
În virtutea unor bune 
relații de colaborare cu 
Provincia Anhui din 
China, Consiliul Județean 
Teleorman,  prin Serviciul 
de Cooperare Internă și 
Internațională,  a primit o 
donație constând în 
echipamente de protecție 
de maximă necesitate 
p e n t r u  p r e v e n i r e a  
răspândirii COVID-19. 

(Continuare  în  
pagina  4)

D e  l a  î n c e p u t u l  
pandemiei și până în 
p r e z e n t ,  î n  j u d e ț u l  
Te l e o r m a n  a u  f o s t  
efectuate doar 2808 teste 
de covid 19.

La nivelul județului 
T e l e o r m a n ,  s u n t  
monitorizate în prezent, 
c o n f o r m  r a p o r t ă r i i  

Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, 1319 persoane 
aflate în izolare la domiciliu și 7 persoane aflate în carantină instituționalizată.

De la începutul epidemiei, la nivelul județului, au fost efectuate 2808 teste 
COVID-19, dintre care 1507 în laboratorul coordonat de DSP Teleorman și 509 în 
cadrul laboratorului Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

(Continuare  în  pagina  2)

43 de hectare de teren din județul Teleorman vor avea 
perdelele forestiere de protecție.

La sediul Instituției Prefectului, a avut loc ședința 
Comandamentului de analiză a realizării Programului 

anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție, 
condusă de Prefectul județului, Liviu Dumitrașcu, la care 
au participat, alături de membrii Comandamentului, 
reprezentanții Gărzii Forestiere București, ai 
proiectantului – Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Dracea” și primarii 

localităților pe raza cărora se vor realiza perdele de 
protecție în cadrul Programului.

Întâlnirea a avut loc ca urmare a aprobării de către 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a înființării în 

județul Teleorman a perdelelor forestiere de protecție pe 
o lungime de 14,424 Km drumuri naționale, respectiv 
suprafața de 43,26 ha. Pentru acest proiect 
documentația va fi realizată de Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Dracea”.

(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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Încă un elev din 
Teleorman, eliminat

 pentru tentativă 
de fraudă la 
Bacalaureat

Un nou volum de
 versuri al poetului 

Mihail Tănase

Echipamente de protecție, 
donate Consiliului Județean Teleorman 

de Provincia Anhui din China

Perdele forestiere pentru zeci de hectare
 de teren din Teleorman

În Teleorman au fost efectuate doar
 2808 teste de covid 19



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

(urmare  din  pagina  1)
Segmentele de drumuri naționale pe care 

se vor realiza perdele forestiere de protecție 
sunt situate pe raza localităților: Alexandria, 
Bujoru, Drăgănești Vlașca, Fântânele, 
Pietroșani, Suhaia, Viișoara, Vitănești, și 
Zimnicea, pe DN 5C, DN 6 și DN 51A.Prefectul 
Liviu Dumitrașcu a subliniat că realizarea 
acestui proiect este importantă având în 
vedere că în anii trecuți s-au înregistrat căderi 

masive de zăpadă pe tronsoanele de drumuri 
naționale din județul Teleorman soldate cu 
prejudicii economice și punerea în pericol a 
vieților persoanelor aflate în trafic.

Totodată a solicitat celor prezenți să se 
implice și să colaboreze în vederea parcurgerii 
etapelor din cadrul proiectului, cu respectarea 
termenelor stabilite.

Claudiu DUMITRACHE

Vehiculele autonome 
necesita anvelope speciale. 
Senzorii conectati cu care vor 
fi echipate aceste anvelope 
joaca un rol important, 
deoarece masinile trebuie sa 
respecte aceleasi conditii de 
condus precum soferii. Un 
expert al Nokian Tyres 
considera ca anvelopele 
inteligente vor fi ceva obisnuit 
in cel mult cinci ani.

Automatizarea traficului 
a v a n s e a z a ,  c e e a  c e  
stabileste si noi cerinte 
pentru anvelopele auto. 
Atunci cand o masina nu este 
controlata de o persoana, 
nevoia de a observa conditiile 
de condus prin intermediul 
senzor i lor  ins ta la t i  pe 
anvelope, de exemplu, 
c r e s t e .  F u n c t i i l o r  d e  
siguranta traditionale si 
familiare, precum aderenta 
pe gheata si rezistenta la 
acvaplanare, li se va alatura 
tehnologia care furnizeaza 
date in timp real.

„Daca un vehicul nu are un 
sofer activ care sa se asigure 
c a  a n v e l o p e l e  o f e r a  
siguranta, aceasta trebuie 

masurata in alt mod.”, spune 
Mika Penttilä, Head of Digital 
Technology, Nokian Tyres.

Atunci cand informatiile 
primite de la anvelope sunt 
c o m b i n a t e  c u  d a t e l e  
meteorologice, de exemplu, 
sistemul de informatii de la 
bordul vehiculului poate 
genera  o  imag ine  de  
ansamblu a conditiilor de 
condus si poate adapta 

experienta in consecinta.
Senzorii anvelopelor pot 

m o n i t o r i z a  s i  u z u r a  
anvelopelor, presiunea de 
umflare si temperatura din 
inter iorul  anvelopei.  O 
crestere a temperaturi i 
interioare poate fi un semn 
timpuriu de defectiune, 
permitand solut ionarea 
acesteia inainte de a provoca 
o situatie periculoasa pe 
drum.

„Oricat de inteligent este 
vehiculul, anvelopele raman 
singura legatura dintre 
m a s i n a  s i  s o s e a . ” ,  
completeaza Jukka Kasi, 
Senior Vice President of 
Products & Market ing, 
Nokian Tyres.

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

Perdele forestiere pentru zeci de hectare
 de teren din Teleorman

În Teleorman au fost efectuate doar
 2808 teste de covid 19

(urmare  din  pagina  1)
Le reamintim cetățenilor 

să ia în considerare doar 
informațiile verificate prin 
sursele oficiale și să apeleze 
pentru recomandări la linia 
TELVERDE – 0800.800.358. 
Numărul TELVERDE nu este 
un număr de urgență, este o 
linie telefonică alocată strict 
pentru informarea cetățenilor.

Grădinițele din Alexandria 
își redeschid porțile. 55 de 
cereri pentru înscrierea 
copiilor în grădinițe pentru 
frecventarea acestora pe 

perioada de vară. La nivelul 
munic ip iu lu i  A lexandr ia 
funcționează 6 grădinițe cu 
program prelungit, după cum 
urmează: Grădinița cu PP Nr. 
4; Grădinița cu PP Nr. 6; 
Grădinița cu PP Nr. 7; 
Grădinița cu PP Nr. 8; 
G r ă d i n i ț a  c u  P P ” I o n  
Creangă”; Grădinița cu PP Nr. 
10.

În acest context și după 
efectuarea unei analize a 
situației concrete din fiecare 
un i ta te  de  învă țământ  
preșcolar, după consultarea 

t u t u r o r  d i r e c t o r i l o r  
grădinițelor, am decis ca 
Grădinița cu P.P. nr. 6 și 
Grădinița cu P.P. nr. 10 din 
Alexandria să fie redeschise 
din data de 25 iunie 2020 și 
toată luna iulie, urmând ca în 
această perioadă să lucrăm la 
asigurarea măsurilor de 
siguranță și distanțare socială 
și în celelalte grădinițe, cu 
precizarea că, vom anunța din 
timp care unități se vor 
redeschide din luna august.

C. DUMITRACHE

Intotdeauna, la 29 iunie, Biserica Ortodoxa 
sarbatoreste ziua Sfintilor Apostoli Petru si 
Pavel din calendarul religios.

Din sfanta carte „Faptele Apostolilor” aflam 
ca Sfantul Apostol Petru, fiul lui Iona, a fost 
pescar si a trait in Betsaida, numindu-se 
Simon.

In timpul vietii, impreuna cu fratele sau 
Sfantul  Andrei, isi castigau cele necesare 
traiului pescuind in apele lacului Ghenizaret.

Cu vremea, intr-o buna zi, auzira  glasul de 
chemare al Domnului Iisus, Cel care a grait: 
„Veniti dupa Mine si va voi face pescari de 
oameni”.

Trudisera o noapte intreaga fara sa prinda 
niciun peste, dar la indemnul lui Iisus, aruncara 
din nou mreaja si, prin uimirea lor, mreaja se 
umplu de o multime de pesti, incat abia au 
reusit sa o traga la mal.

Dupa aceasta mare minune, ascultara de 
chemarea Fiului lui Dumnezeu si Il urmara. 
Astfel, au lasat uneltele de pescuit, familia, 
rudele si au devenit Apostoli ai lui Hristos, 
primind o noua misiune, plina de raspundere, 
de a  vesti tainele imparatiei Mantuitorului lumii 
si de a impartasi harul cel divin. 

