
Tinerii aflați în căutarea 
unui loc de muncă pot 
p a r t i c i p a  v i n e r i ,  1 8  
oc tombr ie ,  la  Bursa  
Locurilor de Muncă pentru 
Absolventi. Aceasta are 
loc, începând cu ora 09.00, 
în Alexandria, la Sala 
Polivalentă şi la sediul 
agenţiilor locale din Roşiori 
d e  V e d e  ş i  T u r n u  
Magurele.

Obiectivul principal al acestui eveniment anual îl constituie facilitarea 
accesului absolvenților la locurile de muncă disponibile și interacțiunea directă 
cu agenții economici.

(Continuare  în  pagina  4)

L i c e e n i i  d i n  
județul Teleorman 
sunt învățați cum să 
g e s t i o n e z e  o  
situație de urgență. 
Pompierii militari 
teleormăneni au 
demarat în această 
p e r i o a d ă  o  
a c t i v i t a t e  d e  
pregătire a tinerilor 
cu vârsta de peste 
16 ani, din cadrul 
tuturor liceelor din 
județ.

(Continuare  în  
pagina  2)

Joi, 10 octombrie, teleormănenii, asemenea românilor 
din întreaga țară, vor avea prilejul de a participa la ediția 
din acest an a “Zilei Naționale a produselor 
agroalimentare românești”. În organizarea Serviciului 
Târguri, piețe și oboare din cadrul primăriilor din cele cinci 

municipii și orașe teleormănene, cu sprijinul Direcției 
pentru Agricultură a județului Teleorman, în piețele sau în 
alte locații din Alexandria, Turnu Măgurele, Roșiorii de 
Vede, Zimnicea și Videle  vor fi organizate expoziții cu 

produse agroalimentare, îndeosebi cu legume și fructe 
de sezon, dar și cu produse alimentare obținute, după 
rețete tradiționale, din carne și lapte. În toate piețele din 
județ va fi o abundență foarte mare de legume, fructe și 
produse tradiționale, așa încât gospodinele, și nu numai,  

se vor putea aproviziona cu toată gama de legume, 
zarzavaturi și fructe de sezon, pentru a-și asigura întregul 
necesar de astfel de produse pentru sezonul rece. 

(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 
4.7479 lei

($) 1 USD
4.3212 lei

1 XAU 
208.5476 lei

(£) 1 GBP 
5.2922 lei
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BJ „Marin Preda” Teleorman:

 Programul 
de educație

 cinematografică

Bursa locurilor de muncă pentru 
absolvenți

Azi, o delegație 
a fermierilor din 

Teleorman, prezentă la 
Forumul agricultorilor

 de la București 

Mâine, teleormănenii vor participa la Ziua 
Națională a Produselor Agroalimentare Românești

Liceenii învață cum să gestioneze o 
situație de urgență
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(urmare  din  pagina  1)
Vor fi prezenți producători 

de legume, fructe, de carne și 
brânzeturi, dar și apicultori din 
întegul județ cu produse direct 
de la sursă, sigure pentru 
sănătatea consumatorilor și 

de cea mai bună calitate.
Și în acest  “Ziua națională 

a produselor agroalimentare 
românești” va fi marcată prin 
organizarea de programe și 
manifestări artistice, prin 
acțiuni educative, cu caracter 

social și științific, destinate 
p r o m o v ă r i i  p r o d u s e l o r  
agroalimentare românești şi 
c â ș t i g ă r i i  î n c r e d e r i i  
consumatorului. 

George ZAVERA

Începând din 12 octombrie, modificările Codului Rutier intră 
în vigoare, iar anumite fapte vor fi sancționate mult mai aspru.

Codul Rutier a fost înăsprit în ședința de Guvern din 12 
august, iar aplicarea măsurilor se face la 60 de zile de la 
publicarea OUG în Monitorul Oficial, deci din 12 octombrie 
polițiștii rutieri vor aplica noile sancțiuni.

Potrivit noilor reguli de circulație, șoferii nu vor mai putea 
folosi telefonul mobil sau dispozitive cu ajutorul cărora se pot 
face înregistrări foto/video în timp ce conduc. Sancţiunea este 
maximum 725 de lei şi 4 puncte de penalizare, însă cei prinși ar 
putea rămâne și fără permis de conducere.

Amenzile sunt mai mari pentru cei care folosesc vehicule 
pentru care nu este nevoie de permis, precum biciclete sau 
trotinete. Aceștia riscă amenzi între 870 și 1.160 de lei pentru 
folosirea telefonului în timpul deplasării.

Aceste măsuri se aplică doar dacă conducătorul se află în 
mișcare, însă nu vor scăpa de amenzi șoferii care butonează 
telefonul la semafor.

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

Mâine, teleormănenii vor participa la Ziua 
Națională a Produselor Agroalimentare Românești

Liceenii învață cum să gestioneze o 
situație de urgență
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Scopul acestor activități este de a-i informa 

și învăța pe adolescenți cum să se comporte în 
diferite situații de urgență (cutremure, 
inundaț i i ,  fenomene meteoro log ice  
periculoase, incendii, accidente, etc), cum să 
acorde primul ajutor, ce informații să ofere la 
numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și 
cum își pot îmbogăți bagajul de cunoștințe în 
acest domeniu.

Săptămâna aceasta, salvatorii sunt 
prezenți în cadrul a cinci unități de învățământ, 
patru din municipiul Turnu Măgurele (Liceul 
Tehnologic „Sf. Haralambie”, Colegiul 
Național „Unirea”, Liceul Tehnologic „General 
David Praporgescu” și Liceul Teoretic „Marin 
Preda") și o unitate din municipiul Alexandria 
(Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scarlat”).

În ceea ce privește aprofundarea 
cunoștințelor în domeniul situațiilor de 

urgență, cu accent pe învățarea corectă a 
modului de acordare a primului ajutor, 
pompierii militari îi invită pe tinerii cu vârsta de 
peste 16 ani să se alăture programului de 
voluntariat „Salvator din Pasiune” derulat în 
cadrul ISU Teleorman, cu caracter permanent.

Claudiu DUMITRACHE

Administrația Națională de 
Meteorologie a emis o nouă 
prognoză pentru 
următoarele două 
săptămâni. 

În Muntenia, 
v remea  se  va  
î n c ă l z i  
semnificativ, astfel 
î n c â t  p e  1 0  
octombrie această 
medie se va situa 
în jurul valorii de 24 
grade, mai ridicată 
d e c â t  m e d i a  
c l imato log ică  spec i f i că  
acestei date. Cu mici variații, 
de la o zi la alta, temperaturile 
maxime se vor menține, în 

medie, în jurul a 21 de grade 
până pe 15 octombrie. În 

ultimele zile de prognoză, 
vremea se va răcori ușor, cu 
a p r o x i m a t i v  2  g r a d e .  
Temperaturile minime se vor 

menține scăzute în intervalul 
7-9 octombrie, când media lor 

va fi de 3...6 grade. 
Ulterior, până la 
sfârșitul celor două 
săptămâni, media 
t e m p e r a t u r i l o r  
minime va fi în 
c reș te re ,  f i i nd  
cuprinsă între 7 și 
11 grade.

 Se vor semnala 
p lo i  s labe ,  cu  
probabilitatea mai 
ridicată de apariție 

în intervalul 10-12 octombrie, 
precum și în unele zile ale 
celei de-a doua săptămâni.

Val de aer cald peste România

Peste 90% dintre români 
cons ideră că sch imbăr i le  
climatice sunt reale, arată un 
studiu realizat pentru UNSAR, în 
septembrie 2019, de către IRES, 
conform Mediafax.

Dintre participanţii la studiu 
care au declarat că schimbările 
climatice sunt reale, 46% 
consideră că acestea reprezintă 
o problemă extrem de serioasă, pe o scală de la 0 la 10 (unde zero 
înseamnă că nu este o problemă serioasă, iar 10 că este o 
problemă extrem de serioasă), aceştia acordând schimbărilor 
climatice punctajul maxim.

În ceea ce priveşte efectele schimbărilor climatice, principalele 
îngrijorări ale românilor sunt furtunile violente (33% dintre 
respondenţi), urmate de topirea gheţarilor (16%), seceta (15%), 
incendiile de vegetaţie (14%), valurile de căldură (11%) şi 
inundaţiile (6%).

