
F e r m i e r i i  
c r e s c ă t o r i  d e  
a n i m a l e  c a r e  
încalcă regulile 
sanitar veterinare 
vor fi sancționați 
de Autor i tatea 
N a ț i o n a l ă  
S a n i t a r ă  
Ve t e r i n a r ă  ș i  
pentru Siguranța 
A l i m e n t e l o r  
( A N S V S A )  c u  
amenzi cuprinse 
între 3.000 și 6.000 de lei. Sancțiunile sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre 
de Guvern, publicat pe site-ul oficial al ANSVSA. 

(Continuare  în  pagina  4)

* Sistemul de colectare, 
depozitare și distribuire a 
p r o d u s e l o r  a g r i c o l e  
p r o v e n i t e  d i n  f e r m e l e  
românești va cuprinde și 8 
depozite regionale.  

Ministrul agriculturii, Adrian 
Oros, a anunțat că, în cadrul 
programului de relansare a 
agriculturii, problema vânzării 
produselor românești va fi 
rezolvată prin crearea unei 
rețele de colectare, depozitare 
și distribuire a produselor 
agricole. 

(Continuare  în  pagina  4)

Muncitorii de la Donau Chem Turnu Măgurele şi-au 
reluat activitatea. După o perioadă de peste 5 ani în care 
producția a fost suspendată(data opririi: 11 martie 2015), 

întreprinderea a repornit gradual instalațiile astfel încât, 
în 23 iunie, Donau Chem ajunge, din nou, la o producție 
zilnică de circa 1.500 de tone de uree și 850 de tone de 
azotat de amoniu, pentru care consumă 1,6 milioane de 
mc de gaze.

”În prezent, unitatea din Turnu Măgurele are un număr 
de aproximativ 500 de angajați, a fost angajat personal în 
vederea repornirii și se vor mai face angajări, estimările 

noastre fiind că vom ajunge la 1.000 de salariați, până la 
finalul T3 2020. Livrările de produse specifice se vor face 
atât la intern, cât și la export”, se arată într-un comunicat 
de presă al Grupului Interagro.

(Continuare  în  pagina  4)

Ziarul tuturor teleormănenilor care au ceva de spus

Un ziar care nu tace, nu minte, nu iartă şi spune lucrurilor pe nume
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(€) 1 EUR 
4.8408 lei
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2Combinatul de la Turnu Măgurele 
şi-a reluat activitatea

Ministrul agriculturii, Adrian Oros

Peste 500 milioane euro pentru colectarea, 
depozitarea și vânzarea produselor agricole

Crescătorii de animale, sancționați cu 
amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 lei!

APM Teleorman:

Prelungirea sesiunii 
de raportare 2020

Zeci de nereguli 
depistate de 
poliţiştii din 

Teleorman! Amenzi
 de peste 60.000 lei
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Drumurile din judeţul Telorman devin tot 
mai nesigure! În ultimele 24 de ore, polițiștii 
teleormăneni au fost în teren în vederea 
asigurării unui climat optim de ordine și 
siguranță publică, protejării patrimoniului și 
drepturilor și libertăților persoanelor, 
răspunzând nevoilor cetățenilor.

Totodată, în urma activităților preventive 
desfășurate, pentru neregulile constatate 
polițiștii au aplicat nu mai puțin de 200 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de peste 
60.000 lei, au reținut șapte permise de 
conducere și au retras două certificate de 
înmatriculare pentru diferite abateri de la 
normele privind circulația pe drumurile 
publice.

În primele șase luni ale acestui an, polițiștii 
teleormăneni au intervenit la peste 8.300 de 
solicitări semnalate prin sistemul național unic 
pentru apeluri de urgență – 112, aproximativ 
6.000 dintre acestea fiind înregistrate în 
mediul rural.

Prins băut la volan
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Roșiori 

de Vede au întocmit dosar penal sub aspectul 
săvârșirii infracțiunii de conducerea unui 
vehicul sub influența alcoolului în cazul unui 
bărbat din localitate, depistat la volanul unui 
autoturism, deși ar fi consumat băuturi 
alcoolice. 

Oamenii legii au depistat un bărbat în 
vârstă de 62 de ani în timp ce conducea un 
autoturism, în afara localității de domiciliu, 
emanând halenă alcoolică.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest a 
indicat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur în 
aerul expirat,  motiv pentru care bărbatul a fost 
condus la spital, unde i-au fost recoltate două 
mostre biologice de sânge în vederea stabilirii 
alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit dosar penal, 
urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie 
propusă soluție prin Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Roșiori de Vede.

C.DUMITRACHE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Teleorman informează 
operatorii economici cu privire la prelungirea sesiunii de 
raportare 2020, în vederea estimării emisiilor de poluanți 
atmosferici la nivel județean, în cadrul aplicaţiei online „SIM-PS 
F2 Inventare Locale de Emisii”, până pe data de 31 iulie 2020.

Raportarea se face în conformitate cu O.M.M.P. nr. 
3299/2012 pentru aprobarea

metodologiei de realizare şi raportare a inventarelor privind 
emisiile de poluanţi în atmosferă.

Operatorilor economici li se solicită:
a. În cazul în care au deja user şi parolă, să se autentifice în 

aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii şi să completeze 
chestionarele aferente activităţilor generatoare de emisii în 
atmosferă corespunzătoare anului 2019;

b. În cazul în care au user şi parolă pentru alte aplicaţii din 
cadrul Sistemului Integrat de Mediu (SIM): ex. Reglementări, 
Deşeuri, etc., să se autentifice în sistem, apoi să solicite (bifeze) 
ca necesar de raportare şi aplicaţia SIM-PA F2 Inventare Locale 
de Emisii şi să completeze chestionarele aferente activităţilor 
generatoare de emisii în atmosferă corespunzătoare anului 
2019;

c. În cazul în care nu au date de autentificare în Sistemului 
Integrat de Mediu (SIM) pentru niciuna dintre aplicaţiile 
existente, să trimită o cerere de înregistrare în SIM, aplicaţia 
SIM-PA F2 Inventare Locale de Emisii, în urma căreia vor primi 
drepturi de acces (un nume de utilizator şi o parolă) şi să 
completeze chestionarele aferente activităţilor generatoare de 
emisii în atmosferă corespunzătoare anului 2019;

d. În situaţia în care apar dificultăţi în completarea 
chestionarelor, sunt rugați să transmită un email în acest sens la 
adresa: suportsim@anpm.ro

Conform art. 79 alin.3 lit. a din Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2000 lei pentru 
persoanele fizice şi de la 5000 lei la 10000 lei pentru persoane 
juridice nerespectarea obligaţiei titularului de activitate de a 
furniza autorităţilor competente informaţiile solicitate pentru 
elaborarea inventarelor de emisii de poluanţi atmosferici.

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

Parlamentul European a 
adoptat miercuri seară, în 
c i u d a  o p o z i ț i e i  
eu ropar lamenta r i l o r  d in  
România și din alte state din 
Europa centrală și de est, o 
nouă legislație (pachetul de 
m o b i l i t a t e )  a p l i c a b i l ă  
transportatorilor de marfă din 
UE, potrivit unui comunicat al 
PE.

Legislația schimbă radical 
r e g u l i l e  r e f e r i t o a r e  l a  
detașarea șoferilor, perioadele 
de conducere și de repaus. 
N o u a  l e g i s l a ț i e  a  f o s t  
promovată de vechile state 
membre UE, nemulțumite de 
concurența puternică făcută de 
firmele de transport din estul 
Europei, pe care le acuză de 
dumping.

Regulile adoptate vor intra 
în vigoare după ce sunt 
publicate în Jurnalul Oficial al 
U n i u n i i  E u r o p e n e  î n  
săptămânile ce urmează. 
Regulile referitoare la detașare 
se vor aplica la 18 luni de la 
intrarea în vigoare a legislației. 
Regulile referitoare la timpul de 
odihnă, inclusiv la întoarcerea 
șoferilor, se vor aplica la 20 de 
zile după publicarea legislației. 
R e g u l i l e  r e f e r i t o a r e  l a  
întoarcerea camioanelor și alte 
modi f icăr i  refer i toare la 
accesul la piață se vor aplica la 
18 luni de la intrarea în vigoare 
a legislației privind accesul la 
piață.

Pachetul Mobi l i tate 1 
prevede obligația întoarcerii 
camioanelor acasă (țara de 
stabi l i re) la f iecare opt 
săptămâni, indiferent dacă 
sunt încărcate sau goale, ceea 
c e  c r e e a z ă  c o s t u r i  
suplimentare uriașe pentru 
transportatorii din România. 
Această obligație a fost 
justificată ca o necesitate de 
asigurare a condițiilor sociale și 
a protecției mediului. Însă, 
impactul acestei obligații 
asupra pieței și a mediului a 

fost complet ignorat în procesul 
de elaborare a Pachetului 
Mobilitate 1, în ciuda justificării 
sale ca mijloc de realizare a 
Pactului  Ecologic, arată 
transportatorii.

Această obligație nu ar crea 
nicio problemă pentru un 
cam ion  î nma t r i cu l a t  î n  
Germania sau Franța, dar 
conform analizei preliminare a 
U N T R R ,  î n t o a r c e r e a  
obligatorie acasă a camionului 
ar duce la o medie de 6 zile 
p i e r d u t e  l a  f i e c a r e  8  
săptămâni, ceea ce se traduce 
în pierderi de afaceri de 10-
14%.

