
Consilierii județeni  
p rezen ț i  l a  șed in ța  
e x t r a o r d i n a r ă  a  
Consi l iului  Județean 
Teleorman de la începutul 
acestei săptămâni au 
aprobat  alocarea sumei 
de 44.206 lei, din fondul 
de rezervă județeană, 
banii fiind repartizați 
unităților administrativ 
teritoriale Bragadiru, 
Z i m n i c e a  ș i  P l o p i i  
Slăvitești pentru combaterea Pestei Porcine Africane. 

(Continuare  în  pagina  4)

În fiecare an, în ziua de 
15 august, comunitățile 
creștine prăznuiesc una 
din cele mai mari sărbători, 
A d o r m i r e a  M a i c i i  
Domnulu i ,  eveniment  
religios cunoscut popular 
sub denumirea de Sfânta 
Maria Mare.

Având în vedere că ziua 
d e  1 5  a u g u s t  e s t e  
declarată zi nelucrătoare, 
iar ziua de 16 august a fost 

declarată zi liberă, se creează premisele unei minivacanțe, fiind estimate creșteri 
ale valorilor de trafic pe arterele de circulație rutieră din județ.

(Continuare  în  pagina  2)

Se înmulțesc incendiile de vegetație uscată. Nu mai 
puțin de 11 incendii de vegetație uscată au avut loc într-o 
singură zi pe raza localităților Sericu, Cervenia, Islaz, 
Băduleasa, Roșiorii de Vede, Drăgănești Vlașca, 
Zimnicea, Alexandria, Turnu Măgurele, Necșești și 
Buzescu.

Misiunile pompierilor au fost extrem de dificile 
deoarece zonele erau greu accesibile pentru 
autospecialele de intervenție, iar gradul avansat de 
uscăciune, pe fondul temperaturilor ridicate, favoriza 

propagarea rapidă a focului la vecinătăți, existând riscul 
de a ajunge în gospodăriile oamenilor, curțile unor 
asociații agricole ori de a pune în pericol cetățenii, 
participanți la traficul rutier, prin fumul degajat.

Pompierii militari teleormăneni, sprijiniți de autoritățile 
locale și administratorii obiectivelor ce puteau fi afectate, 

au reușit să localizeze și să lichideze incendiile în limitele 
găsite, evitând producerea de pagube materiale 
însemnate.

(Continuare  în  pagina  2)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.7216 lei

($) 1 USD
4.2238 lei

1 XAU 
203.8174 lei

(£) 1 GBP 
5.1033 lei

(Gramul
de aur)
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Repere teleormănene:

Catedrala Episcopală 
Sf. Alexandru din 

Alexandria

Consiliul Județean  a alocat bani
 pentru combaterea Pestei Porcine Africane 

la Bragadiru, Zimnicea și Plopii Slăvitești

Regulamentul 
Festivalului

 - concurs naţional 
de muzică 
populară 

românească 
„Pe deal la 

Teleormănel”

11 incendii de vegetație într-o singură zi

Zeci de poliţişti vor fi la datorie în 
minivacanţa de 15 august
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(urmare  din  pagina  1)
” A t r a g e m  a t e n ț i a  

cetă țen i lo r  că ,  pot r iv i t  
H o t ă r â r i i  G u v e r n u l u i  
României nr. 537/2007 privind 
stabilirea și sancționarea 
contravențiilor la normele de 
prevenire și stingere a 
incendiilor, efectuarea unor 
lucrări de ardere a resturilor 
vegetale fără întrunirea 
condițiilor legale și, respectiv, 
fără luarea măsurilor de 
evitare a propagări i  la 
construcții, depozite, culturi 

agricole, păduri, plantații și 
alte vecinătăți constituie 
c o n t r a v e n ț i i  ș i  s e  
sancționează cu amendă de 
la 1.000 la 2.500 lei”, spun 
pompierii din Teleorman.

De asemenea, constituie 
c o n t r a v e n ț i e  ș i  s e  
sancționează cu amendă de 
la 500 la 1000 de lei 
„neanunţarea, prin orice 
mij loc, a servici i lor de 
urgenţă, a primarului sau a 
poliţiei de către persoana care 
observă un incendiu şi, după 

caz, neluarea măsurilor, după 
posibilităţile sale, pentru 
l i m i t a r e a  ş i  s t i n g e r e a  
acestuia”, precum și cu 
amendă de la 1000 lei la 2500 
lei „inacţiunea persoanelor 
fizice şi juridice aflate în 
a p r o p i e r e a  i n c e n d i i l o r  
produse la păduri, plantaţii, 
culturi agricole, mirişti, păşuni 
şi fâneţe şi care nu intervin 
imediat cu mijloacele de care 
dispun pentru limitarea şi 
stingerea acestora”.

Claudiu DUMITRACHE

Inspecţia Tehnică Periodică este verificare tehnică efectuată 
în service-uri autorizate pentru toate autovehiculele din 
România. Verificarea se face în mod obligatoriu şi periodic, in 
intervale stabilite în funcţie de vechimea maşinii dar şi de 
destinaţia acesteia.

Din 1 ianuarie 2018, maşinile care au o vechime de minimum 
12 ani trebuie supuse inspecţiei tehnice periodice în fiecare an, 
nu o dată la doi ani, aşa cum era până la 31 decembrie 2017.

În 2019, prima inspecţie tehnică periodică va rămâne la trei 
ani pentru autoturismele noi, la un interval de doi ani pentru 
maşinile cu o vechime de până în 12 ani şi la fiecare 12 luni 
pentru cele mai vechi de 12 ani.

Termenul de valabilitate al ITP-ului este notat în talonul 
maşinii. Efectuare primei inspecţii tehnice periodice se 
stabileşte în funcţie de data primei înmatriculări.

Cei care au uitat când expiră ITP-ul pot verifica online data la 
care trebuie să treacă pe la service. Informaţiile pot fi afişate de 
site-ul rarom.ro. 

Pentru asta ai nevoie doar de acces la internet şi datele 
maşinii. Căutare se face după seria Cărţii de Identitate a 
Vehiculului, SAU seria caroseriei.

În 2019, prima inspecţie tehnică periodică va rămâne la trei 
ani pentru autoturismele noi, la un interval de doi ani pentru 
maşinile cu o vechime de până în 12 ani şi la fiecare 12 luni 
pentru cele mai vechi de 12 ani.

Preţurile pot fi diferite în funcţie de service, însă ele se învârt 
în jurul acestor cifre

Motocicletă - 100 Lei
Autoturism Benzină/GPL- 120 Lei
Autoturism Motorină- 120Lei
Autoturism 4×4 Benzină - 150 Lei
Autoturism 4×4 Motorină - 150 Lei
Autoutilitare - 160 Lei

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

11 incendii de vegetație într-o singură zi

(urmare  din  pagina  1)
Astfel, pentru fluidizarea traficului rutier și 

creșterea siguranței participanților la trafic, 
prevenirea faptelor antisociale și producerea 
unor accidente, siguranța cetățenilor care 
participă la evenimente sau manifestări 
religioase ori cultural-artistice, precum și 
pentru apărarea patrimoniului public și privat, 
130 de polițiști vor acționa în teren, în medie, 
zilnic, pe toată perioada minivacanței.

În această perioadă, vor fi organizate 
aproximativ 80 de patrule de siguranţă 
publică, cele mai multe dintre ele cu mijloace 
auto, fiind utilizate toate autospecialele dotate 
cu echipamente de supraveghere a traficului 
și pentru măsurarea vitezei de deplasare a 
autovehiculelor.

Pentru a se bucura în siguranță de timpul 
liber, polițiștii teleormăneni le recomandă 
cetățenilor să adopte un comportament 
responsabil, să aibă grijă de copii și de 
bunurile personale, iar șoferilor să conducă 
prudent și să respecte regulile de circulație, să 
adapteze viteza la condițiile de drum, să nu 
aibă alte preocupări în timpul mersului și să 
păstreze distanța între vehicule.

De asemenea, în cazul în care sunt 
martorul sau victima unei infracțiuni, le 

recomandăm să apeleze gratuit numărul unic 
pentru apeluri de urgență 112 sau să anunțe 
cel mai apropiat polițist din teren.

PENTRU EVITAREA ACTELOR DE 
VIOLENŢĂ

Recomandăm un consum moderat de 
băuturi alcoolice, atât la domiciliu, cât mai ales 
în locurile publice: terase, baruri, discoteci 
(petreceri onomastice).

Evitaţi să vă deplasaţi singuri după lăsarea 
întunericului.

La ore târzii evitaţi parcurile, locurile izolate 
sau întunecoase, zonele necirculate.

Evitaţi discuţiile contradictorii cu persoane 
aflate în stare de ebrietate sau cu un 
comportament agresiv.

