
La nivel național, 
o suprafață de peste 
50.000 de hectare 
teren arabi l ,  din 
proprietatea statului, 
a f l a t ă  î n  
administrarea ADS, 
va fi  concesionată  
t iner i lor  conform 
L e g i i  2 2 6 / 2 0 1 6 .  
Condițiile pe care 
tinerii trebuie să le îndeplinească pentru a primi teren de la stat, în arendă sau 
concesiune, fac obiectul unui act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul 
Agriculturii. Normele de aplicare elaborate de către MADR vizează atât condițiile 
de eligibilitate, cât și documentația necesară și procedura de atribuire. 

(Continuare  în  pagina  4)

Guvernul României 
anunță un program de 
garantare a achizițiilor 
de echipamente și 
utilaje în leasing, o 
schemă de ajutor cu 
un buget  de 1,5 
m i l i a r d e  d e  l e i .  
P e r i o a d a  d e  
d e s f ă ș u r a r e  a  
schemei va fi de un an, 
iar finanțarea acordată 
unui beneficiar va fi 
până la limita maximă 
de 5 milioane de lei. 

(Continuare  în  
pagina  4)

Grav accident rutier petrecut în Pădurea Vedea din 
Alexandria. Un copil în vîrstă de 15 ani a luat mașina 
părinților și a vrut să dea o tură prin pădure. Din păcate, 
lipsa de experiență și-a spus cuvântul. Tânărul a pierdut 

controlul volanului și a dat cu mașina peste o mamă care 
era la plimbare alături de șoț și de copil.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Alexandria au 

întocmit dosar penal și efectuează cercetări sub aspectul 
săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, 
părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției, 
conducere fără permis și furt în scop de folosință în cazul 

unui eveniment rutier produs pe aleea de acces către 
pădurea Vedea din localitate.

(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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Fermierii pot achiziționa utilaje agricole 
în leasing, cu garanții de la stat ! 

Peste 50.000 de hectare de la stat, 
concesionate tinerilor fermieri 

Lucrări 
pentru prevenirea 

și corectarea 
avariilor

Centrul 
educațional din 

municipiul Turnu 
Măgurele

Accident în Pădurea Vedea 
din Alexandria! Un copil a băgat în spital 

o mamă și un bebeluș
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(urmare  din  pagina  1)
Din primele cercetări polițiștii au stabilit că, 

în timp ce un minor în vârstă de 15 ani din mun. 
Alexandria conducea autoturismul aparținând 
tatălui său, pe care l-a sustras fără știrea 
acestuia, pe aleea de acces către pădurea 
Vedea, din cauza unei explozii a pneului stâga 
față, ar fi pierdut controlul asupra direcției de 
deplasare, a pătruns pe contrasens și a 
accidentat doi pietoni, o femeie în vârstă de 32 
de ani și copilul acesteia, în vârstă de doi ani, 
ambii din Alexandria, care se deplasau în 
imediata apropiere a autovehiculelor parcate 

în locuri special amenajate. 
După producerea evenimentului tânărul a 

părăsit locul evenimentului fără încuviințarea 
poliției, fiind identificat ulterior. Acesta nu 
poseda permis de conducere pentru nicio 
categorie de vehicule și nu se afla sub 
influența băuturilor alcoolice.

Femeia și copilul au fost transportați la 
spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Cercetările continuă în vederea stabilirii cu 
exactitate a tuturor împrejurărilor producerii 
evenimentului.

CLAUDIU DUMITRACHE

To a t e  s t r u c t u r i l e  
teritoriale ale Ministerului 
Afacerilor Interne au 
a c ț i o n a t  î n  s i s t e m  
integrat, sub autoritatea 
p r e f e c t u l u i ,  p e n t r u  
prevenirea și combaterea 
răspândirii virusului Sars 
– Cov 2.

Polițiști din cadrul I.P.J. 
Teleorman, jandarmi, 
p o l i ț i ș t i  l o c a l i ,  
r e p r e z e n t a n ț i  a i  
Inspectoratului pentru 
Si tuaț i i  de Urgență,  
Inspectoratului Teritorial 
de Muncă,  Direcț ie i  
Sani tare Veter inare,  
Direcției de Sănătate 
Publică și cei de la 
P r o t e c ț i a  
Consumatorului, I.S.C.T.R și A.R.R. au verificat respectarea 
normelor impuse pentru protejarea populației.

Astfel, au fost vizate locurile aglomerate, centrele 
comerciale, piețele, târgurile, parcurile, terasele, piscinele și 
alte zone zonele de agrement, precum și transportul public de 
persoane.

 În urma activităților desfășurate în ultimele 24 de ore, la 
nivelul județului Teleorman au fost efectuate cinci acțiuni 
punctuale, fiind verificate peste 50 de astfel de obiective. Ca 
urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 11 sancțiuni 
contravenționale în valoare de peste 1200 de lei, dintre care 
cinci pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală 
(potrivit Legii nr. 55/2020), iar restul pentru fapte privind ordinea 
publică. De asemenea, au fost verificate în trafic 16 mijloace de 
transport public de persoane.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru 
sănătatea și siguranța cetățenilor, cărora le recomandăm să 
respecte normele de protecție individuală și dispozițiile 
autorităților.

C.D.

Accident în Pădurea Vedea 
din Alexandria! Un copil a băgat în spital 

o mamă și un bebeluș

Polițiștii din cadrul Biroului 
Rutier Alexandria au întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșiri i infracțiunii de 
conducerea unui vehicul sub 
influența alcoolului în cazul 
unui bărbat din localitate, 
depistat în timp ce conducea 
un autoturism pe DJ 504, deși 
ar f i  consumat băuturi  
alcoolice.