Apostolul Petru, in timpul Patimilor 
Domnului, desi fagaduise ca nu se va desparti 
de Iisus, chiar daca toti ceilalti Apostoli Il vor 
parasi, a avut o clipa de slabiciune, spunand ca 
nu-L  cunoaste pe Hristos si ca nu face parte 
dintre Ucenicii Sai.

Dupa spusele Sfantului Evanghelist Matei, 
„s-a cait de fapta sa si, iesind afara din curtea 
Arhiereului, a plans cu amar”.

Dar, dupa Inaltarea Domnului la Cer, plin de 
curaj si de Duh Sfant, Petru a inceput sa 
propovaduiasca pe Iisus in Tara Sfanta, in 
cetatile din Asia Mica, pana a ajuns la Roma 
imparatilor pagani.

Pentru faptele sale a fost inchis de mai 
multe ori in temnita, savarsindu-si viata si 
osardia apostolica in Roma cezarilor, fiind 
rastignit cu capul in jos, in ziua de 29 iunie in 
anul 67, in locul unde astazi se inalta magnifica 
Bazilca San Pietro.

Celalalt Apostol Pavel, numit Saul inainte 
de convertire, este intalnit in anul 33 la 

uciderea cu pietre a Arhidiaconului Stefan, 
fiind cunoscut ca un prigonitor al celor crestini.

In zelui lui de a-i prinde pe crestini, a fost 
convertit la credinta adevarata cand o lumina 
puternica din cer l-a invaluit si i-a luat vederea, 
dupa care a auzit un glas ce i-a grait: „Saule, 
Saule de ce Ma prigonesti? Eu sunt Iisus pe 
care tu Il prigonesti”.

Auzind aceste vorbe, tremurand si plin de 
groaza, Saul a intrebat: „Doamne, ce voiesti sa 
fac?“, iar Domnul Iisus i-a zis: „Ridica-te, intra 
in cetate si ti se va spune ce trebuie sa faci“.

Atunci, Saul s-a ridicat de la pamant, dar nu 
mai vedea, si astfel insotitorii l-au dus in 
Cetatea Damascului, unde a primit Sfantul 
Botez de la preotul Anania, dandu-i-se numele 
de Pavel.

 Din Damasc a plecat in Arabia, unde a 
petrecut trei ani in post si rugaciune, 
pregatindu-se spre a fi cu adevarat vas ales, 
care sa-I duca numele inaintea neamurilor, a 
imparatilor, a fiilor lui Dumnezeu.

Astfel, marele dusman al crestinilor devine 
cel mai mare aparator al lor si mare 
propovaduitor al Evangheliei lui Hristos pe 
care o vesteste in intreg cuprinsul Imperiului 
Roman.

Apostolul a calatorit mult pe uscat si pe 
mare, cutreierand prin multe orase, din tot 
cuprinsul Imperiului Roman, vestind credinta 
in Dumnezeul adevarat.

Venind in Cetatea Romei scrie cele 14 
Epistole credinciosilor de la bisericile pe care 
le-a intemeiat.

Pentru cele petrecute este prins si inchis, 
iar din porunca crudului imparat pagan Nero 
(54-68), in ziua de 29 iunie a anului 67 I s-a 
taiat capul, in aceeasi zi cu Sfantul Apostol 
Petru.

Pentru aceasta Biserica crestina a hotarat 
ca amandoi Sfintii sa fie praznuiti impreuna, ca 
cei ce au fost uniti in credinta, in propovaduire, 
in lipsuri si prigoniri, in mucenicie.

In semn de inalta cinstire fata de sfintii 
Apostoli Petru si Pavel, la noi in tara, multe 
biserici parohiale si manastiresti ii au ca 
ocrotitori si numerosi crestini le poarta numele.

Leon Armeanca  

La 29 iunie, în calendarul creștin ortodox

Ziua Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Anvelopele inteligente, 
în curând pe piață
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În cadrul ședinței de Guven din această 
săptămână, premierul Ludovic Orban a vrut să 
se asigure dacă termenul de 15 iulie este unul 
realist pentru aflarea sumei necesare pentru 
despăgubirea fermierilor ale căror culturi 
agricole au fost afectate de secetă, astfel încât 
să poată fi adoptat actul normativ. ”Aici va trebui 
obligatoriu inclusă, domnule ministru Oros, la 
rectificarea bugetară, suma necesară, pentru 
ca ea să fie alocată către cei afectați de secetă”.

Ministrul agriculturii, Adrian Oros, a declarat 
că termenul de 15 iulie poate fi respectat,  
verificarea suprafețelor de teren calamitate de 
seceta  excesivă  din acest an s-au finalizat și 
au fost centralizate datele culese din teren.  
Adrian Oros : ”Este vorba de 1,2 milioane 
hectare și acum se fac verificări prin sondaj, 
privind corectitudinea celor consemnate în 
procesele verbale”. Termenul de 15 iulie a fost 
menționat și de ministrul finanțelor, Florin Cîţu, 
care a arătat că la următoarea rectificare 
buge ta ră  vo r  f i  i nc luse  ș i  sume le  
cuvenitefermierilor pentru culturile dsitruse de 
secetă și de inundații. ”Atunci (15 iulie, n. red. ) 
o să avem toate informațiile, sper să avem toate 
informaţiile, şi pentru inundații și pentru 
secetă”, a arătat Florin Câțu.

Ludovic  Orban i-a atenționat, în final, pe 
miniștri că nu ar vrea să se tragă de timp. ”Şi 

aici, nu aş vrea să tragem de timp. Deci, 
adoptăm la rectificare, imediat după rectificare 
trebuie transmise toate sumele către 
beneficiarii în drept, cei care au dreptul să 
beneficieze de aceste sume, pentru că foarte 
mulți fermieri au fost afectați de această secetă, 
se află într-o situație dificilă și au nevoie ca de 
aer de despăgubirile astea. În mod evident, știți 
că am discutat și de plățile la hectar și de 
situația plăților la hectar şi aici trebuie să ne 
mobilizăm astfel încât să asigurăm cât mai 
repede posibil transmiterea sumelor aferente 
plăților la hectar către cei 800 și ceva de mii 
fermieri care au depus solicitări”, a fost mesajul 
ferm al premierului. 

George ZAVERA

Președintele Klaus Werner Iohannis și premierul 
Ludovic Orban le-au spus liberalilor planul alegerilor: 27 
septembrie localele și 6 decembrie alegerile 
parlamentare. Ludovic Orban s-a întâlnit cu liberalii la Vila 
Lac și le-a dezvăluit acestora planul Guvernului pentru cele 
două tururi de scrutin din acest an, localele și 
parlamentarele. Planul PNL depinde de ce va decide Curtea 
Constituțională a României. Judecătorii de la CCR 
analizează un proiect de lege inițiat de PSD și contestat de 
PNL, proiect care modifică regulile în organizarea 
alegerilor locale.

”PNL a ieșit cu motoarele turate, cu o echipă puternică, 
unită și consolidată în jurul premierului Ludovic Orban. Nu 
a fost nici o întâlnire cu cuțitele pe masă”, a spus un liberal 
de marcă. Întâlnirea de la Vila Lac a președintelui Iohannis 
cu premierul Orban a avut loc în contextul în care în ultimul 
timp au existat o serie de nemulțumiri în interiorul PNL. O 
parte dintre lideri l-au acuzat pe Ludovic Orban că nu 
comunică deciziile în interiorul partidului, și că aceștia află 
informațiile din presă.

Despre data alegerilor locale, stabilită de premier și de 
președinte, este posibil ca partidele de opoziție, PSD, Pro 
România, USR, UDMR și PMP într-un final să o accepte. De 
altfel, de ce nu ar accepta-o. 

La Alexandria, municipiu reședință de județ, 
candidează pentru fotoliul de primar din partea social-
democraților Victor Drăgușin, actualul primar aflat la cel 
de-al treilea mandat, care își mai dorește încă un mandat. 
Este știut că primarii aflați în funcție au un avantaj în fața 
competitorilor lor.

Tot pentru primăria Alexandriei, din partea PNL 
candidează Veronica Mitran. Aceasta ar fi fost avantajată 
în alegeri dacă acestea ar fi avut loc în două tururi de 
scrutin. Deocamdată mai este știut că din partea ALDE 
candidat la primăria Alexandriei este Marius Badea 
Rivera. Probabil că bătălia va fi dusă între Victor Drăgușin 
și Veronica Mitran.

Ioan DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a anunțat că a fost adoptată 
Hotărârea de Guvern care prevede ca alegerile locale să aibă 
loc în 27 septembrie. Indiferent cum evoluează epidemia de 
Covid-19, vor exista soluții pentru ca alegerile să se poată 
desfășura, a apreciat premierul.

„Am adoptat Hotărârea de Guvern privind organizarea 
algerilor locale. Vom avea alegeri locale chiar și în condiții de 
pandemie”, a spus Orban.

El a precizat că nu intenționează să continue cu măsurile 
restrictive și că are convingerea că românii știu cum să 
respecte condițiile minimale de protecție, respectiv purtarea 
măștilor în spații închise, igiena, anumite reguli de distanțare.

