
Pen t ru  a  bene f i c i a  de  
subvenția la ovine aferentă anului 
în curs, sub forma Sprijinului 
Cuplat în Zootehnie, crescătorii 
de ovine  t rebuie să îș i  
completeze dosarul  depus la 
APIA, cu adeverința, obligatorie, 
emisă de Registrul Genealogic la 
ovine. Deși cererile unice de plată 
au fost depuse, fără penalități, 
până la data de 15 iunie 2020, 
termenul  până la care oierii pot 
să-și completeze dosarul  de la APIA cu adeverința eliberată  de Registrul 
Genealogic  este data de  1 septembrie 2020, după cum a declarat directorul 
general al APIA, Adrian Pintea.

(Continuare  în  pagina  4)

Județul nostru 
e s t e  s u b  c o d  
galben de caniculă. 
Din acest motiv, 
medicii vin cu o 
s e r i e  d e  
recomandări pentru 
populație.

A c e ş t i a  n e  
sfătuiesc să evităm, 
pe cât  pos ib i l ,  
e x p u n e r e a  
prelungită la soare. 
Dacă este nevoie 

să ieșim, ar trebui să purtăm pălării de soare și haine lejere, din fibre naturale și 
să bem zilnic 2 litri de apă, consumul de alcool și cafea nefiind recomandat.

(Continuare  în  pagina  4)

Zile de foc pentru teleormăneni. Meteorologii anunță 
că indicele de confort termic va trece frecvent de pragul 
critic.

Căldurile insuportabile ne pot crea grave probleme de 
sănătate, dacă nu ţinem cont de câteva sfaturi. Cea mai 
des întâlnită stare cauzată de caniculă este hipertermia.

Creşterea temperaturii corpului la 39 sau chiar 40 de 
grade Celsius este însoţită, uneori, de pierderea 
cunoştinţei, vărsături, delir şi convulsii. Pacientul nu mai 
poate respira, iar pupilele sunt dilatate.

Pentru a evita astfel de situaţii care ne pun viaţa în 
pericol, este bine să evităm expunerea la soare, în 
intervalul 11.00-18.00, atunci când temperaturile sunt 

foarte ridicate. În vederea prevenirii incidentelor în timpul 
perioadelor cu temperaturi ridicate, medicii avertizează 
cetăţenii, în cazul în care ies pe stradă să poarte pălării de 
soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori 
deschise şi să se hidrateze consumând cel puţin 2 litri de 
apă.

(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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Cod GALBEN de caniculă! Angajatorii 
trebuie să asigure condiții normale de muncă

Până la 1 septembrie

Crescătorii de ovine trebuie să depună la
 APIA adeverința de la Registrul Genealogic!

Reabilitare clădire 
și amenajare curte 

interioară la Grădinița 
nr. 2 din Turnu 

Măgurele

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția „Privind spre 
Iberoamerica”

Zile de foc! Şoferii cu afecţiuni cardiace 
sunt sfătuiţi să evite deplasările
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(urmare  din  pagina  1)
Dacă eşti nevoit să mergi sau să lucrezi 

prin soare, ai grijă să te hidratezi 
corespunzător. Evită băuturile alcoolice, 
acidulate şi cu cofeină. Toate acestea 
favorizează deshidratarea. Bea mai multă apă 
decât crezi că ai nevoie. Apa se pierde şi prin 
transpiraţie. În plus, transpiraţia ajută la 
reglarea temperaturii corpului.

Poliţiştii teleormăneni recomandă, pentru 
conducerea în siguranţa pe timp de caniculă, 
folosirea aerului condiţionat în maşină înainte 
de a porni la drum cu autovehiculul care a stat 
în soare.

Opririle dese la drum lung, la umbră, sunt o 
altă recomandare, precum şi consumul de 
apă. Înainte de plecarea la drum este 
necesară verificarea stării tehnice a 
autovehiculului şi, în special, a presiunii în 

pneuri, gradul de îmbătrânire şi uzură al 
acestora şi al racordurilor, precum şi 
verificarea instalaţiei de climatizare.

Şoferilor li se recomandă, de asemenea, să 
adapteze viteza autovehiculelor la condiţiile 
meteo-rutiere şi să păstreze o distanţă 
suficientă faţă de autovehiculul care circulă 
înainte, întrucât temperatur i le mari  
înregistrate la nivelul părţii carosabile sunt 
factor determinant în scăderea aderenţei 
pneurilor şi implicit în creşterea spaţiului de 
frânare.

În cazul în care administratorul drumului 
public, împreună cu poliţia rutieră dispune 
parţial sau total restricţionarea traficului rutier 
pe anumite sectoare de drum, respectaţi în 
totalitate semnalele şi indicaţiile poliţiştilor de 
deviere a traficului rutier.

C. DUMITRACHE

M u z e u l  J u d e ț e a n  
Teleorman, în colaborare 
cu Goyart International- 
S p a n i a ,  n e  i n v i t ă ,  
începând cu data de 3 iulie 
2020, ora 11.00, să vizităm 
expoziția de artă plastică 
„ P r i v i n d  s p r e  
Iberoamerica”.

Colaborarea cu Goyart 
s-a materializat până în 
prezent la organizarea 
altor două expoziții de artă, 
în 2016 și 2017, în cadrul 
„Turneelor Internaționale 
G o y a r t –  d e s t i n a ț i a  
România”, proiect prin 
care galeria de artă 
span io lă  conectează 
diversele culturi ale lumii 
prin intermediul expozițiilor 
de profil.

De această dată a fost abordată o formulă care reunește 
lucrări ale unor artiști plastici din Spania, precum și dintr-o serie 
de țări din America Latină, respectiv Columbia, Ecuador, Mexic, 
Uruguay, Venezuela.

Astfel, în sala „Auditorium” a muzeului din Alexandria sunt 
expuse 46 de lucrări semnate de 45 de artiști plastici. Lucrările, 
care abordează teme diferite– peisaj, peisaj urban, natură 
statică, portret, nud, compoziție modernă– sunt realizate în 
tehnici precum pictura în ulei, grafica, gravura, tehnica laviului, 
acvaforte, colajul, tehnica mixtă, ceramica.

În condițiile pandemiei actuale, în care granițele se 
redeschid treptat, Muzeul Județean Teleorman își deschide 
porțile pentru a primi această expoziție de artă iberoamericană.

Din păcate, vineri, 3 iulie 2020, nu s-a putut face un vernisaj 
obișnuit, iar autorii lucrărilor nu au fost prezenți, așa cum s-a 
dorit atunci când expoziția a fost planificată. Însă, prin 
intermediul lucrărilor, îi simțim alături de noi, transmițând prin 
cromatică mesaje, sentimente și trăiri.

Organizarea acestei expoziții nu ar fi fost posibilă fără 
implicarea lui Gorgonio Sanjuan, reprezentantul Goyart, cel 
care organizează de opt ani de zile asemenea turnee artistice în 
România. De asemenea, o contribuție importantă are și Tudor 
Șerbănescu, artist plastic teleormănean și promotor al valorilor 
culturale teleormănene.

Lista colaboratorilor este completată și de trei asociații de 
arte vizuale din Spania, Mexic și Columbia: ITACA, CSIART și 
Espacio Compartido Jaime Ruiz Montes.

Expoziția va rămâne deschisă pentru public până la data de 
5 august 2020, iar vizitarea se va putea face de luni până vineri, 
între orele 9.00 și 17.00, în condițiile respectării măsurilor pentru 
prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-COV-2.

Sursa: Muzeul Județean Teleorman
Cornelia RĂDULESCU

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

Zile de foc! Şoferii cu afecţiuni cardiace 
sunt sfătuiţi să evite deplasările

Irlanda a avut în 2018 cea 
mai mică rată a persoanelor 
ucise în accidente rutiere din 

UE, conform unui raport 
Eurostat, citat de publicația 
irlandeză rte și preluată de 
Rador. Cifrele biroului de 
statistică al UE arată că 29 de 
oameni per milion au murit ca 
urmare a accidentelor rutiere. 
Media pe UE este 52.

România are cea mai mare 

rată a mortalității rutiere, 96 
de victime per milion.

Ir landa e urmată de 

Danemarca (30), Suedia (32) 
și Olanda (35).

În total, în 2018, 23.339 de 
oameni au murit în UE în 
accidente rutiere.