La data de 12 iulie a.c., în 
jurul orei 09:00, polițiștii au 
depistat un bărbat în vârstă de 
46 de ani din municipiul 
A lexandr ia  în  t imp ce 
conducea un autoturism pe 
DJ 504, pe raza comunei 
Orbeasca, emanând halenă 
alcoolică.

Conducătorul auto a fost 
testat cu aparatul alcooltest, 
rezultatul indicând o valoare 
de 0,85 mg/l alcool pur în 
aerul expirat, motiv pentru 
care 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 
Alexandria.

P o l i ț i ș t i i  d i n  ca d ru l  
B ic rou lu i  Rut ie r  Turnu 

Măgurele au întocmit dosar 
penal sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă în cazul 
unui accident rutier produs la 
data de 12 iulie a.c., pe DJ 
546, pe raza localității Dudu.

La data de 12 iulie a.c., în 
jurul orei 12:30, polițiștii au 
fost sesizați cu privire la 
producerea unui accident 
rutier pe DJ 546, pe raza 
comunei Plopii – Slăvitești.

Din primele cercetări s-a 
stabilit că, în timp ce un bărbat 
în vârstă de 20 de ani din satul 
D u d u  c o n d u c e a  u n  
autoturism pe raza localității 
de domiciliu, nu ar fi adaptat 
viteza la condițiile de drum 
(curbă la stânga), intrând în 
coliziune cu gardul unei curți. 
În urma impactului, din gard s-
au desprins mai multe bucăți 
care au lovit ,  în zona 
membrelor inferioare, o 
femeie în vârstă de 62 de ani 
ce se afla în curtea respectivei 
locuințe. Femeia a fost 
condusă la spital în vederea 
acordării de îngrijiri medicale.

Șoferul nu se afla sub 
influența băuturilor alcoolice 
la momentul produceri i  
accidentului.

ORDIN DE PROTECȚIE 
EMIS DE POLIȚIȘTI

Polițiștii din cadrul Secției 
nr. 5 Poliție Rurală Dobrotești 
au întocmit dosar penal sub 
aspectul săvârșirii infracțiunii 
de violență în familie și au 
emis ordin de protecție 
provizoriu în cazul unui bărbat 
în vârstă de 39 de ani din 
comuna Siliștea – Gumești, 
c a r e  ș i - a r  f i  a g r e s a t  
concubina.

La data de 12.07.2020, 
polițiștii au fost sesizați cu 
privire la faptul că o femeie în 
vârstă de 32 de ani din 
comuna Siliștea – Gumești ar 
fi fost agresată de către 
concubin, un bărbat în vârstă 
de 39 de ani.

Din primele cercetări a 
reieșit faptul că, pe fondul 
unor discuții contradictorii, 
bărbatul ar fi lovit-o pe 
concubina sa cu pumnii în 
zona antebrațelor.

Victimei i-au fost aduse la 
cunoștință prevederile Legii 
217/2003 pentru prevenirea și 
combaterea violenței în 
familie și a fost completat 
formularul de evaluare a 
riscului, rezultatul obținut 
indicând faptul că există risc 
iminent, motiv pentru care 
polițiștii au emis ordin de 
protecție provizoriu.

În cauză a fost întocmit 
dosar penal sub aspectul 
săvârșiri i infracțiunii de 
violență în familie. Cercetările 
continuă. 

Pompierii militari au continuat controalele 
pentru verificarea respectării măsurilor 
impuse în vederea limitării răspândirii noului 
virus COVID 19, în 
zona târgurilor din 
G ă l ă t e n i  ș i  
Smârdioasa.

P e  l â n g ă  
aspectele ce țin de 
p r e v e n i r e a  
îmbolnăvirii, prin 
f o l o s i r e a  
o b l i g a t o r i e  a  
m ă ș t i l o r ,  
distanțarea fizică și 
regulile de igienă 
sanitară, inspectorii ISU Teleorman au 
diseminat și materialele de informare 
preventivă privind incendiile de locuințe și cele 
de vegetație uscată.

Suntem convinși că cetățenii au înțeles 
mesaju l  lansat  de autor i tă ț i  ș i  cu 
responsabilitate vor pune în aplicare toate 

măsur i le  as t fe l  
încât cu toții să fim 
protejați de noul 
coronavirus.

C o n t r o a l e l e  
autori tăț i lor vor 
con t i nua  ș i  î n  
p e r i o a d a  
următoare, fiind 
v i z a t e  z o n e l e  
a g l o m e r a t e ,  
terasele, centrele 
comerciale, piețele 

agroalimentare, târgurile, supermarket-urile, 
zonele de agrement, piscinele și mijloacele de 
transport persoane.

C.D.

Flash
Poliţia în acţiune

Târgurile din Gălăteni și Smârdioasa controlate 
împotriva COVID 19

Un cioban și-a gãsit sfârșitul pe mijlocul strãzii. Acesta era cu 
oile la ”pãscut” pe DN 65A în momentul în care a fost accidentat 
mortal de un șofer care a încercat sã evite contactul cu 
animalele.

Polițiștii au fost sesizați prin apel la numãrul de urgențã 112 
cu privire la faptul cã pe DN 65A s-a produs un accident rutier.