În cazul în care nu se vor respecta condițiile după ce trece 
starea de alertă, iar cazurile de covid se înmulțesc, ce veți 
face, a fost întrebat Orban la Digi24.

„Eu zic că regulile vor fi respectate și pe viitor. Alegerile vor 
putea fi organizate și pe perioada epidemiei. Sigur, cu un 
număr mai mare de cazuri de covid, va trebui să evităm 
adunările publice, mitingurile electorale. Dar ne vom 
concentra să facem o campanie electorală intensă în online. 
În secții de votare se vor respecta regulile pentru un anumit 
număr maxim de persoane, cu măsuri de distanțare, 
dezinfectant și tot ce va fi necesar. Trebuie să se adapteze și 
candidații și alegătorii”, a comen Orban.În privința alegerilor 
parlamentare, termenul constituțional este 6 decembrie 
2020. „E data care e în termen consituțional. Mă voi consulta 
și cu liderii celorlalte partide politice, să vedem, dar în 
principiu, 6 decembrie este data alegerulor parlamentare”; a 
spus Orban.

Curtea Constituțională 
(CCR)  a  dec is  jo i ,  cu  
unanimitate de voturi, că 
Guvernul poate instaura și 
prelungi starea de alertă fără a 
avea nevoie de încuviințarea 
Parlamentului, au declarat 
surse din cadrul CCR pentru 
G4Media.ro.

De asemenea, Curtea a 
d e c i s  c ă  e s t e  
neconstituțională și instituirea, 
prin ordin al ministrului 
Sănătății, a carantinei pentru 
persoanele care intră pe 
teritoriul României din zonele 
afectate, ca măsură de 
preveni re  ș i  l imi tare a 
îmbolnăvirilor sau a măsurilor 
p r i v i n d  p r e v e n i r e a  ș i  
gestionarea situațiilor de 
urgență generate de epidemii, 

precum și bolile transmisibile 
pentru care declararea, 
tratamentul sau internarea 
sunt obligatorii.

Judecătorii au admis astfel 
e x c e p ț i a  d e  
neconstituționalitate ridicată 
de Avocatul Poporului, Renate 
Weber, care a reclamat că 
dispoziţi i le articolului 4, 
alineatele 3 și 4 din legea 
5 5 / 2 0 2 0  s u n t  
neconstituţionale, întrucât, 
prin aprobarea de către 
Parlament a unei hotărâri a 
Guvernului de instituire a stării 
de alertă, se aduce atingere 
principiului separaţiei puterilor 
în stat, consacrat de art. 1 alin. 
(4) din Constituţie, deoarece o 
asemenea intervenţie a puterii 
legiuitoare în activitatea puterii 

executive nu are o consacrare 
constituţională.

”De asemenea, critica de 
neconstituţionalitate se referă 
şi la nesocotirea dispoziţiilor 
c o n s t i t u ţ i o n a l e  c e  
reglementează raporturile 
Parlamentului cu Guvernul. 
Avocatul Poporului consideră 
că prin introducerea unei noi 
forme de control parlamentar 
asupra actelor Guvernului, 
Parlamentul a convertit natura 
juridică tradiţională de act 
administrativ normativ a 
hotărârii de Guvern într-un 
document politic ce vizează 
exclusiv raportul constituţional 
dintre Parlament şi Guvern”, a 
ma i  t r ansm is  Avoca tu l  
Poporului în sesizarea către 
CCR.

Alegerile locale, în 27 septembrie

Alegerile localePremierul Ludovic Orban a cerut ca în luna iulie banii 
să ajungă în conturile fermierilor afectați de secetă

Premierul Ludovic Orban a fost întrebat la 
Digi24, dacă a scăzut în sondaje, pe fondul 
crizei generate de Covid-19. El a răspuns că 
aceasta este o „imagine” pe care vor să o 
inducă adversarii politici. În realitate, PNL-ul e 
încă în top, conform rezultatelor din sondaje de 
opinie comandate de liberali

„Nu îmi place să dau publicităţii sondaje de 
opinie, pentru că, în general, sondaje de opinie 
le realizezi ca o cercetare ca să afli lucruri, să 
înţelegi lucrurile, să înţelegi aşteptările 
populaţiei, aşteptările faţă de măsuri legate de 
diferite posibile decizii, programe, proiecte. De 
asemenea, să afli care sunt priorităţile 
oamenilor. De aia se fac cercetări sociologice. 
Din păcate, foarte mulţi nu s-au dezvăţat de 
acest prost obicei de a comanda sondaje de la 
anumite case de sondaje care s-au descalificat 
până acum cu toate sondajele prezentate 
înainte de alegeri şi contintinuă cu această 

reţetă care nu foloseşte nimănui”, a spus 
premoierul.

El a dezvăluit, totuși, că PNL se află între 36 
şi 40% în sondaje, la distanţă de 10 procente 
faţă de PSD, partid situat pe locul doi.

„A existat un singur moment când PNL a 
depăşit 40%, să spun confortabil, ăla a fost un 
moment de emoţie, după victoria preşedintelui 
Iohannis (…). PNL astăzi este pe un procent 
între 36 şi 40%, pe o bandă relativ mai largă 
decât o bandă de 1-2 procente cât a stat, sigur, 
şi din cauza faptului că suntem la guvernare 
într-o perioadă de criză, într-o perioadă de 
emoţii, când volatilitatea opţiunilor politice e 
mai mare decât în perioade de stabilitate. Dar 
PNL este între 36% şi 39 virgulă, în toate 
cercetările sociologice pe care le-am făcut, la 
distanţă de cel puţin 10% faţă de locul numărul 
2, care este PSD. Ăsta este adevărul”, a afirmat 
Ludovic Orban.

CCR: Guvernul poate instaura și prelungi 
starea de alertă fără a avea nevoie de

 încuviințarea Parlamentului

Ludovic Orban: 

PNL se află între 36 şi 40% în sondaje, la distanţă de 
10 procente faţă de PSD, partid aflat pe locul doi



(urmare  din  pagina  1)
Consiliul Județean Teleorman a primit un 

număr de 32.000 de măști de protecție și 360 
de combinezoane de protecție, valoarea 
echipamentelor donate de Provincia Anhui din 
China f i ind de 16.600 dolari.  Toate 
echipamentele primite ca donație vor fi 
distribuite cu prioritate către Centrele de 
îngrijire a persoanelor vârstnice și către 
Inspectoratul pentruSituații de Urgență al 
Județului Teleorman.

Președintele Consiliul Județean Teleorman, 
Dănuț Cristescu,mulțumește pe această cale 
partenerilor din Provincia Anhui, atât în numele 
locuitorilor din județ  care vor beneficia de 

această donație substanțială, cât și în nume 
personal, pentru solidaritate și pentru sprijinul 
acordat județului Teleorman.

Colaborarea dintre Județul Teleorman și 
Provincia Anhui a căpătat un cadru formal în 
anul 2010, când au fost create bazele pentru 
stabilirea liniilor de acțiune comune și ale 
potențialului de investiții. Legăturile de 
colaborare create atât la nivel instituțional, cât 
și în plan economic, de Consiliul Județean 
Teleorman, prin Serviciul de Cooperare Internă 
și Internațională, preced încheierea unui acord 
de înfrățire a Județului Teleorman cu Provincia 
Anhui din Republica Populară Chineză. 

(B.P.)

4 SOCIAL - ECONOMIC

Asociația Bloc Zero caută adolescenți pasionați de artă și 
cultură, dornici să învețe principiile de bază ale 
managementului cultural și gata să se implice în organizarea 
unor proiecte culturale online și la firul ierbii pentru publicul din 
orașul lor.

În viziunea Bloc Zero, un hub cultural este un spațiu 
alternativ multidisciplinar, în care filmul își dă întâlnire cu 
teatrul, literatura și artele vizuale. Un asemenea spațiu nu ar 
putea să existe fără oameni, iar adolescenții coordonatori, cu 
sprijinul asociației, sunt cei care îi construiesc arhitectura 
virtuală: selectează artiști, planifică evenimente, mediază 
întâlniri și moderează discuții și Q&A-uri.

Coordonat de Asociația Bloc Zero și implementat în 
parteneriat cu One World România la Școală, „Compas 
cultural” este un proiect interdisciplinar care își propune să 
susțină înființarea a cinci hub-uri culturale coordonate de 
adolescenți, în orașele lor, în colaborare cu instituții locale- 
muzee, teatre, galerii de artă sau cinematografe. Îmbină 
iscusit teoria cu practica, astfel încât participanții să deprindă 
aptitudinile necesare coordonării unui hub cultural, în primă 
fază online, din pricina recomandărilor de protejare a sănătății 
încă în vigoare.