Șo fe r i i  ș i  pasage r i i  
reprezintă 45% dintre victime, 
pietonii 21%, motocicliștii 
15% și bicicliștii 8%. Alte 

vehicule, cum ar fi autobuze, 
autocare și vehicule mari și 
mici de transport de mărfuri 
au reprezentat 12%.

Raportul arată o tendință 
descendentă în ultimii 10 ani a 
n u m ă r u l u i  d e  d e c e s e  
provocate de accidente 
rutiere în UE.

Comparativ cu 2008, 
numărul deceselor a scăzut 
cu peste 13.000 (37%), de la 
aproape 37.000 la mai puțin 
de 24.000 în 2018.

În țările în care ciclismul e 
practicat mai mult, cum ar fi 
O landa ș i  Danemarca,  
proporția bicicliștilor uciși e 
mai mare decât în țările în 
care ciclismul e mai puțin 
practicat.

Conform raportului, 20,4% 
din victime au fost bicicliști în 
O l a n d a ,  u r m a t ă  d e  
Danemarca (16,4%).

La extrema opusă se 
situează Grecia, cu numai 
1,7%.

Muzeul Județean Teleorman:

Expoziția 
„Privind spre Iberoamerica”

C o n f e d e r a ţ i a  O p e r a t o r i l o r  ş i  
Transportatorilor Autorizaţi din România 
protestează energic împotriva modificărilor 
propuse de societățile de asigurare a fi 
aplicate polițelor RCA. Principala vizată este 
coplata despăgubirii pentru daunele celor 
nevinovaţi de producerea unui accident.

Asigurătorii intenţionează să introducă 
coplata despăgubiri pentru daune celor 
nevinovaţi de producerea unui accident, 
propuneri care încalcă unele articole din 
Constituţia României şi prevederile Tratatului 
de Funcţionare a Uniunii Europene, respectiv 
a le  D i rec t ive i  2014/14/EU,  sus ţ in  
reprezentanţii Confederaţiei Operatorilor şi 
Transportatorilor Autorizaţi din România 
(COTAR).

„COTAR a transmis Parlamentului 
României, Consiliului Concurenţei, Autorităţii 
de Supraveghere Financiară, Ministerului 
Finanţelor Publice şi Autorităţii Naţionale 
pentru Protecţia Consumatorului un amplu 
material, de 16 pagini, în care demontează, 
punct cu punct, toate propunerile toxice 
transmise de asiguratori, la unison cu unele 
instituţii din România.

”Ne dorim o lege a RCA-ului care să aibă 

în vedere protejarea consumatorului de 
asigurări şi nu a intereselor financiare ale 
multinaţionalelor care în ultima perioadă au 
făcut un lobby puternic, pentru a modifica 
legea în favoarea lor şi în detrimentul 
consumatorilor”, se menţionează în 
comunicat.

Potrivit sursei citate, unele instituţii ale 
statului cer, în favoarea asigurătorilor, 
liberalizarea preţului RCA, „astfel încât 
acesta să poată creşte peste noapte, la fel 
cum se întâmpla acum 4 ani.”

„Se doreşte eliminarea tuturor pârghiilor 
de intervenţie a Autorităţii de Supraveghere 
Financiară (ASF), atunci când asigurătorii vor 
să opereze majorări ale preţului RCA. Se 
doreşte limitarea costurilor de despăgubire, 
astfel încât acestea să fie calculate după 
bunul plac al firmelor de asigurări care vor 
majora tariful RCA.

Potrivit COTAR, adoptarea acestor 
propuneri ar determina o aliniere a costurilor 
de reparaţie, care să fie practicate de toate 
service-urile din ţară, ceea ce „ar afecta în 
mod grav concurenţa – deşi Consiliul 
Concurenţei luptă contra înţelegerilor pe 
preţuri între operatorii economici”.

România, cea mai mare rată a mortalității 
rutiere din UE

Prevederi noi pentru RCA! 
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Președintele Klaus Iohannis a semnat 
decretele de promulgare a două legi importante 
pentru România. Una dintre ele vizează toate 
societățile comerciale din România.

Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul de 
promulgare a actului normativ care modifică şi 
completează Legea societăţilor comerciale nr. 
31/1990.

Legea care tocmai a fost promulgată 
prevede că la autentificarea actului constitutiv 
în cazurile prevăzute  sau, după caz, la darea 
de dată certă a acestuia se va prezenta dovada 
eliberată de oficiul Registrului comerţului 
privind disponibilitatea şi rezervarea firmei.

”La înmatricularea societăţi i  şi la 
schimbarea sediului social se va prezenta la 
sediul oficiului Registrului comerţului 
documentul care atestă dreptul de folosinţă 
asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social 
înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui 
circumscripţie se situează imobilul cu 
destinaţie de sediu social”, prevede legea.

Mai mult, noua lege mai prevede că „avizul 
privind schimbarea destinaţiei imobilelor 
colective cu regim de locuinţă, prevăzut de 

Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de 
proprietari şi administrarea condominiilor, cu 
modificările ulterioare, nu este necesar atunci 
când administratorul sau, după caz, 
administratorii declară pe propria răspundere 
faptul că la sediul social nu se desfăşoară 
activitate”.

Trebuie specificat faptul că Guvernul va 
revizui normele metodologice de aplicare a 
prezentelor modificări în termen de 60 de zile 
de la data intrării în vigoare a legii.

Este o veste incredibilă pentru actualii și 
viitori întreprinzători din România!

Aflat de peste un an în închisoare, Liviu Nicolae Dragnea o 
atacă pe Viorica Dăncilă, cea pe care el a promovat-o 
premier. Dragnea a declarat că în timpul campaniei pentru 
ultimele alegeri prezidențiale a fost foarte nervos când 
Viorica Dăncilă spunea presei că nu ar semna o cerere de 
grațiere pentru fostul ei șef. Dragnea a acuzat-o pe Dăncilă 
că de fapt ea a avut initiativa unei ordonanțe pentru amnistie 
și grațiere când era prim-ministru.

”Ce m-a deranjat foarte mult: doamna Dăncilă se trezea 
foarte des spunând că nu mă va grația, una-două, nu-l voi 
grația. Chiar eram foarte nervos și voiam să îi spun doamnei 
candidat, nu mai vorbi despre faptul că nu mă vei grația, 
pentru că eu nu o să scriu o cerere de grațiere, pentru că eu 
sunt nevinovat.”, a susținut Dragnea.

Liviu Dragnea a vrut să arunce pe fostul său premier 
responsabilitatea pentru inițierea discuției despre o 
ordonanță care l-ar fi scăpat de o pedeapsă cu închisoarea, 
în spate Viorica Dăncilă declarându-se indignată despre cum 
a fost presată de Dragnea să adopte un asemenea act 
normativ.

”Despre amnistie și grațiere prima discuție am avut-o cu 
doamna Dăncilă în februarie 2018 pe Valea Prahovei; eram 
acolo cu familiile, se însera, era zăpadă, și mi-a zis: domnule 
președinte, să ieșim afară, să vă spun ceva. Mi-a zis că a 
hotărât să dea amnistie. Am zis bine. Ea a zis că vrea să dea 
acea ordonanță de amnistie. I-am zis: Viorico, sunt deciziile 
tale, dar reține că eu nu-ți cer, nu fac presiuni, deci nu se 
poate vorbi despre presiune. Peste câteva luni îmi spunea: 
nu mai vreau să dau amnistie, peste alte câteva luni a venit și 
a spus că vrea să dea amnistie”, a spus Liviu Dragnea.

Faptul că Viorica Dăncilă nu a vrut să îl amnistieze pe Liviu 
Dragnea l-a supărat tare mult pe acesta. Se spune că corb la 
corb nu-și scoate ochii. Dar se mai spune și că rechinii se 
mănâncă unul pe altul.

Ioan DUMITRESCU

Reprezentanţii Guvernului şi cei din industria HORECA 
vor lucra, în cadrul unui grup comun, un set de reguli de 
protecţie sanitară, care să fie aplicate în restaurante, în 
perspectiva reluării activităţii acestora, atunci când evoluţia 
epidemiologică o va permite.

"Reprezentanţii Guvernului şi cei din industria HORECA 
vor lucra, în cadrul unui grup comun, un set de reguli de 
protecţie sanitară, care să fie aplicat în unităţile de servire - 
restaurante - în perspectiva reluării activităţii acestora, atunci 
când evoluţia epidemiologică o va permite", precizează 
Guvernul pe Facebook.