Din primele cercetãri s-a stabilit cã, în timp ce o femeie în 
vârstã de 42 de ani din municipiul București conducea un 
autoturism pe DN 65A, ar fi observat târziu o turmã de oi, urmatã 
de un bãrbat, pãtrunsã pe carosabil dinspre terenurile agricole 
din zona adiacentã drumului, intrând în coliziune cu aceasta. 

În urma impactului a rezultat decesul îngrijitorului animalelor, 
un bãrbat în vârstã de 26 de ani, domiciliat în comuna Putineiu.

Conducãtoarea auto nu se afla sub influența bãuturilor 
alcoolice la momentul producerii evenimentului rutier.

În cauzã a fost întocmit dosar penal sub aspectul sãvârșirii 
infracțiunii de ucidere din culpã. Cercetãrile continuã.

Claudiu Dumitrache

Acțiuni pentru prevenirea 
coronavirus

Un cioban a fost spulberat 
de un aututoturism! Omul 

a murit pe loc
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Comisia juridică a Senatului urma să reia 
luni dimineață dezbaterile asupra proiectului de 
lege privind carantinarea şi izolarea, însă, 
potrivit Antena 3, ședința a fost amânată.

Sâmbătă, forul a decis, la solicitarea 
reprezentanţilor PSD, amânarea până luni a 
dezbaterilor asupra acestui proiect de lege. 
Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat în 
Comisia juridică amânarea până luni a 
dezbaterilor, pentru a studia practicile Uniunii 
Europene în domeniu, menţionând că actul 
normativ venit de la Guvern nu este coerent şi 
„cetăţenii au dreptul la o lege care să-i 
protejeze”.

Ședința de luni dimineață a fost amânată, 
potrivit Antena 3, însă discuțiile ar urma să fie 
reluate tot astăzi, dar peste câteva ore. Au fost 
solicitate puncte de vedere de la CSM şi de la 

Ministerul Justiției. 
Amintim că, joi seara, Camera Deputaţilor a 

adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, 
acceptând mai multe amendamente convenite 
şi în urma unei discuţii cu secretarul de stat în 
MAI Raed Arafat. 

Omenirea nu are noroc nici în acest mileniu, în cel trecut 
am avut două războaie mondiale, iar în acesta coronavirusul. 
Ce va urma nu se știe, dar ce poate fi mai rău? 

Înapoi la starea de urgență? Nelu Tătaru a spus-o clar: Nu 
mai e nici un dubiu. Românii abia așteptau data de 1 iulie 
pentru noi măsuri de relaxare, numai că acest lucru nu le-a 
făcut bine, fiindcă în urma creșterilor de îmbolnăviri cu 
coronavirus, membri Guvernului se gândesc la întoarcerea 
la starea de urgență. Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru a dat 
detalii despre măsurile de urgență pe care este pregătit să le 
ia Guvernul în cazul în care se ajunge la o creștere exagerată 
a cazurilor de covid în anumite zone. ”Acolo unde vom vedea 
că se trece la o creștere comunitară accentuată, unde vedem 
că apar noi focare, unde anchetele epidemiologice ne 
sesizează creșterea exagerată, pot veni și restricții de 
izolare, de carantinare”, a spus Nelu Tătaru. 

Spre deosebire de ministrul Sănătății Nelu Tătaru, care ar 
fi de accord cu starea de urgență în cazuri maxime, senatorul 
Eugen Pârvulescu, președintele Organizației Județene 
Teleorman a Partidului Național Liberal, sugerează că 
deocamdată este nevoie să fie păstrată starea de alertă. 

Starea de urgență guvernamentală este o declarație 
guvernamentală care poate modifica funcționarea normală a 
anumitor instituții legislative, executive sau judecătorești 
Asemenea declarații au loc de obicei în timpul pandemiilor, 
dezastrelor naturale, după o declarație de război, sau în 
perioada de revolte polulare. Astfel de declarații îi 
avertizează pe cetățeni să își schimbe comportamentul 
normal și ordonează agențiilor Guvernului să pună în 
aplicare de urgență. Justițium este echivalentul său în 
dreptul roman.

IOAN DUMITRESCU

Mihai Fifor (PSD) a transmis un mesaj ferm, în contextul în 
care, luni, Comisia juridică a Senatului urmează să reia 
dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantinarea şi 
izolarea.

„Nu voi vota niciodată o lege anti-democratică, o lege 
prost facuta, care prin conținutul său contravine intereselor și 
drepturilor poporului român. Pentru că asta prezintă 
Parlamentului Ludovic Orban, prin Legea carantinei și 
izolării, un proiect legislativ lipsit de transparență și mai ales 
neconstituțional”, și-a început astfel Mihai Fifor mesajul 
publicat luni dimineață pe Facebook. 

„Din start, specialiștii s-au pronunțat calificând proiectul 
trimis Parlamentului de guvernanţii PNL drept unul care 
ignoră deciziile CCR și continuă să promoveze prevederi 
anticonstituționale confuze, care încalcă drepturi și libertăți 
pe termen nedefinit.

Așadar, legea este pe fond neconstituțională și îi lipsește 
avizul Consiliului Economic și Social (CES). La aceasta se 
adaugă faptul că ceea ce dorește PNL nu este în acord cu 
legislația europeană în vigoare și perpetuează practica 
abuzivă de a interna/izola/ introduce în carantină pe oricine 
sau orice – inclusiv persoane sănătoase, doar pe baza unei 
suspiciuni.

Mai mult decât atât, Codul Penal prevede deja sancțiuni 
grave pentru zădărnicirea combaterii bolilor și conexe, dacă 
asta intenționau liberalii.

