
P r e m i e r u l  
Viorica Dăncilă a 
d e c l a r a t   î n  
ș e d i n ț a  d e  
Guvern din data 
de  12 august a.c. 
că în conturile 
R o m â n i e i  a u  
intrat  încă 103,2 
milioane euro din 
Fondul European 
d e  G a r a n t a r e  
Agricolă (FEGA), 
fond din care se achită fermierilor, prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură, subvențiile agricole de tip plăți directe.

(Continuare  în  pagina  4)

E v i t a ț i  
autostopul! Acesta 
este avertismentul 
pe care polițiștii din 
t e l e o r m a n  î l  
t r a n s m i t .  
Au tos topu l  sau  
d e p l a s a r e a  c u  
maşini “de ocazie” 
i m p l i c ă  r i s c u r i  
m a j o r e  p e n t r u  
călători. Poate fi 
extrem de periculos 
să vă urcaţi într-o 

maşină necunoscută. Dacă faceţi asta vă expuneţi din start multor pericole. 
Întotdeauna alegeţi un mijloc de transport în comun pentru a vă feri de riscuri.

(Continuare  în  pagina  2)

Valoarea totală a proiectului „Dotarea Ambulatoriului 
Integrat al Spitalului Județean de Urgență Alexandria” 
este de 3.791.903,62 lei, inclusiv TVA, din care 
3.716.065,55 lei (98%), cu TVA inclus, reprezintă fonduri 

nerambursabile provenite din Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR) și de la bugetul de stat.

În ședința extraordinară a Consiliului Județean 
Teleorman din data de 12 august 2019, consilierii județeni 
au aprobat  proiectul „Dotarea Ambulatoriului Integrat al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria şi a 
cheltuielilor necesare implementării acestuia”, proiectul 

fiind  inițiat de președintele Consiliului Județean 
Teleorman, Dănuț Cristescu.

Prin acest proiect va fi asigurată dotarea a șase 
cabinete din ambulatoriul integrat al Spitalului Județean 

de Urgență cu echipamente medicale și nemedicale. E 
vorba de cabinetele : ORL, chirurgie generală, 
gastroenterologie, urologie, nefrologie, medicină internă, 
precum și dotarea secţiei de sterilizare  care deserveşte 
atât ambulatoriul, cât şi celelalte secții medicale din 
spital.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7270 lei

($) 1 USD
4.2173 lei

1 XAU 
207.4267 lei

(£) 1 GBP 
5.0921 lei

(Gramul
de aur)
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Biblioteca Județeană „Marin Preda” 

Teleorman:

Activităţi în cadrul 
Clubului de vacanţă 

în perioada 20.07-
10.08. 2019

Ambulatoriul Spitalului Județean 
de Urgență Alexandria va fi dotat cu aparatură 

medicală de ultimă generație 

Încă 103,2 milioane euro de la UE 
pentru subvențiile acordate fermierilor 

Statul îi ”umple” 
de bani pe absolvenți! 
250 lei indemnizația 

pentru șomaj

Recomandare! Evitați călătoriile cu persoane 
necunoscute! Autostopul este periculos
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(urmare  din  pagina  1)
În primul rând, riscul de a fi victima unui 

accident rutier. Conducătorul auto nu are 
pregătirea necesară pentru transportul public 
de persoane. Autoturismul/autovehiculul 
poate avea o stare tehnică neconformă, care 
să pună în pericol siguranţa pasagerilor. 
Şoferul poate fi sub influenţa băuturilor 
alcoolice sau a unor substanţe psiho-active. 
Şoferul poate să nu aibă experienţă suficientă 
în conducerea autovehiculelor. Şoferul poate 
să nu deţină permis de conducere sau acesta 
să fie suspendat pentru săvârşirea unor 
abateri rutiere. Şoferul poate fi obosit sau 
poate avea afecţiuni medicale care să îi 
afecteze capacitatea de a conduce. Şoferul  
poate avea un stil de conducere agresiv care 
să crească riscul de implicare în accidente 
rutiere. Nu ţi se oferă oferă nici o siguranţă pe 
perioada deplasării şi nu vei beneficia de 
asigurare pe durata călătoriei aşa cum prevăd 
actele normative în cazul transporturilor 
licenţiate.

Alte neplăceri asociate călătoriei cu 
mijloace de transport neautorizate. Costul 
variabil. Nu ştii cât ţi se va pretinde pentru o 
călătorie. Lipsa unui program. Nu ştii exact la 
ce oră pleci şi la ce oră vei ajunge.  O p r i r i  
dese pentru diverse motive. Nu există 

suficient spaţiu pentru bagaje. Nu ştii lângă 
cine vei călători. Încurajezi  săvârşirea unor 
abateri  de la normele legale. 

”Totuși, în cazul în care sunteţi nevoiţi să 
apelaţi la autovehicule “de ocazie” vă rugăm 
să adoptaţi următoarele măsuri preventive: 
Evitaţi sa călătoriţi singur/ă dacă aveţi sub 18 
ani. Ar fi preferabil să fiţi însoţit/ă ; Evitați să 
urcaţi singur/ă intr-o mașină “de ocazie”. Cea 
mai sigură variantă ar fi ca în mașină să fie o 
familie cu copii sau un cuplu; Nu plecați de 
acasă fără să vă anunțați familia unde mergeți, 
atunci când faceți autostopul; Dupa ce ați 
urcat în mașină, transmiteți un mesaj cu 
atributele de identificare a autovehiculului 
(număr de înmatriculare, culoarea, marca) 
unei persoane din familie sau de încredere; 
Comunicați locul de unde ați fost preluat și ora 
la care ați pornit la drum”, spun polițiștii din 
Teleorman

Dacă șoferul nu vă inspiră încredere sau vă 
simtiţi în pericol, solicitaţi respectuos un popas 
și cereţi ajutorul Poliției, la 112, sau oamenilor 
din preajma.

Întotdeauna este de preferat un mijloc de 
transport în comun care, deși nu este la fel de 
comod, este mult mai sigur.

Claudiu DUMITRACHE

De ziua Adormirii 

Maicii  Domnului, din 

luna lui Gustar, în 

localitatea Orbeasca, în 

fiecare an, din moşi-

s t r ă m o ş i ,  s e  

o r g a n i z e a z ă  

tradiţionalul bâlci anual.

D e  c â ţ i v a  a n i  

încoace, pe lângă acest 

bâ l c i ,  P r imăr i a  ş i  

C o n s i l i u l  L o c a l  

organizează şi Ziua 

Comunei Orbeasca, 

devenită deja o tradiţie 

plăcută .

Aşadar, joi, 15 august 2019, aici va fi o mare sărbătoare a 

orbestenilor: Ziua Comunei, o zi cu totul specială, ajunsă 

acum la cea de-a XV- a ediţie, o zi cu cantec, joc şi voie bună. 

După deschiderea oficială a festivităţii de la ora 17.00, 

urmată de un program artistic cu cântece şi dansuri populare, 

susţinut de elevii Şcolii Gimnaziale Orbeasca, la ora 19.00 va 

urma un spectacol extraordinar de muzică populară, intitulat 

“Hai la Orbeasca la târg!”, având ca realizator pe maestrul 

Ion Ghitulescu, un recunoscut interpret de muzică populară 

şi de petrecere.

Pe  o scenă amenajată în aer liber, din incinta târgului 

săptămânal, vor evolua nume sonore ale muzicii populare şi 

uşoare româneşti : Claudia Torop, Nicoleta Lataretu, Corina 

Dragomir, Ion Drăgan, Reli Sanda, Florin Lucian, Ion 

Ghitulescu.

La spectacol, invitat surpriză va fi şi Irina Loghin, cea 

socotită de romani “regina cântecului popular“.

Invitat la eveniment va fi şi Ansamblul Folcloric “Emilia 

Bubulac“ din Peştişani, judeţul Gorj, coordonat de coregrafii  

Adriana şi Marian Stelea.

Sunetul şi luminile, de pe tot parcursul manifestării 

cultural- artistice, vor fi asigurate de Ionel Mandia.

Programul spectacolului va fi prezentat de către Crina 

Torop.

Felicitări primarului, Gheorghe Budica, şi membrilor 

Consiliului Local care prin demersurile făcute duc tradiţia 

mai departe pentru oamenii din cele trei sate componente ale 

comunei: Orbeasca de Sus, Orbeasca de Jos şi Laceni.

Leon Armeanca 

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

Recomandare! Evitați călătoriile cu persoane 
necunoscute! Autostopul este periculos

P e  1 5  a u g u s t  s e  
sărbătorește Ziua Marinei. 
Ziua Marinei române este o 
sărbătoare civilă și militară, 
marcată de autoritățile publice 
și celelalte instituții ale statului 
p r i n  o r g a n i z a r e a  u n o r  
programe și manifestări cu 
caracter evocator, în spiritele 
tradițiilor poporului român, 
precum și prin ceremonii 
militare și religioase organizate 
d e  M i n i s t e r u l  A p ă r ă r i i  
Na ț i ona le  ș i  M in i s te ru l  
Administrației și Internelor. 
Ziua Marinei se anunță a fi 
sărbătorită la Constanța, 
Galați, Mangalia, Tulcea, 
Brăila, București și Cernavodă, 
după cum a anunțat Statul 
Major al Forțelor Navale 
Române.