Premierul Ludovic Orban a menţionat că scopul acestui 
demers comun este ca împreună, autorităţi şi sectorul 
HORECA, să lucreze "pentru siguranţa clienţilor şi pentru a le 
oferi încredere că atunci când restaurantele îşi vor relua 
activitatea serviciile vor fi oferite în condiţii de protecţie şi nu 
va exista riscul îmbolnăvirilor".

"Reprezentanţii HORECA au apreciat măsurile de 
sprijinire a turismului cuprinse în Planul Naţional de Investiţii 
şi Relansare Economică şi au oferit sprijinul şi expertiza 
pentru pregătirea punerii lor în aplicare", mai menţionează 
Guvernul.

Reprezentanţii HORECA au avut joi o întâlnire, la Palatul 
Victoria, cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul 
Economiei, Virgil Popescu, ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, 
ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela şi şeful Cancelariei 
prim-ministrului, Ionel Dancă, notează Agerpres.

Concluziile 
întâlnirii dintre premierul 

Orban și reprezentanții
 industriei HoReCa

Dragnea o atacă pe Dăncilă

Min is te ru l  Economie i  
p r e g ă t e ş t e  î n  a c e a s t ă  
perioadă o strategie de export 
pentru următorii ani, care va 
pune accent pe produsele 
autohtone şi promovarea lor. 
Chiar dacă investitorii sunt 
străini, produsele sunt tot 
”made in Romania”.

Guvernul şi-a propus 
r e a l i z a r e a  u n e i  h ă r ţ i  
economice a ţării, pentru 
p romovarea  p roduse lo r  
româneşti la export şi pentru 
atragerea de investiţii, a 
declarat, joi, Liviu Rogojinaru, 
secretar de stat în cadrul 
Min is teru lu i  Economie i ,  
Energiei şi Mediului de Afaceri, 
într-o conferinţă pe această 
temă.

„Este nevoie de o strategie 
pentru promovarea produselor 
româneşti. Pentru că avem 
nevoie să ne ajutăm, în primul 
rând, noi pe noi şi trebuie să 
ştim cum să facem acest lucru. 

Este nevoie să ştim să ne 
promovăm mai bine şi la noi în 
ţară, şi pe pieţele externe, pe 
pieţele extracomunitare”, a 
precizat oficialul.

Potrivit acestuia, ministerul 
p r e g ă t e ş t e  î n  a c e a s t ă  
perioadă o strategie de export 
pentru următorii ani, care va 
pune accent pe produsele 
autohtone şi promovarea lor.

„Acum lucrăm la strategia 
de export a României pe 
p e r i o a d a  2 0 2 1 - 2 0 2 7 ,  
împreună cu colegii de la 
A c a d e m i a  d e  S t u d i i  
Economice, cu Institutul de 
Stat pentru Prognoză, cu 
Cancelaria primului-ministru, 
cu Consiliul de Export al 
ministerului, am creat un grup 
de lucru şi începem să scriem.

Vrem să realizăm o hartă 
economică a României ,  
probabil că în maximum două 
luni o vom avea gata, în aşa fel 
încât toată lumea să vadă 

fiecare judeţ, ce mai facem noi 
în ţara asta. Practic promovăm 
produsele româneşti”, a 
susţinut Rogojinaru.

El a subliniat că este vorba 
de orice produs „made in 
R o m â n i a ” ,  c h i a r  d a c ă  
investitorii sunt străini.

„Vom trimite această hartă 
t u t u r o r  a m b a s a d e l o r  
României. Cine întreabă de 
România, să spună: Uite, asta 
facem noi, primele 100 de 
firme din fiecare judeţ, asta 
facem noi, astea sunt şi cu 
asta se ocupă”, a continuat 
secretarul de stat.

Rogojinaru a oferit drept 
exemplu compania clujeană 
Farmec, care în t impul 
pandemiei de coronavirus a 
î n c e p u t  s ă  p r o d u c ă  
dezinfectanţi, iar ministerul a 
oferit sprijin pentru ca firma să 
primească avizele necesare 
într-un timp cât mai scurt.

Comisia Europeană a decis joi să trimită 
România în fața Curții de Justiție a UE (CJUE) 
și cere sancțiuni financiare pentru că România 

nu a comunicat măsurile de transpunere în 
legislația națională a Directivei din 2015 privind 
mărcile (Directiva (UE) 2015/2436), potrivit 
unui comunicat al executivului european.

România este singurul stat membru UE care 

nu a comunicat încă măsurile de transpunere a 
directivei.

Directiva privind mărcile aduce o serie de 
modificări semnificative, inclusiv o definiție 
revizuită a mărcii, adaptată la era digitală; noi 
motive care împiedică înregistrarea mărcilor; 
noi norme privind mărfurile contrafăcute în 
tranzit, precum și noi dispoziții de armonizare a 
procedurilor privind mărcile în toate statele 
membre ale UE.

Statele membre au fost obligate să 
transpună directiva în legislația națională până 
la 14 ianuarie 2019. României i s-a transmis un 
aviz motivat, iar aceasta a avut la dispoziție un 
termen pentru a răspunde. Totuși, în pofida 
faptului că i s-a acordat o prelungire a 
termenului de răspuns la avizul motivat, 
România nu a comunicat măsurile de 
transpunere. Prin urmare, Comisia a decis să 
sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la 
acest caz.

Președintele a promulgat legea
 de debirocratizare a înființării de firme noi

Guvernul pregătește o strategie pentru export

Comisia Europeană dă România
 în judecată pentru că nu a transpus legislația

 privind protecția mărcilor



(urmare  din  pagina  1)
De asemenea, cel mai bine ar fi să evităm 

activitățile în exterior care necesită un consum 
mare de energie. Specialistii ne mai 
recomanda sa facem dușuri călduțe, să 
închidem ferestrele și să avem grijă de copii și 
persoane vârstnice. În ceea ce privește 
alimentele, acestea trebuie să respecte riguros 
normele de igienă și să fie proaspete.

În această perioadă, cei mai expuși 
pericolului sunt cei care lucrează în aer liber. 
Așa că aceştia trebuie să încerce dozarea 
efortului în funcție de perioada zilei. Dacă 
valorile de caldură sunt foarte mari, se va opri 
activitatea. Se va asigura hidratarea 
corespunzatoare cu apă și ceai slab îndulcit și 
utilizarea unui echipament corespunzator.

Angajatorii trebuie să asigure, și ei, condiții 
de muncă optime. Ei sunt obligați să asigure 
ventilația la locurile de muncă, alternarea 
perioadelor de lucru cu cele de repaus în locuri 
umbrite și 2-4 litri de apă de persoană.

S-au trimis adrese către centrele de 
plasament și căminele de bătrâni, pentru a 
asigura medicația de urgență și a apei potabile, 
respectiv supravegherea persoanelor 
vârstnice cu afecțiuni cronice.

S-au informat spitalele privind asigurarea 
funcționării generatoarelor auxiliare, a apei 
potabile și a rezervei de apă, asigurarea 
microclimatului în saloane, a medicației de 
urgență, în special a medicamentelor pentru 
patologii agravate de caniculă.

C. DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Au început lucrările de reabilitare a clădirii și amenajare a 
curții interioare la Grădinița nr. 2 din municipiul Turnu 
Măgurele.

Astfel, se va efectua recompartimentarea corpului de 
clădire, prin amenajarea unui grup sanitar și centrală termică.

Se va realiza reabilitarea interiorului și exteriorului clădirii, 
care va include: înlocuire tâmplărie existentă, termoizolarea 
exterioară a clădirii, refacerea instalațiilor electrice și sanitare 
și realizarea branșamentului la gaze, montare corpuri de 
încălzire noi, refacerea rampei de acces pentru persoanele 
cu mobilitate redusă.

Este prevăzut un loc de joacă și se va efectua refacerea 
împrejmuirii.

Investiția este finanțată prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală, valoarea totală a acesteia fiind de 
619.809,63 lei, din care 435.200,00 lei de la bugetul de stat și 
169.412,11 lei din bugetul local.

Durata de execuție a lucrărilor este de 5 luni.
Cornelia RĂDULESCU

Cod GALBEN de caniculă! Angajatorii 
trebuie să asigure condiții normale de muncă

Până la 1 septembrie

Crescătorii de ovine trebuie să depună la APIA 
adeverința de la Registrul Genealogic!