ATENŢIE LA COPII!
În această perioadă acordaţi o atenţie 

sporită supravegherii  copiilor, mai ales în 
zonele aglomerate pentru a evita orice risc 
(dispariţie, accidente de circulaţie etc).

Explicaţi-le copiilor că nu trebuie să se 
îndepărteze de dumneavoastră şi nu trebuie 
să intre în discuţii cu persoane străine.

Asiguraţi-vă că cei mici ştiu: cum se 
numesc, adresa (domiciliul) şi numele 
părinţilor.

Claudiu DUMITRACHE

Zeci de poliţişti vor fi la datorie în 
minivacanţa de 15 august

Verificare ITP. Cum poţi
 vedea online valabilitatea 

inspecţiei

Toate vehiculele care nu 
s u n t  î n m a t r i c u l a t e  î n  
București sau în Ilfov vor intra 
în Capitală, de la 1 ianuarie 
2020, doar după achitarea 
unei vinietă. Este un proiect 
anunțat de Gabriela Firea 
pentru a combate poluarea 
din Capitală, care urmează să 
intre în dezbatere.

Vignieta pe zi în Capitală 
va costa 10 lei, pentru o lună 
75 de lei, iar pentru un an 900.

„Vom introduce vinieta 
electronică pentru circulația 
rutieră pe drumurile publice 
d i n  B u c u r e ș t i .  P r i m a  
c a t e g o r i e :  p e n t r u  
autoturismele înmatriculate în 
alte orașe sau state care 
tranzitează capitală, se va 
achiziționa vinieta electronică 
Oxigen-B (București) de 
acces pentru o zi care va 
costă 10 lei”, a declarat 
Gabriela Firea. 

De această taxă vor fi 
scutiți cei care locuiesc în 
București și în județul Ilfov. 

Mai mult, mașinile sub 
Euro 3 nu mai au voie să 
c i r c u l e  p r i n  c e n t r u l  

B u c u r e ș t i u l u i .  D a c ă  
autoturismele înmatriculate în 
alte orașe sau țări sunt și cu 
grad ridicat de poluare, adică 
Non euro, Euro 1, Euro 2 vor fi 
complet interzise în Centrul 
Capitalei (pe care îl voi defini). 

Excepția fac doar mașinile din 
județul Ilfov unde în cea mai 
mare parte locuiesc tot 
bucureșteni și reprezintă 
zona metropolitan a capitalei. 
Circulaţia autovehiculelor în 
zonele restricţionate, fără 
ach iz i ţ ionarea v in ie te i ,  

constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de 
la 1.500 la 2.000 lei. 

Măsurile anunțate de 
Gabriela Firea au ca scop 
combaterea poluării, proiectul 
anunțat astăzi urmând să 

intre în vigoare de la 1 
ianuarie 2020. 

Gabriela Firea a precizat 
că Bucureștiul se află pe locul 
șase la nivelul poluării și că își 
dorește o îmbunătățire a 
calității aerului. 

Gabriela Firea introduce vinieta 
pentru București
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Klaus Iohannis va discuta, 
pe 20 august, cu Donald 
Trump, mai multe chestiuni 
importante, între care se 
n u m ă r ă  s e c u r i t a t e a  
energetică şi programul Visa 
Waiver.

Vizita la Washington a 
preşedintelui Iohannis, făcută 
la  inv i ta ţ ia  omologu lu i  
american, are loc în zilele de 
19 şi 20 august.

"Este o întâlnire pe care am 
dorit-o şi eu şi preşedintele 
Trump de ceva timp. Sunt 
c h e s t i u n i  e x t r e m  d e  
importante care trebuie 
d i scu ta te  ş i  r e i t e ra te :  
Par tener iatu l  Strategic ,  
aspecte de securitate, NATO 
şi alocarea a 2% din PIB, 
relaţia economică aflată în 
creştere, relaţia pe energie.

Vor fi şi discuţii în legătură 
cu înzestrarea Armatei, faptul 
că suntem împreună în 
Afganistan şi chestiuni care 
t renează,  precum Visa 

Waiver. Aici trebuie să se 
mişte un pic lucrurile", a spus 
şeful statului, într-o întâlnire 
informală cu jurnal işt i i ,  
conform Agerpres.

"Energia este şi sensibilă, 
şi importantă. Securitatea 

energetică ţine de securitatea 
naţională", subliniat şeful 
statului.

Vizia lui Iohannis la Casa 
Albă a fost anunțată la 
începutul lunii august. „Vizita 

președintelui Iohannis în 
Statele Unite intervine în 
condițiile în care românii 
marchează 30 de ani de la 
căderea comunismului, iar 
România s-a alăturat NATO 
de 15 ani. Președintele Trump 

așteaptă cu nerăbdare să 
celebreze aceste importante 
aniversări  împreună cu 
președintele Iohannis”, a 
precizat un comunicat al 
Casei Albe.

Primul ministru al României, Viorica Vasilica Dăncilă, 
președintele Partidului Social Democrat, este hotărâtă să 
meargă mai departe, atât cu Alianța Liberalilor și 
Democraților la guvernare, cât și cu propria sa candidatură la 
alegerile prezidențiale din 10 și 24 octombrie 2019, în ciuda 
faptului că și președintele Senatului, Călin Popescu 
Tăriceanu, președinte ALDE și aliatul de la guvernare se 
încăpățânează și el să candideze pentru Palatul Cotroceni.

După ce liderii social-democrați din țară s-au întâlnit într-o 
ședință a Comitetului Executiv Național al PSD-ului, unde au 
discutat soarta coaliției de guvernare în contextul în care cei 
de la ALDE negociază cu Pro România pentru formarea unei 
noi alianțe politice, premierul Viorica Dăncilă a anunțat că nu 
este oportună cooptarea lui Victor Ponta și a partidului său 
Pro România la guvernare, cu toate că în alte vremuri 
majoritatea pesediștilor susțineau că Ponta a fost cel mai bun 
premier.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat: ”Vă spun că ALDE nu 
va ieși de la guvernare; am discutat cu domnul Tăriceanu. Am 
avut o discuțieși cu domnul Victor Ponta. Discuția nu a fost 
cum am vrut. PSD pierdea prea mult. ALDE și Pro România- 
nouă ministere, iar PSD doar 10. ”De altfel și Mihai Tudose, 
fost premier de la PSD, acum la Pro România a respins 
intrarea la guvernare.” De altfel, Viorica Dăncilă vorbește cu 
drag despre programul de guvernare al PSD-ALDE, aceasta 
a mai spus: ”Nu modificăm programul de guvernare, pentru 
că a fost votat în Parlament și nu avem voie să îl modificăm; e 
vorba doar de o ajustare”. Și întrebată dacă are de gând să 
renunțe la candidatura sa la președinție,Viorica Dăncilă a 
răspuns ferm: ”Categoric nu!”

Și fiindcă ursul nu pleacă de la miere, și nici câinii de lângă 
măcelărie, nici ALDE nu va pleca de la guvernare. 
Vicepreședintele Organizației județene Teleorman a Alianței 
Liberalilor și Democraților, Samuel Calotă susține că 
formațiunea sa politică nu va părăsi guvernarea. În schimb se 
pare că respectiva coaliție de guvernare PSD-ALDE se va 
transforma într-o struțo-cămilă care va avea doi candidați la 
alegerile prezidențiale. De altfel Samuel Calotă, 
vicepreședintele ALDE Teleorman susține că în campania 
electorală nu este obligatoriu ca Viorica Vasilica Dăncilă să 
se atace cu Călin Popescu Tăriceanu. Dacă va intra vreunul 
dintre cei doi în alegerile finale din 24 octombrie 2019 rămâne 
de văzut. Amuzant ar fi ca Dăncilă și Tăriceanu să intre 
amândoi în finale; lucru total imposibil, dar amuzant.

Ioan DUMITRESCU

Românii din diaspora se tem să se înregistreze ca 
alegători în străinătate, pe site-ul Autorității Electorale 
Permanente (AEP), pentru a vota prin corespondență, scrie 
PressOne.

Publicația citată a discutat cu români membri în comunități 
online din străinătate și cu administratori de pagini ale 
diasporei și toți au transmis același lucru: românilor le este 
frica de faptul că, odată completate datele personale în 
formularul on-line dedicat alegerilor prezidențiale, sunt 
pasibili de dubla impozitare a veniturilor, atât în țara de 
reședință, cât și în România.

Reprezentanți ai AEP au declarat pentru PressOne că 
există mai multe solicitări adresate instituției în care li se cer 
clarificări ale acestei situații și că îngrijorarea românilor că ar 
putea fi umăriți de ANAF este unul dintre motivele care ar 
putea pune în pericol aplicarea legii votului prin 
corespondență.