Indiferent de interpretare sau de modificările de formă 
aduse, Legea carantinei și izolării rămâne un act legislativ 
abuziv, lipsit de claritate și care nu respectă drepturile și 
libertățile democratice constituționale al românilor”, a conchis 
Mihai Fifor.

CONTROVERSE cu Legea 
carantinei și izolării. Mihai Fifor: 

Nu voi vota niciodată

Înapoi la starea de urgentă?

Premierul Ludovic Orban a 
reacționat după ce Dan Barna 
l-a atacat pe rețelele de 

socializare. Liderul USR a fost 
prezent la protestul anti-
restricții.

Dan Barna a spus astăzi că 
Guvernul Orban a scăpat 
această situație de sub control 
și a postat un mesaj pe rețelele 
de socializare. 

"M-aș fi așteptat să-mi 
spună lucru l  acesta la  
întâlnirea pe care am avut-o. 
Că domnul Barna s-a dus în 
piață după ce a avut o înâlnire 
cu mine și a avut o postare 
după ce a fost în jurul Pieței 
Victoriei. Dar el a plecat de la 
mine pentru că am avut o 
întânire cu domnul Barna și cu 
domnul Cioloș ca să discutăm 
de eventuale înțelegeri pentru 
locale. Chiar am rămas 
surprins să vă mesajul 
respectiv", a declarat Ludovic 
Orban, în direct la B1 TV.

Premierul Ludovic Orban a vorbit despre 
revenirea la starea de urgență, în contextul 
pandemiei de COVID-19. 

"Eu spun că nu dorim să ajungem aici. 
Obiectivul nostru este să nu mai luăm nicio 
măsură de restricție și să și putem continua 
măsurile de relaxare, care nu au rămas foarte 
multe.

Să știți că alte țări nu au avut strategia de 
ridicare a restricțiilor, de relaxare așa cum am 
gândit-o noi, etapizată, din 15 în 15 zile, luate în 
ordinea activităților care, pe baza evaluărilor de 
risc epidemiologic, prezentau cel mai mic risc 

epidemiologic. Noi am avut o gândire foarte 
bine pusă la punct. În alte țări nu s-a procedat în 
felul acesta", a declarat Ludovic Orban.

Analistul economic Adrian 
Câciu este de părere că 
introducerea unei noi stări de 
urgență ar fi egală cu o 
sinucidere politică.

"România nu își mai 
permite o nouă stare de 
urgență. Cine vrea, cine ar 
face lucrul ăsta, înseamnă că 
s-a sinucis politic pentru 
următorii zece ani. România 
nu își permite niciun fel de 
stare. Și cu starea de alertă 
deja România este într-o 
zonă în care economia s-a 
dus foarte puternic în jos. 

Pentru că, aici este problema 
pe care nu o înțeleg... Spre 
exemplu Florin Cîțu cred că 
nu înțelege că dacă am închis 
economia de consum am 
închis România. Noi nu 
s u n t e m  e c o n o m i e  d e  
producție cum sunt nemții, 
italienii. La ei fabricile merg în 
continuare chiar dacă au 
închis una, alta.

La noi serviciile sunt pe 
p r i m u l  l o c ,  c o n s u m u l  
populației, mall-urile. Când ai 
făcut restricți i sau faci 
restricții pe această zonă, pe 

orizontală tu faci un blocaj 
total. Rămânem cu acea mică 
producție industrială care de 
fapt un loan industrial pe care 
îl practicăm dar nu ajută 
foarte mult în economie. Deci 
nu la orice stare. Cred că și 
președintele, se vede foarte 
clar în mesajele lui că nu va 
mai lua niciodată această 
măsură pe acest subiect. 
Dacă vine altceva... Doamne 
ferește, dar pe COVID nu",  
este de părere analistul 
economic Adrian Câciu.

RĂSTURNARE de SITUAȚIE cu VOTUL 
privind carantina şi izolarea

Barna a fost la PROTEST. Orban l-a dat de GOL. 
"Am rămas SURPRINS. A fost la mine înainte"

Revenim la starea de URGENȚĂ? 
Orban, ANUNȚ de ultimă oră

NOUĂ stare de urgenţă în România? Câciu:
 Este egală cu o SINUCIDERE politică
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Pr inc ipa le le  avanta je  

o f e r i t e  p r i n  p r o g r a m  
b e n e f i c i a r i l o r  e l i g i b i l i ,  
respectiv IMM-urilor, inclusiv 
celor din agricultură, constau 
în în acordarea garanțiilor de 
stat în completarea garanțiilor 
constituite asupra bunurilor 
care fac obiectul contractului 
de  leas ing ,  e l im ina rea  
condiției de plată a avansului 
până la data de 31.12.2020, 
plafonarea costuri lor de 
f inanțare /  e lemente lor  
componente ale structurii de 
cost la un nivel propus al 
dobânzii, respectiv ROBOR 
3m + marja de 2%, precum și 

acordarea unei perioade de 
grație de 12 luni la plata 
creditului în cadrul duratei 
maxime a perioadei de leasing 
de 6 ani.

Plafonul alocat schemei de 
ajutor este de 1,5 miliarde lei 
de la bugetul de stat, iar 
perioada de valabilitate a 
schemei este de un an.