(urmare  din  pagina  1)
Dacă nu vor depune 

această adeverință, care 
dovedeș te  e l ig ib i l i ta tea  
e x p l o a t a ț i e i  d e  o v i n e ,  
crescătorii vor pierde dreptul 
de a încasa sprijinul cuplat în 
zootehnie. De precizat faptul 
că pentru anul de cerere 2019 
crescătorii de ovine au primit 
pentru fiecare animal suma de  
17,7173, adică 84,15 de lei pe 
cap de animal. 

În contextul epidemiei de 
Coronavirus pe teritoriul 
României, în conformitate cu 
Ordinul Ministrului Agriculturii 
ș i  D e z v o l t ă r i i  R u r a l e  
nr.89/03.04.2020, în anul 
2020, documentele specifice 
schemelor de plată pentru 

sectorul zootehnic, se vor 
depune de către solicitant, prin 
orice mijloace electronice, cu 
excepția unor documente care 
vor fi solicitate prin adresă, de 
către centrele locale / județene 
APIA, oficiilor județene ANZ.  
Adeverința prin care se 
c o n f i r m ă  r e s p e c t a r e a  
raportului de maximum 35 
femele ovine neînscrise și 
neînregistrate într-un Registru 
Genealogic la un berbec cu 
cert i f icat  de or ig ine se 
eliberează de ANZ, prin Oficiile 
județene,  la  so l ic i tarea 
fe rmieru lu i  ș i  pe  baza  
documentelor justificative 
transmise prin orice mijloace 
electronice către Oficiile 
județene ale AganțieiNaționale 

pentruZootehnie (ANZ)
După verificare, Oficiile 

județene ale ANZ întocmesc și 
transmit documentul, prin 
mijloace electronice către 
centrele APIA județene/locale. 

S p r i j i n u l  C u p l a t  î n  
Zootehnie (SCZ) se acordă 
fermierilor care dețin  un 
efectiv cuprins între 150 şi 500 
de capete de femele ovine 
şi/sau berbeci, inclusiv, pe 
beneficiar, cu excepția celor 
d in UAT-ur i le  d in zona 
montană, pentru care se 
solicită SCZ pentru un efectiv 
cuprins între 60 și 500 de 
capete femele ovine şi/sau 
berbeci, inclusiv, pe beneficiar, 
în exploataţii cu cod ANSVSA. 

George ZAVERA

Economia României va consemna un ritm de 
creştere a PIB de circa 7% în 2021, după o 
contracţie de 5,5% în acest an, conform celor 
mai recente estimări ale ING Bank pentru 
regiunea Europei Centrale şi de Est. Inflaţia este 
aşteptată să rămână stabilă în România pe 
orizontul de 18 luni, în ţinta băncii naţionale, spre 
deosebire de celelalte ţări din regiune unde 
inflaţia va înregistra un declin mai accentuat pe 
fondul cererii mai slabe, declin aflat însă în limite 
ce fac discuţiile despre deflaţie "premature".

Economiştii ING arată în nota de analiză: "În 
ciuda gradului mare de incertitudine, ce a fost 
mai rău pare să fie în urmă pentru regiunea 
Europei Centrale şi de Est (CEE). Revizuiri 
negative semnificative au fost operate în termeni 
de creştere economică vs. perioada pre-Covid-
19, dar T2 2020 pare să fie punctul de minim 
(eng. bottom), iar a doua jumătate a anului ar 
trebui să ofere o revenire graduală. Totuşi, este 
improbabil ca economiile din regiune să revină la 
nivelurile pre-Covid-19 înainte de finalul lui 2021 
sau 2022. (...) Revenirea economică în regiunea 
CEE ar trebui să vină dintr-un cumul de factori 
precum îmbunătăţirea cererii externe şi 
stabilizarea cererii domestice - ambele pornind 
de la o bază mică, ceea ce va genera cifre solide 
an/an (ritm anual - n.r.). Creşterea pentru 2021 
ar trebui să varieze în jurul a 4% pentru Cehia, 
Polonia şi Ungaria şi 7% pentru România".

Analiştii ING mai notează că Banca 
Naţională a României (BNR) a finalizat în mare 
parte ciclul de relaxare a politicii monetare, 
asemeni băncii centrale din Cehia, care a redus 
până acum dobânda de referinţă cu 200 de 
puncte de bază. De asemenea, banca centrală 
din Polonia este aşteptată să-şi extindă 
programul de relaxare cantitativă - unul din cele 

mai mari la nivel global - în 2021.
În ceea ce priveşte moneda naţională, 

analiştii spun că regimul de flotare controlată a 
cursului euro/leu înseamnă că "orice încercare 
de a shorta RON rămână o bătălie inutilă" (eng. 
futile battle). Aceştia adaugă însă că în vremuri 
de stres financiar, moneda naţională ar trebui să 
sufere deprecieri "cum a fost cazul în prima 
parte a lunii martie în timpul vârfului crizei Covid-
19", fiind "outperformerul" din regiune.

"După ce a evitat o retrogradare a ratingului 
din partea S&P la începutul lunii iunie, guvernul 
(României) va trebui probabil să livreze pe cea 
mai importantă măsură pe care S&P o aşteaptă 
pentru acest an, respectiv o majorare a pensiilor 
cu aproximativ 10% în locul majorării 
programate de 40%. Creşterea cu 10% este de 
asemenea în linie cu perspectiva noastră. 
Înafară de asta, nu ne aşteptăm la prea multe 
măsuri de consolidare fiscală în acest an. În cel 
mai bun caz, dublarea alocaţiilor pentru copii va 
fi amânată din nou, dar în general credem că mai 
multe lucruri pot merge într-o direcţie greşită 
decât într-o direcţie bună pe partea fiscală din 
cauza iniţiativelor populiste din Parlament care 
vor fi promovate în perioada următoare. Ca 
urmare, ne păstrăm prognoza de 8,6% pentru 
deficitul bugetar din acest an şi ne aşteptăm ca 
majoritatea măsurilor de consolidare fiscală să 
fie amânate pentru anul viitor", spune Valentin 
Tătaru, macroeconomist la ING.

ING mai estimează că PIB-ul României a 
consemnat o contracţie de 19,7% în trimestrul al 
doilea faţă de trimestrul întâi, precum şi că ritmul 
de creştere economică din perioada iulie-
septembrie va fi de 17,0% în raport cu trimestrul 
doi. Totodată, în trimestrul al patrulea, economia 
României va creşte cu 4,4% în ritm trimestrial.

Secretarul de stat în MAI Bogdan Despescu a avertizat 
vineri că va fi suspendată activitatea operatorilor economici 
care nu respectă măsurile de protecţie împotriva noului 
coronavirus.

"Cu siguranţă, acolo unde se vor constata abateri, se vor 
dispune inclusiv măsuri de suspendare a activităţii unor 
operatori economici", a spus Despescu într-o conferinţă de 
presă organizată la Guvern.

Potrivit acestuia, vor fi organizate acţiuni cu forţe mărite, 
inclusiv detaşate din ţară şi din Inspectoratul General al 
Poliţiei Române, din Jandarmeria Română şi din alte instituţii 
cu atribuţii în domeniu.

El a explicat că printre măsurile stabilite se numără 
suplimentarea efectivelor şi forţelor care acţionează în teren 
pentru verificare respectării regulilor de protecţie sanitară, 
organizarea unor grupe de coordonare operativă la nivelul 
Capitalei şi în judeţe, sub coordonarea prefecţilor, cu scopul 
de a analiza situaţia operativă şi a direcţiona forţele către 
zonele de risc identificate.

Altă măsură se referă la organizarea unor echipe mixte de 
verificare formate din poliţişti, jandarmi, pompieri, 
reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă şi 
direcţiilor sanitar veterinare, dar şi reprezentanţi de la 
protecţia consumatorului.

El a mai spus că aceste acţiuni vizează: zone aglomerate, 
centre comerciale, transport de persoane, pieţe, atât în zona 
urbană, dar şi în zona rurală.

"Acţionăm cu prioritate pe litoralul Mării Negre, în zonele 
turistice, în zonele de munte şi vom aloca suficiente resurse 
astfel încât să acoperim cea mai importantă perioadă din 
această lună, respectiv zona sfârşitului de săptămână, unde 
foarte mulţi cetăţeni sunt prezenţi în spaţiile publice", a 
afirmat secretarul de stat în MAI.

Va fi înfiinţată o linie telefonică TELVERDE, la care 
cetăţenii să poată sesiza neregulile.