Peste 10.000 de români din diaspora s-au înregistrat 
online pe portalul www.votstrainatate.ro, lansat în 28 iulie, iar 
mai mult de jumătate dintre ei vor să își exprime opțiunea la o 
secție de votare.

Vasilica merge mai departe

De ce se tem românii din
 străinătate să se înregistreze

 pentru alegeri

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a 
declarat într-un interviu acordat Mediafax că 
Viorica Dăncilă, candidatul PSD la alegerile 
prezidențiale, nu poate să aducă mai multe 
voturi dincolo de bazinul electoral social-
democrat.

"Doamna prim ministru mi-a spus că PSD nu 
poate să accepte decât o singură soluție: să 
aibă propriul candidat. Deci ideea cu sondajele 

le-am făcut aproape degeaba, nu le-am făcut 
chiar degeaba, știm care este tabloul. Din 
păcate, domnia sa nu se găsește într-o poziție 
care să o favorizeze în viitoarele alegeri 
prezidențiale.

Eu cred că spre deosebire de doamna 
Dăncilă, care evident se adresează cu 
precădere electoratului PSD, dacă stăm să ne 
uităm mai departe, dincolo de electoratul PSD, 
un candidat al PSD în momentul de față nu 
poate să mai aducă alte voturi.

Deci este plafonat de acest bazin electoral 
sau de limitele acestui bazin electoral, în timp 
ce eu, care sunt plasat într-o altă zonă a 
registrului politic, în zona liberală, pot să aduc 
voturi și din zona de centru și din zona liberală 
de dreapta, deci consider că șansele mele sunt 
mai bune pentru a obține un scor care să îmi 
dea posibilitatea să intru în turul doi și apoi să 
atac bineînțeles câștigarea alegerilor 
prezidențiale”, a declarat Tăriceanu.

M i n i s t r u l  F i n a n ț e l o r  
Publice, Eugen Teodorovici, a 
anunțat, la Craiova, în cadrul 
unei conferințe de presă, că 
va demisiona dacă, anul viitor, 
nu va demara construirea 
Spitalului Regional Craiova.

Teodorovici a spus că nu 
mai are rost să se facă o 
analiză a demersurilor care 
nu s-au făcut până acum, în 
legătură cu aceste spitale, și 
că indicat ar fi să se facă ceva 
cu aceste proiecte, a notat 
realitateadecraiova.net.

 „Ca un motiv de încredere 
pentru cei din regiune, am 
spus-o chiar aici în conferință. 
Dacă anul viitor nu începe 
cons t ruc ț i a  l a  sp i ta lu l  
regional, eu îmi pun demisia 
pe masă. Chiar dacă nu este 
treaba mea ca ministru de 
Finanțe, am s-o fac din mai 
multe motive.

Î n  p r imu l  rând ,  d in  

dragostea pentru acești 
oameni care merită efectiv 
acest spital în regiune și fiind 

și președinte executiv am o 
răspundere în plus. Nu stăm 
acum să analizăm ce nu s-a 

făcut. Ideea este să facem. 
Odată ce lucrările vor începe, 
termenul maxim de execuție 

este de trei ani”, a spus 
Te o d o r o v i c i ,  p o t r i v i t  
realitateadecraiova.net.

Programul Visa Waiver și securitatea energetică, 
pe lista discuțiilor Iohannis - Trump

Tăriceanu a spus public că nu crede în 
Dăncilă: "Candidatul PSD la prezidențiale este plafonat"

Teodorovici a anunțat că își dă demisia, 
în anumite condiții
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Astfel, Primăriei comunei Bragadiru i-a fost 

alocată suma de 30.000 lei, Primăriei  orașului 
Zimncea suma de 5.206 lei, iar Primăriei 
comunei Plopii Slăvitești suma de 9.000 lei. 
Banii vor fi utilizați pentru achiziționarea de 
substanțe dezinfectante, unitățile administrativ 
teritoriale având obligația de a informa și 
justifica modul de cheltuire a banilor. 

Conform ANSVSA, de  la depistarea 
prezenței virusului Pestei Porcine Africane în 
județul Teleorman  au fost stinse 12 focare și 
sunt încă active 247 focare în gospodăriile 
populației și 515 cazuri la mistreți. Din cauza 
Pestei Porcine Africane, în Teleorman au fost 
uciși aproape 6.000 de porci, toți din 

gospodăriile populației.  
La nivel național, la  această dată, Pesta 

Porcină Africană (PPA) evoluează în 231 de 
localități din 23 de județe, cu un număr de 746 
de focare (dintre care 4 focare în exploatații 
comerciale și 2 focare în exploatații de tip A). În 
alte 4 județe există doar cazuri la mistreți. În 
total, pentru combaterea PPA au fost eliminați 
410.616 porci afectați de boală și există 1.803 
cazuri la mistreți

În județul Teleorman, conform ANSVSA, au 
fost plătite despăgubiri pentru 25 exploatații de 
creștere a suinelor, toate din gospodăriile 
populației, în valoare de 423.400 lei. 

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Institutul Naţional de Statistică vine cu cele mai recente 
date privind evoluţia economiei româneşti pentru primul 
semestru, dar şi raportat la primele doua trimestre din 2019.

Economia României a crescut cu 4,8% în primele şase 
luni ale acestui an, comparativ cu perioada similară din anul 
precedent, pe serie ajustată sezonier, şi cu 4,7% pe serie 
brută, arată estimarea semnal a Institutului Naţional de 
Statistică.

În trimestrul doi al acestui an, creşterea PIB a fost de 1% 
faţă de T1 şi 4,6% faţă de T2 2018 pe serie ajustată sezonier.  
Pe serie brută, comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2018, 
Produsul intern brut în trimestrul II 2019 a înregistrat o 
creştere cu 4,4%.

„Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea 
estimării Produsului intern brut pentru trimestrul II 2019 în 
seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, 
fără a se înregistra modificări semnificative ale indicilor de 
volum comparativ cu a doua variantă provizorie a Produsului 
intern brut pentru trimestrul I 2019, publicată în comunicatul 
de presă nr. 170 din 8 iulie 2019”, precizează Institutul 
Naţional de Statistică.

Autorităţile române estimează o creştere de 5,5% a 
economiei româneşti în acest an. Pe de altă parte, instituţiile 
financiare internaţionale mizează pe o creştere a PIB de sub 
4% în România în 2019. Altfel, previziunile Comisiei 
Europene indică un avans al economiei de 3,3%, Fondul 
Monetar Internaţional – 3,1%, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare – 3,2% şi Banca Mondială – 
3,6%.

Consiliul Județean  a alocat bani
 pentru combaterea Pestei Porcine Africane 

la Bragadiru, Zimnicea și Plopii Slăvitești

Festivalul concurs-naţional 
de muzică populară organizat 
în Teleorman a ajuns la cea de 
a 50-a ediţie, o existenţă în 
slujba promovării muzicii 
populare româneşti autentice 
şi a interpreţilor talentaţi.

Organizat de Consiliul 
Judeţean Teleorman prin 
Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
C u l t u r i i  T r a d i ţ i o n a l e  
Teleorman, acesta se va 
desfășura între 24 și 26 
septembrie 2019, pe Platoul 
din faţa Casei de Cultură 
Alexandria, începând cu ora 
19.00.

Partenerii media sunt: TVR 
Craiova,  Radio România, 
Radio ''Antena Satelor'', presa 
și televiziunile locale.

La concurs pot participa 
solişti vocali amatori din toată 
ţara, mesageri autentici ai 
zonelor pe care le reprezintă, 
cu vârsta cuprinsă între 15 şi 
30 ani.

Câştigătorii Marelui Premiu 
al festivalului din ediţiile trecute 
nu mai pot concura, de 
asemenea nu pot concura 
participanții la trei ediţii 
anterioare.

Fişele de înscriere în 
concurs, partiturile şi armonia 
pieselor pe care intenţionează 
să le prezinte în concurs vor fi 
trimise până la 1 septembrie 
2019, pe adresa Centrului 
Judeţean pentru Conservarea 
ş i  P romova rea  Cu l tu r i i  
Tradiţionale Teleorman, prin 
p o ş t ă ,  e m a i l  
cjcpctteleorman@yahoo.com, 
0347804482 tel-fax, Iuliana 
Cîrnaru.

Concurenţii vor interpreta, 
atât la preselecţie, cât şi în 
concurs, două piese muzicale: 
una fără acompaniament 
(doină sau baladă) și una cu 
acompaniament.

În plus, concurenții vor mai 
avea pregătite şi alte piese 
muzicale, la care juriul poate 
apela pentru o mai bună 
evaluare.

L a  c e r e r e a  j u r i u l u i ,  
concurenţii trebuie să ofere 

informaţii despre piesele 
interpretate şi  costumul 
popular prezentat.