În ceea ce priveşte măsurile pe care românii sunt dispuşi să le 
aplice pentru combaterea efectelor schimbărilor climatice, peste 
91% dintre participanţii la studiu au declarat că o soluţie pentru 
combaterea acestora este reducerea cantităţii de deşeuri şi 
colectarea selectivă a acestora, 87% - reducerea defrişărilor, 86% - 
izolarea termică a locuinţei, 82% - reducerea poluării industriale, 
82% - utilizarea mijloacelor de transport alternative (bicicletă, mers 
pe jos, transport în comun etc.), 81% - evitarea produselor 
ambalate, în special cele în plastic, 78% - cumpărarea produselor 
locale sau de sezon, de fiecare dată când e posibil, 76% - limitarea 
înmatriculărilor de autovehicule poluante, 52% - introducerea unor 
taxe de acces în centrul oraşului pentru autovehicule şi alte măsuri.

Amenzi mai mari 
pentru șoferi și obligații noi 

pentru bicicliști și cei cu trotinete

Schimbările climatice,
 o îngrijorare pentru majoritatea

 românilor
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M i n i s t r u l  F i n a n ţ e l o r  
Publice, Eugen Teodorovici, a 
anunţat, luni, că în şedinţa de 
Guvern de vineri se va adopta 
o hotărâre prin care se vor 
aloca 1,4 miliarde de lei pentru 
funcţ ionarea pr imăr i i lor,  
precizând că a doua rectificare 
bugetară va avea loc în luna 
noiembrie, nu la finalul acestei 
săptămâni, așa cum a anunțat 
premierul Viorica Dăncilă.

„Este o alocare de fonduri 
în baza Ordonanţei 12, care se 
referă la rectificarea bugetară 
către UAT-uri (primării – n. 
red.). Sunt cele 1,4 miliarde de 
lei pe care le-am menţionat de 
mai multe ori şi care se 
distribuie către UAT-urile din 
R o m â n i a .  N u  e s t e  o  
rectificare, este o hotărâre de 
guvern care va avea o anexă 
cu toate comunităţile locale şi 
cu sumele. Au fost discuţii şi cu 
o parte din comunităţile locale, 
dar noi am colaborat foarte 
mult cu colegii din teritoriu de 
la finanţele publice locale, 
pentru că dânşii, practic, au 
centralizat din fiecare judeţ în 
parte şi au trimis către centru 
situaţia centralizată. Este 
nevoie de o hotărâre de 
guvern pentru că ordonanţa 
privind rectif icarea asta 
prevede: prin hotărâre de 
guvern se alocă fondurile 
necesa re  comun i tă ţ i l o r  
locale”, a explicat Teodorovici, 

la Senat, potrivit Agerpres.
Potrivit ministrului, prin 

această hotărâre de guvern 
s u n t  a c o r d a t e  s u m e l e  
n e c e s a r e  f u n c ţ i o n ă r i i  
comunităţilor locale – salarii, 
partea socială legată de 
persoanele cu dizabilităţi, 
însoţitori.

El a menţionat că hotărârea 
de guvern va fi adoptată 
indiferent de rezultatul moţiunii 
de cenzură. „Nu are nicio 
legătură cu moţiunea. Este 
suma care se ştie foarte clar. 
Sumele acestea se distribuie 
către UAT-uri fără niciun fel de 
preferinţă. Sunt principii foarte 
clare care se aplică orizontal. 
Sumele se distribuie total 
t r a n s p a r e n t  î n  t o a t e  
comunităţile locale”, a spus 
Teodorivici.

Ministrul a completat că se 
lucrează şi la proiectul 

bugetului de stat pe 2020 şi la 
cea de-a doua rectificare 
bugetară din 2019. „Pregătim 
ş i  b u g e t u l  p e  2 0 2 0 .  
Rectificarea de toamnă, în 
fine, analize se fac. Undeva în 
cursul lui noiembrie. Şi anul 
trecut tot aşa am făcut-o. 
Aceasta este perioada celei 

de-a doua rectificări”, a 
adăugat Eugen Teodorovici.

Premierul Viorica Dăncilă a 
anunţa t  că  rec t i f i carea 
bugetară va fi aprobată vineri, 
când Guvernul se va întruni în 
şedinţă.

„Rectificarea bugetară va 
avea loc vineri. Vineri vom 
avea şedinţă de Guvern, vom 
avea rectificarea bugetară şi 
mai multe acte normative atât 
de aşteptate în întreaga ţară”, 
a afirmat duminică prim-
ministrul, la Huşi.

Recursul compensatoriu și eliberarea condiționată din 
penitenciare, pentru cei ce au stat în condiți i 
necorespunzătoare de detenție sau plata de despăgubiri 
pentru reținere ilegală este legea dată în 2017, la un an de la 
alegerile parlamentare din anul 2016. Chiar dacă astăzi se 
alocă mai mulți bani pentru un pușcăriaș decât alocația 
pentru creșterea unui copil, acestuia, deținutului, se pare că 
nu i se pot asigura condiții de cazare de cinci stele în închisori.

La calculul pedepsei executate efectiv se are învedere, 
indiferent de regimul de executare a pedepsei, ca măsură 
compensatorie, și executarea pedepsei în condiții 
necorespunzătoare, caz în care, pentru fiecare perioadă de 
treizeci de zile executată în condiții necorespunzătoare, chiar 
dacă acestea nu sunt consecutive, se consideră executate, 
suplimentar 6 zile din pedeapsa aplicată. În sensul respectiv 
se consideră executarea pedepsei  în condi ț i i  
necorespunzătoare cazarea în oricare dintre situațiile 
următoare: cazarea într-un spațiu mai mic sau egal cu 4 metri 
pătrați pentru fiecare deținut, care se calculează excluzând 
suprafața grupurilor sanitare și a spațiilor de depozitare a 
alimentelor; lipsa activităților în aer liber; lipsa accesului la 
lumină naturală; lipsa temperaturii adecvată în cameră; lipsa 
posibilității de a folosi în privat grupurile sanitare; existența 
igrasiei, mucegaiului, infiltrațiilor.

De recursul compensatoriu s-au bucurat deja 14.400 de 
deținuți. Printre aceștia se numără cei care au săvârșit fapte 
grave și foarte grave, precum crimele, violurile, acuzații de 
pedofilie, nu borfașii mărunți, un fel de găinari ai infracțiunilor.

Despre recursul compensatoriu, senatorul Eugen 
Pârvulescu, președintele Organizației județene Teleorman a 
Partidului Național Liberal, consideră că nu este o măsură 
bună, și nu este de acord cu recursul compensatoriu. 
Senatorul Eugen Pârvulescu mai consideră că cei care fac 
crime, violuri, acte de pedofilie, și sunt eliberați din închisoare 
în urma recursului compensatoriu, când se întorc în 
societate, nu se pot dezbăra de vechile metehne, și de multe 
ori recurg la aceleași practici, mulți dintre ei ajungând iar după 
gratii. Eugen Pârvulescu consideră că pentru crime este 
insuficientă pedeapsa cu câteva zeci de ani de închisoare 
sau închisoare pe viață, la fel cum și pentru pedofilie sau 
violuri, și ar trebui reintrodusă pedeapsa cu moartea.

Ioan DUMITRESCU

Comisia Europeană a lansat luni, 7 octombrie, la 
Bruxelles, ediția 2019 a Indicelui European Regional al 
Competitivității (IERC), un instrument care măsoară din trei în 
trei ani factorii majori ai competitivității, pentru toate regiunile 
europene. Potrivit noului index, Locul 1 este ocupat de 
Stockholm (Suedia), cu 100 de puncte, urmat de Londra 
(UK), cu 99,1 puncte și Utrecht (Olanda), cu 99 de puncte. 
Regiunea București – Ilfov se clasează pe locul 151 din 268 
de regiuni, în timp ce regiunea Sud-Est (România) e pe 
penultimul loc, înaintea regiunii Egeea de Nord (Grecia).

De remarcat că regiunea Sud – Est (județele Brăila, 
Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea) punctează 
chiar mai slab decât Guyana, teritoriu sud-american al 
Franței, aflată pe al treilea cel mai slab loc, cu 5,6 puncte.

Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord), din care face 
parte și Clujul, se situează pe locul 246 din totalul celor 268 de 
regiuni europene, cu un scor de 17,45 din 100 de puncte.

Indicele ia în calcul parametri precum inovația, 
complexitatea mediului de business, infrastructura, inovarea, 
mărimea pieței etc.

Recursul compensatoriu

Regiunea Sud – Est 
din România, a doua cea mai 

săracă din UE
* Vom vota împotriva Vioricăi Dăncilă 

premierul-calamitate, dar nu o să votăm 
niciodată pentru alt guvern compus din 
oamenii care ne-au adus în situaţia de azi

Liderul USR Dan Barna a declarat luni că 
parlamentarii USR vor vota pentru demiterea 
guvernului condus de Viorica Dăncilă, dar a 
subliniat că partidul pe care îl conduce nu va 
sprijini un cabinet ”format din cei care ne-au 
adus în situaţia actuală”, transmite News.ro.