"Nu ne dorim să aplicăm sancţiuni, dar acolo unde vom 
constata încălcări ale legii, vor fi luate măsuri ferme", a 
subliniat Bogdan Despescu.

Reabilitare clădire și 
amenajare curte interioară 

la Grădinița nr. 2 din 
Turnu Măgurele

Estimare ING: Economia României va creşte
 cu 7,1% în 2021

Despescu (MAI): Activitatea
 operatorilor economici va fi 

suspendată dacă nu respectă
 măsurile de protecţie împotriva

 noului coronavirus
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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



Calciul este unul dintre mineralele esentiale 
pentru sanatatea noastra, pe tot parcursul vietii. In 
copilarie, un aport suficient de calciu este necesar 
pentru formarea masei osoase si a altor tesuturi. 
Calciul intervine in mod semnificativ in sanatatea 
femeii, mai ales in momente capitale cum ar fi 
sarcina, alaptarea si, mai tarziu, la menopauza, 
pentru a reduce riscul de osteoporoza.

Stim cu totii cat de important este calciul pentru 
sanatatea oaselor. Insa nu doar pentru oase este 
necesar acest mineral. Calciul contribuie la buna 
functionare a inimii si vaselor de sange, a 
muschilor, a sistemului nervos, a sistemului 
digestiv.

Calciul este cel mai abundent mineral din 
organism. Stiati ca in corpul unui adult sanatos se 
gaseste pana la 1 kg de calciu? Cea mai mare 
parte a calciului este stocata in oase. Pentru 
fixarea calciului in oase este nevoie de un aport 
zilnic de calciu din alimentatie. In medie, doza 
zilnica recomandata (DZR) de calciu pentru un 
adult este de 1000 mg. Dupa varsta de 55 de ani la 
femei si dupa 65 de ani la barbati, DZR creste la 
1200 mg calciu.

Principalele surse de calciu se regasesc in 
alimentatie. Cand ne gandim la alimente bogate in 
calciu, primele care ne vin in minte sunt, 
bineinteles, laptele si produsele lactate. Insa 
acestea nu sunt singurele alimente care contin 
calciu. Calciul este prezent si in: legume – spanac, 
varza, broccoli, conopida, fasole verde, dovlecei, 
bame, cartofi; leguminoase – fasole, linte, naut, 
soia; cereale – ovaz, orez, quinoa; nuci – migdale, 
fistic, alune de padure, nuci; seminte – seminte de 
in, chia; fructe – portocale, banane, avocado, 
mere, pere, smochine; peste – sardine, somon, 
ton, macrou, dorada, calcan, hamsii; fructe de 
mare – scoici, creveti, stridii.

Cel mai bun calciu asimilabil este cel care 
provine din alimentele pe care le consumam zi de 

zi. In acest scop, este bine sa ne formam obiceiul 
de a consuma zilnic alimente cu calciu. Consumul 
de iaurt natural, sana, kefir, lapte batut se 
coreleaza cu efecte benefice asupra sanatatii 
oaselor si dintilor, tractului intestinal si cresterea 
imunitatii organismului. Sa nu uitam ca si fructele, 
legumele si leguminoasele sunt alimente bogate 
in calciu. Dar pentru a beneficia de toate acestea 
si a asimila corect calciul este important sa optam 
pentru produse lactate naturale, preferabil 
ecologice (bio), fara adaos de zahar si aditivi.

Daca nu este obtinut din aport alimentar, 
organismul obtine calciul pentru procesele 
metabolice resorbindu-l din oase, iar in timp apare 
osteoporoza. De aceea, este esential sa avem o 
dieta bogata in alimente care contin calciu.

Calciul are nevoie de vitamina D pentru o buna 
absorbtie. In general, in copilarie si in tinerete 
exista un echilibru intre sinteza de vitamina D si 
calciul provenit din alimente. Insa pe masura 
inaintarii in varsta, creste riscul de aparitie a unui 
deficit atat in privinta calciului, cat si a vitaminei D. 
Persoanele predispuse la deficit de calciu trebuie 
sa consulte medicul in vederea unor schimbari de 
dieta sau administrarea de suplimente. Dar 
trebuie retinut ca administrarea de calciu se face 
in asociere cu vitamine care regleaza asimilarea 
acestuia, mai exact vitamina D, vitamina K. 
Administrat in exces sau fara vitaminele precizate 
anterior, calciul devine daunator si se poate 
depune pe artere sau in rinichi.

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Finalul anului şcolar 2019-2020 a produs îngrijorare în 
rândul elevilor şi profesorilor. Învăţământul online este o 
soluţie, dar s-a dovedit că nu este una la care să existe 
acces pentru toată lumea implicată. Consiliul Naţional al 
Elevilor a transmis o scrisoare deschisă preşedintelui 
Klaus Iohannis şi premierului Ludovic Orban în care 
solicită promulgarea şi implementarea L327/2020 care 
prevede asigurarea accesului la educaţie online pentru toţi 
elevii şi profesorii. Demersul este asumat de federaţiile 
sindicale, de toate organizaţiile elevilor, de ONG-urile din 
domeniul educaţiei, dar şi de federaţia asociaţiilor de 
părinţi. Potrivit scrisorii: "Încă din 11 martie 2020, atunci 
când cursurile au fost suspendate, 900.000 de elevi din 
România au fost lăsaţi în afara sistemului public de 
învăţământ, dreptul lor la educaţie fiind încălcat, deşi acest 
drept este stipulat în Constituţia României şi Legea 
educaţiei naţionale nr. 1/2011, care stă la baza funcţionării 
întregului sistem educaţional. Dreptul la educaţie a fost 
încălcat întrucât educaţia nu a putut continua în 
comunităţile dezavantajate, acolo unde dispozitivele 
conectate la Internet şi accesul la reţelele educaţionale 
rămân o utopie. Dreptul la educaţie a fost încălcat pentru 
că statul român nu a furnizat accesul la şcoala online 
pentru elevii şi profesorii care trăiesc la limita subzistenţei, 
iar acest aspect s-a transpus în rezultatele îngrijorătoare la 
Evaluarea Naţională (jumătate dintre elevii din mediul rural 
nu au putut obţine o notă de promovare la Matematică) şi la 
examenul de Bacalaureat, unde a fost înregistrată cea mai 
scăzută rată de promovare din ultimii 6 ani".

Potrivit organizaţiei, care citează date Eurostat, în ţara 
noastră, 380.000 de copii cu vârsta între 3-17 ani nu urmau 
nicio formă de învaţământ la începutul anului 2019, 38,1% 
dintre copii se află în risc de sărăcie sau excluziune 
socială, iar aproape o cincime dintre copiii sub 6 ani trăiesc 
în condiţii de deprivare materială severă: "Investiţiile 
autorităţilor în educaţie sunt minime: în perioada 2012 - 
2014, perioadă pentru care datele sunt disponibile, 
România a ocupat ultimul loc din Uniunea Europeană din 
punct de vedere al cheltuielilor pentru educaţie ca procent 
din PIB. Pentru a interveni în diminuarea acestui fenomen 
este nevoie de eforturi susţinute, pe termen lung, care să 
acopere nevoile copiilor atât pe plan educaţional, dar şi 
social (conform organizaţiei Salvaţi Copiii). Abandonul 
şcolar rămâne în mediul rural un motiv serios de 
îngrijorare. Motivele abandonului şcolar după clasa a VIII a 
sunt reprezentate de rezultatele şcolare slabe ale copiilor 
(51%), costul mare al educaţiei (56%) şi preferinţa 
adolescenţilor de a lucra pentru a avea un venit (31%), 
conform Raportul de Bunastarea Copilului din mediul rural 
2018, World Vision România".

Elevii atrag atenţia că riscul de sărăcie sau excluziune 
socială în rândul copiilor este mult mai mare decât în 
rândul adulţilor (35,8% faţă de 30,2 - date Eurostat 2019): 
"Riscul de sărăcie sau excluziune socială variază de la 
18,6% în marile oraşe, la 24,9% în oraşele mici şi suburbii 
şi atinge un îngrijorător nivel de 45,5% în mediul rural. 
Impactul statutului socio-economic este vizibil şi în ceea ce 
priveşte rezultatele participării la educaţie. Ultimele 
rezultate ale Programului privind evaluarea internaţională 
a elevilor (PISA 2018) al OCDE plasează România printre 
ţările care înregistrează o puternică legătură între statutul 
socioeconomic al elevilor şi performanţele înregistrate de 
aceştia. Doar 8,8% din copiii români din mediile socio-
economice precare reuşesc să depăşească dezavantajul 
şi să performeze printre primii, iar faţă de testările 
anterioare (2012 şi 2015) elevii au devenit mai slabi la 
matematică şi ştiinţe. De altfel, ţara noastră se numără 
printre statele pentru care rapoartele PISA 2018 
recomandă intervenţii educaţionale în favoarea elevilor 
dezavantajaţi".