Sectoarele / domeniile de 
activitate eligibile în cadrul 
Programului sunt următoarele: 
agricultura, silvicultura și 
pescuitul; industria extractivă; 
indust r ia  pre lucrătoare,  
construcțiile; activitățile de 
poștă și curier; hoteluri și 
restaurante; activitățile de 

editare; activități de servicii în 
tehnologia informației și 
a c t i v i t ă ț i l e  d e  s e r v i c i i  
informatice; activități de 
c e r c e t a r e -  d e z v o l t a r e ;  
sănătate și asistență socială.

Costurile suportate de 
beneficiari aferente garanțiilor 
acordate în cadrul programului 
constau în : plata comisionului 
de risc cuvenit Ministerului 
Finanțelor Publ ice și  a 
comisionului de administrare / 
gestionare cuvenit FNGCIMM, 
ale căror niveluri sunt stabilite 
anual prin ordin al ministrului 
Finanțelor Publice.

 George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Distribuție Oltenia execută în perioada 21-24 iulie 2020 
lucrări programate în rețelele electrice pentru creșterea 
gradului de siguranță și continuitate în alimentarea cu 
energie electrică a consumatorilor, precum și a îmbunătățirii 
parametrilor de calitate a energiei electrice distribuite.

Distribuție Oltenia anunță întreruperea furnizării energiei 
electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

21 iulie- în intervalul 09:00-17:00,  localitatea Bragadiru - 
zona staţiei de autobuz din vale, de la magazinul de materiale 
de construcţii până la deal; 21 iulie, în intervalul 10:00-12:00, 
localitatea Alexandria, Spitalul de boli infecțioase Alexandria, 
restaurantul Potcoava de aur, Hotelul RED, restaurant 
Rustic, strada Alexandru Ghica (între străzile Ion Creanga și 
1 Decembrie), strada Tudor Vladimirescu (între strada Cuza 
Vodă și Alexandru Ghica), strada Ion Creangă (între strada 
Cuza Voda și Alexandru Ghica) (PTA 844); 22, 23 și 24 iulie, 
intervalul 09:00-17:00, localitatea Bragadiru- zona staţiei de 
autobuz din vale, de la magazinul de materiale de construcţii 
până la deal.

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile 
meteo sunt nefavorabile.

Distribuție Oltenia subliniază faptul că reprezintă un 
pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni 
întreprinse de persoane neautorizate: intrarea în posturile de 
transformare; urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor 
electrice; înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de 
transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la case şi 
blocuri de locuinţe.

Astfel, deficiențele în alimentarea cu energie electrică din 
județul Teleorman pot fi semnalate non stop, direct 
operatorului de distribuție la următoarele numere de telefon: 
0800.500.000, număr gratuit în orice rețea; 0251.408.006, 
0251.408.007, 0251.408.008, numere de telefon cu tarif 
normal în rețeaua națională.

În plus, utilizând doar codul locului de consum (codul 
locului de consum se află pe factura de energie electrică şi 
începe cu 005) și numărul de telefon, utilizatorii rețelelor 
electrice pot sesiza întreruperile în alimentarea cu energie 
electrică, după aproximativ 20 de secunde de așteptare fără 
a mai intra in contact cu un operator.

Cornelia RĂDULESCU

Fermierii pot achiziționa utilaje agricole 
în leasing, cu garanții de la stat ! 

Peste 50.000 de hectare 
de la stat, concesionate tinerilor fermieri 

(urmare  din  pagina  1)
Contractele se vor încheia pe o perioadă de 

20 de ani, cu posibilitate de prelungire pe încă 
10 ani, iar suprafața maximă per beneficiar este 
de 50 de hectare.

Pentru a concesiona sau arenda teren de la 
stat, prin ADS, tinerii trebuie să îndeplinească 
următoarele condiții de eligibilitate:

- să fie persoane fizice, cu vârstă de până la 
40 de ani, neîmpliniți la data depunerii cererii de 
principiu pentru concesionare sau arendare;

- să se stabilească pentru prima dată într-o 
exploatație agricolă, ca șef al respectivei 
exploatații, în anul de cerere;

- să dețină diplomă de studii de profil: 
diplomă universitară de studii în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă, inginerie 
economică în agricultură și dezvoltare rurală, 
diplomă de absolvire studii–liceale, post liceale 
sau școli profesionale în domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă, inginerie economică în 
agricultură și dezvoltare rurală, emise de unități 
de învățământ acreditate;

- să aibă domiciliul situat pe raza teritorială a 
județului unde se află terenul solicitat spre 
concesionare sau arendare;

- să nu fi avut contracte încheiate cu ADS, 
reziliate din culpa sa, sau restanțe la plățile 
datorate în baza unor contracte încheiate cu 
ADS;

- să se angajeze, în scris, că va înființa o 
fermă, astfel cum este definită în Legea nr. 
37/2015 privind clasificarea fermelor și 

exploatațiilor agricole, cu modificările 
ulterioare, în termen de 1 an de la data semnării 
contractului;

- să se angajeze, în scris, că se va constitui 
într-o formă de organizare potrivit prevederilor 
Legii societăților nr. 31/1991 a societăților, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 182/2016, în termen 
de 1 an de la data semnării contractului.

Cererile  se vor depune la sediul Agenției 
Domeniilor Statului, din București, Str. Știrbei 
Vodă nr. 43, Sector 1, în format letric sau 
e l e c t r o n i c  l a  a d r e s a  d e  e m a i l  
agenția@domeniilestatului.ro

După încheierea termenului de depunere, 
dosarele vor fi analizate de o comisie formată 
din 5 membri, numită prin decizia directorului 
general al ADS, rezultatele fiind consemnate 
într-un proces verbal. ADS emite răspunsul 
privind îndeplinirea sau neîndeplinirea de 
principiu a condițiilor de eligibilitate, în maxim 
30 de zile de la data încheierii termenului de 
depunere a cererilor.