El a răspuns, astfel, declarației liderului Pro 
România, Victor Ponta, care a anunțat că, la o 
oră după adoptarea moţiunii de cenzură, va 
face o propunere oficială către toţi foştii colegi 
de la PSD să refacă o majoritate fără Dăncilă şi 
Fifor.

”Văd că dl Ponta anunţă că, imediat după ce 
va trece moţiunea, începe negocierile cu PSD 
pentru un guvern nou de stânga, fără actualul 
prim-ministru. Vreau să fie foarte clar: vom vota 
împotriva Vioricăi Dăncilă premierul-
calamitate. Vom vota împotriva ei şi a 
cabinetului dezastruos pe care îl conduce. Cu 
cât pleacă mai repede, cu atât mai bine. Dar nu 
o să votăm niciodată pentru alt guvern compus 

din oamenii care ne-au adus în situaţia de azi”, 
a scris Barna pe Facebook.

El reafirmă că soluţia pentru un guvern 
legitim sunt anticipatele.

”Iar după moţiune trebuie să intrăm în logica 
anticipatelor fără alte amânări. Punct!”, 
conchide liderul USR.

Liderul Pro România, Victor Ponta, a 
declarat, luni, că joi seara, după adoptarea 
moțiunii de cenzură, va face o propunere către 
foștii săi colegi din PSD pentru a forma o 
majoritate care să propună pentru funcția de 
premier un om fără carnet de partid, pro-
european, care a mai fost în Guvern.

„Votăm la vedere moțiunea de cenzură și 
dacă se face guvern PNL-USR rămânem tot în 
opoziție și o să-i ajutăm de acolo sau o să-i 
criticăm”, a precizat Ponta.

„Joi seara, la o oră după moțiunea de 
cenzură, o să fac o propunere oficială către toți 
foștii mei colegi din PSD să refacem o 
majoritate fără Dăncilă, Fifor. (…) Un premier 
care nu e nici la Pro România, nici la PSD, dar 
pe care îl cunoaștem, îl susținem toți, un om 
care a muncit în guverne”, a declarat Victor 
Ponta.

El a spus că a discutat această variantă cu 
social-democrații.

Întrebat dacă această posibilă viitoare 
coaliție ar putea vota moțiunea de cenzură, 
Ponta a replicat: „Nu, pentru că sunt fricoși, 
sunt fricoși rău. Așa, în discuții cu mine, da, dar 
să o omorâm noi pe Dăncilă și după aia vin și ei. 
Cu siguranță și-ar dori acest lucru, dar după ce 
trece moțiunea de cenzură”.

Chestionat pe cine vrea să propună pentru 
funcția de premier, Victor Ponta a declarat: „Vi-l 
spunem joi seară. (…) Aveam chiar două sau 
trei nume pe care trebuie să le discutăm și cu 
cei de la PSD, și cu dl Iohannis, că trebuie să 
vrea și el, dar oameni normali la cap, 
profesioniști, pro-europeni, care azi nu au 
carnet de partid”.

Teodorovici o corectează pe Dăncilă: 
Rectificarea va fi în noiembrie

Barna îi răspunde lui Ponta
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Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți 

reprezintă o oportunitate de a cunoaște mai 
bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, 
pentru ca aceștia să poată alege un loc de 
muncă conform pregătirii lor profesionale sau 
să se informeze despre ocupațiile cu posibilități 
mai mari de angajare pe termen mediu și lung. 
La acest eveniment pot participa și celelalte 
categorii de persoane care nu au loc de muncă 
sau care doresc să se reorienteze profesional 
spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de 
angajare pe termen lung.

Agenţii economici care vor participa la Bursa 
Locurilor de Muncă vor avea prilejul să-şi 
recruteze personalulul direct, fără intermediari, 
în funcţie de cerinţele concrete ale locurilor de 
muncă pe care le oferă.

De asemenea, angajatorii pot selecta 
personal în vederea desfăşurării de programe 
de formare profesională organizate, gratuit, de 
agenţie, prin furnizori de formare profesională 
autorizaţi, precum și programe de ucenicie la 
locul de muncă organizate la solicitarea 
angajatorilor.

În perioada următoare, agenţii economici 
vor fi contactaţi în vederea identificării unui 
număr cât mai mare de locuri de muncă pentru 
a putea fi oferite participanţilor la bursă.

Agenții economici care doresc sa participe 
la bursa, pot depune ofertele cu locuri de 
munca la sediile punctelor de lucru/agențiilor 
locale din raza de domiciliu, pana pe data de 17 
octombrie.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Un român din 3 este expus în continuare riscului de 
sărăcie şi excluziune socială, deşi România şi-a propus 
acum patru ani eradicarea sărăciei extreme până în 2030, a 
transmis, luni, Fundaţia World Vision România.

La împlinirea a patru ani de la adoptarea agendei globale 
Agenda 2030 şi a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(ODD), datele statistice arată că România este departe de a-
şi fi atins ţintele propuse chiar şi pentru 2020, iar cele pentru 
2030 par de nerealizat, potrivit fundaţiei.

Luni, Fundaţia World Vision România şi Reţeaua 
Naţională Anti-sărăcie şi Incluziune Socială au organizat o 
dezbatere pentru a analiza ce şi-a propus ţara în Strategia 
Naţională pentru dezvoltarea durabilă a României, 
documentul care transpune Agenda 2030, cum arată 
realitatea din 2019 şi, cel mai important, cine şi ce trebuie să 
facă pentru a fi atinse ţintele.

Unul dintre principalele obiective din strategie este 
eradicarea sărăciei extreme pentru toţi cetăţenii până în 
2030 şi reducerea cu cel puţin jumătate a numărului de 
cetăţeni care trăiesc în sărăcie relativă. Fundaţia 
avertizează că, în realitate, ratele sărăciei şi inegalităţii se 
menţin foarte ridicate în România, care trăieste în 
continuare un paradox al inegalităţii sociale şi al sărăciei, 
deşi creşterea economică a ţării se menţine peste media 
Uniunii Europene.

Astfel, conform ediţiei din 2019 a Semestrului European, 
unul din trei români este expus în continuare riscului de 
sărăcie şi excluziune socială. În plus, România are cea mai 
mare rată de sărăcie a persoanelor încadrate în muncă din 
UE (17,4%).

Până în 2030, România şi-a propus reducerea ratei de 
părăsire timpurie a sistemului educaţional. În realitate, 
atingând valoarea de 16, 4% in 2019, rata persoanelor (cu 
vârsta cuprinsă între 18 şi 24 de ani) care au părăsit timpuriu 
sistemul de învăţământ şi de formare profesională rămâne 
una dintre cele mai ridicate din UE, potrivit fundaţiei. În 
zonele rurale, rata este de 27,1%, iar în rândul populaţiei 
rome de 77%, iar 38,7% dintre copiii cu vârsta de până la 15 
ani sunt analfabeţi funcţional.

România şi-a propus adoptarea politicilor, în special 
fiscale, salariale şi de protecţie socială, în scopul reducerii 
progresive a inegalităţilor, respectiv a proporţiei grupurilor 
dezavantajate. Fundaţia avertizează că nivelul sărăciei şi al 
excluziunii sociale din zonele rurale este mai mare de două 
ori faţă de cel din oraşe.

Bursa locurilor de muncă pentru 
absolvenți

Azi, la București, în cadrul 
ROMEXPO, în organizarea 
Ministerului Agriculturii, se 
d e s f ă ș o a r ă  F o r u m u l   
agricultorilor, manifestare care 
va reuni peste 1.600 de 
fermieri din toate domeniile – 
p r o d u c ț i e  v e g e t a l ă ,  
legumicultură, pomicultură, 
viticultură și zootehnie. După 
cum precizează conducerea 
Ministerului Agriculturii, la 
Forumul Agricultorilor vor fi 
prezentate rezultatele obținute 
în agicultură în perioada 2017-
2019, vor discutate toate 
problemele cu care se 
confruntă fermierii, se va 
interacționa pe toate temele 
de actualitate legate de 
activitatea din agricultură, 
programele ce vor fi derulate 
pentru sprijinirea în anii 
următori a agricultorilor. Cu 
acest prilej, vor fi premiați 

fermierii și companiile agricole 
care au obținut cele mai 
performante producții agricole 
în acest an. 

D i n  T e l e o r m a n ,  
r ă s p u n z â n d  i n v i t a ț i e i  
ministrului Agriculturii, Petre 
Daea, vor participa câteva zeci 
de fermier i ,  precum ș i  
conducerea executivă a 
Direcției pentru Agricultură a 
județului Teleorman.    