Programul prevăzut este intens, iar beneficiile, pe măsură. 
În luna iulie, două webinarii despre managementul cultural vor 
oferi noțiuni extinse despre dezvoltarea unui program cultural, 
de la identificarea nevoilor locale, până la selectarea artiștilor 
și organizarea unei campanii de promovare. Mai departe, câte 
două webinari i  pentru f iecare direcție culturală 
(cinematografie, arte vizuale, arte performative și literatură 
contemporană), organizate între lunile iulie și septembrie, vor 
aprofunda noțiuni teoretice din fiecare, urmate de teme 
practice, adaptate realității fiecărui participant.

Partea practică a proiectului îi va implica pe cei 10 
participanți în: realizarea unei selecții de cinci filme (până la 
jumătatea lunii iulie), organizarea unei expoziții de artă 
(septembrie) și organizarea a opt evenimente live pe 
Facebook: trei care vor include proiecții de film online urmate 
de discuții (august), două reprezentații de teatru online urmate 
de discuții (august), două evenimente de lectură 
contemporană urmate de discuții cu autorii (septembrie), dar 
și un vernisaj al expoziției de arte vizuale, pe care adolescenții 
o vor pregăti de la selecția artiștilor și lucrărilor până la ultimele 
ecouri de feedback.

Participanții vor beneficia permanent de susținerea, 
încurajarea și experiența Asociației Bloc Zero și a partenerilor 
lor.

„Compas Cultural” dezvoltă abilitățile necesare coordonării 
unui hub cultural. Adolescenții vor învăța să dezvolte un 
program cultural pornind de la specificul local, să identifice 
nevoile publicului și să creeze evenimente care să răspundă 
acestora, să desfășoare o cercetare a ofertei culturale 
naționale, dar și să implementeze o campanie de promovare 
pentru evenimente culturale.

În plus, redactarea unei recenzii literare, unei cronici de film 
sau unui concept curatorial, moderarea unui interviu, 
contactul cu artiști plastici, actori, regizori, scriitori și o mai 
bună înțelegere a peisajului cultural contemporan din 
România se numără printre „căsuțele” numai bune de bifat în 
viitoarele CV-uri ale tinerilor participanți.

Înscrierea se face în doi pași: mai întâi prin completarea 
unui formular, apoi prin trimiterea unui video în care povestesc 
despre un film, un spectacol, o lucrare artistică sau o carte 
care au avut un impact asupra lor, la adresa 
andrada@bloczero.ro. 

Termenul de înscriere este 9 iulie, ora 23:59, iar rezultatele 
selecției vor fi anunțate pe 14 iulie. Vor fi selectate cinci grupuri 
de câte doi adolescenți, elevi în clasele IX-XI, din toată țara.

Adolescenții sunt încurajați să se înscrie în tandem (echipe 
de două persoane), sprijinind astfel un mod de lucru 
colaborativ. În doi, participanților le va fi mai ușor să 
gândească și să organizeze evenimente racordate la nevoile 
publicului și la specificul local, dar și să modereze discuțiile în 
mediul online.

Cornelia RĂDULESCU

Echipamente de protecție, 
donate Consiliului Județean Teleorman 

de Provincia Anhui din China

Camera Deputaților a 
adoptat, în calitate de for 
decizional, cu 262 de voturi 
pentru și 31 de abțineri, Legea 
meșteșugarilor tradiționali din 
România. Conform respectivei  
legi, cei recunoscuți ca fiind 
mesteșugari tradiționali vor 
p u t e a  p r i m i  a n u m i t e  
indemnizații, care nu pot fi mai 
mici decât salariul minim net 
pe țară și vor beneficia de 
reducerea unor taxe.

Calitatea de meșteșugar 
tradițional se recunoaște în 
urma parcurgerii procedurii 
reglementate de lege, prin 
decizie a comisiei speciale 
pentru verificarea și acordarea 
statutului de meșteșugar 
tradițional și prin emiterea unui 
Certificat de meșteșugar 
tradițional de către Uniunea 
Națională a Meșteșugarilor 
Tradiționali din România. 

În limitele stabilite prin 
bugetele proprii ale unităților 
admin is t ra t iv  te r i to ra le ,  
consiliile locale ale unităților 
administrativ-teritoriale în care 
domici l iază meșteșugari  
t rad i ț i ona l i  vo r  aco rda  
indemnizații respectivilor 
meșteșugari, numai dacă sunt 
înscriși în Registrul național al 
meșteșugarilor tradiționali din 
România sau dacă dețin titlul 

de tezaur uman viu, conform 
dispozițiilor legale în vigoare. 
Indemnizația nu poate fi mai 
mică decât salariul minim net 
pe țară și mai mare decât 
sa lar iu l  mediu  bru t  pe 
economie, calculate conform 
legii. Renta atribuită în 
condițiile legii este personală, 
netransmisibilă și încetează la 
d a t a  d e c e s u l u i  

meșteșugarului tradițional. 
Renta poate fi cumulată cu 
orice venituri obținute de către 
meșteșugarul tradițional, 
conform legii.

Meșteșugarii tradiționali 
recunoscuți, conform legii, în 
scopul expunerii și / sau al 
comercializării produselor 
meșteșugărești proprii vor 
beneficia de locuri centrale, 

special amenajate, în cadrul 
fest iva lur i lor,  târgur i lor,  
bâlciurilor și altor evenimente 
de profil, organizate la nivel 
național, regional sau local, în 
vederea expunerii sau a 
comercializării produselor 
meșteșugărești proprii. De 
asemenea, meșteșugari i  
t rad i ț i ona l i  recunoscu ț i  
conform legii vor beneficia de 

reducerea la jumătate a 
taxelor de participare la 
festivaluri, târguri, bâlciuri, 
târgur i  s t radale ș i  a l te 
evenimente de profil, unde își 
e x p u n  ș i / s a u  î ș i  
comercializează produsele 
meșteșugărești tradiționale 
proprii.

George ZAVERA

Șeful DSU - Raed Arafat a declarat, după 
creșterea numărului de infectări la 460, că 
situația este în dinamică și cea mai bună soluție 
rămâne soluția de prevenire a răspândirii.

"Situația este în dinamică pentru că oricând 
un spital internează 2-3 în terapie intensivă și 
ne trezim că nu mai avem locuri și va trebui să 
ducem o parte din bolnavi în altă parte.

Cea mai bună soluție rămâne soluția de 
prevenire a răspândirii. Dacă individul nu 
înțelege acest lucru și nu respectă regulile 
riscul este să crească numărul cazurilor și mai 
mult", a spus Raed Arafat.

Referitor la decizia CCR care arată că 
izolarea, carantina și internarea nu pot fi 
dispuse prin ordin de ministru, Raed Arafat a 

comparat situația cu a unui pilot pe care îl 
coordonează pasagerii.

”Dacă dăm individului dreptul de a spune: eu 
nu vreau să rămân în spital chiar dacă știu că 
sunt simptomatic și pot să transmit, dacă nu 
mai putem să îl controlăm într-un fel sau altul, 
să îi spunem că rămâne acasă ...aici e similară 
treaba cu un avion cu pasageri și le cerem să 
voteze cum vor să fie pilotat avionul și dacă vor 
să nu mai poarte centură de siguranță.

Cred că vom avea probleme serioase în 
gestionarea problemei mai departe, dar nu 
vreau să mă pronunț anterior. Vreau să vedem 
ce zice Curtea Constituțională exact, ce 
interpretări au juriștii și care sunt soluțiile", a 
declarat Raed Arafat.

E lege!

Meșteșugarii tradiționali vor primi indemnizații
 egale cu salariul minim net pe economie

Raed Arafat, avertisment după creșterea cazurilor:

"Ne putem trezi oricând că n-avem 
locuri la terapie intensivă"

Se caută adolescenți 
pasionați de artă și cultură 
pentru proiectul „Compas 

cultural”
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com
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Mail: maraflorica@yahoo.com   www.motel-restaurant-mara.ro

Cazare: În camere double sau single room

Organizăm: Nunţi, Mese festive, Simpozioane, Recepţii, Petreceri pentru copii

Mobil: 0723.148.613; Tel/Fax. Receptie motel: 0247.443.308



 Joi, 25 iunie, s-a desfășurat ultima probă 
scrisă a examenului de Bacalaureat– E)d): proba 
la alegere a profilului și specializării.

Rata de participare la această probă a fost de 
94,63%. 

Astfel, dintre cei 2164 de candidaţi înscrişi 
pentru susţinerea testului scris la una dintre cele 
10 discipline (Biologie- 769 , Chimie- 33 , Fizică- 
94, Economie- 10, Filosofie- 10, Geografie- 904, 
Informatică- 29, Logică şi argumentare- 206, 
Sociologie– 66 şi Psihologie-43), s-au prezentat 
2048 de candidaţi.

115 candidaţi au absentat, iar un candidat a 
fost eliminat pentru tentativă de fraudă. Acesta nu 
va mai avea dreptul de a participa la următoarele 
două sesiuni ale examenului de Bacalaureat.

Nu s-au înregistrat candidați cu temperatura 
peste 37.3 ̊C. 