Preselecţia concurenţilor va 
avea loc în ziua de 24 
septembrie 2019, la sediul 
Centrului Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Traditionale Teleorman 
din Alexandria, str. I. Creangă, 
nr. 52-54, începând cu ora 
12.00, în prezenţa membrilor 
juriului festivalului.

Concursul se va desfaşura 
pe 25 septembrie 2019, pe 
Platoul din faţa Casei de 
Cultură  Alexandria, începând 
cu ora 19.00.

Gala laureaţilor va avea loc 
în data de 26 septembrie 2019, 
pe Platoul din faţa Casei de 
Cultură  Alexandria, începând 
cu ora 19.30.

A c o m p a n i a m e n t u l  
concurenţilor va fi susţinut de 
O r c h e s t r a  A n s a m b l u l u i  
„ B u r n a s u l ”  a  C e n t r u l u i  
Judeţean pentru Conservarea 
ş i  P romova rea  Cu l tu r i i  
Trad i ţ iona le  Te leorman,  
condusă de maestrul Adrian 
Grigoraş, dirijorul Orchestrei 
Radio România.

Ordinea de intrare în 
concurs va fi stabilită de 
organizator i ,  ţ inându-se 
seama şi de reprezentarea 
diversificată şi echilibrată a 
zonelor folclorice ale ţării.

Concurenţii au obligaţia să 
respecte programul de repetiţii, 
spectacole şi alte activităţi 
(dezbateri, conferinţe de 
presă, întâlniri, prezentări, 
înregistrări etc.) concepute de 
organizatori.

În afara concursului, în cele 
două seri vor susţine recitaluri 
apreciaţi interpreţi ai cântecului 
popular românesc.

Toţi concurenţii vor apărea 
într-un pliant.

Juriul concursului va fi 
alcătuit din personalităţi de 
seamă ale vieţii culturale şi 
a r t i s i t i ce ,  spec ia l i ş t i  în  
domeniul cercetării culturii şi 
tradiţiei populare.

Clasificarea interpreţilor 
participanţi la concurs se va 

face în funcţie de calitatea 
interpretării, ţinuta scenică, 
autenticitatea şi valoarea 
artistică a pieselor și a 
costumului popular cu care 
evoluează concurentul.

Publicul va vota câştigătorul 
Premiului de popularitate.

În funcţie de nivelul evoluţiei 
interpreţilor, juriul, în consens 
cu organizatorii, poate hotărî 
neacordarea unor premii ori 
redistribuirea sumelor aferente 
p r e m i i l o r  n e a c o r d a t e .  
Ho tă râ rea  ju r i u lu i  es te  
irevocabilă.

Programul festivalului
– 24 septembrie, ora 12.00– 

Preselecţia concurenţilor;
– 25 septembrie, ora 10.00– 

Repetiţiile concurenţilor cu 
o r c h e s t r a ;  o r a  1 9 . 0 0 -  
Concursul;

– 26 septembrie, ora 19.30– 
Gala laureaţilor.

Câştigătorii vor obţine 
plachete şi premii în bani în 
valoare brută după cum 
urmează:

– Trofeul „Pe deal  la 
Teleormănel”– 4.000 Ron

– Premiul  I– 3.000  Ron
– Premiul  II– 2.000  Ron
– Premii  III– 1.500  Ron
– Premiul de popularitate– 

1.000  Ron
–  P r e m i u l  C J C P C T  

Teleorman–   600   Ron
– Premiul Radio România 

p e n t r u  a u t e n t i c i t a t e a  
repertoriului– o sesiune de 
înregistrări cu Orchestra Radio 
România.

Participanţii la concurs vor 
supo r ta  che l t u i e l i l e  de  
transport.

Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea 
Culturii Traditionale Teleorman 
asigură: masa pentru toţi 
participanţii la preselecţie; 
cazarea şi masa concurenţilor 
şi laureaţilor (inclusiv pentru un 
însoțitor– în cazul minorilor); 
condiţii pentru repetiţii; premiile 
câştigătorilor; toate celelalte 
plăţi aferente organizării şi 
desfăşurării festivalului.

Cornelia RĂDULESCU

Regulamentul Festivalului - concurs 
naţional de muzică populară românească

 „Pe deal la Teleormănel”

Ministerul Finanţelor Publice extinde accesul autorităţilor 
şi instituţiilor publice la cazierul fiscal al contribuabililor, prin 
sistemul informatic PatrimVem, anunţă un comunicat al 
ministerului, care apreciază că măsura este în măsură să 
reducă birocraţia.

Având în vedere măsurile fiscale prevăzute în Programul 
de Guvernare 2018-2020, respectiv simplificarea 
procedurilor din interiorul unei instituţii publice prin 
intermediul mijloacelor electronice şi inter-operabilitatea prin 
sisteme informatice care să reducă timpul alocat de cetăţeni 
interacţionării cu instituţiile statului, Ordinul ministrului 
Finanţelor Publice pentru modificarea şi completarea 
serviciilor Ministerului Finanţelor Publice puse la dispoziţia 
autorităţilor şi instituţiilor publice prin sistemul informatic 
propriu prevede lărgirea accesului la informaţiile cu caracter 
fiscal deţinute de ANAF şi anume informaţiile existente în 
cazierul fiscal (cazierul fiscal constă în transmiterea de 
informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau 
penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care 
privesc disciplina financiară), precum şi extinderea 
posibilităţii pentru autoritatea de interes public de a beneficia 
de aceleaşi servicii ca şi autorităţile şi instituţiile publice prin 
acelaşi canal de comunicare.

“Am spus încă de la început că cei mai importanţi sunt 
cetăţenii, contribuabilii. Toate eforturile noastre de 
simplificare au în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii 
românilor, atât prin creşterea veniturilor, cât şi prin reducerea 
timpului petrecut la ghişeu.”, a precizat Eugen Teodorovici, 
ministrul Finanţelor Publice.

Proiectul de act normativ este publicat de site-ul MFP la 
rubrica Transparenţă decizională.

Economia României a 
crescut în primele şase luni 

Finanţele extind 
accesul autorităţilor 

şi instituţiilor la cazierul
 fiscal al contribuabililor
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Sute de copii din Romania sufera de una sau 
mai multe alergii, potrivit Asociatiei Romane de 
Eductie in Alergii. Costul testelor porneste de la 60 
lei si poate ajunge pana la 5.000 de lei, iar foarte 
rar o familie isi permite sa suporte acest cost al 
analizelor.

Testul de intoleranta la alimente costa 850 lei.
Intr-un sondaj realizat in perioada februarie-

aprilie 2019, de catre Asociatia Romana de 
Educatie in Alergii, arata ca dintre 630 de copii 
care au participat la cercetare, 75% au alergie la 
lactate, 40% au alergie la oua, 38% au alergii 
respiratorii iar 33% au diferite alergii alimentare. 
Cei mai frecvent mentionati 5 alergeni de tip 
respirator au fost polenul de ambrozie ca si alte 
tipuri de polenuri, acarienii, parul sau epiteliile 

diverselor animale si mucegaiurile. La alergiile de 
contact cei mai frecvent mentionati au fost 
detergentii si cosmeticele, iar la categoria alte 
tipuri de reactii pe primul loc au fost 
medicamentele.

"Analizele pentru a masura nivelul alergiilor se 
repeta frecvent: de 2 ori pe an sau anual. Pentru 
36% dintre respondenti, analizele depaşesc 
2.500 lei per an. Peste 200 dintre respondenţi 
platesc peste 400 lei lunar pentru a cumpara lapte 
praf special. La 56% dintre respondenti nu li s-a 
specificat un timpul de vindecare al acestor 
alergii. Doar testul de intoleranta la alimente costa 
850 lei.

Numarul copiilor cu alergii este in crestere de la 
an la an, iar Casa nationala de asigurari de 
sanatate (CNAS) nu deconteaza analize specifice 
in acest sens sau doar o parte infima. Aceste 
analize sunt extrem de scumpe, iar o familie cu un 
venit mediu nu isi va putea permite niciodata 
aceste analize, mai cu seama ca ele trebuiesc 
repetate periodic," precizeaza initiatoarea petitiei 
online, potrivit Adevarul.

Organizatia Mondiala de Alergologie atrage 
atentia ca alergiile reprezinta cea mai intalnita 
afectiune cronica in Europa. Peste 150 de 
milioane de persoane sufera de alergii iar pana in 
2025 se estimeaza ca jumatate din intreaga 
populatie a Uniunii Europene va fi afectata.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

De la înființarea orașului Alexandria (1834) și până în 

anul 1836, locuitorii au folosit biserica satului Bâcâieni, 

înglobat în noua localitate.

Deoarece această biserică era „prea la marginea 

orașului”, în anul 1835 alexăndrinenii au decis să 

construiască un nou lăcaș de cult, „contribuind cu bani, 

materiale și brațe de muncă”.