De Ziua Marinei, marinarii 
militari anunță că va avea loc 
cel mai mare exercițiu naval de 
până acum. Au avut loc repetiții 
de Ziua Marinei la care au 
participat marina militară pe 
f a l e z a  C a z i n o u l u i  d i n  
Constanța. Va avea loc și o 

ceremonie religioasă.
Joi, de Ziua Marinei române 

exercițiile vor debuta la ora 
9,45 și vor dura până la 12,30 și 
pe malul Borcei. Ziua Marinei 
va începe prin oficierea 
slujbelor religioase de către 
Prea Sfinția Sa Vincențiu, 
E p i s c o p u l  S l o b o z i e i  ș i  
Călărașilor la Biserica Sfinții 
Împărați Constantin și Elena. 
Dar președintele Klaus Werner 
Iohannis este așteptat cu prima 
d o a m n ă  l a  C o n s t a n ț a ,  
p r e ș e d i n t e l e  I o h a n n i s  
participând și cu alte ocazii, 
însoțit de Carmen Iohannis la 
serbările de Ziua Marinei. Tot la 
mare sunt așteptați și primul 
ministru al României, Viorica 
D ă n c i l ă ,  p r e ș e d i n t e l e  
Partidului Social Democrat, 
precum și ceilalți președinți de 
formațiuni politice și președinții 
Senatului României și Camerei 
Deputaților.

Cum se vor privi în ochi 
c a n d i d a ț i i  l a  a l e g e r i l e  
prezidențiale din noiembrie 
anul acesta la sărbătoarea 

națională a Zilei Marinei, 
rămâne de văzut. Dacă vor 
face și declarații politice, dacă 
vor mai aminti ceva și cazul 
Caracal sau de mitingul de 
protest al diasporei și al 
românilor din 10 august, dacă 
se vor ataca unul pe altul sau 
dacă vor prezenta ceva din 
proiectele lor de prezidențiabili, 
vom vedea. Vom vedea și dacă 
o sărbătoare națională precum 
este Ziua Marinei va fi un prilej 
d e  î m p ă c a r e  s a u  d e  
reconciliere națională sau 
dimpotrivă, o zi de atacuri 
politice.

D e  s ă r b ă t o r i l e  ș i  
evenimentele derulate cu 
ocazia Zilei Marinei vor 
beneficia cel mai mult slujbașii 
bugetari, angajați la stat, care 
vor avea o zi liberă, spre 
deosebire de angajații în 
sistem privat. Dar bucuria 
lefegiilor de la stat nu este prea 
mare, fiindcă ziua liberă va 
trebui recuperată.

Ioan DUMITRESCU

Ziua Marinei

Pe 15 august, de Sărbătoarea Sfintei Maria Mare

Locuitorii din Orbeasca 
celebrează Ziua Comunei 
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Liderul PNL, Ludovic 
Orban, a declarat recent că 
"ne  facem de  râs"  cu  
nominalizarea Rovanei Plumb 
și a lui Dan Nica pentru funcția 
de comisar european, din 
partea României, întrucât cei 
doi au probleme de integritate 
și de natură profesională.

"Astfel de propuneri nu au 
ș a n s a  s a  t r e a c ă  d e  
Parlamentul European", a 
concluzionat președintele 
PNL, Ludovic Orban.

Atât Rovana Plumb, cât și 
Dan Nica au probleme de 
integritate foarte grave. Mai 
mult, cei doi au probleme 
legate de profesionalism și 
seriozitate în activitatea 
publică, în mod evident.

C e  r i s c ă m ?  C e i  
nominalizați de Guvernul PSD 
au șanse mari doar să fie 
respinși fie de președintele 
Comisiei Europene, fie de 
Parlamentul European. 

Se cunoaște faptul că 
Puterea politică a făcut zid în 
jurul Rovanei Plumb pentru a 
împiedica adoptarea cererii de 
urmărire penală în cazul 
„Belina”. 

Totodată, în ceea ce-l 
privește pe Dan Nica, se știe, 
de asemenea, faptul că s-a 
aflat în situația de cerere de 
urmărire penală în dosarul 
Microsoft. 

Așadar, cu asemenea 
nominalizări nocive, România 
r i s c ă  s ă  n u  m a i  a i b ă  

reprezentant în Comisia 
Europeană, ceea ce va cântări 
greu la volumul de investiții cu 
bani europeni, care și așa este 
s u b  a ș t e p t ă r i  ș i  s u b  
previziunile privind gradul de 
absorb ț ie  a l  fondur i l o r  
europene. 

Altfel spus, nu vom mai 
conta, iar de pierdut va avea 
doar populația României.

Cu astfel de figuri triste nu 
vom mai putea avea vreo 
așteptare de la actuala 
guvernare, care trebuie să 
iasă din scenă cât mai curând, 
pentru binele românilor și al 
țării ce este sufocată de 
datorii, din trei în trei luni.

Senator PNL Teleorman, 
Eugen Pîrvulescu.

„Fitilul” lui Dragnea, Codrin Ștefănescu, ar vrea să arunce 
partidul în aer cu mâna încarceratului, determinându-l pe 
acesta să conteste în instanță alegerile interne din PSD, după 
ce a fost lăsat fără funcția politică de secretar general. Cel 
puțin aceasta poate fi o ipoteză care ar explica și demersul de 
contestare a congresului extraordinar făcut de Dragnea, 
după ce Viorica Dăncilă s-a dispensat de supușii acestuia.

Ceea ce uită cei doi este tocmai prevederea din statutul 
partidului, potrivit căreia cei care au de ispășit o pedeapsă cu 
executare, își pierd de drept calitatea de membru al 
partidului, indiferent de funcția politică pe care o ocupau până 
la momentul condamnării.

O tentativă disperată și din fașă amortizată de instanța de 
judecată care a admis cererea PSD de înregistrare a 
modificărilor la Statutul partidului decise la Congresul din 29 
iunie și, totodată, a respins cele două cereri de intervenţie 
făcute de avocatul lui Dragnea, dintre care una viza anularea 
alegerii Vioricăi Dăncilă şi a lui Mihai Fifor la Congresul PSD, 
în funcţiile de preşedinte, respectiv de secretar general al 
PSD, iar cealaltă se referea la modul nestatutar în care a fost 
aleasă conducerea PSD Teleorman.

Practic, acest dublu demers întărește părerea că PSD e în 
degringoladă și incapabil de a mai guverna, fiind  focusat 
doar pe luptele interne pentru putere în partid, în ciuda unei 
aparente stări de acalmie.

Totodată, se poate pune fireasca întrebare dacă 
organizația PSD Teleorman mai este constituită statutar, 
după Conferința județeană în care și-a ales conducerea pe 
modelul comunist omul și locul, fără a mai exista o competiție 
internă, ceea ce și Dragnea reclamă în una dintre intervențiile 
sale.

În atare situație și într-o asemenea stare de incertitudine 
care domnește în PSD, consider, în calitatea pe care o am de 
președinte al PNL Teleorman, că e vremea ca partidele din 
opoziție să-și asume preluarea Guvernării pentru a salva țara 
dintr-un iminent dezastru. PNL, prin vocea președintelui 
Orban, a anunțat că își va asuma să guverneze după 
formarea unei majorități care să trimită acasă Guvernul 
Dăncilă.

E timpul să avem parte de normalitate prin politici 
sănătoase și constructive pentru cetățeni, nu pentru 
bunăstarea unor clici de partid.

Senator PNL Teleorman, Eugen Pîrvulescu

14.510 alegători români s-au înregistrat online pe portalul 
www.votstrainatate.ro, până luni, ora 14.00, cu 4.400 mai 
mulţi faţă de vineri, informează Autoritatea Electorală 
Permanentă (AEP) prin intermediul unui comunicat de presă.

În această perioadă s-a înregistrat o creştere mai mare a 
accesărilor votului prin corespondenţă şi reiterează 
avantajele pe care le prezintă acesta: posibilitatea de a vota 
de acasă printr-o procedură simplă şi sigură; evitarea 
aglomeraţiei de la secţiile de votare; evitarea costurilor 
deplasării la secţia de votare.

"AEP recomandă cetăţenilor cu drept de vot din 
străinătate să opteze pentru votul prin corespondenţă, a cărui 
procedură este simplă, sigură şi eficientă şi care reprezintă o 
modalitate modernă de vot anticipat la distanţă", se 
precizează într-un comunicat de presă.

Data limită până la care se fac înregistrările pentru votul 
prin corespondență este 11 septembrie.

Organizația PSD Teleorman, 
nestatutară!?

Câți alegători
 români s-au înregistrat online 

pentru a vota la alegerile 
prezidențiale

Președintele PSD Viorica Dancila a vorbit la 
ieșirea de la ședința Comitetului Executiv al 
partidului care a avut loc luni și a durat 4 ore.

"Guvernarea PSD-ALDE este importanta si 
mai avem multe proiecte de facut, de 
implementat pentru romani, care sa asigure 
stabilitatea Romaniei.