Subiectele și baremele de corectare au fost 
publicate de către Centrul Național de Politici și 

Evaluare în Educație, pe site-ul subiecte.edu.ro, 
în aceeași zi, la ora 15:00.

Primele rezultate vor fi afișate marți, 30 iunie, 
până în ora 12.00, cu anonimizarea numelui și 
prenumelui, în conformitate cu prevederile legale.

Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, 
cât și electronic, în zilele de 30 iunie, în intervalul 
orar 16:00-20:00 și pe data de 1 iulie, în intervalul 
orar 8:00-12:00. În acest caz, candidații 
completează, semnează și depun/transmit 
electronic și o declarație-tip în care se 
menționează faptul că au luat cunoștință că nota 
acordată ca urmare a soluționării contestației 
poate modifica, după caz, nota inițială, prin 
creștere sau descreștere. Pentru candidații 
minori, declarația-tip este semnată și de către 
părinții/reprezentanții legali ai acestora. 

Rezultatele finale vor fi anunțate duminică, 5 
iulie.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Consiliul Național 
al Elevilor (CNE) cere 
P r e ș e d i n t e l u i  
României, într-un 
comunicat transmis 
vineri, să promulge 
legea privind dotarea 
elevilor dezavantajați 
cu dispozitive prin 
care să poată accesa 
școala online, proiect 
adoptat săptămâna 
a c e a s t a  î n  
P a r l a m e n t .  
Organizația arată că 
”inechitățile din sistemul educațional vor continua să se 
adâncească pe măsură ce elevii din mediile social-
dezavantajate continuă să fie lăsați în afara sistemului de 
învățământ” și îl îndeamnă pe președinte să promulge “de 
urgență”. Motivul? “Guvernul României, spune CNE, “nu 
a susținut această inițiativă legislativă, fapt care ne 
determină să considerăm că rezolvarea problemei 
elevilor dezavantajați va fi tergiversată”.

Legea care prevede dotarea elevilor și a profesorilor 
„la cerere”, de către Ministerul Educației, cu dispozitive 
electronice conectate la internet, a fost votată marți de 
Senat, în calitate de cameră decizională. Legea a fost 
elaborată împreună cu implicarea activă a Consiliului 
Național al Elevilor. Ea vine după ce Ministerul Educației a 
lansat în luna mai o licitație de echipamente pentru școala 
online, tablete care ar trebui să ajungă la cei 250 de mii de 
elevi și profesori fără dispozitive, identificați de 
inspectorate.

Poet înzestrat cu o mare 
sensibilitate, Mihail Tănase ne 
surprinde de fiecare dată în mod 
plăcut cu scriitura sa autentică, 
deosebit de profundă și șlefuită 
până la jupuirea de sine.

Așa se întâmplă și acum cu 
această nouă plachetă de 
versuri, Carantinată, iubirea 
(Sibiu, Ed. A.T.U, 2020, cu 
ilustrații realizate de Adriana 
Luca), în care eul liric respiră prin 
toți porii metaforelor sale 
dragostea necondiționată pentru 
femeia adorată, care reprezintă 
aici idealul, absolutul estetic.

Idila nu se mai desfășoară în 
sânul primitor și ocrotitor al 
naturii, ca la Eminescu, de pildă, 
ci într-un cadru urban, în 
c o n t e x t u l  p a n d e m i e i  d e  
coronavirus care a necesitat 
restricționarea anumitor drepturi 
și libertăți fundamentale ale 
omului, impunând angoasanta 
(auto)izolare…

De fapt, chiar titlul volumului 
trădează, prin epitetul antepus 
„carantinată”, circum-stanțele 
speciale în care se manifestă 
dragostea, acest neprețuit izvor 
de energii creatoare…

Cu cât înaintăm în lectura 
cărții, remarcăm faptul că 
universul poetic cuprins în ea 
este invadat treptat-treptat de 
noile realități social-politice, în 
care țara este guvernată prin 
ordonanțe de urgență, prin care 
se restricționează deplasările în 
spațiul public: („Pe străzile/ 
golite de coronavirus/ eram doar 
noi și magnolia...” — Iubire și 
m a g n o l i i ) ,  s e  i n t r o d u c e  
obligativitatea purtării măștii de 
protecție („Acum suntem doar o 
iubire/ aprobată în ordonanță de 
urgență…// Ascunși după măști 
d e  p r o t e c ț i e /  a ș t e p t ă m  
normalitatea…” — Ordonanță 
de iubire) sau se închid 
instituțiile publice și bisericile 
(„Nu mai suntem primiți în 
Biserici, Isuse,/ Și tremurăm cu 
toții la zvonuri de bici...” — 
Rugăciune de seară).

Purtarea măștilor în spațiul 
public naște sentimentul de 
înstrăinare și creează chiar 
unele dificultăți în a recunoaște 

ființa iubită („Stau față în față cu 
tine, iubito,/ întrebându-mă dacă 
sub masca albă /sunt aceleași 
buze pe care le sărutam…” 
—Enigmă).

Înseși elementele aparținând 
planului cosmic (noaptea și 
stelele) poartă mască și mănuși 
de protecție ca în poezia cu un 
pronunțat ton elegiac, Cunună 
de spini: „Noaptea poartă și ea/ 
mască la gură, iubito,/ stelele 
poartă mănuși/ să nu ne 
infecteze cu/ apăsarea…”.

Chiar  ș i  mic i le  v ietăț i  
necuvântătoare, cum ar fi un 
bondar, de pildă, slujesc poetului 
de pretext pentru a-și pune 
fantezia la lucru: „Astăzi 
urmăream un bondar, iubito,/ 
zbura așa, dezinvolt și fără 
teamă/ se amesteca cu albastrul 
c e r u l u i … / /  M ă  a m u z a m  
imaginându-mi-l cu/ mască pe 
față și mănuși pe aripi/ să se 
protejeze de coronavirus…” 
(Musafir inocent).

O simplă plimbare în parcul 
pustiu este prilejul pentru poet 
de a schița rapid atmosfera  
a p ă s ă t o a r e ,  d e z o l a n t ă ,  
apocaliptică, aproape bacoviană 
în care trăiește: „Parcul este 
pustiu, iubito,/ pașii se aud la 
timpul trecut,/ aici, doar florile 
sunt pline de albine ‒/ băncile 
sunt cioturi uscate/ ce mă 
privesc cu mirare…// Stau față în 
față/ cu Apocalipsa, iubito,/ sub 
cerul de cristal/ aleile sunt pustii 
‒/ păzite cu arma în mână/ să nu 
fie luate cu asalt de iubire…” — 
Resemnare).

Stresul psihologic, cauzat de 
realitatea pandemică, acablantă 
și claustrantă, este mărturisit cu 
franchețe în poemul Epuizare, 
poetul făcându-se în finalul 
acestuia porta-vocea unui popor 
întreg: „Am obosit, iubito,/ să mă 
închid între/ patru pereți,/ să joc 
ascunselea/ cu Covid-ul,/ am 
obosit să merg/ cu degetul pe 
hartă –/ (…) am obosit, iubito,/ 
să-mi pun mereu mască,/ de 
parcă cu mască/ nu   m-ar 
recunoaște virusul,/ am obosit 
să număr morții la TV,/ să mă 
bucur de vindecați –/ toți am 
obosit, iubito,/ am obosit să nu te 

văd/ cu lunile, am obosit…”.
În tot acest tablou apocaliptic, 

singura soluție salvatoare 
rămâne iubirea, care îl ajută pe 
poet să-și salvgardeze condiția 
umană: „Ești singura pe care o 
cred, iubito,/ atâta timp cât îmi 
răscolești/ metafora…” (Unică); „ 
Nimic nu   mi-a rămas/ decât 
teancul declarațiilor pe/ propria 
răspundere că te iubesc!…” 
(Fum);  „Versul meu îți va spune/ 
în fiecare pagină că te iubesc…” 
(Promisiune) etc.

Poezia Carantinată, iubirea, 
care conferă titlul volumului, este 
o frumoasă artă poetică a 
tumultului sufletesc, constituind 
une mise en abyme a întregului 
volum.

În finalul plachetei, însumând 
circa 60 de poeme scrise în 
carantină, iubirea, credința și 
nădejdea că totul va reveni la 
normal transpar în poeme ca 
Rondel cu iubire, Restart la viață 
și, mai ales, Renăscut prin 
ordonanță, care merită citat 
integral pentru sentimentul de 
libertate, de descătușare, care îl 
străbate în chip triumfal: „Iubito,/ 
prin această ordonanță/ mă simt 
mai tânăr/ ca oricând,/ mai bogat 
cu o carte/ scrisă în carantină –/ 
știi bine că ‹‹poeții››/ nu 
îmbătrânesc niciodată,/ (am 
avut multe discuții/ contradictorii 
pe această temă),/ iată că 
restricțiile dispar/ în sens invers/ 
acelor de ceasornic:/ una câte 
una/ iar dragostea descătușată/ 
dă năvală în noi, iubito,/ așa fără 
mască,/ fără să se poarte cu 
mănuși/ se întinde ca o/ pânză 
de păianjen –/ capcană a 
iubirii…”.