Noua biserică, din lemn, era ridicată în centrul 

orașului, unde se află acum Catedrala, iar în ziua de Florii, 

în 1836, a fost sfințită și a primit hramul Sfântului 

Alexandru.

Devenind neîncăpătoare această biserică, epitropia 

orașului a făcut eforturi și a contruit între anii 1869-1898 

Catedrala, simbolul localității, care se înalță semeață și 

astăzi.

Catedrala a fost târnosită la 6 decembrie 1898 de 

către Mitropolitul Iosif Gheorghian.

Cu o arhitectură caracterizată prin sobrietate, 

Catedrala are o mărime impunătoare, având în lungime 26 

metri, în lățime 26 metri, iar înălțimea ei este de 42 de 

metri.

În formă de cruce în interior și de navă în exterior, 

Catedrala are la intrare o tindă cu coloane în stil corintian. 

După pridvor urmează pronaosul, deasupra căruia sunt 

două turle unde se găsesc clopotele și ceasurile.

Pictura murală și catapeteasma, înaltă de 10 m și 

realizată în stil gotic, sunt realizate în anul 1898 de 

Ștefan Luchian, Constantin Artachino și Constantin 

Pascali.

Catapeteasma (sau iconostasul) este peretele care 

separă altarul de naos, pe el aflându-se icoane. Cea a 

Catedralei alexăndrinene, pictată în 1898, s-a îmbogățit 

cu icoana Sf. Spiridon, donată de breasla cismarilor, și cu 

icoana Sf. Filofteia, donată de Asociația tinerelor fete.

Cele două policandre și sfesnicele împărătești sunt din 

bronz aurit și au fost lucrate la Viena, la casa Weidekamp 

Ketting A.C.

Fiind afectată de cutremurele din 1940 și 1977, 

Catedralei i s-au făcut reparații, iar în anul 1994, la 160 de 

ani de la înființarea orașului, a devenit necropolă 

domnească, în pronaos fiind așezat sarcofagul cu 

osemintele domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica.

Din anul 1996, când s-a înființat Episcopia Alexandriei 

și Teleormanului, este Catedrală Episcopală.

Catedrala posedă și cărți de o mare valoare, datorită 

vechimii lor: "Evanghelie" (Sibiu, 1806, cu note 

manuscrise), "Evanghelie" (Sibiu,1810), "Octoih" 

(Sibiu,1811), "Apostol" (1814), "Tipicon" (1816), 

"Antologhion" (1827 și 1831, publicat de Macarie 

Ieromonahul), "Cazanie" (Buzau, 1831), "Mineele anului" 

(Neamț, 1831), "Molitfelnic" (Buzău, 1832), "Liturghier" 

(București, 1833), "Penticostarion" (Iași, 1834), "Ceaslov" 

(Iași, 1835), "Evanghelie" (Buzău, 1837), "Agheasmatar" 

(Buzău, 1845), "Priveghiu" (București, 1848), "Ceaslov" 

(București, 1854), "Octoih" (București, 1856), "Psaltire" 

(București, 1856), "Liturghier" (București, 1862), 

"Evanghelie" (1864, îmbrăcată în argint și catifea).  

Catedrala este clădirea emblematică a Alexandriei, 

impunătoare și liniștitoare, prin însăși destinația ei, rod al 

dorinței alexăndrinenilor de a avea un sfânt lăcaș falnic, 

împodobit cu măiestrie de Ștefan Luchian și posedând 

odoare inestimabile.

Cornelia RĂDULESCU

Repere teleormănene:

Catedrala Episcopală 
Sf. Alexandru din 

Alexandria

Variațiile hormonale îți pot 
face multe probleme, de la 
bufeuri, acnee sau subțierea 
părului până la insomnie, agitație 
sau depresie. Descoperă de ce 
alimentele clasice de la micul 
dejun îți pot periclita echilibrul 
hormonal și cum trebuie să 
procedezi de acum încolo.

Micul dejun nu este important 
n u m a i  p e n t r u  a  s t o p a  
acumularea kilogramelor în plus, 
ci poate preveni dezechilibrele 
hormonale care îți pun în pericol 
odihna, frumusețea și funcțiile 
generale ale organismului. Chiar 
dacă deja ai remarcat simptome 
problematice dr. Magdalena 
W s z e l a k i ,  n u t r i ț i o n i s t ă  
specializată în alimentația 
femeilor, îți oferă indiciile 
necesare pentru a avea din nou 
un tonus excelent și a evita 
problemele de sănătate.

Poate ți se pare greu de 
imaginat  că  un preparat  
consumat la începutul zilei poate 
reface excesul sau deficitul de 
hormoni, dar alimentele potrivite 
pot fi la fel de puternice precum 
remediile clasice.

O provocare des întâlnită este 
confuzia legată de micul dejun și 
impresia că mănânci sănătos, 
când, de fapt, nu faci decât să 
compui o porție mare de zaharuri 
care ar putea fi denumită mai 
degrabă desertul de dimineață. 
De-a lungul  t impulu i  s-a 
menționat des ideea că micul 
dejun ar trebui să includă cantități 
considerabile de fructe, iaurt cu 
diferite arome, cereale, batoane 
granola sau fulgi crocanți de 
porumb. Aceste opțiuni conțin în 
primul rând zahăr și carbohidrați, 
iar consumul repetat favorizează 
prob lemele  hormonale  ș i  
metabolice.

Dacă vei mânca prea mulți 
carbohidrați și zahăr dimineața 
după aproximativ 3 ore îți va fi din 
nou foame, vei avea dificultăți de 
concentrare sau ai putea deveni 
irascibilă. Probabil te vei îndrepta 
spre un baton de cereale, fructe 

sau cafea pentru a-ți reveni, dar 
nu vei face decât să prelungești 
cercul vicios și să adaugi și mai 
mult zahăr dietei tale. Potrivit 
s p e c i a l i ș t i l o r ,  a c e s t  
compor tament  nu t r i ț i ona l  
determină multe femei să 
consume până la 30 de lingurițe 
de zahăr în fiecare zi fără să 
realizeze.Pentru a evita acest 
exces este bine să verifici 
etichetele produselor pe care le 
consumi, folosind o conversie 
simplă și anume 4g de zahăr 
înseamnă o linguriță. 

Dependența de zahăr și 
perioadele temporare în care 
zahărul scade foarte mult și 
încerci să-l înlocuiești rapid 

creează o presiune constantă 
asupra organismului, stimulând 
producția de cortizol de către 
glandele suprarenale pentru a 
echilibra nivelul de zahăr din 
sânge.

Din această cauză foarte 
m u l t e  f e m e i  p r e z i n t ă  o  
funcționare deficitară a glandelor 
suprarenale și fiecare scădere 
bruscă a zahărului le compromite 
și mai mult echilibrul.

Epuizarea de la nivelul 
glandelor suprarenale este 
asociată cu îmbătrâni rea 
prematură, uscarea piel i i ,  
oboseala accentuată, creșterea 

în greutate, schimbările bruște 
a l e  s tă r i i  de  d i spoz i ț i e ,  
î m b o l n ă v i r i l e  f r e c v e n t e ,  
p i e r d e r e a  m o t i v a ț i e i  ș i  
simptomele depresiei.

Dacă masa ta de dimineață 
conține o proporție ridicată de 
carbohidrați și zahăr te vei 
confrunta mult mai des cu 
insomnia, somnul întrerupt sau 
agitat, precum și sculatul des în 
timpul nopții. Fluctuațiile drastice 
ale nivelului de zahăr, combinate 
cu un nivel ridicat de cortizol nu te 
vor lăsa să te odihnești așa cum 
trebuie, iar somnul profund de 
care ai nevoie va fi din ce în ce 
mai greu de obținut. 

În plus, agitația constantă va 

accentua stresul care poate 
ajunge la un nivel cronic, iar 
performanțele tale se vor 
înrăutăți. 

Importantța micului dejun nu 
trebuie ignorată în cadrul unei 
strategii utile de refacere a 
organismului, iar impresia că 
dimineața este momentul potrivit 
pentru a consuma alimente cu 
multe calorii și carbohidrați îți 
poate compromi te s tarea 
generală de sănătate atât pentru 
restul zilei respective, cât și pe 
termen lung dacă repeți aceleași 
alegeri nocive din punct de 
vedere nutrițional.

Parintii cer Ministerului Sanatatii decontarea
 analizelor pentru copiii cu alergii

Dezechilibrele hormonale încep la micul dejun
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Trăiam momente de durere. Mintea mea era goală de 
gânduri uitate. Furia neputinței ieșea din locul cel mai adânc al 
inimii, unde păcatul și dorința nășteau amintiri. Unde era 
viitorul? Unde erau pacea și liniștea de altădată? 