Un alt punct discutat a fost referitor la 
rectificarea bugetara. Eugen Teodorovici a 
vorbit cu colegii sai despre principalele puncte 
si a raspuns intrebarilor acestora.

Marea parte a sedintei a fost dedicata 
alegerilor prezidentiale, despre cum vom 
organiza PSD ca sa castigam alegerile, despre 
evenimentele din fiecare judet si despre 
programul de deplasari al conducerii PSD, 
astfel ca pana la inceputul campaniei sa 
ajungem in fiecare judet. Discutarea cu 
cetatenii este o prioritate pentru noi", a explicat 
Viorica Dancila.

Referitor la un ultimatum dat de Tăriceanu, 
Viorica Dăncilă a replicat: "PSD nu accepta 

ultimatumuri. Eu cred ca discutiile in cadrul unei 
aliante sunt discutii aplicate, un dialog 
constructiv. Nu putem vorbi de ultimatumuri. 
Am discutat despre restructurare, despre 
remaniere. Nu avem in vedere o restructurare 
in viitorul apropiat, dar ne gandim la o 
remaniere a ministilor care nu au performat si la 
ajustarea programului de guvernare, astfel 
incat sa corespunda cerintelor populatiei".

"Am abordat si subiectul Pro Romania, 
majoritatea colegilor a decis ca nu este 
oportuna cooptarea Pro Romania la guvernare. 
Am avut o discutie cu Victor Ponta, s-au 
abordat notiuni generale, nimic punctual, 
pentru ca nu ma puteam angaja la ceva, pana 
nu vedeam ce spune restul", a mai declarat 
premierul.

Apoi, întrebată fiind dacă s-a gândit să se 
retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale, 
premierul României a replicat: "Nu m-am gandit 
sa ma retrag din cursa pentru prezidentiale. Nu 
am luat in calcul acest lucru".

Dacă ALDE iese de la 
guvernare, soarta guvernului 
Dăncilă atârnă de un fir de aţă. 
Adică de Uniunea Maghiarilor 
din România. Fără sprijinul 
UDMR în Parlament, cabinetul 
nu poate supravieţui, potrivit 
digi24.ro. Interesant este însă 
că și opoziţia, dacă vrea să 
schimbe majoritatea, are 
nevoie tot de maghiari. 

În acest moment, raportul 
de forțe din Parlament arată că 
PSD are cele mai multe voturi 
(208), chiar și singur se 
distanțează de celelalte forțe 
politice. Sunt multe voturi, 
totuși nu suficiente ca să atingă 
majoritatea, care este de 233 
de voturi.

R e s t u l  p a r t i d e l o r  
parlamentare au voturi care ar 
putea să încline balanța într-un 
sens sau altul, dar în niciun caz 
nu au suficiente mandate ca să 
c o n s t r u i a s c ă  o  n o u ă  
majoritate.

Rapor tu l  de  fo r țe  în  
Parlament: PSD – 208, PNL – 
94, USR – 40, Pro România – 
23, UDMR – 30, ALDE – 31, 
Minorități – 17, PMP – 12, 
Neafiliați – 10; Majoritatea = 
233 de parlamentari.

Dacă ALDE iese de la 
guvernare și PSD rămâne în 
minoritate, are nevoie de 
UDMR și eventual de minorități 
- dar nu neapărat - sau de 
minorități și de o parte dintre 
parlamentarii UDMR pentru a 
putea avea majoritatea de 233 
de voturi (și chiar și ceva voturi 
în plus, ca să se simtă 
confortabil), potrivit digi24.ro.

În cazul în care guvernul 
Dăncilă pică, iar opoziția 
( P N L + U S R +  P r o  
România+ALDE+PMP) ar 
reuși să se coaguleze, ar 
a j u n g e  l a  2 1 0  v o t u r i .  
Insuficiente pentru majoritate. 
Și atunci, calculele hârtiei arată 
că fără UDMR și fără minorități 
nu ar putea să aibă o 
majoritate. Însă cu aceste două 
partide ar ajunge la 257 de 
voturi, un scor confortabil. Nu 
este așa ușor, însă, să se 
ajungă la această variantă. 

Dacă ALDE iese de la 
guvernare, Viorica Dăncilă vine 
cu propunerea de restructurare 
a Guvernului și trebuie să 
primească un vot în Parlament. 
Dacă pică propunerea, nu se 
întâmplă nimic: Guvernul 
rămâne în picioare, revine la 

vechea formulă și Viorica 
Dăncilă numește interimari pe 
posturile ALDE pentru 45 de 
zile.

Vine apoi cu o nouă 
propunere de restructurare în 
Parlament, dacă și aceasta 
pică, mai prelungește cu 45 de 
zile interimatul: numește pur și 
simplu alți interimari, pentru că 
interimatul expiră după 45 de 
zile.

Ce trebuie să se întâmple 
cu adevărat pentru ca să pice 
guvernul Dăncilă este ca 
opoziția să depună moțiune de 
cenzură. Aici vom avea, însă, 
mari semne de întrebare dacă 
moțiunea trece. Președintele 
ar urma să cheme partidele la 
consultări și să nominalizeze 
un premier care să aibă 
a s i g u r a t ă  m a j o r i t a t e  
p a r l a m e n t a r ă  p e n t r u  
învestitură. Președintele a 
promis că nu va mai pune un 
guvern care să nu aplice 
p r o g r a m u l  s ă u  p e n t r u  
România. Așadar, ce să facă 
opoziția, în condițiile în care nu 
poate să strângă o nouă 
majoritate? Adică poate, pur 
teoretic, dar numai cu ajutorul 
UDMR+minorități.

Dăncilă: "Nu este oportună cooptarea Pro România"

Ce se întâmplă dacă ALDE iese 
de la guvernare? 

Nominalizările guvernului PSD pentru funcția 
de comisar european, o rușine!



(urmare  din  pagina  1)
Dotarea va fi completă, 

modernă şi cu un grad înalt de 
performanţă, astfel încât 
activitatea medicală să se 
poată desfăşura în condiţii 
optime, conform cerințelor 
legale din domeniu. 

Obiect ivul  general  al  
proiectului  î l  reprezintă 
c reş terea acces ib i l i tă ţ i i  
serviciilor de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru cetăţenii 
judeţului Teleorman, prin 
dezvoltarea capacităţii de 
diagnostic şi tratament în 
c a d r u l  c a b i n e t e l o r  
Ambulatoriului Integrat al 
Sp i ta lu lu i  Jude ţean  de  
Urgenţă Alexandria.

“ E c h i p a m e n t e l e  n o i ,  
achiziţionate în vederea dotării 
ambulatoriului integrat al 

spitalului, vor asigura servicii 
med ica le  l a  s tanda rde  
europene, vor conduce la 
r e d u c e r e a  t i m p u l u i  d e  
diagnosticare şi tratament, 
contribuind la reducerea 
n u m ă r u l u i  d e  p a c i e n ț i  
redirecționați către alte centre 
medicale, precum și la 
reducerea numărului de 
i n t e r n ă r i .  D o t a r e a  
ambulatoriului integrat cu 
e c h i p a m e n t e  n o i ,  
performante, va avea un 
i m p a c t  p o z i t i v  a s u p r a  
populației întregului județ, 
datorită faptului că Spitalul 
J u d e ț e a n  d e  U r g e n ț ă  
Alexandria va putea să ofere 
s e r v i c i i  m e d i c a l e  d e  
specialitate de cea mai bună 
calitate”, se spune  în 
expunerea de motive care a 

condus la inițierea acestui 
proiect. În final, se asigură 
creșterea ponderii cazurilor 
rezolvate în ambulatoriul de 
specialitate şi reducerea 
n u m ă r u l u i  d e  z i l e  d e  
spitalizare.

V a l o a r e a  t o t a l ă  a  
p r o i e c t u l u i  „ D o t a r e a  
Ambulatoriului Integrat al 
Sp i ta lu lu i  Jude țean  de  
Urgență Alexandria” este de 
3.791.903,62 lei(inclusiv TVA), 
din care 3.716.065,55 lei 
(98%) inclusiv TVA reprezintă 
fondur i  ne rambursab i le  
(FEDR și bugetul de stat), iar 
75.838,07 lei (2%) inclusiv 
TVA reprezintă cofinanțarea 
proiectului  (d in bugetul  
C o n s i l i u l  J u d e ț e a n  
Teleorman). 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

250 de lei este idemnizația de șomaj pe care o primște un 
absolvent din promoția 2019. Aceștia pot solicita 
indemnizaţie de şomaj dacă sunt înregistraţi în evidenţele 
A.J.O.F.M. Teleorman într-o perioadă de 60 de zile de la 
absolvire şi dacă nu au reuşit să se încadreze în muncă, nu 
au fost admişi sau nu urmează cursurile unei forme de 
învăţământ, organizate şi/sau acreditate, după caz, în 
condiţiile legii sau nu realizează venituri sau realizează din 
activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât 
valoarea indicatorului social de referinţă, respectiv 500 lei.

Indemnizaţia de şomaj este în cuantum de 250 de lei şi se 
acordă pe o perioadă de şase luni.