Cu acest prilej, fermierii 
prezenți la întâlnireea de la 
R O M E X P O  v o r  p u t e a  
degusta, în cadrul unei 
e x p o z i ț i i  d e  p r o d u s e  
agroalimentare românești, 
produse înregistrate pe 
s i s t e m e l e  d e  c a l i t a t e  
europene, respectiv Magiun 
de Prune Topoloveni, Telemea 
de Ibănești, Novac afumat din 
Țara Bârsei, Salam de Sibiu, 
Scrumbie de Dunăre afumată, 

bauturi cu indicație geografică 
: Vinars Tarnave, Vinars 
Vaslui, Vinars Murfatlar, Vinars 
Vrancea, Vinars Segarcea, 
Palincă, Țuică Zetea de 
Medieșu Aurit, Tuicâ de Arges 
și Horincă de Camârzana, 
precum și produse aflate în 
curs de înregistrare la Comisia 
Europeană : Cârnați de 
Pleșcoi, Cașcaval de Săveni, 
Telemea de Sibiu, Salată cu 
icre de știucă de Tulcea, 
Salată cu icre de crap 
t r a d i ț i o n a l ă ,  P l a c i n t ă  
dobrogeană.

La Expoziția de produse 
românești organizată la 
Romexpo publicul larg va avea 
acces în data de 10 octombrie 
2019, în intervalul 10.00-
18.00, intrarea fiind liberă, ziua 
de 9 octombrie find dedicată 
exclusiv fermierilor. 

George ZAVERA  

Prin programul cadru de acțiuni pentru anul 2019, 
aprobat de Inspecția Muncii, în perioada 16- 20 
septembrie 2019, la nivelul I.T.M. Teleorman s-a 
derulat Campania națională privind verificarea 
modului de respectare a prevederilor legale în 
domeniul relațiilor de muncă și sănătății și securității 
în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea 
în ramura fabricarea și comercializarea produselor 
textile, confecții, pielărie și încălțăminte– cod CAEN: 
13, 14, 15.

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 9 
controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în 
valoare de 60.000 de lei.

În domeniul sănătății și securității în muncă, au 
fost controlați 18 angajatori și au fost constatate 48 
deficiențe. Au fost dispuse 48 de măsuri de 
remediere, fiind sancționați 18 angajatori, respectiv 
46 de avertismente și amenzi în valoare de 1.500 lei.

Controalele efectuate în ultimii ani în domeniul 
securității și sănătății în muncă au evidențiat faptul că 
lucrătorii din domeniile țintă ale campaniei sunt 
expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare și 
îmbolnăvire la locul de muncă, cum ar fi: cele 
datorate manipulării unor mase grele și foarte grele, 
care conduc la o serie deprobleme de sănătate, 
asociate cu dureri de spate și dureri musculare; lucrul 
la temperaturi ridicate sau scăzute; risc de lovire prin 
răsturnarea mărfurilor greșit depozitate; risc de 
tăiere; risc de accidentare datorat manevrării 
necorespunzătoare a motostivuitoarelor; perioade 
lungi în care angajații stau în picioare; activități 
repetitive; stresul provocat angajaților datorită unui 
comportament neadecvat al clienților; risc de 

electrocutare; alunecări pe pardoseala umedă; 
ventilație insuficientă; echipamente de muncă 
incorect utilizate.

Având în vedere riscurile la care sunt expuși 
lucrătorii în domeniul fabricării produselor textile, 
confecții, pielărie și încălțăminte, este necesară 
organizarea periodică a unor acțiuni de control 
privind modul în care lucrătorii conștientizează 
riscurile din unitate, ca primă condiție pentru 
adoptarea unor atitudini, comportamente și acțiuni 
adecvate în prevenirea producerii de accidente.

În domeniul relațiilor de muncă, nerespectarea 
dispozițiilor legale privitoare la timpul de muncă și 
timpul de odihnă constituie un fenomen nociv, din 
cauza consecințelor pe care le produce, respectiv: 
salariatul nu beneficiază de timpul fizic necesar 
pentru refacerea capacității de muncă; salariatul 
acuză o stare de oboseală cronică; salariatul nu mai 
dă randament, scad performanțele profesionale și își 
pune în pericol locul de muncă.

Nerespectarea dispozițiilor legale privitoare la 
timpul de muncă și timpul de odihnă se manifestă sub 
următoarele aspecte:

durata muncii peste limitele prevăzute de lege; 
program de lucru impredictibil; muncă în zilele de 
sărbătoare legală fără a fi compensată conform legii; 
muncă în zilele de repaus săptămânal fără a fi 
compensată conform legii; muncă de noapte fără 
respectarea prevederilor legale aplicabile.

A fost urmărit modul în care angajatorii respectă 
prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu 
privire la: încheierea contractelor individuale de 
muncă; executarea, modificarea și suspendarea 
contractelor individuale de muncă; transmiterea 
elementelor contractelor individuale de muncă în 
registrul general de evidență a salariaților, în 
termenul legal; timpul de muncă și de odihnă (durata 
timpului de muncă, muncă suplimentară, muncă de 
noapte, munca în schimburi); repausul periodic 
(repausul zilnic, repausul săptămânal, sărbători 
legale, concediul de odihnă); evidențierea reală în 
documentele de evidență a timpului de muncă a 
numărului de ore efectiv lucrate de către salariați; 
respectarea obligației privind repartizarea 
programului de lucru în cazul contractelor individuale 
de muncă cu timp parțial; garantarea în plată a 
salariului minim brut pe țară.

Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului 
Teritorial de Muncă Teleorman au efectuat acțiuni de 
control, cu caracter inopinat, la angajatorii din acest 
domeniu de activitate, în vederea identificării și 
combaterii cazurilor de nerespectare a legislației.

Cornelia RĂDULESCU

Azi, o delegație a fermierilor din Teleorman, 
prezentă la Forumul agricultorilor de la București 

Studiu: 1 din 3 români 
este expus în continuare

 riscului de sărăcie 

ITM Teleorman: 

Campanie națională în domeniul relațiilor de muncă și sănătății și securității în muncă
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Biblioteca Județeană „Marin Preda” Teleorman 
continuă programul de educație cinematografică 
CinEd- European Cinema Education for Youth cu 
o nouă proiecție care va avea loc joi, 10 octombrie 
2019,  începând cu ora 10,30, la Centrul de 
formare al instituției.

La activitate vor participa elevii clasei a XI-a C 
de la Colegiul Național Pedagogic „Mircea 
Scar lat”  Alexandr ia,  însoț i ț i  de Ioana 
Topologeanu, profesor de limba și literatura 
română.

Este propus pentru vizionare primul film al 
regizorului portughez Pedro Costa, intitulat 
„Sângele” („O Sangue”), Portugalia, 1989. 
Acțiunea se petrece într-un orășel portughez, iar 
în așteptarea Crăciunului, Vicente, un tânăr 
adolescent și fratele său mai mic, Nino, sunt 
îngrijorați de absențele regulate ale tatălui lor.

Acest proiect european se află în cel de-al 

patrulea an de funcționare, celor șapte țări 
inițiatoare (Franța, Portugalia, Spania, Italia, 
România, Bulgaria și Cehia) adăugându-li-se mai 
apoi, un nou partener- Finlanda.

Misiunea CinEd este de a include în fiecare an 
noi beneficiari, rețele asociate, precum și 
parteneri noi din alte țări, pentru a-și dezvolta și 
îmbogăți colecția de filme europene, pentru a 
ajunge la cât mai mulți tineri și a deveni un 
program pe termen lung.

Filmele sunt subtitrate în cele 8 limbi ale țărilor 
participante, dar și în engleză și sunt însoțite de 
materiale didactice care pot fi folosite de către 
profesorii sau bibliotecarii implicați în proiect.

În Teleorman programul a fost lansat pe 21 
aprilie 2016, cu ocazia Zilei Bibliotecarului. Tot 
atunci a avut loc și un training cu bibliotecarii din 
bibliotecile publice teleormănene.  

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

* P o z i ț i a  
C o n s i l i u l u i  
N a ț i o n a l  a l  
Elevilor cu privire 
l a  p ropunerea  
legislativă privind 
î n v e s t i r e a  
profesorilor cu 
s t a t u t u l  d e  
autoritate publică

Elevii se opun proiectului de lege care vizează 
învestirea cadrelor didactice cu statutul de autoritate 
publică. “Nu puține sunt cazurile în care unii profesori, în 
profilul cărora putem distinge lipsa vocației necesare 
pentru îndeplinirea acestei meserii, abuzează elevii, mai 
ales pe cei cu probleme emoționale sau cu dificultăți de 
integrare în mediul educațional”, spune Consiliul Național 
al Elevilor.

Reprezentanții tinerilor se declară de părere că 
“respectul și colaborarea dintre cei mai importanți actori 
de pe scena învățământului – elevii și profesorii – trebuie 
construit natural, această lege blocând respectul organic 
care ar putea fi nutrit în comunitățile școlare”.