În concluzie, Carantinată, 
iubirea, de Mihail Tănase, este o 
carte intensă, care se citește cu 
sufletul la gură, grație abisalității 
sentimentului de iubire reperabil 
în ea.

Folosindu-și la maximum 
resursele lirice de care dispune, 
poetul a ieșit victorios din 
carantină și mai bogat cu o carte, 
o carte pe care o primim astăzi, 
i a t ă ,  c a  p e  u n  „ c a d o u  
neobișnuit”.

Cristian Gabriel MORARU

Încă un elev din Teleorman,
 eliminat pentru tentativă de fraudă la Bacalaureat

Un nou volum de versuri al poetului 
Mihail Tănase

Soarele este bun pentru pielea ta, dar nu în condiţiile în 
care stai foarte multe ore la plajă în intervalul orar în care 
nivelul radiaţiilor solare este foarte ridicat şi nociv. Iată 
câteva sfaturi de la specialiştii eva.ro.

Alege cremele fără vitamina A! Foarte multe produse 
de plajă conţin vitamina A, pe care o găseşti între 
ingrediente şi sub denumirea de "retinyl palmitate". Noile 
cercetări arată că acestea favorizează dezvoltarea 
tumorilor şi a leziunilor la nivelul pielii.

Alege cremele în defavoarea spray-urilor şi a pudrelor 
care răspândesc mici particule în timpul aplicării, 
facilitând ingerarea lor.

Fereşte-te de cremele care conţin oxibenzon! 
Specialiştii avertizează cu privire la oxibenzon, care 
poate cauza reacţii alergice, tulburări hormonale şi 
penetrează cu uşurinţă pielea, ajungând în sânge. 

Cremele cu oxid de zinc sau dioxid de titan, cele mai 
bune! Chiar dacă şi acestea pot să fie periculoase în cazul 
în care ajung în sânge, studiile efectuate până în prezent 
arată clar că aceste substanţe nu penetrează pielea şi nu 
ajung în sânge.

Aplică crema cu 30 minute înainte de a ieşi la plajă! 
Utilizează creme de fotoprotecţie cu spectru larg (UVA si 
UVB) şi cu factor de protecţie corespunzător tipului de 
piele de fiecare dată când te expui la soare. 

Consiliul Elevilor cere 
președintelui să promulge
 “de urgență” legea privind 
dispozitivele pentru elevi 

dezavantajați

Alege crema de protecţie 
solară potrivită
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O echipă de cercetători a lansat un experiment pentru a 
urmări viața sălbatică, înainte, în timpul și după perioada de 
izolare provocată de pandemia de coronavirus, informează 
BBC.

Cercetătorii vor astfel să studieze ceea ce numesc 
"antropause" - încetinirea până aproape de dispariție a 
activității umane la nivel global, fenomen care cel mai probabil 
are un impact profund asupra altor specii.

Aflând mai multe despre acest impact, oamenii de știință vor 
putea găsi modalități prin care putem "împărți cu alte specii 
planeta noastră tot mai aglomerată".

Cercetătorii atenționează asupra "măsurilor urgente" care 
trebuie luate pentru a le permite oamenilor de știință să afle cât 
mai multe după absența bruscă a oamenilor din multe zone.

Profesorul Christian Rutz de la Universitatea St.Andrews, 
președintele Sociețătii Internaționale de Bio-logging, a explicat 
că aceste mici obiecte de urmărire (bio-logger) - montate pe 
animale pentru a le înregistra deplasările și comportamentul - 
au colectat informații de la subiecte din toată lumea pe întreaga 
durată a pandemiei.

"Există o oportunitate importantă de cercetare, adusă de o 
circumstanță tragică, însă o șansă pe care nu ne putem 
permite s-o ratăm", a spus Rutz pentru BBC.

În mod obișnuit, studiile care încearcă să afle impactul 
prezenței și activității umane asupra animalelor sunt limitate la 
a compara zonele locuite de zonele nelocuite.

"În timpul perioadei de izolare, acest fenomen a fost replicat 
la nivel mondial - în diferite zone unde anumite specii au avut 
montat dispozitiv de urmărire în perioada pandemiei", spune 
profesorul Rutz.

Prezența animalelor sălbatice care profitau de absența 
oamenilor a fost semnalizată și pe rețelele de socializare, 
acestea plimbându-se libere prin mediul urban. Cu toate 
acestea, în anumite zone lipsa oamenilor a dăunat speciilor 
sălbatice, prin creșterea braconajului.

"Nimeni nu spune că oamenii ar trebuie să stea în izolare 
definitiv", spune Rutz. "Însă dacă vedem un impact major în 
urma schimbării obiceiului nostru de a folosi drumurile? Am 
putea folosi acele informații pentru a face mici schimbări cu 
mari beneficii".

Profesorul Rutz subliniază în studiu că "descoperirile 
științifice făcute în timpul acestei crize ne vor permite să 
dezvoltăm strategii inovatoare pentru a împărți mai productiv 
spațiul pe această planetă tot mai aglomerată, benefice atât 
pentru viața sălbațică, cât și pentru oameni".

Intră un tip cu maşina în service, la care un angajat îi 

spune:

- E ruptă cureaua.

- Eşti tare! Cum ţi-ai dat seama?

- Pai ţi-au căzut pantalonii.

***

O blondă, în farmacie:

- Îmi daţi şi mie un test de sarcina?

- De care?

- Negativ, dacă se poate.

Pastila de râs

Mai multe companii din 
construcții care doresc să fie 
p r ie tenoase  cu  med iu l  
înconjurător au început să 
folosească mortar eco sau 
alte materiale de construcții 
alternative, cu o amprentă 
mică de carbon.

Mortarul este un material 
material vital pentru economia 
mondială și este responsabil, 
î n  f i e c a r e  a n ,  p e n t r u  
aproximativ 8% din emisiile de 
d i o x i d  d e  c a r b o n  d i n  
atmosferă, potrivit CNBC. 
Mortarul este realizat, ca 
materiale de bază, din apă, 
nisip (sau piatră sfărâmată) și 
ciment. Ultimul ingredient este 
cel care poluează.

În 2018 au fost produse, la 
nivel global, 4,40 de miliarde 
de tone de ciment, potrivit 
companiei Chatam House. 
Conform unor est imări ,  
aproximativ 70% din populația 
lumii trăiește într-o structură 
r e a l i z a t ă  c u  a j u t o r u l  

mortarului.
Unele companii fac eforturi 

pentru a produce ciment eco 
sau pentru a găsi alternative 
c a r e  s ă  l e  p e r m i t ă  
constructorilor să reducă 
cantitatea de ciment folosită.

Boral, o companie din 
Australia, a anunțat un 
parteneriat pe cinci ani cu 
Universitatea de Tehnologie 
din Sydney, pentru a dezvolta 
un nou timp de ciment eco.

În Marea Britanie, DB 
Group a dezvoltat Cemfree, 
un produs pe care îl descrie ca 
pe o alternativă, care nu 
include ciment, la mortar. 
Materialul a fost folosit deja 
într-un proiect important de 
infrastructură, autostrada M25 
din sudul Angliei.

To t o d a t ă ,  a  a p ă r u t  
AshCrete, un tip de mortar în 
care cimentul este înlocuit de 
cenușa zburătoare, o pudră 
care se obţine din gazele 
eliminate de cuptoarele care 

folosesc cărbunele ca și 
combustibil.

Mai mult, StoneCycling, o 
companie olandeză, a realizat 
WasteBasedBricks, cărămizi 
produse în proporție de 60% 
din materiale de construcții 
aruncate la gunoi. Un produs 
similar, numit K-brick, a 
dezvoltat și firma britanică 
Kenoteq.

Cercetător i i  spun că 
aces te  sch imbăr i  sun t  
necesare, deoarece modul în 
care construim acum nu este 
sustenabil pe termen lung.

Închiriez spațiu comercial 120 mp, în Alexandria, str. Al. Ghica. Relații la telefon 
0766.227.674.

***
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

Te asteptam in echipa noastra! 
Avem locuri disponibile in cadrul Companiei noastre!
Ce trebuie sa faci tu? 
- sa fii serios, prompt si atent la detalii
- sa respecti sarcinile primite si sa te poti concentra la ele indiferent de situatie
- absolvent, minim dе liceu
- sa te poti lucra independent la PC
- sa iti pastrezi calmul în momente de stress
- disponibil pentru lucrul in ture, full time 8 ore/zi sau  part time 4 ore/zi.
Locul de munca este in orasul tau -  Alexandria.
Salariul este 1500 lei net pentru full time 
Trimite-ne un CV si te vom contacta in cel mai scurt timp: Any.kalin@mycostmaster.com ; 

telefon 0766506193.