Termenul de 60 de zile se calculează fie începând cu data 
absolvirii studiilor, dacă această dată este menţionată în mod 
expres pe actul/documentul de absolvire eliberat de instituţia 
de învăţământ; fie începând cu data de 1 a lunii următoare 
celei înscrise în actul/documentul de absolvire,dacă în 
cuprinsul acestora nu se specifică, în mod expres, o anumită 
dată de absolvire.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii/susținerea 
examenului de licență pentru înregistrare la A.J.O.F.M. 
Teleorman pentru a beneficia de indemnizaţie de şomaj este 
termen de decădere din drepturi.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea 
unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în 
vederea obținerii facilităților financiare (primă de insertie, 
primă de relocare și prime de mobilitate) acordate potrivit 
Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și 
stimularea ocupării forței de muncă.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în 
evidenţele agențiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea 
unui loc de muncă, sunt: BI / CI – original şi copie; Certificate 
de naştere, căsătorie în original şi copie; Act de studii sau 
adeverinţă – original şi copie (în cazul absolvenţilor de liceu – 
certificate de absolvire, specificată data absolvirii); 
Adeverinţă medicală – cu menţiunea “Apt pentru muncă” sau 
cu eventuale restricţii medicale; Acte eliberate de organele 
financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează 
venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii 
venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de 
referinţă în vigoare; Dosar plic.

Claudiu DUMITRACHE

Ambulatoriul Spitalului Județean 
de Urgență Alexandria va fi dotat cu aparatură 

medicală de ultimă generație 

Încă 103,2 milioane euro de la UE 
pentru subvențiile acordate fermierilor 

(urmare  din  pagina  1)
Conform premierului  Dăncilă, ”de la 

preluarea  guvernării  în conturile fermierilor 
români au intrat 8,78 miliarde euro din fonduri 
europene. Numai în acest an, au venit de la 
Comisia Europeană 2,53 de miliarde de euro 
pentru fermieri și dezvoltarea satului 
românesc. Acestor sume se adaugă peste 1,4 
miliarde euro plătiți ca subvenții din bugetul 
național”.  

În contextul plăților făcute către fermieri , 
premierul Viorica Dăncilă a vorbit și despre 
sumele  achitate legumicultorilor care s-au 
înscris în Programul pentru producția de  

Tomate. ”Continuăm sprij inul acordat 
fermierilor și agricultorilor pentru a asigura 
prezența pe piață a produselor autohtone. 
Ministrul Agriculturii, Petre Daea, m-a informat 
că a fost plătită ultima tranșă, de peste 200 de 
milioane de lei către legumicultorii înscriși în 
ciclul I al Programului de sprijin pentru tomate. 
Este un program extrem de apreciat. În prima 
etapă din acest an s-au înscris aproape 20.000 
de legumicultori, iar aproximativ jumătate dintre 
ei au obținut producție suplimentară și încă 
livrează pe piață”. 

George ZAVERA

Expoziția de etnografie a 
M u z e u l u i  J u d e ț e a n  
Teleorman este o expoziție 
permanentă, care pune în 
evidență bogata colecție de 
etnografie a muzeului.

Realizată în colaborare cu 
Muzeul Satului București, 
expoziția prezintă gospodăria 
țărănească teleormăneană și 
modul de viață al țăranului 
teleormănean din prima 
jumătate a secolului al XX-lea.

Casa țărănească, alcătuită 
din prispă, tindă și camera de 
locuit, este construită după 
modelul caselor din comuna 
Siliștea Gumești.

Expoziția prezintă și portul 
teleormănean tradițional, 
urmărind evoluția lui de-a 
lungul timpului. Aici putem 
vedea costumul de muncă, 
simplu ornamentat, cât și 
costumul de sărbătoare, 
bogat în ornamente. Ambele 
ref lectă întreg spectrul  
imag ina ț i e i  c rea to ru lu i  
popular.

Sunt redate și ocupațiile 
bărbătești și femeiești.

Iarna, femeile lucrau până 
târziu în noapte, producând în 
propriile gospodării toate 
elementele vestimentare ale 

familiei, precum și țesăturile 
existente în locuințe. Tot lor le 
revenea rolul de a umple lada 
de zestre a fetelor.

Unel te le cu care se 
realizau textilele de port și 
decorative sunt prezentate cu 
generozitate, la fel cum este 
prezentată îndeletnicirea de 

agricultor a bărbatului, printr-o 
mulțime de unelte.

Ocupațiile de bază ale 
oamenilor de pe aceste 
meleaguri au fost cultivarea 
pământului și creșterea 
animalelor, ele asigurând 
nevoile necesare traiului 

( n e v o i  a l i m e n t a r e  ș i  
vestimentare).

Acestea s-au dezvoltat 
datorită harniciei oamenilor 
acestor locuri, dar și datorită 
unei trăsături de caracter de 
nezdruncinat: STATORNICIA.

I-a fost dat țăranului 
teleormănean să privească cu 

drag plaiurile străbune, să le 
muncească și să nu le 
părăsească nicicând. Și nu i-a 
fost ușor. Când a fost nevoit, 
le-a apărat. Apoi a mers mai 
departe, cu truda, cu cântecul, 
cu grija pentru pământ. 

Cornelia RĂDULESCU

Repere teleormănene:

Expoziția de etnografie a Muzeului Județean

Cei peste 211.000 de angajaţi din sectorul „administraţie 
publică şi apărare” au ajuns la un salariu mediu net de 4.961 
de lei net în luna iunie, peste salariul mediu net la nivel 
naţional, care a fost 3.142 de lei, relatează Ziarul Financiar, 
citat de Mediafax.

Cei peste 211.000 de angajaţi din sectorul ”administraţie 
publică şi apărare” au ajuns la un salariu mediu net de 4.961 
de lei net în luna iunie a acestui an, în creştere cu 18% faţă de 
perioada similară din 2018, arată datele Institutului Naţional 
de Statistică.

Spre comparaţie, salariul mediu net la nivel naţional a fost 
3.142 de lei net în iunie 2019 (+15% faţă de perioada similară 
din 2018), ceea ce înseamnă că un funcţionar public câştigă, 
în medie, cu 58% mai mult decât angajaţii din restul 
economiei.

Angajaţii din administraţia publică şi din apărare sunt cel 
mai bine plătiţi bugetari şi au acest statut de ani buni, chiar 
dacă în ultimii ani creşterile salariale mai accelerate au fost 
pentru profesori şi pentru angajaţii din sectorul medical.

Astfel, angajaţii din sănătate şi asistenţă socială au ajuns 
la un salariu mediu de 3.859 de lei net în iunie 2019 (în 
creştere cu 10% faţă de iunie 2018 şi cu 23% peste nivelul 
salariului mediu pe economie), iar în educaţie salariul mediu a 
ajuns la 3.657 de lei net în iunie 2019 (+30% faţă de iunie 
2018 şi cu 16% peste nivelul salariului mediu pe economie).

Creşterile salariale de la stat au generat şi o migraţie a 
angajaţilor din privat către sectorul bugetar.

Salariile celor 1,2 milioane de angajaţi bugetari au generat 
cheltuieli de 22 mld. euro în 2018, adică 11% din PIB (calculat 
după standarde europene), potrivit datelor AMECO, baza de 
date macroeconomice a Comisiei Europene. Spre 
comparaţie, în 2014, salariile bugetarilor au reprezentat 7,9% 
din PIB, iar în 2015 au însemnat 7,8% din PIB, mai arată 
statisticile.

Statul îi ”umple” 
de bani pe absolvenți! 250 lei 

indemnizația pentru șomaj

Analiză: Un funcţionar public 
câştigă, în medie, cu 58% mai 

mult decât angajaţii din 
restul economiei
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Bibl ioteca Județeană „Marin Preda” 
Teleorman, instituție aflată sub autoritatea 
Consiliului Județean Teleorman,  organizează în 
perioada 24 iunie- 8 septembrie 2019 cea de-a 
doua ediţie a Clubului de vacanţă, care propune 
activități menite să contureze momente de neuitat 
pentru elevii aflați în vacanță, dar și pentru ceilalți 
utilizatori ai bibliotecii.

În cadrul Clubului de vacanță, în perioada 
20.07-10.08 s-au desfăşurat următoarele 
activităţi:

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

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

- Ateliere de dezvoltare personală: ”Gând”, 
”Emoţie” şi ”Faptă”;

- Concurs de cultură generală;

- Atelier de creaţie- desen;
- Sesiune de lectură;
- Expoziţia-concurs de artă vizuală Culorile 

Câmpiei în cadrul Concursului Național TRADIȚII 
POPULARE ROMÂNEȘTI, organizat de Palatul 
Copiilor din Alexandria, în parteneriat cu Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Teleorman. 
Lucrările  au fost realizate în cadrul celei de-a X-a 
ediţie a Taberei Naţionale de Creaţie Culorile 
Câmpiei, la Centrul de agrement  Dunărica de la 
Zimnicea;

- Personalități teleormănene: o documentare 
colectivă prima activitate a proiectului „EU- a 
dream come trUE” din cadrul concursului 
„Euroscola”, ediția a XII-a (2019-2020), cu tema 
„Educația schimbă vieți”. Activitatea s-a 
desfăşurat în parteneriat cu Liceul Teoretic 
„Alexandru Ghica” Alexandria, reprezentat de 
profesorii Marin Gabriela și Vasilescu Florina.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat tăierea a peste 1 
miliard de lei de la Educație la prima rectificare bugetară 
de anul acesta. Șefa guvernului a pus rectificarea 
negativă pe seama execuției bugetare slabe din prima 
jumătate a anului și a declarat că ”dacă întârzierile vor fi 
recuperate, vom reveni cu fonduri la a doua rectificare”.