“Conform Raportului privind implementarea Statutului 
Elevului la nivel național din anul școlar 2018- 2019, 
realizat de către Consiliul Național al Elevilor, 41% dintre 
respondenți au mărturisit că le-a fost afectată integritatea 
fizică și/sau morală în mediul școlar, aspect care ne 
determină să credem că este necesară adoptarea unor 
măsuri concrete, pliate pe climatul din fiecare școală, 
pentru a elimina violența din sistem”, susțin elevii.

„Ne dorim sprijin și colaborare, iar pentru acestea, 
Consiliul Național al Elevilor se angajează să 
monitorizeze, în continuare, atât respectarea drepturilor, 
cât și a obligațiilor pe care elevii le au ca membri ai 
comunității școlare, să vină cu propuneri concrete pentru 
a soluționa cazurile de abuz din școlile din România, atât 
cele unde victime sunt elevii, cât și cele unde victime sunt 
cadrele didactice. Însă nu putem să acceptăm această 
propunere legislativă, deoarece nu o considerăm a fi 
benefică pentru sporirea calității sau a siguranței care ar 
trebui să caracterizeze sistemul educațional.” – a declarat 
Antonia Pup, președintele Consiliului Național al Elevilor.”

Tuberculoza (TB) este o 
boală infecto-contagioasă larg 
răspandită în întreaga lume, 
c a u z a t ă  d e  b a c t e r i a  
Mycobacterium tuberculosis. 
Reprezintă o cauză majoră de 
deces la nivel mondial şi 
c o n s t i t u i e  o  i m p o r t a n t ă  
problemă de sănătate publică. 
Conform datelor publice, în 
următorii 3 ani, Ministerul 
Sănătăţii din România va 
primi de la Fondul Global de 
Luptă împotriva SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei 
peste 4,3 milioane de euro 
pentru implementarea mai 
multor măsuri care vizează 
controlul tuberculozei în 
România, dar şi achiziţia 
u n e i  p ă r ţ i  d i n  
medicamentele utilizate în 
tratamentul pacienţilor cu 
tubercu loză  mu l t idorg  
rezistentă (MDR).

România este una dintre 
ţările în care tuberculoza încă 
pune probleme, ţara noastră 
având cei mai mulţi bolnavi de 
TBC din Uniunea Europeană, 
însă combaterea tuberculozei 
reprezintă o prioritate de 
sănătate publică. Rezultatele 
ultimilor ani demonstrează o 
ameliorare a indicatori lor 

epidemiologici specifici bolii în 
ţara noastră, urmare a derulării 
mai multor programe naţionale 
şi internaţionale de combatere a 
acestei afecţiuni.

Cu banii primiţi de la Fondul 
Global, va fi evaluată şi revizuită 
Strategia Naţională de Control a 
Tuberculozei în România 2015 
— 2020, dar şi extinsă până în 
2025. De asemenea, va fi 

revizuită legislaţia naţională 
p e n t r u  a c h i z i ţ i a  d e  
medicamente şi teste de 
d i a g n o s t i c  î n  v e d e r e a  
simplificării şi debirocratizării 
procedurilor. În premieră, va fi 
elaborat Planul de bază pentru 
lanţul de aprovizionare şi va fi 
definită metodologia pentru 
gest ionarea stocur i lor  ş i  

e s t i m a r e a  n e v o i l o r  d e  
medicamente şi teste de 
diagnostic.

“ C e a  m a i  i m p o r t a n t ă  
activitate din acest proiect o 
constituie reforma serviciilor 
medicale pentru pacienţii TB în 
sensul de inversare a piramidei 
serviciilor medicale şi de 
acordare a acestora cât mai 
aproape de pacient. Vrem ca 

aceste servicii să nu se mai 
focuseze, ca până acum, pe 
spitalizarea pacientului, ci 
mai degrabă să fie acordate 
în regim ambulatoriu, prin 
medicul de familie, prin 
dispensarele de tuberculoză 
şi de ce nu – poate chiar la 
domic i l iu l  pac ientu lu i .  
Pentru această activitate 
colaborăm cu Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii pentru 
a stabili noi criterii de 
spitalizare, noi criterii de 

acordare a servici i lor în 
ambulator, astfel încât până la 
finalizarea proiectului să avem 
un nou sistem şi poate un nou 
mecanism de finanţare al 
acestor servicii”, a spus Sorina 
Pintea, ministrul Sănătăţii

Anul viitor va fi realizat un 
proiect pilot care va avea la baza 
noua metodologie.

BJ „Marin Preda” Teleorman:

 Programul de educație cinematografică

Vinetele sunt unele dintre puţinele legume mov pe 
care le găseşti în supermarket şi nu sunt tocmai populare 
în rândul consumatorilor. Cel mai probabil, după ce 
descoperi care sunt exact beneficiile vinetelor, poate că 
se vor afla mai des pe lista de cumpărturi, mai ales că este 
extrem de uşor de incorporat în diferite preparate.

Antocianina, pigmentul care îi oferă nuanţa violet, are 
proprietăţi antioxidante aflate în strânsă legătură cu 
protejarea împotriva obezităţii şi inflamaţiilor. Un alt 
nutrient, care poartă numele de nasunină, este ideal 
pentru lupta împotriva radicalilor liberi şi protejarea 
celulelor împotriva deteriorării, a îmbătrânirii premature şi 
a afecţiunilor. Ştiţi de ce este un aliment extrem de 
important pentru creier? Pentru că luptă împotriva bolilor 
neurodegenerative ca Alzheimer.

Acidul clorogenic care se 
regăseşte în vânătă susţine 
imunitatea datorită activităţilor 
s a l e  a n t i m i c r o b i a l e  ş i  
antivirale. 128 de grame de 
vinete oferă 10% din necesarul 
zilnic de mangan, un mineral 
care ajută la producţia de 
colagen şi susţine sănătatea 
pielii şi oaselor. Această 
legumă asigură şi un consum 

de acid folic şi vitamina B, potasiu şi vitaminele C şi K.
Pe lângă antioxidanţii, nutrienţii şi fibrele pe care le 

asigură organismului, vinetele oferă protecţie împotriva 
bolilor de inimă, una dintre principalele cauze de deces, 
atât în rândul femeilor, cât şi al bărbaţilor. Antocianina 
ajută la reducerea hipertensiunii în cazul femeilor, dar 
totdată scade şi nivelul colesterolului LDL.

Sunt scăzute în carbohidraţi. O porţie de vinete de 
mărimea unei mingi de baseball conţine doar 5 grame de 
carbohidraţi, iar astfel susţine sănătatea sistemului 
digestiv. Totodată fibrele din vinete reglează nivelul 
glicemiei şi a insulinei şi ajută la scăderea în greutate. 

Respectul nu se obține 
prin lege 

Vinetele:
 beneficii pentru sănătate

Laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină din 
2019 sunt William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. 
Ratcliffe şi Gregg L. Semenza „pentru 
descoperirile lor despre cum celulele percep şi se 
adaptează la disponibilitatea oxigenului din 
mediu”, potrivit anunţului făcut de Comitetul Nobel 
de la Institutul Karolinska din Stockholm, Suedia

Laureaţii Nobel din acest an, William G. Kaelin 
Jr, Sir Peter J. Ratcliffe şi Gregg L. Semenza, au 
dezvăluit mecanismele unuia dintre cele mai 
importante procese de adaptare ale vieţii. Ei au 
stabilit baza pentru înţelegerea modului în care 
nivelurile de oxigen afectează metabolismul 
celular şi funcţia fiziologică. Descoperirile lor au 
deschis, totodată, calea către strategii 
promiţătoare de combatere a anemiei, a 
cancerului şi a multor alte boli.

Născut în 1957, la New York, William G. Kaelin 
Jr. este profesor la Harvard Medical School din 
2002. Are propriul său laborator de cercetare la 

Dana-Farber Cancer Institute şi lucrează la 
Howard Hughes Medical Institute din 1998.

Sir Peter J. Ratcliffe s-a născut în 1954, în 
Lancashire, Marea Britanie. A studiat medicina în 
Gonville şi la Colegiul Caius de la Universitatea 
Cambridge şi s-a specializat în nefrologie la 
Oxford. Este director al departamentului de 
cercetare clinică la Francis Crick Institute 
(Londra), al Target Discovery Institute (din Oxford) 
şi membru al Ludwig Institute for Cancer 
Research.