Revenirea în România la 
f iecare 8 săptămâni  ar  
însemna 1.000 de camioane în 
plus zi lnic pe drumurile 
europene și la frontiere, fără 
nicio justificare economică. 
Aceasta măsură va conduce la 
creșterea cu 1.160 de tone de 
emisii de CO2 / zi sau 418.000 
tone / an. Mai mult, ar crește 
exponențial riscul pentru 
siguranță rutieră din cauza 
traficului suplimentar.

Transportatorii arată că 
p r e v e d e r e a  p r o p u s ă  
referitoare la obligația de 
întoarcere acasă a camionului 
fără o reală evaluare a 
impactului ar putea constitui o 
încălcare a articolului 91 (2) din 
Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene „TFUE” 
potrivit căruia atunci când se 
adoptă norme comune privind 
transporturile internaționale, 
trebuie avute în vedere 
cazurile în care aplicarea lor ar 
putea afecta grav nivelul de trai 
și de ocupare a forței de muncă 
în anumite regiuni, precum și 
exploatarea echipamentelor 
de transport.

Noua legislație votată de 
P a r l a m e n t u l  E u r o p e a n  
p r e v e d e  ș i  o b l i g a ț i a  
companiilor de a organiza 
întoarcerea acasă a șoferilor la 
fiecare patru săptămâni, o 

p revedere  desp re  ca re  
transportatorii susțin că ar 
î n c ă l c a  l i b e r t ă ț i l e  
fundamentale ale UE, potrivit 
cărora șoferul va fi liber să 
aleagă destinația / locația 
pentru perioada sa de repaus. 
Odată cu intrarea în vigoare a 
legislației, peste 60.000 de 
șoferi ar trebui să se întoarcă 
acasă la fiecare 3 sau 4 
săptămâni, fapt ce va necesita 
creșterea capaci tăț i i  de 
t r a n s p o r t  ș i ,  c o n f o r m  
e s t i m ă r i l o r  U N T R R ,  a r  
însemna până la 400 de noi 
zboruri cu avionul sau 1200 de 
autocare sau o alternativă între 
aceste 2 moduri de transport în 
v e d e r e a  a s i g u r ă r i i  
transportului pentru 2000 – 
3000 șoferi zilnic.

În plus, Pachetul Mobilitate 
1 interzice efectuarea în 
vehicul a perioadelor de odihnă 
săptămânale normale, departe 
de bază. Această interdicție 
are loc într-un moment în care 
există o deficiență dovedită de 
locuri de parcare sigure, dotate 
corespunzător și securizate pe 
rețeaua principală de drumuri 
europene.  Pr in  urmare,  
obligația de a se odihni în afara 
cabinei ar trebui impusă numai 
în legătură cu disponibilitatea 
locurilor de parcare sigure și 
securizate în UE. Interzicerea 
repausului în cabină poate 
pune chiar șoferii în pericol. 
Acest lucru este valabil în 
special în circumstanțele 
actuale (etapa post-pandemie 
COVID-19 pe termen lung) în 
care dormitul în cabină ar 
proteja sănatatea șoferilor, 
po t r i v i t  reprezentan ț i lo r  
industriei din România.

Mai mult, aplicarea regulilor 
privind detașarea în transportul 
rutier va crește costurile, 
pentru că operatorii ar trebui să 
calculeze și să plătească 
diferite salarii naționale pentru 
același șofer într-o lună, în 
funcție de traseul acestuia.

APM Teleorman:

Prelungirea sesiunii de 
raportare 2020

Zeci de nereguli depistate de poliţiştii
 din Teleorman! Amenzi de peste 60.000 lei

Directiva care îi afectează 
dur pe transportatorii români de marfă, 

adoptată de Parlamentul European
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Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a 
pus în discuție, în ședința de luni a partidului, 
oportunitatea depunerii moțiunii de cenzură, pe 
motiv că nu este prioritatea românilor în acest 
moment, dar și organizarea Congresului, au 
confirmat pentru G4Media.ro mai multe surse 
de la vârful partidului.

Mai mulți lideri locali ar fi susținut în ședina 
Biroului Permanent Național al partidului 
moțiunea de cenzură, admițând însă că ar 
putea fi o capcană. Gabriela Firea și Olguța 
Vasilescu ar fi spus că nici acum, nici în toamnă 
nu ar fi oportun să dea jos guvernul cu 
argumentul că i-ar da ocazia premierului Orban 
să se victimizeze și să acuze PSD pentru criza 
politică generată în plină pandemie.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel 
Ciolacu, a anunţat duminică seara că social-
democraţii vor depune o moţiune de cenzură, 
care „100% va trece” de votul Parlamentului. 
PSD vrea să propună un prim-ministru 
economist. „Vom depune o moţiune de cenzură 
şi această moţiune de cenzură va trece”, a 
declarat Ciolacu la Antena 3, potrivit Agerpres. 
Liderul social-democraţilor a spus că o primă 
formă a textului moţiunii a fost deja schițată de 
senatorul Şerban Nicolae şi că s-au strâns 
până în prezent 204 semnături de susţinere.

Liderii PSD au pus în discuție la ședința de 
luni și oportunitatea organizărăii Congresului 
care să aleagă noua conducere a partidului, 
argumentând că starea de alertă s-ar putea 
prelungi din cauza creșterii numărului de cazuri 

de infectare.
Oficial, purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian 

Romașcanu, a declarat, luni, după ședința 
conducerii partidului, că imediat după 
încetarea stării de urgență va avea loc 
congresul PSD.

„Se va ţine imediat după încetarea stării de 
alertă, nu vrem să facem adunări publice în 
starea de alertă, aşa cum, din nefericire, 
guvernanţii obişnuiesc să facă. (…) Noi 
sperăm, sincer, că această stare de alertă nu 
va fi prelungită în condiţiile actuale şi există 
nenumărate motive, le-am menţionat şi în 
conferinţele de presă şi în ieşirile conducerii 
partidului, şi, în consecinţă, noi sperăm să 
intrăm într-o relativă normalitate după data de 
17 iulie, atunci putând să organizăm şi noi un 
Congres în condiţii normale”, a spus 
Romaşcanu.

Potrivit acestuia, membrii partidului au 
solicitat ca acest congres să nu se desfăşoare 
online, însă este necesar ca până la alegerile 
locale să existe o echipă de conducere.

Începutul săptămânii aceasta a demarat în Parlament 

cu un puternic schimb de replici dure între liderii 

opoziției și ai puterii. Premierul Ludovic Orban i-a atacat 

pe pesediști, după ce a constat că tema discuțiilor 

fusese abandonată. ”Dezbaterea era legată de economie 

și de viitorul economiei și reducerea efectelor negative 

ale crizei Covid. În scurtul timp pe care l-am avut la 

dispoziție pentru a prezenta măsurile, am încercat să vă 

prezint câteva puncte de reper ale programului nostru. 

Mă așteptam să se vorbească despre economie, nu s-a 

vorbit. Se vede că nu ați înțeles nimic despre UE!”, 

adeclarat Ludovic Orban. Premierul Orban s-a legat de 

Marcel Ciolacu și pentru că acesta nu purta mască de 

protecție.

Președintele interimar al PSD, președintele Camerei 

Deputaților, Marcel Ciolacu a replicat: Ciolacu a explicat 

că are o problemă atunci când poartă masca pe motiv că îi 

vine să strănute, ”și sună Ponta la 112 și vine Vela să mă 

aresteze.”

”Domnule președinte Ciolacu, respectați regulile. 

Regula e ca în spațiile închise să purtăm mască. Cum ați 

vrea ca românii să respecte regulile pe care le stabilim, 

în condițiile în care lideri importanți din Parlament nu le 

respectă”, a mai spus Ludovic Orban.

Despre replicile acide din Parlament, senatorul Eugen 

Pârvulescu, președintele Organizației Județene 

Teleorman a Partidului Național Liberal, a declarat sec 

faptul că PSD a dus țara pe marginea prăpastiei, 

acuzându-i pe social-democrați de toate relele din țară. 

În altă ordine de idei, Organizația PNL Teleorman se 

pregătește de alegerile locale din septembrie. 

Senatorul Eugen Pârvulescu își propune să câștige cel 

puțin 52 de primării în Teleorman. Dintre acestea Eugen 

Pârvulescu amintește și cele trei municipii, Alexandria, 

Turnu Măgurele și Roșiorii de Vede.

Ioan DUMITRESCU

Milioane de români așteaptă să vadă ce se va întâmpla 

cu pensiile lor. Potrivit datelor publicate de Institutul 

Național de Statistică, pensia medie a înregistrat o 

creștere semnificativă. Este vorba despre o creștere cu 

0,8 % a pensiei medii, ajungându-se astfel la valoarea de 

1.423 de lei.

În ceea ce privește numărul mediu de pensionari, 

acesta s-a situat la 5.133.000 de personae, la 31 martie 

2020, în scădere cu 7000 de persoane față de trimestrul 

precedent. Pe de altă parte, numărul mediu de pensionari 

de asigurări sociale de stat a juns la 4,67 milioane de 

persoane, în creștere cu 1999 de persoane față de 

trimestrul precedent.