Potrivit semnatarilor scrisorii, "o investiţie în sectorul 
educaţional înseamnă o investiţie în societate". 

Elevii solicită premierului 
şi preşedintelui asigurarea 

accesului la educaţia online

Graf ic cu recomandări  
nutriţionale, piramida alimentară 
oferă informaţii despre cantităţi 
şi tipurile de alimente ce trebuie 
consumate  z i ln ic  pent ru  
menţinerea sănătăţii şi pentru 
prevenirea unor afecţiuni.

Vechea piramidă alimentară
Afecţ iuni le cauzate de 

alimentaţia nesănătoasă erau în 
creştere în SUA, aşa că medicii 
specialişti au elaborat în anul 
1992 un ghid de nutriţie, împărţit 
în patru straturi alimentare: 

Primul strat, cel de la 
bază, e format din produse 
pe bază de cereale, care 
oferă necesarul zilnic de 
carbohidraţi: pâine, paste 
făinoase, orez. Din aceste 
a l i m e n t e  e r a u  
recomandate 6-11 porţii pe 
zi, care să nu depăşească 
80 de calorii: o felie de 
pâine, 75 g orez sau paste 
fierte, 25 g fulgi de ovăz 
sau 15 g covrigei. 

S t r a t u l  a l  d o i l e a  
înseamnă fructe şi legume: 
câte 2-3 porţii de fructe şi 3-5 
porţii de legume. Dacă la fructe o 
porţie înseamnă un fruct de 
mărime medie: o pară, un măr, o 
portocală, un kiwi, 100 g 
căpşuni, struguri, cireşe, afine 
etc, la legume acestea trebuie 
măsurate în funcţie de stare, 
dacă sunt crude sau gătite. 

Stratul al treilea este format 
din lapte şi produse derivate, 
ouă, carne, peşte, nuci şi 
seminţe, alimente bogate în 

proteine. Zilnic, la două porţii de 
lapte sau brânză, trebuie incluse 
trei porţii de carne, peşte sau 
ouă. Tot aici intră şi legumele 
uscate, cum ar fi fasolea, 
mazărea sau lintea. O porţie de 
lactate înseamnă 90 ml de lapte 
proaspăt sau iaurt degresat, 100 
g de brânză proaspătă de vaci, 
50 g de telemea sau 30 g de 
caşcaval. Carnea nu trebuie să 
depăşească 60 g, dacă este de 
pui sau de curcan, 30 g dacă 
este de vită, porc sau peşte 

gras. În ceea ce priveşte 
legumele uscate, o porţie 
trebuie să se încadreze în 75 g. 

Ultimul strat, cel din vârful 
piramidei, este format din 
grăsimi, uleiuri şi dulciuri, surse 
de glucide simple şi grăsimi 
saturate. În această categorie 
intră uleiul, untul, margarina, 
dulciurile, câte una-două pe 
săptămână.

Noua piramidă alimentară
Deoarece unele informaţii din 

vechea piramidă alimentară 

erau interpretabile, în anul 2005 
au fost introduse informaţii 
suplimentare şi a fost modificat 
numărul de porţii din unele 
categorii. 

Este descurajat consumul de 
pâine sau produse de panificaţie 
din făină albă, fără valoare 
nutriţională, în detrimentul celei 
din cereale integrale. Aceeaşi 
regulă se aplică şi pentru orez 
sau paste. De asemenea, o 
porţie de produse din stratul 1 nu 
trebuie să depăşească 150 de 

calorii la o masă. 
Este încurajat consumul 

de produse din stratul al 
doilea. Astfel, în fiecare zi 
trebuie adăugate în meniul 
zilnic cât mai multe fructe şi 
legume proaspete, de 
preferat cel puţin 400 g. 

Pentru grupa de lactate, 
sunt recomandate trei porţii 
pe zi, fie că este vorba de 
lapte, brânzeturi  sau 
iaurturi. Pe de altă parte, a 
scăzut numărul de porţii de 
carne, legume uscate sau 

ouă, fiind indicate doar două 
porţii pe zi, în aceleaşi cantităţi 
precum în vechea piramidă. 

În noua piramidă alimentară, 
categoriile grăsimi şi dulciuri 
sunt separate. În timp ce uleiul, 
cum e cel de floarea-soarelui, 
untul, margarina şi maioneza 
pot fi incluse în alimentaţie o 
dată pe zi, dulciurile, sucurile 
acidulate, bomboanele sau 
chipsurile pot fi consumate cel 
mult o dată pe săptămână.

Top alimente bogate în calciu

Cum arată noua piramidă alimentară 
și ce informații ne oferă
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Deși Internetul era 
de ja  ag lomera t  cu  
informație și înainte, în 
această perioadă am 
depins de conexiunea 
online mai mult ca 
o r i când  așa  că  ș i  
cantitatea de conținut 
parcă a explodat. Iar 
mintea noastră a fost mai 
provocată ca oricând să 
îi facă față. Nu ar fi de 
mirare dacă deja ați 
simțit uneori nevoia de o 
pauză.

Creierul nostru este un aparat deosebit de complex, într-
atât încât cunoaștem puține lucruri cu adevărat despre el și 
despre cum funcționează. Printre lucrurile pe care le știm este 
faptul că are obiectivul de a conserva energie și pentru asta își 
dezvoltă anumite mecanisme interne, algoritmi și scurtături 
pentru a ne ajuta să ne descurcăm în lume.

Acești algoritmi și scurtături pot duce, însă, la erori de 
gândire (en. „cognitive biases”). Ele nu apar pentru că suntem 
proști, needucați sau rău intenționați ci pur și simplu pentru că 
așa este creierul nostru construit. Ce putem face este să fim 
conștienți că ele există și să ne păstrăm puțin sceptici legat de 
propriile noastre gânduri și păreri.

De exemplu, o eroare de gândire comună este aceea a 
„punctului orb” (en. „blind spot bias”). Ea se referă la tendința 
de a ne vedea pe noi înșine ca fiind mai obiectivi decât restul 
oamenilor. Este tendința de a observa cu mai multă ușurință 
erori de gândire sau de judecată ale altora, decât pe ale 
noastre sau de a subestima cât de mult suntem influențați de 
informația din jur.

Deși studiul nu este unul riguros, rezultatele confirmă 
cercetările și ilustrează existența acestei erori de gândire. 
Chiar și atunci când oamenii admit că mass-media îi 
influențează, tot sunt de părere că ceilalți sunt influențați mai 
mult decât ei.

O altă eroare de gândire frecventă este „eroarea de 
confirmare”. Tendința naturală a minții noastre este de a căuta, 
interpreta, favoriza și de a ne reaminti informații într-un mod 
care confirmă sau întărește credințele sau ipotezele personale 
anterioare. Efectul este mai puternic în favoarea rezultatelor 
dorite, pentru problemele încărcate emoțional și pentru 
convingerile profund înrădăcinate. De aceea, de exemplu, 
persoanele care erau deja de părere că virusul Covid-19 este 
un pericol interpretau statisticile cu îngrijorare, uitându-se la 
ritmul de creștere al cazurilor sau raportul între îmbolnăviri și 
decese, în timp ce persoanele care nu credeau în pericolul 
virusului interpretau aceleași statistici foarte diferit – 
comparând cifre absolute din totalul populației sau cu victimele 
gripei sezoniere.

Pentru a nu cădea în capcanele propriei noastre minți și 
pentru a reuși să purtăm un dialog constructiv cu cei din jur 
ajută să ne „verificăm” din când în când creierul de erori: să ne 
informăm din mai multe surse, și cele care ne plac și cele care 
nu, să fim deschiși să empatizăm cu mai multe puncte de 
vedere pentru a le putea măcar înțelege și să fim mai toleranți 
cu noi și ceilalți. Și din când în când să îl lăsăm să se 
odihnească.