Anunţ

"Marea pauză" luată de 
omenire în timpul pandemiei

 de coronavirus este 
studiată de cercetători

Google își modifică setările prestabilite 
pentru a șterge automat o parte din datele pe 
care le colectează de la utilizatori.

Activitatea pe web și pe aplicații, inclusiv 
istoricul căutărilor și al paginilor vizitate, 
precum și datele privind locația, vor fi șterse 
automat după 18 luni.

Istoricul de pe Youtube va fi șters automat 
după 36 de luni. Asta include și ce clipuri au fost 
vizionate, dar și pentru cât timp.

Schimbările vor fi aplicate la clienții noi 
deocamdată, însă utilizatorii deja existenți vor 

primi în curând notificări prin care își vor putea 
modifica și ei setările.

Anunțul a fost făcut după ce eforturile de 
colectare a datelor și practicile Google, precum 
și ale altor companii de tehnologie, au fost dur 
criticate.

Google a introdus setări de ștergere 
automată în mai 2019, pentru a le permite 
utilizatorilor să forțeze ștergerea regulată a 
datelor colectate despre ei de către companie, 
însă setările au fost opționale la acea vreme.

Companiile 
din construcții caută alternative la ciment,

 care este o sursă majoră de poluare

Google anunță că va șterge automat datele 
colectate despre utilizatorii săi



1574 - A murit Giorgio Vasari, pictor, architect și istoric 

de artă italian (n. 1511)

1913 - România declară război Bulgariei, intrând în al doilea 

război balcanic, alături de Grecia, Serbia, Muntenegru și 

Turcia

1916 - A murit pictorul 

Ştefan Luchian (n. 1 februarie 

1868)

1926 - S-a născut Nicolae 

S im i onescu ,  u nu l  d i n t re  

fondatorii şcolii româneşti de 

biologie şi patologie celulară. (m. 

6 februarie 1995)

1921 – S-a născut Temistocle 

Popa, compozitor român (d. 

2013)

1954 - A intrat în funcţiune 

prima centrală atomoelectrică 

sovietică (Obninsk)

1967 - Primul ATM (bancomat) din lume e instalat în 

Enfield, Londra

2001 - A murit actorul de film Jack Lemmon. (n. 8 februarie 

1925)

2002 - A murit Constantin Rădulescu, paleontolog şi 

speolog, director al Institutului de Speologie”Emil Racoviţă”. 

(n. 23 februarie 1932)
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07:35 Politică şi delicateţuri 08:30 
Romania construită 09:30 Şah-mat 
10:00 Vreau să fiu sănătos 11:00 
Levintza prezintă 11:30 Adevăruri 
despre trecut 12:00 Vedeta populară 
14:00 Telejurnal 14:30 Ora regelui 
15:30 Il Luce 16:30 Cooltura 17:00 
Lumea azi 17:30 Banii tăi 18:00 Izolaţi 
în România 18:30 Teleenciclopedia 
19:30 Miracolul: EU 20:00 Telejurnal 
21:10 Operațiunea Monstrul 23:00 
Aventurile căpitanului Alatriste 00:00 
Profesioniştii... 

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 27 Iunie

Un coleg te invită să 
aveți o discuție despre 
un proiect la care 
lucrezi, pentru a-ți 
sugera anumite idei, dar 
refuzul tău categoric îl 
va infuria și îl va face să 
se îndepărteze de tine 
pe viitor.

Revin în actualitate 
unele probleme ce au 
fost trecute cu vederea 
în ultima vreme. Însă 
încercarea de a rezolva 
de unul singur te poate 
costa timp și bani, ar fi 
bine să apelezi la 
ajutorul celor din familie.

R e c o m a n d ă m  
prudență, posibil să fii 
atras în situații care îți 
solicită toată puterea 
de muncă. Bine ar fi ca 
pe seară să îți lași timp 
și pentru reîncărcarea 
bateriilor, relaxare 
împreună cu familia.

Astăzi îi vei putea 
impresiona pe cei din 
jur prin ideile inovative. 
Chiar dacă acestea nu 
îți aparțin în totalitate, 
ci sunt preluate de la 
specialiști, important 
este faptul că tu știi 
cum să le prezinți.

Ziua vine să aducă 
renaștere spirituală, 
dor in ță  de  iub i re ,  
dorință de dragoste, iar 
cum instinctul sexual în 
a c e a s t ă  z i  e s t e  
amplificat, rezultă că 
vei atrage toate privirile 
și vei fi râvnit de către 
cei din jur.

Deși dorești să îți 
schimbi starea proastă 
cu care te confrunți, nu 
reușești să te mobilizezi 
și ai nevoie de un impuls 
din exterior. Cauți să te 
afirmi, deoarece vrei să 
fii remarcat în fața 
colegilor.

Ai șanse mari de a 
o cuceri azi admirația 
unei mari audiențe 
datorită generozității 
tale. Bine ar fi să-i faci 
un cadou și persoanei 
iubite, pentru a te 
bucura de o seară 
perfectă.

P o s i b i l  s ă  f i i  
implicat într-un proiect 
creativ, poate chiar de 
voluntariat. Felul în 
care vei acționa va 
atrage admirația celor 
din jur, deoarece vei 
face eforturi sustinute 
pentru a ajuta.

O propunere venită 
de la o persoană nouă în 
anturaj este destul de 
tentantă pe partea 
financiară. Prin urmare 
se pare că nu te vei 
putea abține și-i vei 
solicita o întrevedere 
pent ru  a  s tab i l i  o  
colaborare. 

BERBEC

Este  pos ib i l ă  o  
colaborare pe domeniu 
creativ deoarece ai idei 
inovatoare. Azi vei avea 
grijă să ceri pentru 
e f o r t u l  d e p u s  o  
s u p l i m e n t a r e  a  
veniturilor, dar șefii nu 
se arată dispuși să dea 
curs acestui demers. 

Situațiile de criză te 
stimulează în această zi 
în care astrele sunt de 
partea ta, să-ți lărgești 
orizontul gândirii. Ai 
șanse mari să dai 
dovadă de siguranță și 
să nu riști să îi lași pe 
alții să te manipuleze.

Profesional, totul 
pare prea frumos 
pentru a fi adevărat. În 
relația de dragoste s-
ar putea să fii martorul 
unor dezvăluiri din 
partea partenerului. 
Dacă asculți cu calm, 
vei înțelege situația.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:00 
Annie 12:30 Fort Boyard 14:15 
Cartea junglei II 16:00 Hitch - 
Consilier în amor 19:00 Ştirile 
Pro Tv - Sport ● Vremea 20:00 
Căpitanul America: Războinicul 
iernii 22:30 Rambo II 00:30 
Videochat 01:00 În mijlocul 
furtunii 02:30 Fort Boyard 04:00 
Annie 06:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 10:00 
Scena misterelor  13:00 
Observator 13:45 Mireasa 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:00 Chefi la 
cuțite - (re-run sezon 5) 23:00 
O noapte la muzeu 2 01:00 
Ispita 03:00 În puii mei 04:00 
Sacrificiul 06:00 Observator - 
Sport/Meteo

07:30 Pastila de râs 08:45 Teo 
Show 11:00 Sport, dietă şi o 
vedetă 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Roventura 16:00 Puterea 
dragostei 18:00 Știrile Kanal D 
19:00 Puterea dragostei 20:00 
Se strigă darul 22:00 Asfalt 
Tango 00:00 Știrile Kanal D 
01:00 Roventura 01:45 Puterea 
dragostei

07:20 Familia 10:30 Nimeni 
nu-i perfect 11:00 Secrete de 
stil 11:30 Cu lumea-n cap 14:00 
Ringul 16:00 Schimb de mame 
18:00 Focus 18 19:00 În 
bucătărie cu Horia Vîrlan 20:00 
Bărbați de elită 22:00 Un motiv 
de a trăi, un motiv de a muri 
00:00 Bărbați de elită 02:30 
Fenomenul 05:00 Cu lumea-n 
cap

07:45 Eu și colonelul 
10:00 La bloc 12:15  Un 
altfel de detectiv 14:15 Belle 
16:30 Acasă 18:15 La bloc 
20:30 Colierul de turcoaze 
22:30 Adevarul intunecat 
00:45 Marea matoleală 
02:30 Adevarul intunecat 
04:30 La bloc 06:15 La 
Maruţă 

07:30 România…în bucate 
08 :30 Genera ţ ia  F i t  09 :00  
Armăsarul sălbatic 10:00 Mic dejun 
cu un campion 11:00 Descălecaţi în 
Carpaţi 11:30 Olimpiade de aur 
12:30 Cap compas 13:00 Gala 
Umorului 15:00 Femei de 10, 
bărbați de 10 17:00 Zile cu stil 17:30 
MotorVlog 18:00 Memorialul Durerii 
19:00 Telejurnal 20:10 Oameni 
mândri 22:10 În apărarea fiului 
23:45 MotorVlog 00:15 Zile cu stil

07:05 Pumni de oțel 09:05 
Ralph rupe netu' 10:50 Despre 
bărbați și nu numai 12:55 
Recrutul 14:45 Oameni ca noi 
16:35 Numărul patru 18:20 
Ucenicul vrăjitor 20:00 Fără 
rețineri 21:40 Hotel Mumbai 
23:40 Vin britanicii 01:10 Air 
Force One 03:10 Recrutul 
05:00 Fără rețineri 06:45 
Numărul patru

Redacţia ISSN: 1843-4037
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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 

27 Iunie

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

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 2020 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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L ive rpoo l  es te  noua  
campioană a Angliei, după ce 
Manchester City nu a reușit să 

treacă de Chelsea, pierzând la 
Londra, scor 1-2. Trupa lui 
Jurgen Klopp câștigă astfel 
Premier League pentru prima 
oară în ultimii 30 de ani.