Pensia medie de asigurări sociale a fost de 1.374 lei, 

iar raportul dintre pensia nominală netă de asigurări de 

stat de limită de vârstă cu stagiu complet de cotizare, și 

câștigul mediu salarial net  a fost de 50,8 %. Pensia medie 

lunată și pensia pentru asigurări sociale de stat a crescut 

cu 16 % față de trimestrul anului trecut.

Referitor la cifrele pe care le dau guvernanții, 

deputatul social democrat de Teleorman, Petre Cioabă, 

susține că pensionarii au cea mai grea viață față de alte 

guvernări. Deputatul Petre Cioabă afirmă clar că, dacă la 

1 septembrie nu vor fi mărite pensile cu 40 %, pensionarii, 

cu toate structurile lor, asociații de pensionari, vor cere 

introducerea moțiunii de cenzură. 

Astfel, pensionarii se disociază de social-democrați, 

care au spus că pot iniția o moțiune de cenzură a doua zi 

după ieșirea din starea de alertă.

Ioan DUMITRESCU

Schimb de replici

Pensiile și pensionarii

Fostul președinte al PSD, 
încarcerat pentru trei ani și 
jumătate la Penitenciarul 
Rahova pentru angajările 
fictive de la Direcția de 
P r o t e c ț i e  a  C o p i l u l u i  
Teleorman, a înregistrat un alt 
dosar în care a chemat 
partidul ”la bară”.

În acest nou dosar, Liviu 
Dragnea este reclamant, iar 
P S D  p â r â t ,  i n c l u s i v  

Organ izaț ia  Județeană 
Te l e o r m a n .  O b i e c t u l  
dosarului îl constituie ”partide 
politice dizolvare persoană 
juridică - art.253 CC. - 
declinare” și are termen 
astăzi, conform portalului 
instanțelor.

La primul termen, pe 4 
iun ie  2020,  Tr ibuna lu l  
B u c u r e ș t i  a  a m â n a t  
d e z b a t e r i l e  d u p ă  c e  
judecătoarea a constatat 
lipsa plății taxei de timbru 
pentru acțiune (300 lei). Liviu 
Dragnea nu a fost prezent în 
sala de judecată atunci, 

acesta a transmis o cerere la 
dosar prin care solicita să nu 
fie adus la proces.

Concret, în acest proces, 
Liviu Dragnea se foloseşte de 
condamnarea sa în dosarul 
angajărilor fictive şi spune că 
dacă PSD Teleorman a 
menţinut ang, Tribunalul 
București a amânat, însă, 
dezbaterile în dosarul în care 
L i v i u  D r a g n e a  c e r e  

dizolvarea PSD și PSD 
Te l e o r m a n  d u p ă  c e  
judecătoarea a constatat 
lipsa plății taxei de timbru 
p e n t r u  a c ț i u n e  ( 3 0 0  
lei).ajarea celor două femei, 
angajare care a dus la 
pedepsirea sa, înseamnă că 
ş i  P S D  Te l e o r m a n  a  
par t ic ipat ,  de fapt ,  la  
infracţiunea pentru care el a 
fost închis. În plus, el adaugă 
că dacă PSD Teleorman a 
greşit, tot partidul a greşit.

Dragnea susţine că PSD 
Teleorman a cauzat un 
prejudiciu Direcţiei pentru 

Protecţia Copilului pentru că 
le-a ţinut pe cele două 
angajate în acte şi că, astfel, 
PSD Teleorman ar trebui 
dizolvat.

Liviu Dragnea consideră 
că stă la Penitenciarul 
Rahova ”complet nevinovat”. 
Acesta a declarat, în primul și 
singurul interviu difuzat de la 
intrarea sa la închisoare, în 
exclusivitate la Realitatea 
PLUS, că niciodată nu o să 
poată să-și spele ”acest 
păcat” în fața copiilor lui și a 
Irinei. 

”Am spus-o și o spun 
mereu: stau aici nevinovat. 
Complet nevinovat și sunt 
ținut în continuare fiind 
î n c ă l c a t e  d r e p t u r i  
fundamentale din cartea 
europeană a drepturilor 
omului.

Îmi pare foarte rău că au 
suferit copiii mei și Irina a 
suferit și suferă foarte mult. 
Niciodată eu nu o să pot să-
mi spăl acest păcat în fața lor. 
Cu toate că ei m-au încurajat 
în permanență și spuneau să 
nu mă gândesc, că dacă eu 
cred în niște lucruri, ei mă 
susțin. Eu păcatul ăsta nu o 
să mi-l pot spăla niciodată 
față de viața chinuită pe care 
le-am făcut-o și, din păcate, o 
mai au, pentru că ei nu s-au 
oprit. Sunt mizerii întâmplate 
și lui Ștefan și Alexandrei”, a 
spus Liviu Dragnea la 
Realitatea PLUS.

Răsturnare de situație în PSD: 

Ciolacu vrea să renunțe la moțiunea 
de cenzură și să amâne congresul în care va fi 

aleasă noua conducere a partidului

Începe procesul lui Dragnea contra PSD
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Cu 3 milioane mc gaze 

procesate zi lnic, grupul 
InterAgro devine, din acest 
moment ,  ce l  mai  mare 
consumator de gaze individual 
din România și un important 
angajator care plătește, doar 
contribuții sociale pentru 
salariați, echivalentul a peste 1 
milion de dolari lunar.

„Vom ajunge ca, la finalul 
T3 2020, în cele 4 fabrici pe 
care InterAgro le va avea 
deschise, să producem circa 
5.300 de tone de uree zilnic și 
4.700 de tone de amoniac, 
asigurând aproape integral 
necesarul pentru aceste 
produse al României” – Ioan 
Niculae, președinte InterAgro 
Group.

Interagro este unul din cei 
mai mari actori agroindustriali 
i n t e g r a ţ i  a i  R o m â n i e i ,   
operând şase fabrici de 
îngrăşăminte şi peste 47.000 
de ha de teren agricol. Deţine 
şi operează, de asemenea, 
fabrici de procesare produse 
agricole şi investeşte constant 
în turism şi sport.

Claudiu DUMITRACHE

4 SOCIAL - ECONOMIC

Produsele de panificaţie, începând chiar cu pâinea, sunt 
din ce în ce mai diversificate, au termene de garanţie uneori 
foarte lungi şi sunt şi tot mai scumpe. Mare parte dintre 
produsele de pe piaţa noastră sunt importate, cele mai multe 
fiind produse din aluat congelat.

Acest tip de aluat, în cele mai multe situaţii, este un 
amestec alcătuit din făină, apă, drojdie, uleiuri exotice, 
margarină, acid citric, emulsifianţi, antioxidanţi, conservanţi, 
coloranţi şi arome artificiale, după cum a explicat Costel 
Stanciu, preşedintele Asociaţiei Pro Consumatori (APC), 
pentru bursa.ro, adăugând: "Produsele de patiserie din aluat 
congelat conţin acizi graşi trans, responsabili de apariţia unor 
boli precum obezitate, boli de inimă, diabet, boli degenerative 
ale articulaţiilor, depresie şi modificări comportamentale. În 
unele ţări s-a legiferat cantitatea de astfel de grăsimi din 
alimente, pentru a limita îmbolnăvirile generate de consumul 
de produse cu grăsimi trans. În Danemarca, încă din anul 
2004, s-a interzis comercializarea produselor alimentare cu 
un conţinut mai mare de 2% de grăsimi trans. Agenţia pentru 
Produse Alimentare şi Medicamente din Statele Unite ale 
Americii (FDA) a impus producătorilor, încă din anul 2006, ca 
pe eticheta produselor care conţin grăsimi trans, să se 
precizeze cantitatea de astfel de grăsimi per porţie. Numai 
produsele de panificatie si patiserie realizate zilnic prin 
frământarea numai a unor materii prime naturale, fără adaos 
de aditivi alimentari, contin nutrienţii necesari susţinerii unui 
stil de viaţă sănătos".

In produsele de patiserie fabricate din aluat congelat 
există până la 17 aditivi alimentari şi diverse arome artificiale, 
cum ar fi: L-cisteină, carboximetilceluloză de sodiu, sorbat de 
potasiu, acid sorbic, glicerină, caroteni, mono şi digliceride 
ale acizilor graşi, gumă de guar, gumă xantan, acid citric, alfa-
tocoferol, fosfat de calciu, acid ascorbic, lecitină din soia, 
esteri ai mono şi digliceridelor, esteri poliglicerici ai acizilor 
graşi, palmitat de L-ascorbil, arome.

Menţiunea "proaspăt" este o caracteristică specifică 
produselor de panificaţie-patiserie care sunt fabricate şi 
servite în aceeaşi zi, indiferent de tipul aluatului, frământat în 
acea zi sau care a fost fabricat în urmă cu 6-12 luni, congelat 
în ziua fabricaţei şi care este decongelat în intervalul 
termenului de valabilitate pentru a fi folosit la fabricarea 
anumitor sortimente.