O femeie la vreo 40 de ani ajunge la doctor, dupăo viață 

desfrânată, căutând salvare. - Doamnă, cel mai bun lucru 

pentru dumneavoastră este să vă lăsați imediat de țigări, 

cafea și băutură!

− Doctore, nu merit ce-i mai bun, spuneți-mi ce este pe 

locul doi…

***

- Mai ai nevoie de ceva? 

- Să mă îmbrățișezi și să-mi zici că mă iubești și n-o să mă 

părăsești niciodată! 

- De la Lidl zic...

***

- Tată, mama spune că noaptea toate pisicile sunt maro. E 

adevărat?

- Da, este.

- De ce sunt maro?

- Ca să n-o contrazicem pe maică-ta...

Pastila de râs

60% din speciile de pești 
nu vor putea supraviețui în 
mediile lor actuale până în 
2100, dacă încălzirea globală 
va atinge, în cel mai rău 
scenariu, o creștere de 4-5 
grade C peste nivelurile 
preindustriale, transmite The 
Guardian, care citează un 
studiu publicat în revista 
Science.

În studiul realizat pe 700 de 
specii de pești de apă dulce și 
săra tă ,  cerce tă to r i i  au  
examinat cum încălzirea 
temperaturii apei duce la 
scăderea nivelului de oxigen 
din aceasta, punând în pericol 
embrionii de pește.

„O creștere de 1,5 grade C 
este deja o provocare pentru 
pești și dacă lăsăm încălzirea 
globală să persiste, va deveni 
și mai rău”, a declarat Hans-

Otto Portner, climatolog și 
coautor al studiului publicat în 
revista Science.

Lumea este deja mai 
fierbinte cu 1 grad Celsius față 
de perioada preindustrială și 
este pe drumul de a fi mai 
fierbinte cu 3 grade C.

Î n  c e l  m a i  o p t i m i s t  
scenariu, consideră autorii 
studiului, acela în care 
temperatura va crește cu doar 
1,5 grade C, doar 10% din 
speci i  vor r isca să nu 
supraviețuiască în următorii 
80 de ani.

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

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
UAT Dracea din județul Teleorman anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului 

pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data de 06.07.2020 pe o perioadă de 60 de zile, la 
sediul Primăriei comunei Dracea, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a 
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei și pe 
site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Anunţ prealabil

VIOVERSACE SRL, cu sediul în Turnu Măgurele, jud. Teleorman, CUI 24058239, 
J34/479/17.06.2008, pierdut Certificat constatator nr.  6559/14.03.2011. Îl declar nul.

Anunţ

Cum gestionează 
mintea noastră valul de

 informații din mass-media

Când o muscă vrea să se înfrupte din 
desertul tău, iar ţânţarii te bâzâie şi ei 
înfometaţi, micile plăceri se transformă în mari 
sâcâieli. Din fericire, soluţii există chiar printre 
plantele care îţi fac grădina – sau balconul – 
frumoasă şi plină de arome.

B u s u i o c u l .  M i r o s u l  d e  b u s u i o c  
îndepărtează eficient muştele, dar şi ţânţarii. 
Unul dintre avantajele sale este că poate fi 
plantat atât în grădină, cât şi în ghivece care 
pot fi plasate afară, în balcon sau pe terase ori 
în casă. În plus, frunzele plantei sunt delicioase 
în salate, paste şi alte reţete culinare. Planta 
iubeşte lumina, dar nu se teme de puţină 
umbră. Ideal ar fi ca ghivecele să fie aşezate 
lângă intrarea în casă, pe pervazul ferestrelor 
sau afară, lângă locul unde te relaxezi sau iei 
masa. Pentru a te bucura de beneficiile 
busuiocului, trebuie să previi înflorirea plantei, 
altfel va pierde frunzele cu miros dulce care ţin 
la distanţă insectele. 

Menta. Un alt miros care respinge ţânţarii 
este cel de mentă. Chiar dacă locuieşti la casă 
şi ai o grădină spaţioasă, este indicat să cultivi 
menta doar în ghivece, deoarece se 
răspândeşte foarte mult la sol. Câteva ghivece 
de mentă pe terasă, în grădină sau pe balcon 
vor rezolva problema ţânţarilor. 

Lavanda. De secole, lavanda a fost folosită 
pentru a adăuga un parfum plăcut caselor şi 
hainelor din sertare. Mireasma sa este şi un 
calmant natural, ajutându-te să dormi mai bine. 
Mai mult, lavanda se foloseşte şi în 
gastronomie, în special în siropuri, ceaiuri, 
îngheţată şi ciocolată. Iar dacă oamenii iubesc 
mirosul de lavandă, insectele îl urăsc. Nu doar 
muştele şi ţânţarii, ci şi puricii şi moliile stau 
departe de această plantă. 

Dafinul. De sute de ani frunzele de dafin, 
proaspete sau uscate, au fost folosite în 
mâncare, dar şi pentru a ţine la distanţă insecte 
precum molii, gândaci, urechelniţe sau muşte.

60% din speciile de pești ar putea să nu
 supraviețuiască până în anul 2100, 

din cauza încălzirii globale

Plante eficiente în lupta împotriva insectelor



1790: S-a născut George 

Everest, geograf englez (d. 

1866).

1827: Sclavia este abolită 

în statul New York.

1848: A murit François-

René de Chateaubriand, 

diplomat și scriitor francez 

(n. 1768).

1854: S-a născut Victor 

Babeș,  bacter io log  ș i  

m o r f o p a t o l o g  r o m â n ,  

fondator al școlii românești 

de microbiologie, membru al Academiei Române (d. 1926).

1864: Decret domnesc privind înființarea Universității din 

București, care reunea într-un singur corp facultățile de 

Drept, Științe și Litere.

1923: S-a născut Haralamb Zincă, pseudonimul literar al lui 

Hary Isac Zilberman, scriitor român (d. 2008).

1928: Marea Britanie: Este acordat dreptul deplin de vot 

pentru femei.

1934: A murit Marie Curie, om de știință de origine 

poloneză, laureat al Premiului Nobel (n. 1867).

1997: Nava spațială americană Pathfinder a aterizat pe 

Marte.
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Sâmbătă 4 Iulie 2020

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 4 Iulie

Va recomandam 
sa fiti foarte atent cu 
colegii si cu partenerii 
de afaceri. Nu este 
cazul sa va ingrijorati 
din cauza dificultatilor 
f i n a n c i a r e  d e  
moment. Va ajuta o 
persoana din familie. 

S-ar putea sa treceti 
p r i n t r - o  pe r i oada  
dificila, din cauza 
neintelegerilor cu un 
partener de afaceri. Va 
recomandam sa va 
pastrati calmul si sa 
apelati la ajutorul unui 
prieten. 

Este posibil sa 
aveti o nereusita in 
afaceri si  sa f i t i  
d e z a m a g i t .  S - a r  
putea sa intampinati 
cateva dificultati din 
cauza unor probleme 
d e  c o m u n i c a r e .  
Evitati speculatiile.

S-ar putea ca un 
prieten de familie sa 
v a  p r o p u n a  o  
c o l a b o r a r e .  V a  
sfatuim sa o acceptati, 
chiar daca beneficiile 
nu se anunta mari. 
Consultati-va si cu 
partenerul de viata! 

Dim inea ta  s -a r  
putea sa resimtititi o 
stare de confuzie. Nu 
p rovoca t i  d i scu t i i  
aprinse cu superiorii! 
Totul va reveni la 
normal. Seara, va 
regasiti buna dispozitie 
intr-o vizita la prieteni.

Este posibi l  sa 
plecati intr-o delegatie. 
Va sfatuim sa aveti 
grija de bagaje, ca sa 
nu  p ie rde t i  ceva  
important. Relatiile cu 
colegii sunt excelente. 
Fit i  mai atent cu 
partenerul de viata.

Se anunta o zi 
incarca ta .  Dupa-
amiaza este posibil sa 
v a  s c h i m b a t i  
programul.  S-ar 
putea sa fiti nevoit sa 
che l tu i t i  o  suma 
importanta pentru a 
repara ceva in casa. 

La serviciu sunteti 
predispus sa faceti 
greseli din cauza 
carora acumulat i  
intarzieri. Iesiti in 
lume! Aveti sanse sa 
intalnit i  persoane 
care ar putea deveni 
importante pentru dv. 

S-ar putea sa va 
c o n f r u n t a t i  c u  
probleme financiare. 
Fiti mai optimist. Daca 
sunteti incordat, riscati 
s a  c o m p r o m i t e t i  
relatiile sociale. Nu 
este o zi buna pentru 
examene si calatorii. 