Gregg L. Semenza s-a născut în 1956 la New 
York. A studiat biologie la Universitatea Harvard. 
În 1984, şi-a obţinut doctoratul din partea Şcolii de 
Medicină a Universităţii din Pennsylvania. S-a 
specializat în pediatrie la Universitatea Duke şi la 
Universitatea Johns Hopkins. Este profesor la 
Johns Hopkins University din 1999, iar din 2003 
conduce Programul de cercetare vasculară de la 
Johns Hopkins Institute for Cell Engineering.

Veşti bune pentru pacienţii români 
cu tuberculoză

Premiul Nobel pentru Medicină 2019 a fost câştigat 
de William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe 

şi Gregg L. Semenza
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Urmele unei vechi metropole de acum 5.000 de ani, în care 
ar fi locuit circa 6.000 de oameni, au fost descoperite în 
apropiere de oraşul isaelian Harish, în timpul unor lucrări de 
contrucţie a unei noi şosele.

Cu o întindere de 64 de hectare, oraşul descoperit în sit-ul 
arheologic En Esur este cel mai mare din Epoca Bronzului 
Timpuriu şi  ale cărui vestigii au fost excavate în Israel, potrivit 
unui anunţ făcut duminică de Autoritatea Israeliană pentru 
Antichităţi (AIA).

Săpăturile au scos la iveală un oraş planificat din Epoca 
Bronzului Timpuriu ( la finalul mileniului al IV-lea î.e.n.), situat în 
apropiere de Wadi Ara, pe lângă două izvoare de apă, în 
districtul Haifa din nordul Israelului. Potrivit lui Paz, terenul este 
fertil pentru agricultură şi este aproape de rutele comerciale 
centrale.

„Este un oraş uriaş, un megalopolis în raport cu perioada 
timpurie a Epocii Bronzului, unde mii de locuitori, care trăiau din 
agricultură, locuiau şi făceau comerţ cu diferite regiuni şi chiar 
cu diferite culturi şi regate din zonă. Acesta este New York-ul 
Epocii Bronzului Timpuriu al regiunii noastre, un oraş planificat 
şi cosmopolit”, au afirmat arheologii Itai Elad, Yitzhak Paz şi dr. 
Dina Shalem în anunţul AIA.

Vechea aşezare conţinea clădiri publice şi private, iar 
zonele, străzile şi aleile erau înconjurate de ziduri fortificate.

Totodată, sub unele dintre structurile vechi de 5.000 de ani, 
arheologii au mai descoperit şi urmele unei aşezări calcolitice 
anterioare, de acum 7.000 de ani. 

„Săpăturile la acest sit au scos la iveală două aşezări 
principale. Cea mai veche este de acum 7.000 de ani, o 
aşezare agricolă foarte întinsă. Două mii de ani mai târziu, o 
altă aşezare a devenit unul dintre primele oraşe cunoscute în 
această zonă a lumii”, a precizat dr. Dina Shalem.

Arheologii israelieni afirmă că descoperirile pe care le-au 
făcut indică că structura oraşului era foarte bine planificată. În 
timpul săpăturilor au scos la iveală o clădire publică de mari 
dimensiuni, diferită de toate celelalte, cel mai probabil un 
templu sau un sanctuar. În interiorul lui au găsit oseminte de 
animale arse, cel mai probabil în ritualuri de sacrificiu. În curtea 
templului au descoperit un bazin uriaş din piatră pentru lichide, 
despre care arheologii cred că a fost folosit tot în ritualuri 
religioase.

Un scoţian, încercînd să monteze o antenă TV pe 

acoperişul casei sale, alunecă şi cade în spatele casei. În 

cădere, vede pe geamul bucătăriei cum nevastă-sa număra 

boabele de fasole ce le punea în ciorbă.

- Opreşte-te, strigă el, jumătate ajunge, eu mănînc 

astăzi la spital!

***

Scoţianul, proprietar al unei firme, se adresează 

angajaţilor:

- Dv. aţi lucrat anul acesta foarte bine, drept care 

profiturile firmei au crescut substanţial. Drept 

recunoştinţă, fiecare dintre voi va primi cîte un cec de 

douăzeci de lire.

Bucurie generală. Patronul continuă:

- Dacă şi la anul veţi lucra la fel de bine, atunci am să le şi 

semnez.

Pastila de râs

Un studiu derulat de-a 
lungul unei decade a relevat o 
realitate dramatică: activităţile 
antropice au degajat în 
atmosferă o cantitate de 
dioxid de carbon de 100 de ori 
mai mare faţă de cantitatea 
emisă de toţi vulcanii din lume, 
notează Science Alert.

Cercetă tor i i  care  au 
colaborat în cadrul acestui 
studiu au prezentat situaţia în 
cifre: vulcanii produc anual 0,3 
gigatone de dioxid de carbon, 
în timp ce activităţile umane 
au eliberat 37 de gigatone 
tone de carbon doar în anul 
2 0 1 8 .  A c e s t e  n u m e r e  
dovedesc faptul că vulcanii nu 
reprezintă una dintre cauzele 
majore ale încălzirii globale.

„Scepticii încălzirii globale 
adesea afirmă că vulcanii sunt 
responsabili pentru cele mai 
mari niveluri de dioxid de 
carbon, dar după cum arată 
numerele nu este cazul”, a 
afirmat Marie Edmonds, 
profesoară a Colegiului Regal 
din Cambridge.

În trecutul îndepărtat au 
existat anumite incidente în 
care anumite fenomene au 
dus la eliberarea unor cantităţi 
asemănătoare celor pe care le 
generează activităţile umane, 
d a r  a c e s t e a  a u  f o s t  
catastrofice. Unul dintre 
aceste evenimente a fost 
i m p a c t u l  a s t e r o i d u l u i  
Chicxulub, care a avut loc în 
urmă cu 66 de milioane de ani 
şi care a aruncat în atmosferă 
între 425 şi 1.400 de gigatone 
de dioxid de carbon.

„Can t i t a t ea  de  CO2  
pompată în atmosferă prin 

activitatea antropică în ultimii 
10-12 ani este echivalentă 
schimbărilor catastrofale din 
timpul evenimentelor pe care 
le-am văzut în trecutul 
Pământului” ,  a expl icat 
profesoara Edmonds.

Oamenii de ştiinţă explică 
faptul că carbonul pe care îl 
emitem în atmosferă va 
rămâne acolo pentru multă 
vreme, dar că eventual 
cantitatea se va echilibra. Din 
p ă c a t e ,  r e a t i n g e r e a  
echilibrului va avea loc într-un 
ritm care nu va face diferenţa 
pentru noi.

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

GCC Auto SRL, cu sediul în Alexandria, jud. Teleorman, pierdut Certificat de înregistrare 
seria B nr. 1571072. Îl declar nul.

Anunţ

Un oraş uriaş din vechiul
 Canaan, de 5.000 de ani,
 ar putea rescrie istoria

„Cel mai bine păstrat secret din Europa de 
Est". Aşa descriu jurnaliştii de la CNN Munţii 
Apuseni, într-un articol despre cele mai 
frumoase 20 de locuri din Europa.

Impresionaţi de munţii împăduriţi şi 
peşterile care apar la tot pasul, ziariştii 
americani pun Apusenii pe unul dintre locurile 

fruntaşe în topul lor.
„Timpul stă pe loc aici”, spun ei, în timp ce 

laudă aerul curat şi viaţa sălbatică. Valea 
Loarei, lacurile din Finlanda, parcurile 
naţionale din Polonia şi Ungaria apar şi ele în 
topul celor mai frumoase locuri din Europa, 
recomandate de CNN.

54% dintre români ar 
prefera pungi biodegradabile 
la raionul de legume fructe, 
potrivit tatelor unui studiu 
realizat de Kaufland România 
care arată comportamentul 
românilor față de utilizarea 
excesivă a pungilor și în ce 
măsură sunt dispuși să devină 
mai responsabili.

În plus, potrivit datelor 
Kaufland România, 8 din 10 
r o m â n i  o b i ș n u i e s c  s ă  
folosească pungi pentru 

cân tă r i r ea  f r uc te lo r  ș i  
legumelor. Doar 20% dintre ei 
au un comportament anti-
risipă: mai exact, 7% dintre 
români nu folosesc deloc 
pungă, iar 14% spun că vin cu 
punga reutilizabilă de acasă.

4 din 10 români au declarat 
că introducerea pungilor 
biodegradabile contra-cost i-
ar determina să își schimbe 
comportamentul de a utiliza 
excesiv pungi de unică 
folosință la legume-fructe. 

Potrivit acestora, ei fie vor 
folosi mai puține pungi, fie vor 
opta pentru pungi reutilizabile, 
fie vor renunța cu totul la ele.

La nivel european, datele 
arată că aproximativ 100 
miliarde de pungi de plastic 
sunt folosite într-un an în UE. 
Un european utilizează, în 
medie, 200 de pungi de unică 
folosință într-un an, care 
adesea ajung în natură. Din 
acestea, 90% sunt pungi 
subțiri de unică folosință.