Produsele de panificaţie şi de patiserie realizate din aluat 
frământat sunt de până la două ori mai scumpe decât cele 
fabricate din aluat congelat, în funcţie de reţeta de fabricaţie, 
natura ingredientelor folosite, modul de obţinere - manual 
sau industrial etc., a mai spus Costel Stanciu pentru bursa.ro.

Conform unor studii realizate de APC, pe lângă tipurile de 
făinuri din cereale, în compoziţia sortimentelor de pâine 
feliată sau nefeliată există şi alte ingrediente, cum ar fi 
margarina, uleiul vegetal de palmier, zahărul, făina de soia, 
făina de fasole, fibrele vegetale, glucoza, fibrele de citrice, 
laptele praf, siropul de glucoză, zerul praf, uleiul vegetal (nu 
se menţionează tipul), uleiul de rapiţă, amidonul de porumb, 
făina de orez, făina de porumb, glutenul, grăsimile vegetale 
nehidrogenate, fulgii de cartofi, acidul ascorbic, acidul sorbic, 
diacetatul de sodiu, carbonatul de calciu, cisteina, esteri ai 
acidului diacetiltartric cu mono şi digliceride ale acizilor graşi, 
propionatul de calciu, stearoilul 2 lactilat de sodiu, fosfatul 
monocalcic,  guma de guar,  guma de xantan, 
hidroxipropilmetilceluloza, mono şi digliceride ale acizilor 
graşi, acidul tartric, glicerina, citratul de lecitină, esteri ai 
glicerolului cu acidul acetic şi acizi graşi.

Aluatul congelat conţine mult sodiu şi foarte mulţi aditivi 
alimentari care duc la apariţia unor boli care macină 
societatea românească, cum ar fi cancerul, bolile 
cardiovasculare şi constipaţia cronică, după cum a explicat 
şeful APC. Domnia sa a precizat că ţara noastră a importat, 
anul trecut, aluat congelat şi produse de patiserie congelate 
în valoare de 300 de milioane de euro, de la an la an valoarea 
importurilor din această categorie crescând, în medie, cu 7%.

Combinatul de la Turnu Măgurele 
şi-a reluat activitatea

Ministrul agriculturii, Adrian Oros

Peste 500 milioane euro pentru colectarea, 
depozitarea și vânzarea produselor agricole

Crescătorii de animale, sancționați 
cu amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 lei!
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Pentru crearea unei rețele de colectare, 

depozitare și distribuire a produselor agricole 
obținute în fermele românești sunt alocate 500 
de milioane de euro.

“Sunt din ce în ce mai mulți producători 
locali, care produc foarte bine, sunt produse 
românești de calitate, încep să fie și produse 
certificate pe scheme de calitate, dar problema 
rămâne aceeași, a colectării, a depozitării și a 
valorificării în condiții avantajoase. Și este 
foarte greu, și trebuie să o spunem, pentru un 
producător și un procesator mic, care, în 
România, este, de regulă, un producător și un 
procesator român, să vândă în marile lanțuri de 
magazine, pentru că, condițiile contractuale 
impuse, trebuie spus, nu sunt foarte 
avantajoase. De asemenea, prin piețele 
agroalimentare, iarăși, valorificarea este 
aproape insignifiantă, se valorifică puțin. Și 
atunci, singura soluție este de a sprijini crearea 
unui lanț de colectare, depozitare și distribuție a 
produselor românești. Cum vrem să stimulăm 
să apară acest lanț ? Pentru că statul nu se va 
implica direct, doar va finanța niște proiecte ale 

unora care doresc să facă acest lucru, să 
participe la acest lanț.

Am gândit 8 depozite regionale, mari, 
logistice, pentru fiecare zonă de dezvoltare, 
care să fie toate conectate la actualele depozite 
pe care le au fie procesatorii sau fermierii mai 
mari, fie cooperativele, pentru că sunt, mai ales 
în zona legumicolă, sunt deja cooperative 
foarte bine articulate, care au depozite, care 
încep să facă procesare și toate aceste 
depozite care sunt și vor mai fi, pentru că noi 
vom continua să finanțăm, cum am spus, 
aceste măsuri de stimulare a procesării și 
depozitării, toate aceste măsuri să fie 
interconectate în acest lanț prin cele 8 depozite 
regionale. Acolo există și multă cunoștință și 
experiență, vor participa toți distribuitorii care 
acum sunt și pot să ajungă în fiecare localitate, 
la fiecare magazin de cartier, și vrem să creăm 
o rețea de colectare, depozitare și distribuție a 
produselor românești. Asta vrem să facem prin 
acest program de creștere a rezilienței, unde 
am alocat 500 de milioane de euro”, a declarat 
ministrul agriculturii.

George ZAVERA
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Conform  proiectului de act 

n o r m a t i v ,  c o n s t i t u i e  
contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 3.000 lei la 
6.000 lei, următoarele fapte 
săvârşite de persoana fizică 
sau juridică proprietară de 
animale:

- Dacă deținătorii de animale 
nu au comunicat medicului 
veterinar oficial / medicului 
veterinar de liberă practică 
împuternicit sau Direcţiei 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor judeţene 
modificările apărute în starea 
de sănătate a animalelor, 
apariţia oricărei îmbolnăviri, 
suspiciunile de boală, moartea 
sau tăierea de necesitate a 
unor animale. Toate cazurile 
trebuie transmise în termen de 

maximum 24 de ore, prin 
notificare scrisă sau alt mijloc 
de comunicare, respectiv 
telefon, fax, e-mail;

-  Dacă propietar i i  de 
animale nu asigură şi nu 
respectă normele de igienă şi 
biosecuritate;

- În cazurile când fermierii au 
importat / achiziționat prin 
comerț intracomunitar animale 
bolnave, a căror boală a fost 
dobândită anterior intrării pe 
teritoriul României şi a fost 
constatată prin testele de 
laborator;

- Pentru nerespectarea 
prevederilor legale referitoare 
la identificarea, înregistrarea și 
mișcarea animalelor;

- În cazul în care fermierii au 
introdus în fermele  proprii 
animale provenite dintr-o altă 

exploataţie sau zonă aflată în 
derularea programului de 
combatere a unei boli, fără 
aprobarea Autorității Sanitare 
Veterinare și pentru Siguranța 
Alimentelor;

- În cazurile  în care se 
cons ta tă  de  au tor i tă ţ i le  
competente că fermierii au 
încălcat legislaţia în vigoare, 
inclusiv în ceea ce privește 
dimensionarea exploatațiilor.

Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac 
d e  c ă t r e  p e r s o a n e  
împuternicite, potrivit atribuţiilor 
de serviciu, din cadrul Autorităţii 
Sanitare Veterinare şi pentru 
Siguranţa Alimentelor, la unele 
din acțiunile de control urmând 
să participe și poliţişti. 

George ZAVERA 

Primăria municipiului Roșiorii de 
Vede execută în această perioadă în 
municipiul Roșiorii de Vede lucrări de 
înregistrare sistematică a imobilelor în 
sistemul integrat de cadastru și carte 
funciară, în conformitate cu prevederile 
Programului Național de Cadastru și 
Carte Funciară și a Legii nr. 7/1996, 
situate în următoarele tarlale: T- 31, 32, 
28, 25, 24, 24/1, 30, 27, 19, 19/1, 20, 

22, 36, 39, 21, 44+45, 52, 49+51, 46, 
50, 52/1, 52/2, 52/3, 53, 54, 55/1 și 
55/2.

Lucrările se vor executa în mod 
sistematic, parcelă cu parcelă și vor 
avea ca finalitate înscrierea în mod 
gratuit a tuturor imobilelor măsurate în 
sistemul integrat de carte funciară.

C o n f o r m  l e g i i ,  o b l i g a ț i i l e  
d e ț i n ă t o r i l o r  i m o b i l e l o r  s u n t  

următoarele: de a permite accesul 
specialiștilor să execute măsurătorile; 
de a prezenta actele juridice referitoare 
la imobile; de a identifica limitele 
imobilelor împreună cu echipele care 
realizează lucrările de specialitate; de 
a verifica informațiile privitoare la 
imobilele pe care le dețin, în etapa de 
publicare a documentelor tehnice 
cadastrale.

Deținătorii imobilelor trebuie să se 
prezinte la sediul primăriei cu 
următoarele acte: acte de proprietate 
în original sau copie legalizată la 
notariat; acte de identitate (C.I. sau 
B.I.) în copie simplă, nelegalizată; 
certificat de căsătorie, certificat de 
naștere, certificat de deces (după caz), 
în copie simplă, nelegalizată.

Cornelia RĂDULESCU

Asociația Pro Consumatori avertizează:

„Importurile de aluat congelat 
cresc cu 7%, de la an la an"

Înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară



5

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



Aproape un sfert (23%) dintre 
mamele sub 18 ani din Uniunea 
Europeană trăiesc în România, 
țară care ocupă primul loc la 
acest capitol, în rândul statelor 
membre: datele Eurostat arată 
că numai în 2018, 8.621 de fete 
au devenit mame înainte de 
vârsta majoratului (10-17 ani), 
iar 725 dintre ele s-au aflat în 
această situație înainte de a 

împlini 15 ani. Situația este cu 
atât mai critică, cu cât mai puțin 
de două procente dintre acestea 
spun că au interacționat cu 
serviciile publice de asistență 
socială, potrivit unei anchete 
sociologice realizate de Salvați 
Copiii România. 