Contractul de concesiune se încheie pentru 
o perioadă de 20 ani, cu posibilitatea prelungirii 
pentru o perioadă de maximum 10 ani, dacă se 
notifică ADS în acest sens, în scris, cu cel puțin 
60 de zile înainte de data expirării contractului. 
Pe durata primilor cinci ani contractuali, pentru 
terenurile concesionate tinerii fermieri vor 
achita la ADS  50% din cuantumul redevenței 
aferentă unui an.

George ZAVERA

Ministrul Florin Cîțu a vorbit 
despre creșterea pensiilor.

M i n i s t r u l  F i n a n ț e l o r  
Publice, Florin Cîțu, a spus, 
sâmbătă, la TVR, întrebat 
dacă rămâne stabilit că 
pensiile vor crește cu 10 la 
sută anul acesta, că „este o 
propunere pe care o facem 
noi”.

„Este o propunere pe care o 
facem noi în contextul acesta, 
cu criză la nivel global, cu 
deficit de 24% în SUA, 
economii care se prăbușesc 
cu 11 procente în toate 
Europa, șomaj în creștere. În 
tot acest context noi venim și 
facem un efort uriaș pentru a 

crește, totuși, pensiile în acest 
an cu cât se poate. Riscurile 
sunt foarte mari, e foarte ușor 
să cădem, să pierdem tot ce 
am construit”, a spus Cîțu.

Ministrul a mai spus că, în 
cazul în care se va merge pe 

panta populismului, „vom 
pierde totul foarte rapid și nu 
numai că nu vom avea bani de 
pensii și salarii anul viitor. Va fi 
mult mai greu decât în 2008, 
2009, 2010”.

„Anul acesta am avut trei emisiuni de succes. Am avut prima 
în iarnă, înainte de criză, în ianuarie, şi atunci ne-am 
împrumutat la costuri minime istorice pentru România. Iarăşi 
un interes fantastic. A venit cea din plină criză şi cea de acum 
câteva zile, iarăşi un interes pentru România foarte mare. 
Dobânzile la care ne-am împrumutat sunt publice. Vă mai dau 
câteva informaţii despre împrumut. În primul rând, cred că, cu 
această emisiune de obligaţiuni, cam încheiem anul acesta 
programul internaţional. În funcţie de criză, de ce se întâmplă, 
mai evaluăm, dar în acest moment obiectivul nostru a fost atins. 
În al doilea, rând avem dovada clară că au încredere în noi 
investitorii străini, pentru că în iunie costurile cu dobânda au 
fost mai mici decât în iunie anul trecut. Deci, în plină criză, ne 
împrumutăm mult mai mult decât anul trecut, pentru că avem şi 
alte costuri anul acesta, şi totuşi am reuşit să economisim la 
dobândă", a spus Florin Cîţu. 

Ultimul împrumut, 3,3 miliarde de dolari
România s-a împrumutat marţi de pe pieţele internaţionale 

cu 3,3 miliarde de dolari la dobânzi mai bune decât într-o 
perioadă de boom economic la nivel global, a anunţat, miercuri, 
ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, într-o conferinţă de 
specialitate.

"Nu aş vrea să încheiem fără a vorbi de succesul pe care l-a 
avut iarăşi România ieri pe pieţele internaţionale, de unde a 
împrumutat la 10 şi la 30 de ani 3,3 miliarde de dolari. Am mers 
pe această piaţă din mai multe raţiuni. Nu am mai ieşit pe piaţa 
de dolari din 2018 şi vă spun că am ieşit mult, mult ieftin decât 
într-o perioadă de boom economic la nivel global. Deci, am 
reuşit iarăşi să avem dobânzi mai bune. De ce am spus acest 
lucru? Pentru că revin la creşterea economică şi la ce se va 
întâmpla după acest an.

Acest succes pe piaţa internaţională - şi acum şi acum o 
lună şi ceva - arată clar că investitorii au încredere în această 
economie, au încredere în Guvern, au încredere în relaţia 
Guvern - sector privat, au încredere în cetăţenii României, au 
încredere în acest ecosistem pe care l-am creat noi astăzi aici. 
Faptul că ne împrumută sume importante pentru a finanţa un 
deficit care se construieşte pe investiţii arată clar acest lucru. 
De aceea, nu sunt doar eu optimist, sunt şi investitorii pentru că 
acolo sunt bani privaţi", a susţinut Cîţu, la videoconferinţa Profit 
Financial Forum "Finanţăm repornirea economiei".

Lucrări pentru prevenirea și
 corectarea avariilor

Declarația momentului despre creșterea 
PENSIILOR

Cîţu anunţă că nu se mai
 împrumută de pe pieţele externe
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Alexandria, Teleorman, Str. Abatorului, Nr.1 bis   Tel./ Fax: 0247/312.854; 314.575
E-mail: maraflorica@yahoo.com

S.C. MARA PROD COM S.R.L.
FABRICA 

DE 
PREPARATE 

DIN 
CARNE

VĂ OFERĂ ZILNIC:
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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



Primăria municipiului Turnu 
Măgure le  imp lementează 
proiectul „Servicii educaționale 
ș i  spaț i i  pub l ice  urbane 
îmbunătățite în municipiul Turnu 
Măgurele”, Cod SMIS 125205, 
proiect finanțat din Programul 
Operațional Regional 2014-
2020, Axa Prioritară 13.