Iată declarația Vioricăi Dăncilă:
”Educația va beneficia în continuare de fonduri mai 

mari cu 42,4% față de anul 2018, iar dacă întârzierile din 
primul semestru vor fi recuperate vom reveni cu sume 
suplimentare la a doua rectificare.

Vom continua programele începute în Educație, 
inclusiv cel privind rechizitele școlare pentru copiii din 
familiile cu venituri reduse.

Reducerea cu aproximativ 1 miliard de lei la bugetul 
Ministerului Educației se referă în principal la programul 
”Merg la școală” care, din păcate, nu a fost pregătit pentru 
a putea fi finanțat și implementat până la sfârșitul acestui 
an.

De asemenea, sunt analizate cheltuielile de personal 
care au fost supraestimate inițial. Fondurile prevăzute 
după rectificare asigură plata salariilor până la sfârșitul 
anului, a titlurilor executorii și aplicarea legii numărul 
85/2016.”

Deși premierul Dăncilă a anunțat că programul „Merg 
la școală” nu a fost pregătit pentru a putea fi finanțat și 
implementat până la finalul acestui an, de fapt Guvernul 
nu i-a acordat nicio șansă. Edupedu.ro a scris că 
programul de vouchete de 250 de lei pentru rechizite, 
pentru fiecare elev, fusese pus în dezbatere, dar retras 
după doar două zile, fără nicio explicație. Potrivit surselor 
noastre, proiectul ar fi fost retras la cererea ministerului 
Finanțelor, din lipsă de fonduri. Programul fusese promis 
pentru anul școlar 2019-2020 de Guvern încă din 
februarie, de la aprobarea bugetului în Parlament.

Reamintim că alocarea fondurilor suplimentare pentru 
Educație, decisă încă din februarie acest an, a fost 
promovată politic de PSD și de Guvern prin toate 
comunicatele și prin toate vocile partidului. Față de 
bugetul inițial, de 30,9 miliarde lei, din care salariile 
reprezentau 20,6 miliarde lei, rectificarea reprezintă 
3,33%.

Rectificarea vine cu doar o lună înaintea începutului 
de an școlar: Deocamdată Educația nu are ministru și nu 
va avea ghiozdan cu rechizite, tabletă sau clasă nouă, 
potrivit unei analize Edupedu.ro.

Cele două echipe ale 
României, participante la a XIII-
a  e d i ţ i e  a  O l i m p i a d e i  
Internaţionale de Astronomie şi 
Astrofizică (Keszthely/Ungaria, 
2-10 august), au câştigat zece 
premii, dintre care două medalii 
de aur, patru medalii de argint şi 
patru medalii de 
b r o n z , a n u n ţ ă  
Ministerul Educaţiei 
Naţionale.

Medalia de aur 
şi locul I absolut la 
proba de Planetariu 
au fost obţinute de 
D a v i d - C o r n e l i u  
Turturean (clasa a 
X - a / C o l e g i u l  
Naţional „Ştefan cel 
M a r e ”  d i n  
S u c e a v a ) .  D e  
a s e m e n e a ,  c u  
medalie de aur a fost distins şi 
Robert-Gabriel Păşcălău (clasa 
a XI-a/Colegiul Naţional „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa). 
Ambii elevi au făcut parte din 
echipa A.

Medaliile de argint au revenit 
elevilor Paul-Florin Rebenciuc 

(clasa a XI-a/Colegiul Naţional 
„Ştefan cel Mare” din Suceava), 
George-Cristian Ardeleanu 
(clasa a IX-a/Liceul Teoretic 
Internaţional de Informatică din 
Bucureşti) - echipa A, respectiv 
Constantin-Daniel Nicolae 
(clasa a XI-a/Liceul Teoretic 

„Ovidius” din Constanţa) şi 
Theodor Iosif (clasa a XI-
a/Liceul Teoretic Internaţional 
de Informatică din Bucureşti) - 
echipa B.

Vlad Roşca (clasa a XII-
a/Liceul Teoretic Internaţional 
de Informatică din Bucureşti) - 

echipa A, alături de Daria 
Teodora Hărăbor (clasa a X-
a/Colegiul Naţional „Vasile 
Alecsandri” din Galaţi), Flavia-
Cristiana Pascal (clasa a X-
a/Colegiul Naţional „Petru 
Rareş” din Piatra Neamţ) şi 
Mihai Vasile (clasa a XI-a/Liceul 

T e o r e t i c  
Internaţional de 
In format ică d in  
Bucureşti - echipa 
B, şi-au adjudecat 
medaliile de bronz.

E c h i p e l e  
României au fost 
c o o r d o n a t e  ş i  
însoţite de lector 
u n i v e r s i t a r  d r .  
Cristian Pîrghie 
( U n i v e r s i t a t e a  
„Ştefan cel Mare” 
din Suceava), prof. 

Vic to r  Păunescu (L iceu l  
Tehnologic Dacia din Bucureşti) 
şi prof. dr. Petru Crăciun 
(inspector de specialitate - 
Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Suceava).

Competiţia a reunit peste 200 
de concurenţi din 44 de ţări.

Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman:

Activităţi în cadrul Clubului de vacanţă în 
perioada 20.07-10.08. 2019

Cu un conţinut de 90% apă, 
albumine, fibre alimentare, 
potasiu, fier, vitaminele A, B, C, 
magneziu, fosfor, calciu din 
belşug şi potasiu, pepenele 
galben este unul dintre cele 
mai  bune ant iox idante,  
îmbunătă ţeş te  s is temu l  
imunitar şi reduce riscul 
atacului cardiac, are acţiune 
reglatoare asupra apetitului, 
precum şi efecte vitalizante 
puternice.

Pepene le  ga lben  se  
consumă în general în stare 
naturală, dar este la fel de 
savuros şi sub formă de salate, 
îngheţată sau dulceaţă.

Iată ce minunăţii poate face 
pepenele galben atunci când 
este consumat cât mai des. 

Combate stresul
Afecţiunile prezentate mai 

sus nu sunt singurele care pot 
fi îndepărtate graţie pepenelui 
galben. Specialiştii susţin că 
un consum regulat al acestui 
fruct combate cu succes 
stresul zilnic. Cercetătorii de la 
Institutul Naţional Francez 
pentru Cercetări Agricole 
sus ţ i n  că  an t i ox i dan ţ i i  
enzimatici, SOD, conţinuţi de 
pepenele galben scad nivelul 
proteinelor de stres care se 
acumulează în intestine.

Curăţă tubul digestiv
În caz de constipaţie se 

mănâncă dimineaţa,  pe 
stomacul gol, unul, două 
kilograme de pepene galben. 
Două felii consumate înainte 
de masă reglează apetitul, 
pepenele galben având 
calitatea de a potoli senzaţia 
d e  f o a m e  p u t e r n i c ă .   

Specialiştii recomandă ca, în 
cazul alergiilor, dermatozelor 
in fecţ ioase,  însoţ i te  de 
usturime şi de mâncărimi, să 
se ţină o cură de pepene 
galben de 10-12 zile, timp în 
c a r e  s u n t  s c o a s e  d i n  
alimentaţie carnea, grăsimile 
şi alimentele conservate.

Protejează vederea
O felie potrivită de pepene 

galben are numai 56 de calorii, 
dar îţi asigură 103,2% din 
necesarul de vitamina A. Atât, 
vitamina A cât şi beta-
carotenul sunt importanţi 
nutrienţi pentru vedere. Astfel, 
potrivit studiilor, femeile care 
au o dietă bogată în vitamina A 
prezintă un risc redus de a 
dezvolta cataractă. Studiile 
arată că riscul poate fi redus cu 
39% până la 50%.

Guvernul taie un miliard 
de lei de la Educație

Zece premii pentru echipele României la 
Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică

Beneficiile uimitoare ale pepenelui galben
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An de an, în ziua de 15 august, devenită zi liberă la noi în 
ţara, credincioşii ortodocşi, cât şi cei romano-catolici 
sărbătoresc marele praznic al Adormirii Maicii Domnului.

În lumea satului românesc, sărbătoarea este numită şi 
“Sfânta Maria Mare“, “Uspenia” sau “Paştele Verii“, cum îi spun 
unii teologi.

Ea este cunoscută în Apus sub numele de “Înălţarea cu 
trupul la cer a Maicii Domnului“.

Este sărbătoarea în amintirea zilei în care Fecioara Maria şi-
a dat obştescul sfârşit, descris de Sfinţii Părinţi că o adormire, ca 
un somn profund, de unde vine şi denumirea sărbătorii de 
Adormirea Maicii Domnului.