BERBEC

S-ar putea sa va 
lovit i  de o serie 
intreaga de dificultati 
si sa aveti impresia ca 
va zbateti degeaba. 
Cei din jur sunt 
dispusi sa va ajute. 
Partenerul de viata va 
sustine. 

Este posibil sa 
renuntati o calatorie 
din cauza unei mici 
probleme de sanatate. 
Se pare ca ca relatiile 
cu partenerul de viata 
sunt tensionate din 
cauza unei rude se 
baga intre voi. 

V-ati propus sa 
incepeti o activitate 
noua, dar sunteti prea 
nerabdator. Din cauza 
agitatiei, riscati sa 
pierdeti timp pretios. 
Astazi sunt favorizate 
relatiile cu persoanele 
mai tinere.

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 
C ă p i t a n u l  A m e r i c a :  
Războinicul ierni i  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 mis tere lo r  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
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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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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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Clubul Astra Giurgiu riscă depunctarea şi 
interzicerea dreptului de a transfera şi 
legitima jucători.

Hotărârea se va lua dacă gruparea 
patronată de Ioan Niculae nu va achita în 

termen de cinci zile restanţele salariale către 
fostul antrenor Costel Enache şi membrii 
staff-ului acestuia, secundul Cătălin 
Munteanu şi preparatorul fizic Alessandro 
Cittadino, conform deciziei de joi a Comisiei 
de Disciplină şi Etică din cadrul Federaţiei 
Române de Fotbal.

De asemenea, gruparea giurgiuveană a 
fost sancţionată cu penalitate financiară în 

valoare totală de 9.000 de lei, câte 3.000 de 
lei pentru fiecare dosar în parte.

"Comisia a sancţionat debitorul AFC Astra 
cu penalitate de 3.000 lei şi i s-a acordat un 
termen de graţie de 5 zile pentru executarea 
integrală a obligaţiilor de plată conform art. 85 
din RD coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din 
RSTJF, faţă de creditorul Enache Constantin.

Comisia a acordat termen în data de 
29.07.2020, ora 15.00, dată la care debitorul 
AFC Astra să prezinte dovada plăţii faţă de 
creditorul Enache Constantin conform 
Hotărârii nr. 528/CL/16.01.2019 rămasă 
definitivă prin decizia nr. 5/CR/06.02.2020 
pentru a evita interzicerea dreptului de a 
transfera şi/sau legitima jucători în calitate de 
club cesionar şi depunctarea", se arată în 
soluţia comisiei în cazul lui Costel Enache, 
publicată pe site-ul oficial al FRF.

Antrenorul Costel Enache, secundul 
Cătălin Munteanu şi preparatorul fizic 
Alessandro Cittadino au făcut parte din staff-
ul tehnic al formaţiei Astra Giurgiu în perioada 
17 noiembrie 2018 - 13 iunie 2019.

În prezent, cei trei se află în staff-ul 
formaţiei din Liga a II-a, Petrolul Ploieşti.

SPORT

Dinamo nu reuşeşte să aibă rezultate bune nici după ce 
Adrian Mihalcea l-a înlocuit pe Dusan Uhrin.

Pentru că echipa a pierdut toate jocurile de după epidemie 
şi este pe ultimul loc, au apărut zvonuri că se pregăteşte 
schimbarea antrenorului. Şi s-au pronunţat şi nume, Cosmin 
Contra şi Gigi Mulţescu, dar jucătorii i-au sărit în apărare lui 
Mihalcea, dovadă că echipa este unită.

Discuţii despre demiterea lui Adrian Mihalcea. Jucătorii au 
sărit în ajutorul antrenorului

După Viitorul-Dinamo 1-0, chiar şi Gică Hagi a lăudat 
prestaţia avută în multe momente de echipa adversă, la 
Ovidiu. Dar, până la urmă, a fost tot o înfrângere, iar Dinamo 
este tot ultima şi tremură să nu retrogradeze.

"Eu, prin vocea vestiarului, vă spun că suntem alături de 
Adi (n.r. Mihalcea) şi sunt convins că alături de el o vom 
scoate la capăt", a declarat Cătălin Straton la finalul meciului.

"Noi suntem lângă Mister. Noi intram pe teren, noi suntem 
cei care jucăm... La noi se rezumă totul. N-au fost certuri în 
vestiar, doar chestiuni tactice pe care le-am reproşat între 
noi, dar Mister va avea susţinerea noastră şi o vom scoate la 
capăt. Nu cred ca Dinamo e de ultimul loc şi nu cred că jocul 
de azi a arătat că suntem de ultimul loc", l-a completat Răuţă.

Gheorghe Hagi, managerul formației Viitorul, a încercat 
să le dea o rază de speranță suporterilor trupei din Ștefan cel 
Mare, după ce gruparea constănțeană a învins Dinamo, scor 
1-0, joi seara, la Ovidiu. 

Adrian Mihalcea i-a fost elev lui Gheorghe Hagi la 
reprezentativa României, iar acum "Regele" susține că 
antrenorul echipei Dinamo deține capacitate să-i salveze pe 
roș-albi de la retrogradare. 

Hagi: "Dinamo are nevoie de noroc și va fi altceva"
Hagi e de părere că Straton și colegii lui au avut momente 

în care au deținut controlul în partida disputată joi seara.
”Dinamo dacă va juca așa și în continuare, va fi bine. Mai 

au și două meciuri restante.
Au făcut un meci bun contra noastră, au jucat de la egal la 

egal cu noi, ne-au dominat puțin în repriza a doua, ne-au 
împins în propriul nostru careu, au avut și o bară.

E clar că vor veni și victoriile. Au nevoie și de noroc și va fi 
altceva", a declarat Hagi, la finalul partidei de la Ovidiu.

Dinamo, care are două restanţe de jucat, a ajuns la şase 
eşecuri consecutive, dintre care cinci în play-out, având un 
singur gol marcat, astfel că rămâne pe ultimul loc.

Viitorul a pierdut un singur meci din ultimele nouă, având 
patru victorii şi patru egaluri.

Mihalcea e în corzi, 
dar jucătorii sar în apărarea 

antrenorului de la Dinamo

Hagi le oferă o pojghiță 
de speranță dinamoviștilor. 

Ce l-ar ajuta pe Mihalcea

Ach iz i ț i a  lu i  Mar ius  
Briceag (28 de ani) de către 
FCSB, după ce Universitatea 
Craiova nu a mai vrut să-i 
prelungească angajamentul 
expirat la 30 iunie 2020, a 
iscat multe comentarii.

Gheorghe Mulțescu este 
unul dintre tehnicienii care-l 
știu foarte bine pe fundaș, 
mai ales că a lucrat cu el chiar 
în Bănie. De aceea a divulgat 
și care este minusul lui 
Briceag.

”Briceag este un jucător 
bun, dinamic, puternic, are o 
agresivitate pozitivă și un 
travaliu ok”, a spus Mulțescu.

Care este marele minus al 
lui Briceag. De ce trebuie să 
țină cont Vintilă

Chestionat dacă Briceag 
se va adapta la FCSB, acolo 
u n d e  e s t e  c u n o s c u t ă  
puternica implicare a lui Gigi 
Becali, tehnicianul a replicat.

”A ic i  e  o  p rob lemă 

sensibilă. E ceva special. 
Depinde dacă poate să 
reziste în relația cu patronul. 
Dacă asta se rezolvă, restul 

sunt amănunte. El e un 
c a r a c t e r  p u t e r n i c ,  u n  
l u p t ă t o r ” ,  a  a d ă u g a t  
Mulțescu.

Gheorghe Mulțescu nu s-a 
temut să vorbească și despre 
calitățile fundașului care va 
evolua pentru roș-albaștri 

abia din sezonul viitor.
”Dacă mă întrebați de 

minusuri, pot să spun că nu 
lovește foarte bine mingea cu 

piciorul drept. Per total, cu 
mine a făcut o treabă bună. 
Mi-a dat și goluri.

A acceptat să joace și în 
partea dreaptă, deși postul lui 
de bază e fundaș stânga”, a 
mai spus Mulțescu.

FRF îi pune pe jar pe cei de la Astra. 
Ce riscă gruparea lui Ioan Niculae

Care este marele minus al lui Marius Briceag! 
Ce se va întâmpla la FCSB. ”E o 

problemă sensibilă!”
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