Încercam să trăiesc cu speranță și credință. Încercam să 
trăiesc din nou la fel cum lumina trece prin întuneric. ”Sunt încă 
în viață, este lucrul cel mai important”, - mă încurajam singur. 
”Întotdeauna luptă fără odihnă pentru viața care ți s-a dat”.

În nopțile senine stam pe prispa casei și mă întrebam: 
”Doamne, de ce sufletul meu este atât de slab? Lasă-mă te rog 
să renasc sub altă formă, măcar în umbra tăcută a zborului”.

Nu exista nici o speranță pentru mine, soarta îmi fusese 
pecetluită. Devenisem parte a timpului necontrolat ascuns de 
privirile lumii. Cuvintele au devenit adăpostul și liniștea inimii 
mele. Pentru totdeauna.

Din romanul „Zbor tăcut”, de Mihail Tănase, Editura 
Hermannstadt, 2018

– In ultimul timp te vad foarte prost dispus. Ai probleme?

– Am aflat ca in curand voi fi tata.

– Si ce e rau in asta?

– Nevasta-mea nu a aflat inca.

***

O doamna se urca in taxi si ii spune taximetristului:

– Va rog sa fiti atent ca sunt mama a opt copii.

Taximetristul se intoarce si raspunde doamnei:

– Eu sa fiu atent?!

Pastila de râs

Daca ii oferi copilului tau 
totul, el va deveni nu numai un 
rasfatat, ci va crede ca are 
dreptul sa aiba tot ceea ce 
cere fara efort, va deveni 
egoist, despot, dar mai ales o 
persoana superficiala, potrivit 
copilul.ro.

Un zambet pe chipul unui 
copil este ceva ce isi doresc 
toti parintii, dar este mai bine 
sa-l educi corect pentru a-l 
determina sa devina un om cu 
valori santoase si de succes.

Permiti prea mult. Multi 
parinti nu isi dau seama 
unde este limita: ce 
inseamna sa ii permiti 
prea mult unui copil si 
ce nu. Dar sa ii oferi tot 
ce vrea poate avea 
consecinte asupra 
dezvoltarii si viitorului 
lui, spune psihologul 
Jose Maria Roldan.

Uneori, cand un 
copil obtine note bune 
la scoala, este justificat 
sa-i acorzi un premiu 
sau sa-i faci un capriciu 
pe care si-l dorea de ceva 
timp. Sau cand faci o analiza a 
comportamentului sau si 
rezultatela sunt pozitive. 
Aceasta este o strategie buna 
pentru ca cel mic sa vada ca 
lucrurile bune sunt rasplatite.

Dar ce se intampla cand 
unui copil i se ofera tot ceea ce 
cere, in orice context si loc 
doar pentru a nu-l auzi 
plangand sau pentru a nu-l 
vedea trist? Cine invata ca 

poate obtine tot ce isi doreste 
cu frustrare si manie, nu va 
avea un viitor stralucit.

Cand ii dai tot ce cere. 
Cand unui copil i se ofera tot 
ceea ce cere, nu i se da 
posibilitatea de a experimenta 
frustrarea, ceva atat de 
necesar in viata pentru a 
putea face fata problemelor, 
si, in plus, ii va determina pe 
parinti sa devina sclavii 
capriciilor copilului, oricare ar 
fi acestea.

Cel mic va simti ca parintii 

t r ebu ie  sa  se  supuna  
dorintelor sale pentru simplul 
fapt ca sunt parintii lui. Iar 
rezultatul va fi unul singur: 
micutul va deveni un copil 
tiran, pentru care parintii sunt 
niste sclavi supusi vointei lui. 
Dar nu numai atat. El va 
deveni o persoana egoista, 
tiranica, agresiva, intoleranta, 
fara empatie, materialista, 
superficiala, nu va sti care 
este valoarea efortului si nu va 
dori responsabilitati in viata 

lui.
Daca ii permiti prea mult si 

ii dai tot ce cere, nu il vei ajuta 
sa se dezvolte sau sa se 
maturizeze. Chiar daca va 
cere lucruri usor de realizat, 
pe masura ce va creste, 
pretentiile sale vor creste 
simtitor.

Cum sa eviti transformarea 
copilului intr-un capricios. 
Este simplu sa nu spui "da" la 
tot si sa incepi sa spui "nu" 
cand vrea ceva. Daca doreste 
sa joace cu un carucior nou, 

trebuie sa il castige 
f a c a n d  a c t i v i t a t i  
potrivite varstei lui. Dar 
cand ii spui "nu," nu ar 
trebui sa folosesti  
expresii de tipul "Nu, 
pentru ca asa spun eu" 
sau "Nu, pentru ca sunt 
mama / tatal tau." Este 
necesar sa folosesti un 
ton cald, dar in acelati 
timp, ferm.

Va trebui sa ai 
rabdare si, daca copilul 
tau doreste o jucarie si 

nu i-o dai, va fi suparat, dar ii 
va trece. Este bine sa ramai 
calm si sa arati stapanire de 
sine in orice moment, pentru 
ca daca iti pierzi rabdarea, 
micutul tau va sti sa-ti 
manipuleze emotiile si sa 
obtina ceea ce isi doreste. 
Daca ramai calm, il vei invata 
ca nu va putea sa obtina nimic.

Este foarte important sa 
nu-i faci toate capriciile.

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

Cele mai multe studii și articole de sănătate susțin că vârsta 
ideală pentru a deveni mamă este cuprinsă între 20 și 30 de ani.

Motivul este acela că odată cu înaintarea în vârstă concepția, 
sarcina și nașterea pot deveni mai complicate. Cu toate acestea, 
tot mai multe femei aleg să amâne vârsta la care devin pentru 
prima dată mame.

Deși din punct de vedere bilogic amânarea sarcinii prezintă 
riscuri și are dezavantaje, se pare că există și vești bune pentru 
femeile care decid să aibă copii mai târziu. 

Cele mai multe studii despre mamele de peste 30 de ani se 
concentrează asupra riscurilor de sănătate asupra memei și 
copilului din timpul sarcinii și nașterii. Dar aceste studii nu iau în 
considerare beneficiile care le are pentru copil faptul că mama sa 
este mai în vârstă. 

Un studiu realizat în Marea Britanie a analizat exact acest 
lucru. Cercetarea a analizat datele a 18.000 de copii înscriși în 
cercetarea Millennium Cohort Study și a avut ca scop 
descoperirea unei legături dintre vârsta mamei în momentul 
nașterii copilului și dezvoltarea în timp a acestuia. Studiul a 
arătat că femeile care au primul copil la o vârstă cuprinsă între 30 
și 39 de ani sunt mai predispuse de a avea copii mai inteligenți 
decât mamele care aveau la prima naștere între 20 și 29 de ani.

Copiii născuți de mame care aveau peste 30 de ani au obținut 
un scor mai mare la testele cognitive la vârsta de cinci ani, 
comparativ cu cei născuți de mame mai tinere. 

Rezultatele cercetării sunt în concordanță cu cele obținute de 
specialiștii din Suedia, într-un studiu similar. În acest caz, 
cercetătorii au analizat rezultatele la școală în cazul elevilor de 
16 ani. Studiul a arătat că cele mai bune rezultate le au copiii ale 
căror mame aveau între 35 și 39 de ani atunci când au născut, iar 
următorii clasați au fost copiii mamelor cu vârste între 30 și 34 de 
ani la momentul nașterii.

Întrebarea este de ce vârsta mamei influențează inteligența 
copiilor? "Femeile care devin mame pentru prima dată după 
vârsta de 30 de ani au șanse mai mari de a avea o educație 
academică mai bună, venituri mai mari, relații stabile, un stil de 
viață sănătos, au acces la îngrijire prenatală mai devreme și și-
au planificat sarcinile", potrivit cercetătoarei Alice Goisis, care a 
făcut parte din echipa studiului desfășurat în Marea Britanie.

Același studiu a arătat că amânarea sarcinii după vârsta de 
40 de ani nu are același efect, și anume de a avea copii mai 
inteligenți.

Motivul ar putea fi limita studiului, în datele analizate fiind 
incluse numai 50 de mame cu vârsta de peste 40 de ani. 

Studiul suedez a evidențiat faptul că adolescenții de 16 ani 
născuți de mame cu vârsta între 40 și 44 de ani au avut rezultate 
mai bune decât cei cu mame din categoria de vârstă de 20-30 de 
ani.

România reală
Refugiu

Olandezii din Rotterdam vor începe să se 
producă energie electrică din pâine veche.

130 de containere au fost instalate în tot 
oraşul, pentru a colectarea resturilor de pâine 
veche, care apoi va fi procesată pentru a 
produce biogaz, potrivit Rador. 