Centrul educațional își va 
desfășura activitatea în corpul 
C3 al fostei Școli generale nr.2 
din strada Libertății nr.137, 
clădire care va fi reabilitată în 
cadrul acestui proiect.

Vor fi reabilitate și căile de 
acces la centru, străzile Ion 
Creangă și Libertății.

Centrul educațional va 
g ă z d u i  a c t i v i t ă ț i  p e n t r u  
persoanele care nu și-au 
finalizat studiile (de scriere și 
citit, de matematică), activități 
educaționale pentru copii 
(ate l iere de pregăt i re la 
matematică, limba româna, limbi 
s t ră ine,  pregăt i re  pentru 
examenul de capacitate), 

cabinet pentru consi l iere 
psihologică.

U n a  d i n  a c t i v i t ă ț i l e  
proiectului, prevăzută în toate 
proiectele finanțate din fonduri 
nerambursabile, o reprezintă 
contractarea serviciilor de 
informare și publicitate, în 
vederea asigurării vizibilității 
proiectului cofinanțat prin POR 
2014-2020, a finațatorului și 
Programului de finanțare.

În cadrul  Act iv i tăț i i  4- 
In fo rmare  ș i  pub l i c i ta te ,  
subactivitatea 4.1- Asigurarea 
vizibilității proiectului, din cadrul 
proiectului „Servicii educaționale 
ș i  spaț i i  pub l ice  urbane 
îmbunătățite în municipiul  Turnu 
Magurele” se vor implementa 
următoarele măsuri:

5 panouri temporare, 1 panou 
temporar  pent ru  Cent ru l  
educaț ional si  4 panouri  
temporare pentru străzi le 
Libertății și Ion Creangă; 5 plăci 
p e r m a n e n t e ,  1  p l a c ă  
permanentă pentru Centrul 

e d u c a ț i o n a l  ș i  4  p l ă c i  
permanente pentru străzile 
Libertătii și Ion Creangă; 2 
comunicate de presă ce vor fi 
publicate la începutul și finalul 
proiectului; 2000 pliante în 
cadrul cărora vor fi prezentate 
informații cu privire la proiect, 
facilitățile oferite de Centrul 
educațional.

Municipiul Turnu Măgurele a 
achiziționat servicii de informare 
și publicitate necesare în 
contextul implementării activității 
4  a  pro iec tu lu i  „Serv ic i i  
educaționale și spații publice 
u r b a n e  î m b u n ă t ă ț i t e  î n  
municipiul  Turnu Magurele.

As t fe l ,  a  fos t  semnat  
contractul de servicii nr.16250 
/08.07.2020, prestator SC 
PAPER PRINT CONSULTING 
SRL, cu o valoare a achiziției de 
33.915,00 lei (28.500,00 lei la 
care se adaugă TVA 5.415,00 
lei), procedura aplicată fiind 
achiziția directă.

Cornelia RĂDULESCU

7EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Grupul de Comunicare Strategică a anunţat că, în 
ultimele 24 de ore, au murit în România 17 persoane 
infectate cu noul coronavirus.

Până luni, 1.901 persoane diagnosticate cu infecţie cu 
COVID-19 au decedat.

"În intervalul 12.07.2020 (10,00) - 13.07.2020 (10,00) 
au fost înregistrate 17 decese (12 bărbaţi şi 5 femei), ale 
unor pacienţi infectaţi cu noul coronavirus, internaţi în 
spitalele din Argeş, Brăila, Braşov, Buzău, Constanţa, 
Dâmboviţa, Galaţi, Mehedinţi, Bucureşti, Mureş, Olt, 
Prahova şi Sibiu", afirmă GCS.

Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la 
categoria de vârstă 40-49 ani, 2 decese la categoria de 
vârstă 50-59 ani, 6 decese la categoria de vârstă 60-69 
ani, 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 2 decese 
la persoane de peste 80 de ani.

Potrivit sursei citate, 16 dintre decese sunt ale unor 
pacienţi care au prezentat comorbidităţi. Pentru un deces 
nu au fost raportate comorbidităţi. 

Campania desfăşurată în iulie-august 2009 în 
binecunoscuta necropolă getică de la Zimnicea 
(„Câmpul Morţilor") a reprezentat continuarea 
săpăturilor arheologice iniţiate în 2007 şi urmate 
de alte două campanii în anul 2008.

Această zonă, cu o suprafaţa totală de 10401 
m2, este cuprinsă între străzile „Meşteşugarilor" şi 
„Agricultorilor" şi este marcată pe planşa de 
Reglementări urbanistice cu reperele cadastrale 
115-122 şi 141-148.

În această campanie, finanţarea a fost 
asigurată de Primăria oraşului Zimnicea, de MJ 
Teleorman şi de MCCPN.

Suprafaţa totală cercetată în 2009, însumând 
şi martorii dintre suprafeţele trasate, a fost de 512 
m2.

Au fost finalizate două suprafeţe deschise în 
campania 2008 (S27-28) şi au fost executate alte 
şase (S29-31, 33-35), precum şi un sondaj 
urmărind interceptarea săpăturilor executate de 
A.D. Alexandrescu în 1971-1974 în sectorul C 19.

În anul 2009 au fost dezvelite 13 morminte 
plane de incineraţie, numărul total al mormintelor 
getice descoperite în noile săpături (2007-2009) 
ajungând la 51.