Despre Adormirea Sfintei Fecioare nu se ştie cu exactitate 
nici anul, nici ziua, informaţii având numai în Tradiţia Bisericii.

Aceasta este tratată în scrierile a patru Părinţi orientali: 
Patr iarhul  Modest  a l  Ierusal imului ,  Gherman al  
Constantinopolului, Andrei Criteanul şi Sfântul Ioan Damaschin.

Se spune că în scrierile lor Maica Domnului a fost înştiinţată 
de Arhanghelul Gavriil de mutarea ei de pe acest pământ.

Tradiţia menţionează că Apostolii Fiului Său, aflaţi în acel 
moment în diferite zone ale lumii, la propovăduirea învăţăturii 
Mântuitorului Hristos, au fost aduşi, într-o clipită, că pe norii 
cerului, în frumoasa grădina Ghetsimani, pentru a fi prezenţi la 
acest eveniment.

Prin pronia divină, Apostolul Toma nu a fost prezent la 
această înmormântare, sosind trei zile mai târziu.

Întristat, i-a rugat pe ceilalţi Sfinţi Apostoli să deschidă 
mormântul, spre a săruta şi el mâinile Născătoarei de 
Dumnezeu, dar intrând acolo mormântul era gol. Doar giulgiul 
rămăsese mângâierea Apostolilor şi tuturor credincioşilor.

Înmormântarea ei a fost cu totul deosebită. Duşmanii 
credinţei au căutat chiar să răstoarne sicriul cu trupul Pururea 
Fecioarei, dar mâinile unui iudeu ce-a atins sicriul au fost lipite 
de el şi nu se mai puteau desface.

La tânguirea lui, Sfântul Petru s-a rugat şi s-au dezlipit, iar 
acest iudeu păgân, după această minune petrecută, a crezut în 
Dumnezeu.

Din cuvântările Părinţilor Bisericii reiese că, după adormirea 
sa, Sfânta Maică a fost înviată de Fiul Său şi luată cu trupul în 
Împărăţia Cerurilor.

Maica Domnului nu s-a arătat Sfinţilor Apostoli că înviată, 
cum a făcut Domnul Iisus, ci şi-a acoperit taina mutării la cer cu 
aceeaşi smerenie care îi învăluie toată viaţa şi lucrarea sa.

Mormântul Fecioarei Maria a fost identificat în Ierusalim, 
chiar dacă se crede că Maica lui Iisus ar fi murit la Efes, locul 
unde a trăit o vreme după Înălţarea lui Hristos.

Mormântul Maicii este întotdeauna plin de flori şi candele 
aprinse, luminând calea credincioşilor care se îndreaptă spre 
rugăciune, către Ghetsimani sau spre Muntele Măslinilor din 
Tara Sfântă.

După tradiţia ortodoxă, Fecioara Maria este “chipul Bisericii“, 
“centrul vieţii Bisericeşti” şi “purtătoarea Bisericii“, ca trup tainic 
al lui Hristos, Fiul său.

Grabnică ajutătoare, Fecioara Maria ascultă rugăciunile 
celor care îi cer ajutorul în special în momente de cumpănă.

Astăzi, mamele se apleacă în faţa icoanei Măicuţei 
Domnului, rugându-se pentru copiii lor, tinerele fete se roagă 
pentru grăbirea căsătoriei, iar cei păgubiţi pentru prinderea 
hoţilor.

Ea este modelul desăvârşit de trăire creştină, curata, sfânta 
şi plină de roadele Duhului Sfânt.

Noi creştinii, aducându-i jertfă rugilor şi a inimilor noastre, să-
I murmurăm, cu glas dulce de acatist: “Bucură-te cea plină de 
dar, care, intru adormirea ta, nu ne laşi pe noi“.

Leon Armeanca

Doua blonde stau de vorba:

- Ieri am fost si mi-am facut testul de sarcina.

Cealalta blonda curioasa o intreaba:

- Au fost grele intrebarile?

Pastila de râs

I n  m o d  n o r m a l ,  p e  
acoperisuri, mai ales in zonele 
urbane foarte populate, se 
construiesc gradini, locuri de 
joaca sau se amenajeaza 
piscine. Se intampla asta in 
America de Nord, Asia sau 
Europa.

In Jakarta, Indonezia, 
adevarate suburbii sunt 
construite pe acoperisuri. Este 
cazul unui mall, Thamrin City 
Mall, pe acoperisul caruia nu 
sunt numai case (78 la numar, 
fiecare cu cate doua etaje), ci 
si strazi, un teren de tenis si 
cate si mai cate, conform 
Amusing Planet.

Acolo fac oamenii jogging 
si isi plimba cainii, opriti doar 
de un gard mare din metal, 
care le aminteste ca sunt, 
totusi, la inaltime.

N u  n u m a i  c a  n u  i i  
deranjeaza sa traiasca asa, 
dar oamenii spun ca se simt 
mai in siguranta traind la 
inaltime.

In plus, e central, fara a fi 

periculos, spun locatarii. Apoi, 
nu e niciun pericol de 
inundatii, cum e in restul 
orasului. Acesta e si motivul 
pentru care multi oameni s-au 
mutat aici.

Nu e singurul loc in care se 
poate locui astfel. Si pe Mall of 
Indonezia s-au construit case, 
iar preturile sunt cuprinse intre 
200.000 - 350.000 de dolari.

Jakarta este unul dintre 
orasele cele mai populate din 

lume, cu peste 10 milioane de 
locuitori. Nu doar ca periodic 
urbea e inundata, dar se si 
scufunda. Are la fel de multi 
locuitori precum Tokio pe 
kilometrul patrat: 14.000. 

N u m a i  c a  a i c i  n u  s e  
construieste pe verticala, 
pentru ca oamenii prefera 
casele de un nivel sau doua, 
ceea ce inseamna ca deja nu 
mai e teren pentru noi 
constructii.

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

Megafauna este compusă din acele 
animale a căror masă depăşeşte 30-40 de 
kilograme.

Râurile şi lacurile de pe Pământ ocupă un 
procent din suprafaţa planetei, dar conform 
oamenilor de ştiinţă, acestea găzduiesc o 
treime din populaţia de vertebrate a lumii. 
Aceeaşi oameni de ştiinţă explică într-un studiu 
recent faptul 
că, în perioada 
1 9 7 0 - 2 0 1 2 ,  
8 8 %  d i n  
m e g a f a u n a  
a c v a t i c ă  a  
p l a n e t e i  a  
d i s p ă r u t ,  
n o t e a z ă  
Phys.com

S t u d i u l  
coordonat de 
c ă t r e  
cercetătorii de 
la  Ins t i tu tu l  
Leibniz pentru 
Ecologia Apelor şi Pescuitul Continental şi care 
a implicat cercetători din întreaga lume a ajuns 
la concluzia că megafauna acvatică, formată 
din animalele mai mari de 30-40 de kilograme, 
este într-un real pericol. Comparativ,  
magafauna acvatică a pierdut dublu din 
populaţie în comparaţie cu megafauna terestră 
sau oceanică. În aceste condiţii, speciile mari 
de peşte sunt cele mai afectate.

Megafauna acvatică include specii precum 

cele de peşti gigant, delfini de râu,  castori, 
ţestoase uriaşe, crocodili etc. Datele din studiul 
acesta au fost colectate din 126 de specii la 
nivel global, precum şi evoluţiile istorice a 44 de 
specii din Europa şi America de Nord.

„Rezultatele sunt alarmante şi confirmă 
cele mai negre temeri ale cercetătorilor 
implicaţi în protejarea biodiversităţii apelor 

continentale”, 
explică Sonja 
J ä h n i g ,  
cercetătoarea 
pr incipală a 
studiului.

Oamenii de 
ş t i i n ţ ă  a u  
identificat două 
mari cauze ale 
acestui declin 
vertiginos al 
megafaunei ,  
a m b e l e  
a t r i b u i t e  
o m u l u i :  

exploatarea extensivă şi intensivă, precum şi 
modificarea condiţiilor de mediu. Astfel, 
animalele mari din râuri şi lacuri sunt vânate 
pentru carnea, piele, blănurile sau ouăle lor, 
ceea ce cauzează probleme în stabilizarea 
populaţiei. De asemenea, schimbarea 
condiţiilor de mediu, prin poluarea, dar şi prin 
construirea de baraje care opresc curgerea 
naturală a râurilor, a limitat seminficativ 
arealele de viaţă ale acestor specii.

Case pe acoperișuri, găselniță din 
unul dintre cele mai populate orașe din lume

Cercetătorii au observat o scădere cu 88% 
a megafaunei acvatice în ultimii peste 40 de ani

O mare sărbătoare în viaţa Bisericii creştine 

Ziua Adormirii Maicii 
Domnului 



1530: S-a născut Giovanni Battista Benedetti, 
matematician, fizician și filozof italian (d. 1590).

1758: S-a născut Carle 
Vernet, pictor francez (d. 
1835).

1842: S-a născut Jean 
G a s t o n  D a r b o u x ,  
matematician francez (d. 
1917).

1891: S-a născut Mihail 
Jora, compozitor român (d. 
1971).