Oamenii produc de 100 de ori mai mult 
dioxid de carbon faţă de vulcani

CNN laudă munții Apuseni: „Cel mai 
bine păstrat secret”

54% dintre români ar prefera pungi
 biodegradabile la raionul de legume fructe



1818: S-a născut Ivan 

Turghenev, romancier, 

poet, dramaturg rus (d. 

1883).

1857: Deputații pontași 

din Adunarea ad-hoc a 

Moldovei, în frunte cu Ion 

Roată, au depus o jalbă pe 

biroul Adunării, cerând, 

printre altele, desființarea 

"boierescului".

1877: Armata română 

cucerește reduta otomană 

de la Rahova.

1916: A murit Ioan 

Dragalina, general român (n. 1860).

1918: A murit Guillaume Apollinaire, poet, scriitor francez 

(n. 1880).

1933: S-a născut Lucian Pintilie, regizor român de teatru și 

film (d. 2018).

1989: Barierele dintre Germania de Est și cea de Vest au 

fost deschise.

1991: A murit Yves Montand, actor francez (n. 1921).

2012: A murit Iurie Darie, actor român (n. 1929).

Ziua Internațională de luptă împotriva rasismului și 

antisemitismului.
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07:00 Matinal 07:40 Rugby: 
Argentina – SUA 10:10 Rugby: Scotia 
– Rusia 12:15 Tribuna partidelor 
parlamentare 12:40  Rugby: Ţara 
Galilor – Fiji 15:10 Convieţuiri 17:00 
Fan/ Fun urban 17:33 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:25 Handbal masculin: 
CSM Bucuresti - AHC Dobrogea Sud 
Constanta 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 Izolaţi în România 
22:30 Adevăruri despre trecut 23:00 
1992 - Operaţiunea Mani Pullite

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 9 Octombrie

�Va recomandam 
sa fiti atent la ce 
spuneti, mai ales 
daca va enerveaza 
cineva din anturaj. 
Este posibil primiti o 
suma de bani de la o 
ruda. Nu luati nici o 
hotarare in graba.

Sunteti stresat la 
serviciu, din cauza 
unor lucrari urgente. 
Va sfatuim sa ii aratati 
persoanei iubite mai 
multa afectivitate. Nu 
puneti problemele 
p r o f e s i o n a l e  p e  
primul loc!

Este indicat sa va 
rezolvati problemele 
importante in prima 
parte a zilei. Dupa-
a m i a z a ,  d o r i n t a  
dumneavoastră de 
libertate ar putea sa 
afecteze relatiile cu 
partenerul de viata. 

Aveti ocazia sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in relatiile 
sentimentale. Faceti 
cunos t i n ta  cu  o  
persoana care va 
starneste interesul. 
Tineti cont de sfaturile 
unui prieten!

Sunteti nemultumit 
d i n  c a u z a  u n u i  
partener de afaceri 
care va invidiaza. 
Seara, aveti tendinta 
sa va contraziceti cu 
toa ta  lumea.  Va 
recomandam sa va 
pastrati calmul.

Doriti sa faceti 
schimbari in casa, dar 
sunteti inteles gresit. 
Va sfatuim sa apelati 
la  ca lmul  ce va 
c a r a c t e r i z e a z a .  
Dupa-amiaza trebuie 
sa faceti mai multe 
drumuri scurte. 

R e l a t i i l e  c u  
p r i e t e n i i  s u n t  
excelente. S-ar putea 
sa aveti discutii cu 
partenerul de viata 
daca refuzati ajutorul 
unei persoane din 
familie. Va sfatuim sa 
fiti mai diplomat. 

S-ar putea sa aveti 
probleme daca nu 
respectati regulile de 
circulatie. Nu este 
momentul sa incheiati 
tranzactii financiare. 
Acordati mai multa 
atentie persoanei 
iubite!

Un barbat mai in 
varsta din familie va 
ajuta sa clarificati o 
n e i n t e l e g e r e  c u  
p e r s o a n a  i u b i t a .  
Pastrati-va optimismul 
s i  avet i  rabdare.  
Atmosfera tensionata 
de azi este trecatoare. 

BERBEC

Aveti multa treaba, 
dar s-ar putea sa nu 
fiti prea bine dispus. 
Faptul ca nu va puteti 
respecta programul 
va enerveaza. Nu va 
impuneti punctul de 
vedere in discutiile cu 
prietenii.

Sunteti plin de 
energ ie  s i  ave t i  
puterea sa terminati o 
lucrare inceputa mai 
demu l t .   Ev i ta t i  
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu, ce pot 
duce la o cearta cu 
partenerul de viata.

Nu va simtiti prea 
bine si nu aveti chef 
sa va petreceti timpul 
cu prietenii. Starea de 
apatie vă creează 
neplaceri in familie. 
Incercati sa intelegeti 
problemele celor din 
jur!

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 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Visuri 
la cheie 22:30 Masterchef 
23:30 Ştirile Pro Tv 00:00 
Moștenirea lui Bourne 02:30 
Cititorii de oase 05:00 Ce spun 
românii 06:00 Ştirile Pro Tv

07:00 Observator 08:00 
Neaţa cu Răzvan şi Dani 12:00 
Observator  14:00 Gazda 
perfectă 16:00 Observator 17:00 
Acces direct - cu Mirela Vaida 
19 :00  Obse rva to r  20 :00  
Sacrificiul – Premiera 22:15 The 
Wall - Marele Zid 23:30 Xtra 
Night Show 01:00 Observator 
02:00 Intrusul 03:00 Acces direct 
05:00 Intrusul

08:15 Pastila de râs 09:15 
Dragoste și ură 11:00 Puterea 
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Lacrimi la Marea Neagră 
23:00 Cash Taxi 00:30 Știrile 
Kanal  D 01:30 Puterea 
dragostei 04:30 În căutarea 
adevărului

07:20 Paradisul femeilor 
10:00 Starea naţiei 11:30 
Happy News 14:00 Camera de 
râs  15:05 Focus 16:00 
Paradisul femeilor  18:00 
Focus 18 19:30 Trăsniți 20:30 
Cronica cârcotaşilor 22:30  
Starea naţiei 23:30 Focus din 
inima României 00:00 Trăsniți 
01:00 Cronica cârcotaşilor 
03:00 Nimeni nu-i perfect

07:30 Sirocco 09:30 La 
bloc 12:00 O zeita pe pamant 
14:15 Jesse Stone: O moarte 
suspectă 16:15 Don Juan 
modern 18:15 La bloc 20:30 
Silit să ucidă 22:30 Patru 
nunți și o înmormântare 01:00 
Silit să ucidă 02:45 Patru 
nunți și o înmormântare 04:45 
La bloc 05:30 La Maruţă

0 8 : 0 0  O a n a p p  0 9 : 0 0  
Documentar 360° Geo 10:00 
Câştigă România! 11:00 Ulita spre 
Europa 12:00 Telejurnal  13:00 
Cul tura minor i tă ţ i lo r  14:00 
Documentar 360° Geo 15:00 
Oanapp 16:00 Iubire dincolo de 
timp 17:00 Campionatele Mondiale 
de gimnastică artistică 18:00 Ulita 
spre Europa 19:00 Telejurnal  
20:00 Câştigă România! 21:10 Mai 
tare ca diavolul 23:00 Caracatița 
00:00 Câştigă România!

07:15 Yes Man - Un cuvânt 
poate schimba totul 08:55 
Chicago 10:45 Casa de lângă 
lac 12:20 Pirații din Caraibe: 
Cufărul Omului Mort 14:40 
Tatal miresei 16:25 Intrigi de 
culise 18:15 Starsky și Hutch 
20:00 Valerian și orașul celor o 
mie de planete 22:10 Ucide-i cu 
sânge rece 00:00 Petrecerea 
burlăciţelor 01:20 Predator

Redacţia ISSN: 1843-4037

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

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

Redactori: Claudiu DUMITRACHE, Cornelia RĂDULESCU,  
Gheorghe PIETREANU, Ioan DUMITRESCU, 
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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 decis 
în urmă cu ceva timp să ia o 
pauză de la fotbal, după ce a 
sufer i t  două in tervenț i i  
chirurgicale la inimă. În acest 
m o m e n t ,  a t a c a n t u l  s e  
relaxează acasă, la Arad, iar 
Florin Prunea a dat ultimele 
de ta l i i  desp re  ș i t ua ț i a  
atacantului.

Prunea susține că acestuia 
îi este puțină teamă, dar nu se 
gândește la retragere.