Analiza privind condițiile de 
viață, locuire și stare de 
sănătate a gravidelor, copiilor și 
mamelor cu copii sub 5 ani din 
mediul rural, realizată sub forma 
unei anchete sociologice și 
lansată în 7 iulie, în cadrul 
dezbaterii organizate de Salvați 
Copiii România și Administrația 
Prezidențială, relevă câteva 
a s p e c t e  c r o n i c e  ș i  c u  
repercusiuni sociale. Astfel: 

- Sub 2 procente dintre 
mamele minore spun ca au 
interacţionat cu serviciile publice 
de asistenţă socială. 

- 83% dintre mamele minore 
nu mai frecventau şcoala la 
m o m e n t u l  c o m p l e t ă r i i  
chestionarului. Dintre acestea, 
64% abandonaseră şcoala 
înainte de sarcină. 

- Aproximativ 20% dintre 

gravidele şi mamele minore 
afirmă că locuiesc în gospodăria 
de provenienţă a partenerului, 
însă sub 2 procente dintre 
acestea sunt căsătorite legal. 

-  Aproape 70% dintre 
respondenţi afirmă că locuiesc 
într-o casă cu cel mult două 
camere.

La nivelul întregului eșantion, 
doar 1/3 dintre respondenți 

afirmă că au grup sanitar în 
locu in ță ,  p rocentu l  f i i nd  
semnificativ mai scăzut în cazul 
gospodăriilor cu mame minore.

Vârsta tatălului, la naşterea 
copilului, în cazul mamelor 
minore este în medie cu 
apoximativ 5 ani mai ridicată, de 
20.6 ani, cu valori cuprinse între 
14 şi 39 de ani. În valori 
procentuale, tatăl este el însuşi 
minor în doar aproximativ 10% 
din cazuri.”Fenomenul mamelor 
minore s-a cronic izat  în 
România de-a lungul anilor, cu 
consecințe care privesc atât 
siguranța și bunăstarea celor doi 
copii – mama adolescentă și 
nou-născutul, cât și societatea 
în ansamblul ei. 

Statutul social vulnerabil al 
acestor mame este moștenit de 
copiii lor și suntem în fața unui 
cerc vicios pe care nu îl putem 
depăși fără politici publice 
focusate și cât mai concrete”, a 
explicat Gabriela Alexandrescu, 
P r e ș e d i n t e  E x e c u t i v  a l  
Organizației Salvați Copiii 
România. 

“Prevenirea maternități i  

timpurii și a consecințelor 
asociate implică atât acces la 
i n f o rma re ,  i n c l us i v  p r i n  
intermediul disciplinei Educație 
pen t ru  Sănăta te ,  câ t  ș i  
îmbunătățirea accesului la 
servicii medicale, cu precădere 
în zonele rurale. 

Avem nevoie de sinergia 
t u t u r o r  a c t o r i l o r  c u  
responsabilitate, de politici 
coerente ,  sustenabi le  ș i  
fundamentate pe dovezi pentru 
r e d u c e r e a  d e c a l a j e l o r  
înregistrate de țara noastră, 
pentru îmbunătățirea vieții 
copilelor condamnate la o 
m a t u r i z a r e  b r u s c ă  ș i  
schimbarea destinului nou-
născuților”, a declarat Dr. Diana 
L o r e t a  P ă u n ,  C o n s i l i e r  
Prezidențial, Departamentul 
Sănătate Publică. 

Organizația Salvaţi Copiii 
R o m â n i a ,  s u s ţ i n u t ă  d e  
specialişti locali (medici de 
fami l ie,  asistenț i  socia l i ,  
mediatori sanitari), lucrează 
pentru îmbunătățirea stării de 
sănătate a mamelor şi copiilor 
cu vârsta sub 5 ani, din 59 de 
comunităţi rurale dezavantajate 
din țară. 

Potrivit datelor provizorii INS 
pentru anul 2019, cele mai mari 
rate ale mortalității infantile (la 
mia de copii născuți vii) s-au 
înregistrat în județele: Tulcea - 
15.6%, Mehedinți – 11.7%,  
Constanța – 9.5%, Vrancea – 
9.3%, Mureș – 9%.

O treime dintre decesele 
copiilor sub un an pot fi prevenite 
prin dezvoltarea de programe 
suport pentru mame și copii și 
prin dotarea maternităților și 
secțiilor de nou-născuți cu 
e c h i p a m e n t e  m e d i c a l e  
performante.

În  nouă ani de campanie, 
Salvați Copiii a dotat 96 de 
maternități, în 41 de județe ale 
țării, cu 630 de echipamente 
medicale, pentru salvarea a 
72.000 de prematuri. (sursa: 
Salvați Copiii România)

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Elevii care în 
toamnă încep clasa 
a VIII-a nu vor avea 
manuale no i  în  
pr imele z i le  de 
școală, avertizează 
editorii, după ce 
Consiliul Național 
de Soluționare a 
Contes ta ț i i lo r  a  
decis să înceapă reevaluarea manualelor depuse la 
licitație abia la 90 de zile de la încheierea depunerii 
contestațiilor. Marian Șuță, directorul general al Centrului 
din subordinea Ministerului Educației care derulează 
licitația, a declarat pentru TVR că “am început licitația în 
decembrie, față de alți ani am început cu 3 luni mai 
devreme. Practic aceste 3 luni au fost anulate de o decizie 
a CNSC-ului venită la 90 de zile. Nu ne așteptam”.

Amintim că înnoirea curriculară ajunge în anul școlar 
2020-2021 să se aplice la clasa a VIII-a; elevii vor susține 
și examenul de Evaluare Națională 2021 cu o altă 
structură de subiecte, în concordanță cu noua programă.

Ministerul Educației a organizat pentru clasa a VIII-a 
cea mai rapidă lansare de licitație pentru manuale din 
ultimii ani. Concret, pe 5 decembrie 2019 au fost lansate 
procedurile de licitație în vederea asigurării a 58 de titluri 
de manuale pentru clasa a VIII-a (aproape 3,7 milioane de 
exemplare) în anul școlar 2020-2021, procedura fiind 
derulată tot prin Centrul Național de Evaluare și 
Examinare (CNEE) din subordinea sa, în calitate de 
autoritate contractantă.

Șapte luni mai târziu, editorii emit același avertisment 
ca în fiecare an: manualele nu vor ajunge pe bănci. De 
data aceasta, motivul îl reprezintă o decizie a Consiliului 
Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), spun 
autoritățile.

Marian Șuță, directorul general al autorității 
contractante, a declarat pentru TVR că “ultima dată de 
depunere a contestațiilor a fost 10 aprilie. Suntem la 90 de 
zile. Noi vom face tot ceea ce ține de noi. Am început 
licitația în decembrie, față de alți ani am început cu 3 luni 
mai devreme. Practic aceste 3 luni au fost anulate de o 
decizie a CNSC-ului venită la 90 de zile. Nu ne așteptam, 
sincer. Vom face tot ce ține de noi pentru a putea avea 
manuale la timp”.

CNSC a răspuns în exclusivitate pentru TVR că au fost 
depuse 25 de contestații din partea editurilor, dar și foarte 
multe cereri de intervenție voluntară în favoarea 
Ministerului Educației. Toate aceste înscrisuri au durat 
până în luna iunie, iar CNSC a început soluționarea 
contestațiilor abia la acest termen, în iunie, deși 
contestațiile fuseseră depuse în aprilie, relatează 
televiziunea publică.

Decizia CNSC, obținută exclusiv de TVR, arată că 
aproape toate contestațiile au fost admise, așa că 
manualele se reevaluează.

Salvia este cunoscută și 
apreciată ca plantă medicinală 
încă din Antichitate. De atunci, 
da to r i t ă  e fec te lo r  sa le  
complexe exercitate asupra 
organismului uman, planta a 
fost considerată un panaceu.

În medicina populară, 
salvia a fost mereu un leac 
renumit pentru durerile de gât, 
iar frunzele crude se aplicau 
pe răni pentru a fi vindecate. În 
același timp, această plantă 
folosită de 2500 de ani este 
studiată în continuare în cele 
mai cunoscute laboratoare din 
lume.

Salvia este renumită pentru 
numeroasele sale efecte 
terapeutice: este o plantă 
as t r ingentă  ind ica tă  în  
afecțiunile hemoragice, în 
metroragii și în diaree. Are și 
e fecte ant i in f lamatoare,  
antiseptice, fiind benefică în 
afecțiuni respiratorii, urinare, 

intestinale, dar și pentru o 
g a m ă  v a r i a t ă  d e  b o l i :  
reumatism, acnee, gută, 
psoriazis și diverse forme de 
cancer.

De asemenea, salvia poate 
să distrugă bacilul Koch și să 
calmeze durerile de gât, 
indigestiile severe, ajută în 
cazul dereglărilor endocrine, 
scade febra și mărește 
secreția bilei. În același timp, 
este un valoros calmant al 
sistemului nervos și al inimii.