1941: A murit Paul Sabatier, 
chimist francez, laureat al 
Premiului Nobel în 1912 (n. 
1854).

1958: A murit Frédéric Joliot-Curie, fizician francez, 
laureat al Premiului Nobel (n. 1900).

1972: A murit Jules Romains, poet, prozator, dramaturg 
francez (n. 1885).

1984: A murit Vasile Lovinescu, eseist, dramaturg român 
(n. 1905).

1994: A murit Elias Canetti, scriitor englezo-austriac, 
laureat Nobel (n. 1905).

1996: A murit Sergiu Celibidache, dirijor și compozitor 
român stabilit în Franța, membru de onoare (1992) al 
Academiei Române (n. 1912).
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07:00 Matinal 10:00 Ca'n 
viaţă  12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 13:30 
Cooltura 14:00 Telejurnal 15:10 
Convieţuiri 16:50 Legendele 
palatului: Regele Geunchogo 
18:00 Lumini și umbre 19:00 
Povestea Cerbului de Aur 20:00 
Telejurnal 21:00  România 9 
22:10 Un talent metafizic 00:00 
Telejurnal 00:30 Lumini și umbre

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 August

N u  e s t e  o  z i  
favorabila intalnirilor 
cu prietenii. Resimtiti 
o stare de inhibitie 
care va impiedica sa 
va exprimati clar. 
Incercati sa va relaxati 
si sa faceti planuri de 
viitor, pentru familie!

Simtiti nevoia sa 
schimbati ceva sau sa 
faceti lucruri noi. Este 
o zi favorabila relatiilor 
s e n t i m e n t a l e  s i  
treburilor casnice. Nu 
semnati documente 
oficiale si nu faceti 
afaceri.

Dimineata avet i  
multe probleme de 
rezolvat, dar aveti 
suf ic ienta energ ie  
pentru a le face fata. Va 
r e c o m a n d a m  s a  
acordati mai multa 
a t e n t i e  r e l a t i i l o r  
sentimentale si familiei.

Va sfatuim sa o 
lasati mai usor cu 
munca si sa va aplecati 
m a i  m u l t  s p r e  
p r o b l e m e l e  
sentimentale. Amanati-
va proiectele de afaceri! 
S-ar putea sa pierdeti o 
suma importanta! 

Dimineata aveti 
ocazia sa demarati o 
a f a c e r e .  V a  
recomandam sa nu va 
pripiti. Sunt favorizate 
relatiile cu partenerul 
de viata si aveti toate 
sansele sa petreceti o 
seara romantica.

Nu sunteti prea 
comunicativ, iar relatiile 
sociale si sentimentale 
pot avea de suferit. Va 
recomandam sa nu 
incepeti afaceri noi, 
chiar daca pr imit i  
propuneri din partea 
prietenilor.

Sunteti intr-o forma 
i n t e l e c t u a l a  
d e o s e b i t a .  Av e t i  
succes in activitatile 
legate de familie si 
camin. Va sfatuim sa 
v a  s t a b i l i t i  c l a r  
prioritatile, ca sa nu 
pierdeti timpul.

Simtiti nevoia sa 
vorbiti cu o persoana 
de sex opus, despre 
p r o b l e m e l e  
sentimentale. Este 
posibil sa credeti ca 
sunteti neglijat. Va 
sfatuim sa nu va lasati 
prada melancoliei. 

S-ar putea sa fiti 
indispus si sa nu aveti 
chef de nimeni si de 
nimic. Riscati sa va 
izolati. Va recomandam 
sa fiti mai sociabil. 
Problemele care va 
framanta nu sunt chiar 
atat de grave.

BERBEC

N u  e s t e  o  z i  
favorabila calatoriilor 
s i  c a s t i g u r i l o r  
financiare. Inhibitia si 
lipsa de sociabilitate ar 
putea sa va conduca 
la esecuri in afaceri. 
Va recomandam fiti 
mai comunicativ.

Astazi sunteti putin 
inhibiat, motiv pentru 
c a r e  p u t e t i  a v e a  
d i f i c u l t a t i  d e  
c o m u n i c a r e .  V a  
recomandam sa evitati 
iesirile cu prietenii si, 
m a i  a l e s ,  c u  
persoanele importante. 

Colegii si familia fac 
eforturi sa va scoata 
din starea de apatie 
ca re  va  f ace  de  
nerecunoscu t .  Va  
recomandam sa nu 
luati decizii importante. 
Nu incepeti activitati 
delicate!

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Cea mai bună inamică 
16:00 Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv  20:30 Las 
fierbinți 21:30 Polițai în misiune 
23:45 Ştirile Pro Tv 00:00 
Misiunea 02:30 Lecţii de viaţă 
03:15 Vorbeşte lumea

07:00 Observator 09:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani  
12:00 Observator 14:00 
Surorile 16:00 Observator 
17:00 Gazda perfectă 19:00 
Observator 20:00 Poftiţi pe la 
noi! 23:00 Dublura 01:30 
Waterworld - Lumea elor 
0 4 : 0 0  S u r o r i l e  0 6 : 0 0  
Observator

08:15 Pastila de râs 09:15 
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 Asta-
i România! 16:15 Știrile Kanal D  
17:00 Puterea dragostei 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Mireasa 
din Istanbul 23:00 Cash Taxi 
00:30 Știrile Kanal D 01:30 
Puterea dragostei 

08:00 Elisa 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Happy News 14:00 
C a m e r a  d e  r â s  1 5 : 0 5  
Racolarea 17:00 Elisa 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea 
gătește mai bine 20:30 Cel mai 
frumos cadou 22:30 Starea 
naţiei 23:30 Focus din inima 
României 00:00 Toate pînzele 
sus! - Secretul epavei 01:30 
Cel mai frumos cadou

08:00 Arestat la domiciliu 
10:15 La bloc 12:30 Brigada 
Pestriță 14:15 LOL 16:15 Ești 
numai a mea 18:15 La bloc 
20:30 Cronicile Casterilor: A 
16-a lună 23:00 Bucky Larson: 
Născut pentru a fi vedetă 01:00 
Cronicile Casterilor: A 16-a 
lună 03:00 Bucky Larson: 
Născut pentru a fi vedetă 04:30 
La bloc

08:00 Eroii n-au varsta 09:00 
Lonesome dove: suflet de pistolar 
10:00 Câştigă România! 11:00 
Gala Umorului 12:00 Telejurnal  
13:00 Cultura minorităţilor 14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 Eroii 
n-au varsta 16:00 Iubire dincolo de 
t imp 16 :55  Oanapp 17 :45  
Căsător ie imposib i lă 19:00 
Telejurnal 20:10 Hoarda nebună 
21:55 Poate nu ştiai 22:10 
Caracatița 23:10 Câştigă România!

07:15 Pirații din Caraibe: 
Cufărul Omului Mort 09:35 
Schimb de vieți 11:15 Triplu X – 
2 12:50 Operaţiunea "Broken 
Arrow" 14:30 Un cântec 
străbate lumea 16:35 Now You 
See Me: Jaful perfect 18:20 
Little Italy  20:00 Demolatorul 
21:55 Linia morții 23:45 Fără 
complicații 01:10 Hitman 02:40 
Regatul Cerului 05:00 Little Italy 

Redacţia ISSN: 1843-4037

Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor aparţine, în totalitate, autorului.
Fotografiile cu indicativele     şi     reprezintă trucaj şi respectiv, pamflet.PT

Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

Persoana fizică: Numele _______________ Prenumele ________________
Vârsta ______ Profesia __________________________________________ 
Persoană juridică: Nume firmă ___________________________________ 
Domeniul de activitate __________________________________________
CUI _____________ Cont __________________ Banca ________________
Vei primi abonamentul la adresa:
Str. _______________ nr ______ Bl. ______ Sc. ______ Et. _____ Ap. _____
Localitatea ________________ Cod poştal ____________ Judeţul _______
Tel _______________Fax _____________E-mail______________________
Doresc să achiziţionez un abonament la cotidianul MARA începând cu luna 

14 August

Redactor şef: Emil PETRESCU
Secretar de redacţie: Dana PĂUNE

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

Mihail TĂNASE, Carmen ROBESCU
Tehnoredactor: Ionuţ CĂRUŢĂ

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

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

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

www.ziarulmara.ro
Tipărit la Tipografia “MARA”



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

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

Pentru relații suplimentare vă așteptăm la sediul unității din zona Peco 

sau la telefon: 0723.148613.

10 Anul XIII, nr. 3261 Miercuri 14 August 2019

A doua favorită la Cincinnati în opinia 
bookmakerilor, Simona Halep (4 WTA) va juca 
direct în turul secund. Adversara sa va fi 
Ekaterina Alexandrova sau Carla Suarez 
Navarro, care se întâlnesc în manşa 
inaugurală. Numărul 26 WTA, jucătoarea din 
Spania, una dintre cele mai bune prietene din 

circuitul WTA ale româncei, are prima şansă în 
faţa rusoaicei. Simona a abandonat la Toronto, 
la Rogers Cup, după primul set cu Marie 
Bouzkova, scor 4-6.