Intitulat BroodNodig, proiectul pilot a fost 
lansat în urmă cu trei ani, fiind o iniţiativă 
privată care a primit sprijin din partea primăriei. 

În toată această perioadă, organizatorii au 
adunat 125 de mii de kilograme de pâine, o 
cantitate suficientă pentru a alimenta cu biogaz 
50 de apartamente pe un an întreg. 

Iar dacă aceeaşi cantitate de pâine ar fi 
folosită pentru producerea de energie 
electrică, ar putea fi ţinute aprinse 2.000 de 
becuri timp de un an. 

Rotterdamul nu este singurul oraş din 
Olanda, unde s-a încercat obţinerea de 
energie electrică din pâine. 

La Amsterdam au fost instalate, anul trecut, 
containere similare pentru colectarea pâinii 

învechite. 
Potrivit statisticilor Centrului olandez de 

studii privind nutriţia „Voedingscentrum”, 
fiecărui locuitor din Ţările de Jos îi revin, anual, 
41 de kilograme de alimente aruncate, din care 
22% reprezintă pâine şi produse de patiserie. 

Pe lângă această utilizare alternativă a 
pâinii, specialiştii analizează şi dezvoltarea 
unor proiecte prin care să se reducă cantitatea 
de pâine aruncată, inclusiv de către magazine 
şi restaurante.

De ce este important să nu-i oferi totul copilului

Olandezii vor produce energie electrică 
din pâine veche

Studiu. Vârsta mamei la 
prima naștere influențează 

inteligența copilului



1714: A murit Constantin Brâncoveanu, domn al Țării 

Românești (n. 1654).

1758: A murit Pierre Bouguer, matematician și astronom 

francez (n. 1698).

1769: S-a născut Napoleon 

Bonaparte, general, om de stat 

și împărat al Franței (d. 1821).

1771: S-a născut Walter 

Scott, poet și romancier 

britanic din Scoția (d. 1832).

1892: S-a născut Louis Victor 

de Broglie, fizician francez, 

laureat al Premiului Nobel (d. 

1987).

1896:  S-a născut Sică 

Alexandrescu, regizor român (d. 

1973).

1931: S-a născut Richard F. Heck, chimist american 

(Reacția Heck), laureat Nobel (d. 2015).

1944: A murit Ștefania Mărăcineanu, fiziciană română (n. 

1882).

1992: A murit Anda Călugăreanu, cântăreață și actriță 

română (n. 1946).

2009: A murit Florin Bogardo, compozitor și interpret 

român de muzică ușoară (n. 1942).

2017: A murit Septimiu Sever, actor român (n. 1926).

9

Joi 15 August 2019

07:00 Matinal 10:00 Ediţie 
specială 12:20 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 13:30 Vizită de 
lucru 14:00 Telejurnal 15:10 
Akzente 16:50 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo 18:00 Lumini și 
umbre 19:00 Povestea Cerbului de 
Aur 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Moştenirea 
clandestină 23:00 Arheologia 
crimelor comunismului 00:00 
Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 15 August

Este posibil sa fiti 
anuntat ca va trebui sa 
f a c e t i  o r e  
suplimentare. Daca nu 
reusiti sa va temperati 
nervozitatea, exista 
riscul sa declansati o 
cearta cu urmari foarte 
neplacute. 

Partenerul de afaceri 
va reproseaza ca nu va 
implicati in rezolvarea 
u n o r  p r o b l e m e  
financiare. Capacitatea 
de comunicare este 
excelenta si puteti 
l a m u r i  t o a t e  
neintelegerile.

Exista riscul sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
accident de circulatie. 
Situatia financiara s-
ar putea imbunatati in 
s c u r t  t i m p .  S e  
intrevede o prima sau 
cresterea veniturilor 
principale.

In plan sentimental 
s-ar putea sa simtiti 
nevoia de un scurt 
ragaz. Va sfatuim sa 
f i t i  p o n d e r a t  i n  
afirmatii, altfel riscati 
sa tensionati relatiile 
p a r t e n e r i a l e .  
Exprimati-va clar!

Dimineata ar putea 
surveni evenimente 
neprevazute. Nu este 
un moment prielnic 
pentru a incepe o 
noua afacere. Riscati 
un esec care v-ar 
putea descuraja pe 
termen lung. 

O  i n t a r z i e r e  
independen ta  de  
vointa dv. se soldeaza 
c u  r a t a r e a  u n e i  
oportunitati in afaceri. 
Incercati sa va relaxati 
si sa va detasati de 
probleme! Vor aparea 
si alte oportunitati.

Survina diverse 
intarzieri cauzate de 
i n c i d e n t e  
neprevazute. Exista 
riscul sa pierdeti o 
suma de bani. Oricat 
de obositoare ar fi 
ziua, nu va descarcati 
nervii asupra familiei!

S-ar putea sa fiti 
indispus din cauza ca 
a t i  p i e r d u t  o  
colaborare sau ca ati 
facut o investit ie 
n e r e n t a b i l a .  Va  
sfatuim sa va relaxati, 
pentru a evita o 
depresie nervoasa. 

Este posibi l  sa 
primiti musafiri de 
departe si sa fiti nevoit 
s a  v a  s c h i m b a t i  
complet programul. 
După amiază nu este 
exclus sa primiti o 
veste mai putin placuta 
de la un prieten.

BERBEC

Sunteti hotarat sa 
rezolvati o problema 
financiara care va 
framanta de mai mult 
timp. Daca vi se 
propune participarea 
intr-o afacere, va 
sfatuim sa o luati in 
considerare. 

Un barbat mai in 
varsta va ajuta sa 
rezolvati o problema 
sentimentala. Seara 
a f l a t i  d e s p r e  
p r o b l e m e l e  d e  
sanatate ale unei 
cunostinte si sa va 
schimbati programul.

Nervozitatea va 
poate crea probleme 
la munca si in relatiile 
cu partenerul de viata. 
Pastrati-va calmul. 
O r i c e  a f i r m a t i e  
necontrolata risca sa 
tensioneze relatiile 
sentimentale.

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 O iubire XXL 16:00 
Lecţii de viaţă 17:00 Ştirile Pro 
Tv 18:00 Ce spun românii 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:00 Fotbal 
Europa League: Mlada Boleslav 
– FCSB 22:00 Bubuială în  
Bronx 23:45 Ştirile Pro Tv 00:00 
Arma secretă 02:00 Lecţii de 
viaţă

07:00 Observator 09:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani  
12:00 Observator 14:00 Surorile 
15:00 Valurile vieții 16:00 
Observator 17:00 Gazda 
perfectă 19:00 Observator 
20:00 Troia 23:15  iUmor 
ExtraViral 00:45 Dublura 03:00 
Observator 04:00 Surorile 05:00  
Valurile vieții 06:00 Observator

08:15 Pastila de râs 09:15  
Kosem 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 În 
căutarea adevărului 15:00 
Cash Taxi 16:15 Știrile Kanal D  
17:00 Puterea dragostei 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Mireasa 
din Istanbul 23:15 Se strigă 
darul 01:15 Știrile Kanal D 
02:15 Puterea dragostei

08:00 Elisa 10:00 Starea 
naţiei 11:30 Casa: construcţie 
şi design 14:00 Camera de râs 
15:05 Toate pînzele sus! - 
Secretul epavei 17:00 Elisa 
18:00 Focus 18 19:30 Mama 
mea gătește mai bine 20:30 
Contra cronometru 22:30 
Starea naţiei 23:30 Focus din 
inima României 00:00 Toate 
pînzele sus! - Misterele mărilor

07:30 Arestat la domiciliu 
09:30 La bloc 12:00 LOL 
14:00 Don Juan modern 
16:00 S-a întâmplat într-o 
noapte 18:15 La bloc 20:30 
Intelegerea 22:30 Furturi, 
f e t e ,  m a r a f e ț i  0 0 : 3 0  
Intelegerea 02:30 Furturi, 
fete, marafeți 04:00 La bloc 
05:15 La Maruţă

08:00 Eroii n-au varsta 09:00 
Iubire dincolo de timp 10:00 
Câştigă România! 11:00 Gala 
Umorului 12:00 Telejurnal  13:30 
Natură ş i  aventură 14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 Eroii 
n-au varsta 16:00 Iubire dincolo 
de timp 16:55 Mărie şi Mărioară 
17:45 Căsătorie imposibilă 19:00 
Telejurnal 20:10 O familie perfectă 
22:10 Caracatița 23:15 Câştigă 
România!