Eugen Giurgiu, cercetător 
în domeniul fitoterapiei și 
d o c t o r  î n  b i o c h i m i e ,  
menționează în studiile sale și 
în cartea "Cele mai folosite 17 
plante pentru vindecare" că 
salvia are efect antioxidant 
datorită acidului rozmarinic. 
Prin administrarea sa de trei 
ori pe zi, câte 30 de păcături, 
salvia are efecte deosebite în 
prevenirea seni l i tăț i i ,  a 

proceselor de degradare ce 
apar la nivelul sistemului 
nervos central odată cu 
înaintarea în vârstă.

Ca tonic general și tonic 
nervos, salvia îmbunătățește 
memoria și contribuie la 
p r e v e n i r e a  d e t e r i o r ă r i i  

celulelor. Mai mult, uleiul 
esențial de salvie contribuie la 
îmbunătățirea performanțelor 
intelectuale la tineri și la 

vârstnici. Tratamentul complet 
trebuie urmat timp de două luni 
și se poate repeta de trei ori pe 
an.

S-a constatat că, intern, 
planta are deosebite efecte 
terapeut ice:  ant id iare ic ,  
antinevralgic, antireumatic, 
antiseptic (pentru bronhii), 
p u t e r n i c  a n t i s u d o r i f i c ,  
antivomitiv, aperitiv, depurativ, 
detoxif iant, dezinfectant, 
feb r i fug ,  d iu re t i c ,  ușor  
hipoglicemiant, sedativ.

E x t e r n ,  s a l v i a  e s t e  
apreciată pentru acțiunea sa 
antireumatică, antiseptică, 
antisudorifică, cicatrizantă și 
antiinflamatorie.

Salvia este contraindicată 
persoanelor care suferă de 
epilepsie. În cazul diabeticilor 
insulino-dependenți, în timpul 
administrării salviei, glicemia 
trebuie supravegheată cu 
r igoare.  De asemenea,  
femeile care alăptează nu 
trebuie să folosească salvia, 
căci aceasta oprește lactația 
foarte repede.

România are aproape 
un sfert din mamele minore din UE

Probleme la licitația de
 manuale pentru clasa a VIII-a

Salvia menține sănătatea și tinerețea organismului
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Î n  c o m u n a  P l o p i i  
Slăvitești cetățenii trăiesc o 
adevărată dramă în ceea ce 
privește disttibuirea energiei 
electrice. De luni, 6 iulie și 
până astăzi, 9 iulie, curentul 
electric s-a defectat în 
fiecare zi, a fost întrerupt cu 
orele  în fiecare zi, în 
condițiile în care nu a 
fulgerat, nu a bătut vântul, 
dimpotrivă a fost vreme 
bună cu aproape 40 de 
grade. Zeci de cetățeni au 
sunat  la  CEZ-Ol ten ia  
serviciul Deranjamente, de 
unde, mulți au fost „luați 
peste picior” de operatori. 
Cetățenii sunt revoltați și nemulțumiți că stau cu orele fără 
energie electrică în condițiile caniculei, în condițiile în care 
frigiderele se dezgheață și mâncarea se strică. Multe familii au 
copii mici și stau în beznă până dimineața în timp ce CEZ-ul se 
„bate cu pumnul în piept” că „echipa de intervenție e pe teren”.

Mihail TĂNASE

Un evreu se afla pe patul de moarte şi-i spune singurului 

său fiu: 

- Isaac, mai am puţin şi mor şi vreau să ştii că cele şapte 

vile, trei blocuri, 30 de taxiuri, fabrica de îmbrăcăminte, 

cele două ferme, opt magazine, bijuteriile, titlurile bancare, 

valorile, sculpturile... 

- Da, tată, mi le laşi? 

- Ţi le vând ieftin, foarte ieftin!

***

Azi fiica mea implineste 18 ani si sunt incantat ca este 

ultima pensie alimentara, asa ca am chemat-o si i-am zis: 

Fetita mea, vreau sa te duci la maica-ta acasa cu cecul asta si 

sa-i spui ca asta este ultimul cec pe care-l mai primeste in 

viata ei. Si sa vii sa-mi spui ce mutra face.

Astepta nerabdator si cand intra fiica lui a intrebat-o:

- Ce ti-a zis vrajitoarea de maica-ta si ce fata a facut?

- Mi-a zis ca de 18 ani astepta ziua asta ca sa-ti spuna ca 

nu esti tu tatal meu!

Pastila de râs

Noul coronavirus este de origine animală. 
Și nu e un incident izolat. Astfel de zoonoze vor 
mai apărea în viitor, avertizează un raport al 
ONU. De vină sunt oamenii.

Zoonozele - boli infecțioase sau parazitare 
care se pot transmite de la animale la oameni - 
s-ar putea răspândi mai des în viitor, potrivit 
unui raport al Programului ONU pentru Mediu 
(UNEP) și al Institutului Internațional de 
Cercetare a Animalelor (ILRI).

”Dacă vom continua să exploatăm fauna 
sălbatică și să distrugem ecosistemele, ne 
putem aștepta ca un flux constant de boli să se 
răspândească de la animale la oameni în 
următorii ani”, a declarat Inger Andersen, 
directorul UNEP. Raportul arată că printre 
factorii care pot contribui la apariția unor 
pandemii sunt cererea tot mai mare de carne, 
creșterea urbanizării și schimbările climatice, 
relatează Spiegel Online.

Sars-CoV-2 nu e primul virus care a trecut 
bariera dintre specii. În trecut au fost Sars-CoV, 
Ebola, MERS etc.

Virusologii estimează că în întreaga lume 
există 40 de virusuri cu potențial pandemic. 
Acesta este și motivul pentru care ministrul 
german al dezvoltării, Gerd Müller, a publicat 
recent un articol de opinie în Spiegel, în care a 
făcut apel la o reformare a politicii globale de 
sănătate. În caz contrar, pandemiile ar putea 
bântui lumea în mod regulat.

”În timp ce mulți au fost surprinși de COVID-
19, noi, cei care cercetăm bolile animalelor, nu 
am fost”, a precizat Delia Randolph, 
epidemiolog veterinar la ILRI. ”Aceasta a fost o 
pandemie extrem de previzibilă”, a mai spus 
ea.

Numărul bolilor a crescut începând cu anii 
1930 - aproximativ 75% din noile afecțiuni 
provin de la animale sălbatice. Și animalele 
domestice pot transmite boli. Dar vina pentru 
astfel de crize revine omului.

Cererea tot mai mare de proteine de origine 
animală determină o creștere a numărului de 
animale. Multe animale din ferme sunt 
asemănătoare din punct de vedere genetic, iar 
asta le face mai susceptibile la infecții.

În plus, se observă o creștere a activităților 
de vânare și consumare a animalelor sălbatice. 

Iar globalizarea facilitează răspândirea 

zoonozelor în întreaga lume, accentuând riscul 
unei pandemii.

Creșterea populației și urbanizarea rapidă 
duc la reducerea suprafeței pădurilor și 
vegetației, astfel că oamenii vin din ce în ce mai 
des în contact cu animalele sălbatice. 

Un alt factor e reprezentat de schimbările 
climatice. Temperaturile tot mai ridicate pot 
duce la extinderea unor agenți patogeni și 
transmitățori în alte regiuni. De exemplu, 
țânțarul tigru a început de ceva vreme să se 
răspândește spre nord. El poate transmite boli 
infecțioase precum febra dengue sau virusul 
West Nile.

Aceste probleme trebuie rezolvate pentru a 
reduce riscul apariției unor boli, precum 
COVID-19. Dacă nu se iau măsuri, lupta 
împotriva epidemiilor nu va fi sustenabilă. Ar fi 
ca și cum ai trata la o persoană bolnavă ”doar 
simptomele, nu și cauzele bolii”, avertizează 
cercetătorii.

Cât vor ține cont autoritățile din diferite țări 
de aceste avertismente e dificil de estimat, 
dacă ne uităm în trecut și la modul în care 
inclusiv oficiali la nivel înalt încearcă să 
bagatelizeze pandemia.

Atenționări au existat și înainte de actuala 
pandemie. A devenit viral un videoclip cu Bill 
Gates care avertiza în 2015 că lumea nu e 
pregătită pentru o pandemie, deși aceasta va 
veni cu siguranță în câțiva ani.  

După declanșarea pandemiei, videoclipul a 
fost considerat de mulți adepți ai teoriilor 
conspirației drept o "dovadă clară" a faptului că 
Bill Gates se află în spatele acestei pandemii.

Rapoarte privind iminența unei pandemii au 
existat și la nivel oficial, bazate pe diverse 
cercetări.

Un raport amplu din 2012 privind analiza 
riscurilor în protejarea populației a fost 
prezentat în 2013 în Bundestag. Documentul 
Institutului Robert Koch includea și un scenariu 
de pandemie provocat de un virus provenit din 
Asia.

Simptomele bolii ipotetice semănau cu cele 
ale COVID-19: febră, tuse, greață, pneumonie.

Specialiștii atrăgeau atenția că în cazul unei 
astfel de pandemii, infrastructura critică și  
sectorul medical din Germania vor fi puse la 
grea încercare. Raportul a rămas într-un sertar.

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
Unitatea administrativ-teritorială Bogdana din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 39 începând cu data de 
16.07.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei comunei Bogdana, județul 
Teleorman, situat în satul Bogdana, str. Roșiori de Vede nr. 106, comuna Bogdana, județul 
Teleorman, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare, 
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

Cristea Ionuț Andrei PFA, cu  sediul social în com. Brânceni, CUI 36334958/2016, 
F34/283/2016, pierdut Certificat constatator nr. 21483/10.07.2017. Îl declar nul.