”Țucu trebuie să mai stea 
puțin. El o să revină, probabil, 
este sub contract cu CFR-ul. Îi 
este frică, așa puțin, nu te joci 
cu chestiile astea. A luat o 
perioadă să stea deoparte să 
se liniștească. Cred că mai 
degrabă este psihic la el. Se 
pregătește și cu siguranță va 
reveni.

Nu se gândește să se lase. 
Pentru el, cel mai important 
este să se liniștească. Este 
mai mult psihic, dar vreți să vă 
zic ceva, până la urmă cea mai 
importantă este sănătatea”, a 
anunțat Prunea.

George Țucudean se 
gândește la un turneul final

Florin Prunea a dezvăluit 
faptul că George Țucudean se 
gândește că ar putea evolua la 
un turneu final cu echipa 
națională a României.

”Țucudean lipsește echipei 
naționale. El era un jucător 
care în orice moment ținea doi 
jucători lângă el. Normal că se 
gândește și el la un turneu 
final”, susține Prunea.

În acest moment, naționala 
României se luptă pentru 
calificarea la EURO 2020, 
turneu la care și Bucureștiul va 
găzdui patru partide. Tricolorii 
vor întâlni în această perioadă 
Feroe și Norvegia, meciuri 
care se vor disputa pe 12, 
respectiv 15 octombrie.

România face parte din 
grupa F și ocupă poziția a 3-a, 
cu 10 puncte, după 6 runde. 
Primul loc este ocupat de 
Spania, cu 18 puncte, în timp 
ce pe doi se află Suedia, cu 11 
puncte. În spatele tricolorilor 
mai sunt Norvegia, 9 puncte, 

Malta, 3 puncte, și Feroe fără 
niciun punct.

George Țucudean a fost 
operat la inimă în aprilie

În vârstă de 28 de ani, 
George Țucudean a suferit, în 
luna aprilie a acestui an, o 
operație pe inimă la o clinică 
din Viena, capitala Austriei. 
Intervenția pe cord a decurs 
conform planului, iar atacantul 
a revenit pe gazon după o 
pauză de recuperare.

Atacantul a suferit o nouă 
intervenție chirurgicală la 
inimă, în prima parte a lunii 
iulie, și a lipsit de la dubla cu 
Astana, din preliminariile 
Champions League, dar și în 
primele jocuri din campionat. 
Acesta pare să fi trecut cu bine 
și peste această operație și a 
revenit la antrenamente.

SPORT

Florinel Coman este unul dintre cei mai în formă jucători din 
Liga 1, iar prestațiile sale la FCSB i-au adus prima convocare 
la naționala mare a României. Pe de altă parte, mijlocașul 
ofensiv cotat de Gigi Becali la 20 de milioane de euro este 
regretat de selecționerul României U21, Mirel Rădoi.

"Este o pierdere pentru că era într-o formă bună, dar noi de 
asta suntem aici, să ducem cât mai mulți la echipa mare. Ne 
bucurăm pentru el, sper să facă diferența și acolo", a spus 
Mirel Rădoi, înaintea meciului cu Ucraina, din preliminariile 
Euro 2021.

Florinel Coman, om de bază pentru România U21, e 
convocat la naționala mare a României

Florinel Coman a fost om de bază pentru Rădoi la Euro 
2019. Mijlocașul pentru care Gigi Becali cere acum 20 de 
milioane de euro a dat două goluri în meciul cu Anglia și a 
obținut un penalty pentru naționala lui Rădoi, care a ajuns 
până în semifinale.

De această dată, Rădoi nu-l va mai avea la dispoziție, însă 
se va putea baza pe Olimpiu Moruțan și pe dorința sa de 
revanșă. Mijlocașul de la FCSB face parte din lotul României 
U21, care va întâlni Ucraina în preliminariile Euro 2021, iar 
amintirile sale cu ucrainenii nu sunt tocmai plăcute.

În martie 2018, pe când juca la România U19, Moruțan a 
înscris în meciul cu reprezentativa similară a Ucrainei, dar a 
fost eliminat imediat pentru că s-a bucurat scoțându-și tricoul. 
După acel moment, naționala noastră a primit două goluri și a 
ratat calificarea la Euro.

"Revanșa nu o poate lua doar el, trebuie să o ia toată 
echipa. Daca era la box, probabil putea să intre cu unul dintre 
ei și atunci vedeam rezultatul. Cred că întreaga generație, 
pentru că, dacă avem un regret, e acela ca această generație 
a fost împiedicată chiar de Ucraina să nu participe la un 
Mondial și e momentul sa arătăm că noi putem să mergem la 
cel din 2021", a precizat Mirel Rădoi.

România U21 - Ucraina U21, în preliminariile Euro 2021
Naționala Under 21 a României a început slab campania 

de calificare la Euro 2021, cu un eșec în fața Danemarcei, 1-2. 
În al doilea meci, "tricolorii mici" întâlnesc Ucraina. Meciul e pe 
10 octombrie, de la ora 20:30, tot pe stadionul Ilie Oană din 
Ploiești, locul unde România U19 a ratat exasperant 
calificarea, în 2018, după 1-2 cu Ucraina.

După meciul cu Ucraina, pentru naționala lui Mirel Rădoi 
urmează meciul cu Irlanda de Nord, care se va disputa pe 14 
octombrie, de la ora 20:30, la Voluntari.

Lotul României U21 pentru meciurile cu Ucraina și Irlanda 
de Nord:

Portari: Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia 
Târgoviște), Cosmin Dur-Bozoancă (Universitatea Cluj) 

Fundași: Andrei Rațiu (Villarreal / Spania), Radu Boboc 
(Viitorul Constanța), Andrei Chindriș (FC Botoșani), Denis 
Ciobotariu, Ricardo Grigore (ambii Dinamo), Alexandru 
Pașcanu (CFR Cluj), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaș) 

Mijlocași: Tudor Băluță (Brighton / Anglia), Marius Marin 
(Pisa / Italia), Andrei Ciobanu (Viitorul Constanța), Darius 
Olaru (Gaz Metan Mediaș), Olimpiu Moruțan, Răzvan Oaidă, 
Dennis Man (toți FCSB), Mihai Neicuțescu (Dinamo), Valentin 
Mihăilă (Universitatea Craiova) 

Atacanți: George Ganea (Viitorul Constanța), Adrian Petre 
(Esbjerg / Danemarca), Denis Drăguș (Standard Liege / 
Belgia) 

Naționala mare a României întâlnește Feroe și Norvegia
Florinel Coman a ajuns la naționala mare a României și 

este singurul jucător de la FCSB convocat de Contra.  Din lot 
fac parte, printre alții, și Vasile Mogoș, în premieră la echipa 
națională. De asemenea, va fi prezent Alexandru Mitriță.

Meciul România - Norvegia se va disputa fără spectatori, 
din cauza pedepsei primite de FRF din partea UEFA.

Jucătorul de 20 de milioane
 de euro care îl poate ajuta 

pe Contra, regretat de Rădoi: 
"Sper să facă diferența"

Comisia Centrală a Arbitrilor împreună cu 
reprezentanţi FIFA şi IFAB vor avea în această 
lună la Bucureşti o primă şedinţă a grupului de 
lucru pentru implementarea asistenţei video 
pentru arbitraj (VAR) în Liga 1, informează FRF.

Introducerea sistemului VAR în Liga 1 are 
mai mulţi paşi de îndeplinit. Pentru că la nivelul 
FRF există format un grup de lucru din luna 
septembrie pentru implementarea VAR în Liga 

1, pe 14 şi 15 octombrie, la Bucureşti, va avea 
loc o primă întâlnire între mai mulţi reprezentanţi 
ai FIFA şi IFAB, reprezentanţi FRF, dar şi din 
partea deţinătorului de drepturi TV din Liga 1.

Din partea IFAB va fi prezent Thibaud 
Nijssen, manager Servicii Fotbalistice, iar de la 
FIFA vor fi prezenţi doi reprezentanţi, Moorghen 
Bhaveshan din partea departamentului de 
inovare a tehnologie a fotbalului şi Michael 
Bossler, responsabil pentru educarea şi 
instruirea arbitrilor.

Temele care vor fi abordate la această primă 
întâlnire vor fi despre modul de implementare al 
VAR în alte ţări, prezentarea tehnologiei VAR, 
discuţii despre educarea şi instruirea arbitrilor.

Din partea CCA vor participa la seminar 
Kyros Vassaras, responsabil de instruirea 
arbitrilor VAR, Alexandru Deaconu, manager de 
proiect VAR în România şi Augustus Constantin, 
staff suport pentru implementarea VAR.

Florin Prunea a dat ultimele detalii despre starea
 lui George Țucudean! ”Îi este frică, puțin!”

VAR în Liga 1. Ultimele detalii despre
 implementarea asistenței video pentru arbitraj
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