentru care Alexandru
Chipciu nu a fost folosit de 

Anderlecht în amicale

Viitorul, un nou gol senzațional
 în meciul cu Hermannstadt.

Andrei Ciobanu a transformat 
perfect o lovitură liberă 

Răzvan Marin a câştigat 
Supercupa Olandei, după ce 
echipa sa, Ajax, s-a impus cu 2-
0 în faţa marii rivale, PSV. Ten 
Hag, antrenorul "lăncierilor" a 
vorbit despre român.

Transferat de la Standard, 
Marin şi-a făcut uşor loc în 
primul "11" al semifinalistei 
Champions League. Asta şi 
pentru că Frenkie de Jong a 
eliberat un loc la mijlocul 
terenului, după transferul său la 
Barcelona. Rugat să facă o 
paralelă între Marin şi olandezul 
de 22 de ani, tehnicianul echipei 
din Amsterdam a explicat că cei 
doi sunt total diferiţi, chiar dacă 
acoperă aceeaşi zonă a 
terenului.

"Joacă în aceeaşi poziţie, 
dar sunt tipologii diferite de 
jucători. Nu poţi să îi compari. 
Marin este un jucător dinamic, 
foarte înzestrat, cu o bună 
cunoaştere a jocului. Trebuie să 

se dezvolte, dar are toate 
calităţile pentru a o face", a spus 
T e n  H a g ,  c o n f o r m  
voetbalprimeur.nl.

Cifre excelente pentru 
Răzvan Marin contra lui PSV

La f inalul  Supercupei,  
o l a n d e z i i  a u  p r e z e n t a t  
statisticile meciului, iar Răzvan 
M a r i n  s e  a f l ă  p r i n t r e  

protagoniști. Acesta a fost 
primul la recuperări și intercepții 
dintre jucătorii lui Ajax, dar și al 
doilea la numărul de atingeri.

Marin a avut 78 de atingeri, 
capitol la care a fost depășit 
doar de Blind (80). Românul se 
poate lăuda și cu 9 recuperări, 
dar și cu 3 intercepții, fiind primul 
în aceste două topuri.

Bogdan Andone ”a investigat” forma slabă a lui
 Dennis Man! Ce i-a spus jucătorul

Antrenorul lui Ajax, pus să facă o paralelă între 
De Jong şi Răzvan Marin. Anunţul făcut
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