Anunţ

România reală

Dinozaurii şi reptilele zburătoare numite pterozauri - 
vieţuitoare celebre pentru dimensiunile lor gigantice - au un 
strămoș comun. Este vorba despre o mică reptilă insectivoră, 
au stabilit oamenii de știință, care au descoperit fosile în 
Madagascar, scrie Agerpres, preluând Reuters.

O echipă de oameni de ştiinţă a descris luni fosilele unei 
vieţuitoare denumită Kongonaphon kely, care a trăit în Triasic și 
care măsura circa 40 de centimetri lungime şi 10 centimetri 
înălţime.

Reptila popula o luncă 
din zona de azi din sud-
vestul Madagascar în urmă 
cu circa 237 de milioane de 
ani.

Kongonaphon a fost un 
prădător cu picioare lungi, 
posibil biped.

Forma dinţi lor mici, 
conici, care nu erau seraţi, 
dar şi o analiză a urmelor 
microscopice de uzură de 
pe aceştia sugerează că 
Kongonaphon, al cărui 

nume ştiinţific se traduce prin „micul ucigaş de insecte”, se 
hrănea cu insecte şi alte nevertebrate mici.

Kongonaphon a fost un membru al grupului numit 
Ornithodira, care a cuprins linia evolutivă ce a condus la 
dinozauri şi pterozauri, parte a unui ansamblu mai mare numit 
arhozauri care a inclus şi linia crocodilienilor.

Dinozaurii şi pterozaurii au apărut pentru prima dată în urmă 
cu circa 230 de milioane de ani.

Uite curentul, nu e curentul

Următoarea pandemie va veni cu siguranță

A fost descoperit strămoșul 
dinozaurilor



1509 - S-a nascut teologul si omul de stat Jean Calvin, 

important reprezentant al reformei protestante (m. 27 mai, 

1564)

1871 - S-a nascut 

scriitorul Marcel 

Proust (m. 18 

noiembrie, 1922).

1996 - A avut loc, 

la Neptun, Sesiunea 

P l e n a r a  a  

Comitetului NATO 

pentru coordonarea 

spatiului aerian european cu partenerii de cooperare.

2015 - A încetat din viață Omar Sharif, actor egiptean (n. 

1932).

2008 - Presedintele american George W. Bush a promulgat 

o noua lege privind interceptarile comunicatiilor in cadrul 

luptei impotriva terorismului.

2010 - A incetat din viata etnomuzicologul Gruia Stoia, fost 

redactor sef al Redactiei Muzicale a Radioului public si 

membru al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din 

Romania (n.10 februarie 1944).

2011 - A murit coregraful francez Roland Petit, creatorul a 

peste 100 de spectacole de balet ce au fost puse in scena in 

lumea intreaga (n. 13 ianuarie 1924).

2017 - A murit Augustin Buzura, scriitor român (n. 1938).
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Vineri 10 Iulie 2020

07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Ca'n viaţă 11:00 Yanxi, palatul 
suspinelor 12:30 Parlamentul 
României 13:00 Ediţie specială 
13:30 Kevin Dundon-bucătar in 
Irlanda 14:00 Telejurnal 15:00 Opre 
Roma 16:00 EURO polis 17:00 
Yanxi, palatul suspinelor 18:00 
Exclusiv în România 18:50 
Bibliotecarii 20:00 Telejurnal 21:10 
Răzbunarea lui Jacquou 23:45 
Telejurnal 00:35 Bibliotecarii

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 10 Iulie

Dimineata avet i  
sansa sa castigati o 
suma mare  ban i ,  
p r o b a b i l  d i n t r - o  
mostenire. Amanati 
intalnirile de afaceri, 
pentru ca astazi sunteti 
usor instabil din punct 
de vedere emotional. 

Aveti ocazia sa 
f a c e t i  s c h i m b a r i  
importante in viata, 
mai ales pe plan 
sent imental.  Sunt 
favorizate intalnirile cu 
persoane importante, 
relatiile de prietenie si 
de parteneriat. 

P a r c u r g e t i  o  
perioada favorabila. 
Aveti sanse de reusita 
atat pe plan financiar, 
cat si social. Relatiile 
cu partenerul de viata 
sunt armonioase si va 
bucurati de intelegere 
in familie. 

Dimineata, un fost 
coleg va propune un 
nou loc de munca. Va 
sfatuim sa nu va ganditi 
doar la castiguri, ci si la 
obligatii. Consultati-va 
cu partenerul de viata 
si nu luati decizii in 
graba!

Intent ionat i  sa 
terminati o lucrare 
inceputa mai demult 
in casa. O ruda 
apropiata va ajuta cu 
bani, dar incearca sa-
si impuna punctul de 
vedere. Fiti diplomat 
si evitati o cearta! 

Dimineata aveti 
ocazia sa cumparati o 
casa sau sa faceti un 
schimb de locuinta. 
Intreaga familie este 
de acord cu initiativa, 
mai putin o persoana 
in varsta, care se 
opune vehement. 

S-ar putea sa fiti 
putin descurajat de 
cate probleme aveti 
de rezolvat. Daca 
r e u s i t i  s a  v a  
mobilizati, puteti face 
schimbari interesante 
in casa. Fiti atent la 
cheltuieli! 

Aveti succes in 
toa te  ac t i v i t a t i l e  
legate de camin. S-ar 
putea sa castigati o 
importanta suma de 
bani, dintr-o afacere. 
Seara, aflati ca un 
prieten are probleme 
cu sanatatea.

Aveti reusite pe plan 
profesional, dar cu 
pretul unor ore de 
munca suplimentare. 
Atentie la un coleg de 
serviciu! Invidios pe 
s u c c e s u l  
d u m n e a v o a s t r a ,  
incearca sa va atraga 
intr-o cearta. 

BERBEC

S-ar putea sa aveti 
discutii dure cu o 
femeie, din cauza 
unor probleme de 
natura financiara. In 
partea a doua a zilei 
sunteti predispus la 
probleme de sanatate 
sau la accidente. 

Daca plecati intr-o 
ca la tor ie ,  nu  va  
grabiti! Ar fi bine sa 
evitati intalnirile de 
afaceri, pentru ca nu 
dispuneti de putere 
de convingere. Nu va 
neglijati partenerul de 
viata!

Dimineata, un grup 
de prieteni va invita 
i n t r - o  e x c u r s i e .  
Partenerul de viata 
e s t e  n e m u l t u m i t  
pentru ca sunteti 
n e v o i t  s a  v a  
imprumutati, desi mai 
aveti si alte datorii. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv - ● Sport ● 
Vremea 20:30 Las fierbinți 
21:30 Jonah Hex 23:15 Un 
gigolo de doi bani: Aventuri în 
Europa 01:00 Misiune în forță 
03:00 Lecţii de viaţă

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator  14:00 
Mireasa 16:00 Observator 
17:00 Acces direct 19:00 
Observator - Sport/Meteo 
20:30 Chefi la cuțite - (re-run 
sezon 5) 23:30 Patru frați 01:30 
Observator 02:30 Acces direct 
04 :00  Sac r i f i c i u l  06 :00  
Observator - Sport/Meteo

08:15 Pastila de râs 09:15 
K o s e m  11 : 0 0  P u t e r e a  
dragostei 12:00 Știrile Kanal D 
13:00 În căutarea adevărului 
15:00 Teo Show 17:00 Puterea 
dragostei 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Mă numesc Zuleyha 
22:30 Patria mea esti tu 00:00 
Știrile Kanal D 01:00 Puterea 
dragostei 03:45 În căutarea 
adevărului

07:20 Familia 10:00 Starea 
naţiei – Special 11:30 Camera 
de râs 14:00 Camera de râs 
15:05 Focus 16:00 Familia 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Harababura 22:00 Caut 
logodnic pentru vacanță 00:30 
Triunghiul Morții - Partea I 
02:30 Împotriva Mafiei 04:15 
Cireaşa de pe tort 05:00 
Nimeni nu-i perfect

07:45 919 Fifth Avenue 
09:45 La bloc 12:15 Don Juan 
modern 14:15 Proiectul 
Meduza 16:15 Martin si Lewis 
18:15 La bloc 20:30 Ultima 
călătorie: Goana după adevăr 
22:15 Prețul răzbunării 00:00 
Pineple Express: O afacere 
r i s c a n t ă  0 2 : 1 5  P r e ț u l  
răzbunării 03:45 La bloc 
06:30 La Maruţă

08:00 Paşaport de România 
09:00 Cireșarii 10:00 Câştigă 
România! 11:00 Iubire dincolo de 
timp 12:00 Telejurnal  13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Pescar 
hoinar 14:00 Paşaport de România 
15:00 Vlaşinii – Limpezirea 16:00 
Iubire dincolo de timp 17:00 
România…în bucate 17:40 Vara 
amintirilor 19:00 Telejurnal 20:00 
Gala Umorului 22:00 Drag de 
Romania mea! 00:00 Femei de 10, 
bărbați de 10

07:00 Mai bine nu se poate 
09:10 Hotel Transilvania 3: 
Monştrii în Vacanţă 10:40 
Terminator: Genisys 12:40 
Super 8 14:30 Viata fara Dick 
16:00 Scandal în industria 
tutunului 18:30 Supraviețuitorii 
20:00 Șefi de coșmar 21:35 
Venom 23:10 Alerta 01:10 
Whiskey Tango Foxtrot 03:00 
Borg vs. McEnroe: Înfruntarea 
secolului
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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 

10 Iulie

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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Andrei Pavel a dezvăluit câteva secvențe 
ale colaborării sale cu Simona Halep (3 WTA), 
jucătoare pe care a antrenat-o timp de un an.