Simona Halep nu a mai întâlnit-o pe 
Alexandrova, iar cu Suarez Navarro are 

palmares pozitiv, 7-5.
"Cu Carla, toate meciurile au fost grele, dar 

ştiu cum să joc, să muncesc pentru fiecare 
punct şi o să joc cel mai bun tenis ca să câştig", 
a declarat.

Simona Halep ar prefera să joace cu Carla 
Suarez Navarro

Întrebată de ce îi place aşa mult se antrenze 
alături de Carla Suarez Navarro, Halep a 
explicat: "Carla îmi dă ritm. Şi top spinul ei ajută 
foarte mult să îţi intri în mână la un turneu".

Simona Halep a jucat trei din ultimele patru 
finale la Cincinnati, pe care le-a pierdut. Serena 
Williams, Garbine Muguruza şi Kiki Bertens au 
învins-o pe româncă la turneul transmis în 
direct de Digi Sport. Retrasă din competiţie la 
Rogers Cup din cauza unor dureri la călcâiul lui 
Ahile, marea noastră campionă se simte bine 
după tratamentul efectuat şi speră ca la finalul 
aceste săptămâni să spargă gheaţa la 
Cincinnati.

"Turneul de aici este unul special pentru că 
am atins un nivel de joc foarte bun aici. Mi se 
potrivesc suprafaţa şi atmosfera. Sunt 
încrezătoare, dar o să fie un pic diferit din cauza 
accidentării", a mai spus Simona.

SPORT

Gică Hagi a dezvăluit în conferința de presă de după 
meciul Viitorul – FC Botoșani 2-2 că Dan Petrescu i l-a cerut 
împrumut pe mijlocașul Andrei Ciobanu (21 de ani). 
Managerul tehnic al grupării constănțene a vorbit despre 
șansele clujenilor în partida cu Celtic Glasgow.

Gică Hagi 
a dezvăluit 
c u m  a u  
d e c u r s  
lucrurile în 
privința lui 
A n d r e i  
Ciobanu. "Să 
d e a  
D u m n e z e u  
ca CFR să se 
califice. Să 
primească bani mulți și să ne mai ia jucători. El a vrut să-l ia 
pe Ciobanu împrumut, dar nu puteam să i-l dau. La mine nu 
poate să joace?", a declarat managerul tehnic al Viitorului.

Andrei Ciobanu joacă la Viitorul de patru ani, timp în care a 
evoluat în 47 de partide în Liga 1 și a înscris șase goluri. A 
debutat la echipa națională de tineret a României, unde are 
cinci selecții, fără gol marcat.

800.000 de euro este cota lui Andrei Ciobanu, potrivit site-
ului specializat în transferuri, transfermarkt.com.

Gică Hagi s-a plâns de felul în care George Țucudean a 
plecat de la Viitorul la CFR Cluj. "Mi l-au luat pe Țucudean pe 
gratis în 2017 și a plătit mai mult pe alții. La mine nu mai 
aveau bani", a mai spus fostul internațional.

Gică Hagi crede că va fi greu ca CFR Cluj să elimine Celtic 
Glasgow

Gică Hagi a fost de părere că va fi foarte dificil ca CFR Cluj 
să elimine Celtic în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, dar 
că are încredere în Dan Petrescu. "E greu. Ați văzut ce fotbal 
joacă Celtic. Dar Dan Petrescu poate să o facă, este antrenor 
foarte bun. El poate, a demonstrat-o și la Urziceni. Cunoaște 
foarte bine fotbalul. Ar fi o minune, într-adevăr", a declarat 
Hagi.

Florin Prunea a confirmat varianta Dusan Uhrin junior. 
Managerul general al celor de la Dinamo a anunțat că echipa 
pe care o conduce a ajuns la o înțelegere cu cehul, iar acesta 
va semna astăzi un contract cu echipa din șoseaua Ștefan cel 
Mare.

P r u n e a  a  
anunțat cum s-a 
ajuns la varianta 
U h r i n  j u n i o r .  
Oficialul ”câinilor” 
a recunoscut că 
au avut mai multe 
so lu ț i i  pen t ru  
banca tehnică a 
c e l o r  d e  l a  
Dinamo.

”Vom avea o întâlnire cu Dusan astăzi. Este aproape de a 
fi antrenorul nostru, aşa este. Nu a semnat încă, dar ne-am 
înțeles. Este în atenţia noastră de mai multă vreme. Nu cred 
că meseria se poate uita atât de repede, chiar dacă vorbim de 
partea tehnică, de antrenorat. N-avem vreun Maradona sau 
vreu Messi la noi în campionat. La noi, meciurile nu se câştigă 
prin valoare. Ci prin muncă, organizare şi disciplină.

Am negociat cu mai mulţi antrenori şi am ajuns la varianta 
cu Dusan Uhrin. Pare că am întârziat cam mult, este 
adevărat. Dar speram că Eugen să revină pentru că el şi-a 
făcut lotul, îi ştie pe jucători.

Eugen a fost primul care a recunoscut că nu mai putem 
continua aşa şi asta arată caracterul acestui om. Este unul 
dintre cei mai buni antrenori din România”, a declarat Florin 
Prunea la Digi Sport Matinal.

Dusan Uhrin Jr. nu a mai antrenat din 2018
Ultima echipă antrenată de Dusan Uhrin Jr. a fost chiar 

Mlada Boleslav, adversara celor de la FSCB din preliminariile 
Europa League. Tehnicianul de 51 de ani i-a condus pe cehi 
în stagiunea 2017-2018, în care a fost pe bancă 10 meciuri (4 
victorii, un egal și cinci înfrângeri).

Uhrin a condus două echipe din România, Poli Timișoara 
(2007-2008 și 2010-2011) și CFR Cluj, în 2009, alături de 
care nu a câștigat niciun trofeu. Pe banca ardelenilor, acesta 
a stat doar o lună și o săptămână.

Dan Petrescu a vrut să 
ia împrumut un jucător 

de la Gică Hagi

Dinamo are antrenor!

Viitorul a remizat pe teren 
propriu cu FC Botoșani (2-2). 
La finalul meciului, Gheorghe 
Hagi a fost un car de nervi și a 
fost deranjat de întrebările 
puse de reporteri la flash-
interviu. Managerul tehnic al 
grupării constănțene i-a 
reproșat lui Dan Petrescu, în 
conferința de presă, lipsa de 
respec t  fa ță  de  
echipa sa.

Gheorghe Hagi a 
fost întrebat dacă FC 
Botoșani a cel mai 
bun adversar din cei 
cinci pe care i-a 
întâlnit până acum în 
cele cinci etape din 
Liga 1, ceea ce l-a 
supărat pe fostul 
decar al naționalei. 
" E u  s u n t  D a n  
P e t r e s c u  c a  s ă  
vorbesc așa? Noi am 
jucat un meci acasă și trebuia 
să-l câștigăm. Eu nu sunt ca 
Dan Petrescu să evaluez care 
au fost cei mai buni adversari 
și care nu", a răspuns 
managerul tehnic al Viitorului.

Gheorghe Hagi a continuat 
declarațiile la adresa lui Dan 
Petrescu și la conferința de 

presă. "Cred că îl deranjez pe 
Dan Petrescu. Îl las pe Dan 
să... e campioană 100%. Să 
nu-i deranjez, pentru că nu i-
am dominat niciodată. I-a 
d o m i n a t  T â r g o v i ș t e  ș i  
Târgoviște a fost echipa cea 
mai bună din campionat. El cu 
cine joacă sunt cei mai buni. A 
uitat de noi și de alții, care au 

jucat fotbal cu ei", a declarat 
Hagi.

Gică Hagi a cerut mai mult 
respect

Gheorghe Hagi a amintit și 
de meciul CFR-ului cu Astana, 
din turul 1 preliminar din Liga 
Campionilor. "A jucat Astana 
bine... Săracii. Bani mulți 

cheltuiți de pomană. Nu 
contează bugetul, ci ce joci. 
Sper să nu se supere prietenul 
meu Dan. Dar dacă se supără, 
îi trece. Noi putem să ne mai 
zicem câte una, dar nu avem 
orgolii", a mai spus Hagi.

Gheorghe Hagi i-a cerut lui 
Dan Petrescu mai mult 
respect. "Și el ar trebui să aibă 

mai mult respect 
pentru echipele care 
se bat cu ei, acolo, 
sus. Nu e frumos să 
ne atace așa ușor. Să 
ne atace subtil pe noi 
care am luptat cu ei și 
să ne discrediteze 
a ș a  u ș o r ,  c u  
d e c l a r a ț i i  g e n  
Târgoviștea este 
singura echipă care 
n e - a  p u s  î n  
dificultate. Dar cum 
ați câștigat cu ei cu 4-

1? Cu ofsaid de doi metri", a 
încheiat Hagi reproșurile la 
adresa lui Dan Petrescu.

V i i t o r u l  a  c â ș t i g a t  
Supercupa României în fața 
CFR-ului, după ce a învins-o 
cu 1-0, prin golul marcat de 
Artean, pe 6 iulie.

Simona Halep a explicat de ce i-ar plăcea să 
joace cu Carla Suarez Navarro în turul 2 la Cincinnati

Gheorghe Hagi, atac la Dan Petrescu
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