Echipa lui Guardiola avea 
nevoie de victorie pentru a 
rămâne în cursa pentru trofeu. 
Avea, oricum, doar șanse 
teoretice să-și ajungă rivala, 
care a mers cu pași de gigant 
în acest an.

”The Reds” vor ridica 
trofeul pentru a 19-a oară în 
istorie, la capătul unui sezon 

aproape perfect. În 31 de 
meciuri, Liverpool a câștigat 
de 28 de ori. A remizat de două 
ori, pierzând o singură dată, un 
0-3 cu Watford.

După 31 de meciur i  
disputate, trupa lui Jurgen 
Klopp a acumulat 86 de 
puncte. Are 23 peste City, în 
condițiile în care mai sunt de 
jucat numai șapte runde.

Liverpool, performanță 

superbă în acest sezon
În această etapă, Liverpool 

a trecut de Crystal Palace, cu 
4-0. "Cormoranii" s-au impus 
în jocul de pe Anfield, contând 
pentru etapa a 31-a din 
Premier League, prin golurile 
lui Trent Alexander-Arnold 
(23), Mohamed Salah (44), 
Fabinho (55) şi Sadio Mane 
(69).

A fost o performanță 
perfectă pentru echipa lui 
Klopp, care nu i-a permis 
adversarei să aibă nicio 
atingere a mingii în propriul 
său careu.

Pentru antrenorul german, 
ajuns în Anglia în 2015, e 
primul titlu național câștigat 
după opt ani. În 2012, el 
cucerea Bundesl iga, cu 
Borussia Dortmund.

Totodată, Klopp e deja la al 
patrulea trofeu obținut pe 
A n f i e l d .  A  l u a t  L i g a  
Campioni lor,  Supercupa 
Europei ș i  Campionatul  
Mondial al Cluburilor, toate trei 
în 2019.

SPORT

Roș-albaștrii se impun la scor de neprezentare în fața 
marii rivale. Cu o echipă încropită din jucători care sunt mai 
mult rezerve, și cu o banca formată din jucători de ”grădiniță”, 
Vintilă a reușit să-l surclaseze pe Mihalcea.

Cu acest succes, FCSB ia o opțiune serioasă în vederea 
calificării în finala Cupei României. Roș-albaștrii au deschis 
scorul prin Adi Popa, în minutul 32.

Dumitru, omul meciului. 
FCSB a închis meciul în repriza secundă prin golurile lui 

Olaru și Dumitru, care a intrat în rerpriza secundă și a fost 
omul meciului.

După ce Sepsi a demolat Poli Iași, scor 5-1, a venit rândul 
rivalelor din Capitală să se dueleze în penultimul act. Meciul 
se va disputa în "Ștefan cel Mare", fără spectatori.

Dinamo și FCSB au disputat, în total, trei meciuri de la 
realuarea campionatului. "Câinii" au pierdut cu Sepsi, scor 1-
3, iar FCSB a cedat pe terenul CFR-ului, scor 0-1, după care 
a remizat cu Gaz Metan, scor 2-2. Duelul din această seară 
va fi doar al doilea pentru Adrian Mihalcea din postura de 
principal la Dinamo.

Echipele probabile
Atât Adrian Mihalcea, cât și Bogdan Vintilă, au absențe 

importante. Ultimul jucător din curtea FCSB-ului care a 
devenit indisponibil pentru acest meci este Florin Tănase, 
eliminat cu Gaz Metan.

CFR Cluj se va despărți de 
Giedrius Arlauskis (32 de ani) la 
finalul acestei luni, însă campioana 
României spune că are poarta 
asigurată pentru finalul de sezon.

Arlauskis a semnat cu Al Shabab, 
echipă din Arabia Saudită, și se va 
alătura acesteia de la 1 iulie. Din acel 
moment, noul portar de la CFR Cluj va 
fi Cristian Bălgrădean (32 de ani), 
care a plecat cu scandal de la FCSB, fiind acuzat că nu a 
anunțat conducerea că a semnat cu rivala la titlu.

Arlauskis ar putea apăra pentru ultima oară la CFR Cluj în 
meciul cu Universitatea Craiova, transmis duminică, de la ora 
20:00. Ulterior, titular va deveni Bălgrădean, după cum 
susține Bogdan Mara, directorul sportiv al ardelenilor.

"Dacă Arlauskis a plecat sau nu de la noi, eu zic totuși să 
vă uitați duminică seară la meciul cu Craiova și să urmăriți 
cine o să apere. Arla are contract cu noi până pe 30 iunie, iar 
la antrenamentul de azi (n.r - ieri) a sărit din bară în bară.

Arla este un adevărat leu și ați văzut asta în meciul cu 
FCSB. Dacă și vineri se va antrena la fel ca azi (n.r - joi), 
atunci duminică o să-l vedeți mai mult ca sigur pe teren", a 
declarat Mara.

Bogdan Mara: "Acest copil o să fie noul Schmeichel"
Pe lângă Bălgrădean, CFR Cluj îl va avea la dispoziție și 

pe tânărul Otto Hindrich (17 de ani), care a debutat la ultima 
partidă a campioanei, de pe terenul lui FC Botoșani, scor 2-0.

Bogdan Mara îi prevede un viitor frumos lui Hindrich și 
spune că îi va călca pe urme lui Peter Schmeichel, fostul 
mare portar al lui Manchester United.

"După 30 iunie vom vedea ce o să se mai întâmple. Însă 
noi îl avem și pe Bălgrădean, pe el ne vom baza oficial de la 1 
iulie, dar îl avem și pe Otto. Acest copil o să fie noul 
Schmeichel", a mai spus Mara.

Dinamo - FCSB 0-3.
 ”Grădinița” roș-albaștrilor face 

spectacol în Ștefan cel Mare

CFR Cluj are poarta
 asigurată după plecarea 

lui Arlauskis

Florin Prunea, fost oficial la Dinamo, 
dezvăluie un moment critic cu care s-a 
confruntat în mandatul de la clubul din ”Ștefan 
cel Mare”.

Fostul component al ”Generației de Aur” 
susține că Mihai Popescu, integralist în 
înfrângerea suferită de ”câini” 
cu FCSB, 0-3, în semifinalele 
Cupei României, nu s-a mai 
prezentat la antrenamente 
înaintea ultimului meci din 
2019, de la Botoșani, fiind 
nemulțumit de salariul mic pe 
care îl încasa la Dinamo. 
To tuș i ,  l a  doa r  câ teva  
săptămâni, fundașul central a 
revenit la antrenamente.

”Înainte de meciul de la Botoșani, domnul 
Popescu a părăsit echipa, a zis că are un 
salariu prea mic. Stăteam cu Dusan și ne 
întrebam cum e posibil așa ceva. Am pierdut la 
Botoșani și când a început pregătirea de iarnă 
am zis că băiatul ăsta nu mai trebuie să fie la 

Dinamo.
Când am venit la pregătire, îl găsesc pe 

domnul Popescu acolo, cu zâmbetul pe buze. I-
am zis lui Bălănescu: 'Băi, băiatule, ce caută 
ăsta aici?'. Popescu nu avea ce să caute la 
Dinamo, la Botoșani aveam nevoie de el, noi 

încă eram în cursa pentru play-
off atunci.

Domnul Negoiță, când ți-am 
spus că Popescu nu are ce 
căuta la Dinamo, că vine la 
pregătire și îți râde în nas...”, a 
declarat Florin Prunea.

După înfrângerea cu FCSB, 
Dinamo are șanse minime de 
calificare în finala Cupei 
României, competiție devenită 

principalul obiectiv în acest final de sezon. În 
campionat, formația antrenată de Adrian 
Mihalcea ocupă locul 13, retrogradabil, iar 
runda viitoare întâlnește FC Voluntari, echipă 
care a reușit un parcurs perfect de la reluarea 
Ligii 1, duminică, de la ora 17:00.

Marea așteptare a fanilor de pe Anfield 
a luat sfârșit. Liverpool e din nou campioana 

Angliei, după 30 de ani de pauză

”Mihai Popescu ne-a râs în nas. A părăsit echipa”. 
Dezvăluiri în direct despre criza fără 

precedent de la Dinamo
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