Cel mai bun român din ATP după Ilie 
Năstase susține că sportivele din circuit au 
evoluții oscilante și e dificil să mențină același 
ritm.

"Cneazul" a încercat să găsească și o 
explicație pentru ieșirile Simonei la adresa 
antrenorilor, reacții pe care mai toate 
jucătoarele din circuit le au în momentele în 
care nu găsesc soluții în situațiile dificile. 

Andrei Pavel, despre Simona Halep
„M-am înţeles foarte bine cu Simona Halep. 

Eu doar am ajutat-o pe ea, pentru că Darren 
Cahill era antrenorul principal. Eu mă mutasem 
înapoi în România şi am antrenat-o aici.

Mi-a fost foarte uşor să lucrez cu ea pentru 
că este o campioană şi prinde lucrurile foarte 
repede", a spus Andrei Pavel, pentru publicația 
Cuget Liber. 

"Cneazul", fost căpitan al echipei de Cupa 
Davis, știe care sunt toate secretele unui 
pedagog. Și, mai mult, cunoaște foarte bine 
cum trebuie să relaționeze un antrenor cu o 
sportivă, întrucât înainte de a o pregăti pe 
constănțeancă, Pavel a mai lucrat cu jucătoare 
importante din circuitul WTA. 

Andrei Pavel, despre Simoa Halep
Andrei spune că fostul lider mondial e o fire 

vulcanică.
"Ea este foarte vulcanică pentru că vrea să 

câştige fiecare meci, chiar dacă câteodată nu 
se simte bine. Sunt lucruri grele mai ales pentru 
femeile din tenis. Spectatorii nu îşi dau de multe 
ori seama.

Ca femeie ai anumite probleme fizice lunare 
şi este foarte greu să menţină un ritm.

Simona are o răutate pozitivă şi o încredere 
care o poate ajuta să învingă pe oricine. Am 
avut parte de acea privire tăioasă a ei în timpul 
meciurilor.

Ea vrea să obţină foarte mult şi dacă nu îi 
iese, nu are pe cine să se descarce, decât pe 
persoanele cu care lucrează. Eu înţeleg aceste 
lucruri” , a mai spus, pentru sursa citată, cel mai 
bun român de după Ilie Năstase.

SPORT

Bătaia de după finalul partidei de la Getafe s-a lăsat cu 4 
jucători eliminaţi. Gazdele au pierdut meciul şi nu mai au 
decât şanse teoretice la Liga Campionilor, cu trei etape 
înainte de final.

Partida Getafe-Villareal, 1-3, transmisă în direct pe Digi 
Sport, a fost una cu implicaţii de multe milioane de euro 
pentru că ambele echipe se află în lupta pentru un loc de 
UCL.

4 jucători eliminaţi după meciul Getafe-Villarreal 1-3
Vicente Iborra, de la Villarreal, şi Allan Nyom, Damian 

Suarez şi Xabier Etxeita, de la Getafe, au primit cartonaşul 
roşu pentru altercaţii după fluierul final. Pe imaginile de pe 
teren, spiritele nu par extrem de încinse, dar raportul 
arbitrului vorbeşte despre altceva după ce s-a intrat pe tunel.

De exemplu, Damian Suarez a fost eliminat pentru că s-a 
luat la bătaie cu un membru al delegaţiei adverse şi a fost 
nevoie inclusiv de intervenţia poliţiştilor pentru a-l ţine.

Î n a i n t e a  
partidei FCSB-
Dinamo, scor 
1-0, în returul 
s e m i f i n a l e i  
C u p e i  
României la 
fotbal, a apărut 
informaţia că 
Andrei Vlad nu 
ar fi avut drept 
d e  j o c  l a  
partida tur, scor 3-0 pentru roş-albaştrii, din cauza cumulului 
de cartonaşe galbene.

Memoriul lui Dinamo a agitat spiritele în amblele tabere, 
dar în proporţie de 99,99 la sută, câinii nu vor avea câştig de 
cauză. În mod surprinzător, Adi Mihalcea a spus însă că nu 
este la curent cu o astfel de acţiune, reacţie taxată de Helmut 
Duckadam la Fotbal Club.

Dinamo nu are nicio şansă să câştige cu 3-0 la masa 
verde

De altfel, patronul FCSB era liniştit aseară. "Da, este o 
neconcordanţă între ROAF şi Regulamentul Disciplinar, dar 
când e aşa, primează Regulamentul. I-am şi spus lui Vali (n.r. 
Argăseală, preşedintele FCSB) să facă hârtie la Comitetul 
Executiv, să nu mai fie şi aşa, şi aşa. Nu e nicio problemă, 
avea drept de joc".

Ce scrie în Regulamentul Disciplinar legat de cumulul de 
cartonaşe galbene în Cupa României

„Cartonașele galbene sunt preluate în cadrul fazelor 
succesive ale aceleiaşi competiţii. Prin excepţie, 
avertismentele primite în prima fază a competiţiei/până în 
optimile de finală ale Cupei României nu vor mai fi preluate în 
jocurile de baraj/sferturile de finală ale Cupei Românei

Conform acestui articol, lui Vlad i se contabiliza un singur 
cartonaş galben, cel primit în "sferturi" cu Hermannstadt.

Spre deosebire de Regulamentul Disciplinar, în ROAF 
momentul anulării cartonașelor galbene este "înainte de 
optimile de finală".

Scandal cu patru 4 jucători
 eliminaţi după fluierul final în 

Spania. Unul l-a blocat pe un 
asistent să vadă cine se bate

Informaţia că Dinamo încearcă
 să se califice la masa verde
 în finala Cupei României i-a 

agitat la maximum pe fani

Vicecampioana a câștigat 
ș i  în  par t ida retur  d in 
semifinalele Cupei României, 
iar Ion Marin i-a criticat pe 
jucătorii lui Adrian Mihalcea.

Ion Marin a evoluat 11 ani 
pentru Dinamo și vrea să vadă 
o altă atitudine din partea 
jucătorilor: "Dinamo mi s-a 
părut obosită, fără explozie. 
Jucătorii de la FCSB au fost 
întotdeauna primii la minge, 
în timp ce jucătorii lui Dinamo 
au fost întârziați și lenți.

Ion Mar in:  "Portaru l  
FCSB-ului putea să aibă și 12 
ani, că Dinamo a avut doar 
două-trei șuturi"

Să fac o glumă, portarul 
FCSB-ului (n.r Răzvan Udrea) 
putea să aibă și 12 ani, că 
Dinamo a avut doar două-trei 
șuturi tot meciul.

E nevoie de concentrare 
maximă, de dăruire (n.r 
refer i tor la s i tuaț ia din 
campionat). Bă copii, puneți 
un pic de suflet pentru clubul 

ăsta! Nu puteți fi atât de 
mulțumiți cu situația în care 
sunteți! Jucătorii trebuie să 
înțeleagă că Dinamo are 
nevoie de ajutorul lor! Nu e de 
glumit", a spus Ion Marin, 
pentru GSP.ro.

Adrian Mihalcea vede 
partea bună după o nouă 

înfrângere în fața FCSB-ului: 
”Atitudinea e schimbată în 
bine”

Antrenorul dinamovist 
crede că atitudinea echipei 
sale a fost schimbată în bine 
față de ultima partidă din Cupa 
României. Acum, Mihalcea se 
concentrează pe campionat, 

acolo unde are ca obiectiv 
evitarea retrogradării.

„Față de meciul tur am avut 
o evoluție mult mai bună, am 
avut trei jucători suspendați. 
Am intrat cu patru jucători U21, 
am terminat cu doi. A jucat și 
Borcea.  Cal i f icarea am 
pierdut-o în tur, cu acel meci 
dezastruos. Am luat un gol pe 
început de joc. Ar fi trebuit să 
fim foarte atenți. Cam așa s-a 
desfășurat meciul.

Atitudinea e schimbată în 
bine față de ultimul meci. 
Fanii și-au dorit și am vrut să 
le îndeplinim această dorință. 
Campionatul devine pentru 
n o i  e x t r a o r d i n a r  d e  

important”, a spus Adrian 
Mihalcea, la finalul partidei cu 
FCSB.

Dinamo este pe locul 13 în 
Liga 1, cu 20 de puncte, la un 
singur punct distanță de 
ocupanta locului de baraj, Poli 
Iași, pe care o va întâlni 
duminică, de la ora 18:00.

De ce își varsă nervii Simona Halep, uneori, 
pe antrenori. Explicația specialistului

Jucătorii lui Dinamo, ironizați de o legendă a clubului:

 "Portarul FCSB-ului putea să aibă și 12 ani"
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