08:50 Astro Boy 10:20 Now 
You See Me: Jaful perfect 
12:10 Siguranță națională 
13:35 Stăpânul inelelor: Frăția 
inelului 16:25 Chicago 18:10 
Ocean's Eleven - Faceți 
jocurile! 20:00 A doua şansă 
21:40 Robin Hood 23:30 Tigru 
și dragon 01:25 Mecanicul 
02:55 Chicago 04:45 Robin 
Hood
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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 

15 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.
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George Țucudean a marcat golul victoriei 
pentru ardeleni, în meciul dintre Celtic și CFR, 
scor 3-4, iar jurnaliștii de la Sport Bible au fost 
fascinați de povestea atacantului de 28 de ani.

”Atacantul celor de la CFR, George 
Țucudean a dat probe la Celtic, pe când avea 
15 ani. El a dezvăluit înaintea de partidă că 
meciului din Scoția ar putea fi ultimul său joc, 
din cauza unor probleme la inimă.

A marcat ultimul gol de pe Celtic Park și și-a 

trimis echipa în runda următoare, lăsând-o pe 
Celtic acasă. O poveste uimitoare!”, au scris cei 
de la Sport Bible pe contul lor de Instagram.

George Țucudean se gândește la retragere
George Țucudean a anunțat în urmă cu 

câteva zile că se gândește serios la retragere, 
după problemele pe care le-a avut la inimă. 
Atacantul recunoaște că are o oarecare teamă.

”Doctorii m-au asigurat că nu o să pățesc 
nimic, dar mai am așa o teamă. M-au măcinat 
niște gânduri, m-am gândit că pot să mă las, mă 
gândesc în continuare. Sunt probleme la 
inimă”, a dezvăluit Țucudean în urmă cu 
aproximativ 10 zile.

Cine este George Țucudean
Născut la Arad, Țucudean și-a început 

cariera la UTA și a fost cumpărat de Dinamo în 
2010. Atacantul a mai evoluat de-a lungul 
carierei la echipe precum Standard Liege, 
Charlton, Steaua/FCSB, ASA Târgu Mureș, 
Pandurii, Viitorul, iar din ianuarie 2018 a fost 
cumpărat de CFR Cluj.

SPORT

CFR Cluj a produs una dintre marile surprize ale 
preliminariilor Ligii Campionilor: a eliminat-o pe Celtic după 
victoria de senzaţie de pe terenul campioanei Scoţiei, scor 4-
3.

Campioana României a scos din competiţie o echipă cu 
un buget de salariu superior celui al Ligii 1.

Salariile celor 14 echipe din Liga 1, însumate, sunt de 53 
de milioane de euro pe an, în timp ce jucătorii lui Neil Lennon 
câştigă împreună 63,5 milioane de euro.

CFR Cluj are garantată prezenţa în grupele Europa 
League

3,8 milioane de euro este media câştigurilor salariale ale 
echipelor din Liga 1, iar România se află pe locul 24 la acest 
capitol.

Ligile din Norvegia, Croaţia şi Ungaria se află în faţa 
României la capitolul salarii, în timp ce Cehia, Cipru, Bulgaria 
şi Serbia ne urmează în clasament.

CFR Cluj a trecut deja trei tururi preliminare în Liga 
Campionilor. Le-a depăşit pe Astana, Maccabi Tel Aviv şi 
Celtic şi va juca în play-off cu Slavia Praga.

CFR Cluj va juca 
cu Slavia Praga 
pentru un loc la 
masa  boga ţ i l o r.  
C a m p i o a n a  
României trebuie să 
treacă de cehi în 
playoff pentru a 
ajunge din nou în 
g r u p e l e  U E F A  
Champions League.

La Slavia Praga joacă și doi români. Este vorba de 
Alexandru Băluță și de Nicolae Stanciu, cel care a semnat cu 
campioana Cehiei în această vară. Slavia Praga are în 
palmares 5 titluri de campioană a Cehiei, ultimul obținut chiar 
în sezonul trecut. De asemenea, adversara campioanei 
României în playoff-ul UCL are și 14 titluri câștigate în 
Cehoslovacia. Slavia Praga a câștigat de 5 ori Cupa Cehiei.

Valoarea totală a lotului Slaviei Praga este de 43,85 de 
milioane de euro. Cel mai bine cotat jucător din lot, conform 
Transfermarkt, este mijlocașul defensiv Tomas Soucek, a 
cărui cotă este de 7 milioane de euro. Următorii în top sunt 
Nicolae Stanciu și Alex Kral, ambii fiind evaluați la 3,5 
milioane de euro.

În sezonul trecut al Europa League, Slavia Praga a ajuns 
până în sferturile de finală, acolo unde a fost eliminată de 
Chelsea, cea care avea să câștige trofeul.

Bogdan Mara crede că ardelenii au avut din nou ghinion la 
tragerera la sorţi . Oficialul campioanei crede că gruparea din 
Cehia este mai puternică decât Celtic şi i-ar fi preferat pe 
elveţienii de la Young Boys Berna. 

"Slavia Praga e mai tare decât Celtic, e o echipă mai grea 
decât Young Boys Berna. La ce bani a investit în ultima vreme 
şi la cum a arătat anul trecut în Europa League e o echipă de 
speriat, dar mai bine vorbim după dubla cu Celtic," a spus 
Mara.

CFR Cluj a eliminat-o pe
 Celtic, care are un buget mai 

mare decât al tuturor 
cluburilor din Liga 1

CFR Cluj trebuie să treacă 
de Slavia Praga pentru a juca

 din nou în grupele Ligii
 Campionilor

Florin Andone a început 
fantastic noul sezon din 
Premier League. Deşi rezervă, 
românul a marcat la prima 
atingere de la intrarea pe teren 
- managerul lui Brighton a 
apelat la el când echipa 
conducea cu 1-0 la Watford, 
dar  gazde le  puneau o  
presiune din ce în ce mai 
mare. Andone a majorat 
diferenţa pe tabelă cu o 
finalizare exactă din 
centrarea lui Pascal 
Gross.

Brighton s-a impus în 
cele din urmă cu 3-0, iar 
românul a fost lăudat de 
fani i  "Pescăruşi lor" .  
Florin Andone nu e 
îngrijorat deloc de faptul 
că nu joacă t i tu lar  
deocamdată şi crede că 
în curând va fi om de 
bază.

"Nu mă aşteptam să 
dau gol după un singur 
minut, a fost extraordinar! Am 
reuşit o victorie uriaşă, acesta 
e lucrul cel mai important.

Toţi jucătorii vor să prindă 
primul 11, se vede chiar şi la 
antrenamente cât de mare e 
concurenţa. Uneori, recunosc 
că atunci când nu prind echipa 
sunt cam trist, dar nu am ce 
face, trebuie să accept asta.

Eu mă antrenez din greu, 

obiectivul meu este să joc cât 
mai mult posibil. Oricum, şi eu 
şi Maupay am marcat venind 
de pe bancă, şi rezervele pot 
schimba soarta unei partide!," 
a declarat Florin Andone într-
u n  i n t e r v i u  p e n t r u  
Brighton&Hove Independent.

Florin Andone, încântat de 
tactica noului manager

Sezonul trecut, Brighton s-
a luptat din greu să evite 

retrogradarea, iar clubul a 
schimbat antrenorul , iar 
obiectivul a devenit clasarea în 
primele 10 în Anglia. Graham 
Potter este noul manager, iar 
Florin Andone crede că noul 
sistem îl avantajează, mai ales 
că Potter preferă o tactică mult 
mai ofensivă.

"Totul este nou pentru noi, 
am schimbat sistemul, iar 
echipa arată bine. Se vede că 

ne simţim bine pe teren, jucăm 
un alt fotbal faţă de sezonul 
trecut. Managerul a venit cu 
idei noi, iar eu sunt fericit cu 
stilul lui, ne pune mai mult în 
valoare calităţile," a adăugat 
Florin Andone.

Florin Andone, elogiat şi de 
antrenor

Şi antrenorul lui Brighton, 
Graham Potter, l-a elogiat pe 
atacantul în vârstă de 26 de 

ani, aflat la al doilea 
s e z o n  î n  P r e m i e r  
League.

"Florin a muncit foarte 
mult și i-a dat jocului o 
dimensiune diferită. Am 
fost foarte satisfăcut de el 
și de Neal (n.r. Maupay, şi 
el introdus în minutul 64). 
Îți dorești ca rezervele să 
fie pregătite să joace, să 
intre și să ajute. Cu 
siguranță avem acest 
lucru în echipa noastră. În 
viața de antrenor, ai 

câteodată noroc și iei deciziile 
corecte. Toţi jucătorii mei au 
fost fantastici", a spus Potter.

Maupay a înscris ultimul gol 
al lui Brighton, în minutul 77. 
Atacantul francez în vârstă de 
22 de ani este cel mai scump 
transfer din istoria clubului: a 
fost transferat în această vară, 
de la Brentford, pentru 20 de 
milioane de euro.

Englezii, fascinați de George Țucudean! 
”O poveste uimitoare!”

Florin Andone, gata să cucerească Anglia!
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