Ele se adaugă celor 166 morminte descoperite 
in săpăturile din 1948-1949 şi 1967-1974, 
publicate de A.D. Alexandrescu (în revista Dacia, 
XXIV, 1980), sporind considerabil cunoştinţele 
despre această importantă necropolă.

Toate mormintele descoperite în 2009 sunt 
morminte de incineraţie: zece în urnă acoperită cu 

capac, iar trei în urnă fără capac.
Ca o noutate pentru Zimnicea este de 

menţionat M42, mormânt de incineraţie cu oasele 
depuse în urnă cu capac, protejat printr-o masivă 
aglomerare de pietre sparte, de forme şi 
dimensiuni diferite.

Adâncimea la care mormintele au fost reperate 
variază între 0,20 m şi 1 m. Gropile nu au fost 
vizibile, umplutura lor nedeosebindu-se ca textură 
şi culoare de solul nisipos în care au fost săpate.

Cele mai bogate sunt mormintele de 
incineraţie în urnă cu capac: ele cuprind 1-3 vase 
de ofrandă, piese de port şi podoabă (fibule de 
schemă tracică, brăţară din fier, mărgele din sticlă 
cu ochi şi mărgele cu mască umană), ustensile de 
toaletă (două oglinzi din bronz), precum şi câteva 
piese aparţinând aşa-numitelor „truselor de 
magie" (obiecte de lut şi Kauri, una dintre ele 
decupată).

Săpăturile arheologice din 2009 au dus şi la 
descoperirea unei gropi cu un craniu de cal, fără 
mandibula (calul 17, S31-0,65 m), care sporeşte 
documentarea mai veche a unor înmormântări 
integrale sau parţiale de cai în cuprinsul 
necropolei getice.

Săpăturile din acest an s-au concentrat în 
partea de NV a arealului cercetat în campanile 
precedente, mai precis în parcelele 120-122 si 
146-148, unde există un veritabil „cuib" de 
morminte getice din sec. IV-II î.Hr.

Limitele acestei aglomerări de morminte nu au 
fost încă atinse, dar important este faptul că în 
capătul de N al S24/2008 a fost intersectat şanţul 
S1 din sectorul C 19, săpat în 1971 de către 
Alexandrina D. Alexandrescu, şi anume la mică 
distanţă de extremitatea estică a acelui şanţ. A 
devenit astfel posibilă localizarea săpăturilor 
actuale, mai ales a „cuibului” de peste 50 
morminte descoperite până în prezent, pe planul 
general al necropolei getice, şi anume la S de 
C19, la V de C7 şi la N de C6.

Documentaţia de şantier se păstrează la IAB. 
Materialul osteologic se află în studiu la IAB. 
Ceramica şi inventarul mărunt sunt în curs de 
restaurare la IAB, urmând a îmbogăţi colecţia 
arheologică a Muzeului Județean Teleorman şi, 
de dorit, a unui punct muzeistic în oraşul 
Zimnicea.

Sursa și sursa foto: Cronica cercetărilor 
arheologice din România

Cornelia RĂDULESCU

Centrul educațional din municipiul 
Turnu Măgurele

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, Adela Cojan, a declarat că se pregăteşte un 
act normativ care să prevadă ca vaccinul antigripal să 
poată fi administrat şi în farmacii.

"Suntem în demersuri foarte avansate în momentul 
de faţă pentru a implementa un proiect inclusiv pentru 
posibilitatea vaccinării pacienţilor, în special vaccinul 
antigripal, în farmacii. Ieri la nivelul Guvernului a avut loc 
o discuţie în care în fază avansată se află un demers 
legislativ prin care dorim ca acest vaccin antigripal care 
trebuie început din toamnă să poată fi implementat şi la 
nivelul farmaciilor. (...) Proiectul de act normativ pe care 
îl pregătim noi se referă numai la vaccinul antigripal, 
care se va sincroniza cu eventualul vaccin care va fi 
implementat ca anti-COVID dacă acesta va apărea anul 
acesta, dacă nu ca şi măsură de prevenţie vaccinul 
antigripal să se poată efectua în farmacii, dar 
deocamdată, pentru că nu există încă o rectificare 
bugetară, să poată fi făcut la cerere şi contra cost. 
Bineînţeles, cu respectarea criteriilor de calitate a 
efectuării acestui act terapeutic într-o incintă de 
farmacie, bineînţeles cu autorizarea corespunzătoare a 
spaţiilor respective şi cu pregătirea şi formarea 
personalului farmaceutic în sensul efectuării acestui 
vaccin antigripal în sediul farmaciei", a afirmat Cojan.

Aceasta a spus că doreşte să promoveze un act 
normativ prin care să fie permanentizată telemedicina.

"Totodată, vreau să vă spun că noi, ca şi organism 
finanţator, suntem foarte atenţi la ceea ce se întâmplă cu 
epidemia de coronavirus în ţara noastră, cu pandemia în 
general în lume, tocmai de aceea măsurile pe care le-am 
luat în perioade de urgenţă le-am prelungit şi în perioada 
de alertă cu foarte mici modificări. (....) Dorim să 
promovăm un act normativ în cel mai scurt timp tot în 
ideea menţinerii unei protecţii a pacientului cât şi a 
personalului medical, dorim să permanentizăm această 
telemedicină pe care am introdus-o aproape fortuit 
odată cu starea de urgenţă datorată pandemiei cu 
coronavirus. (...) În continuare menţinem posibilitatea 
efectuării consultaţiei la distanţă în ambulatoriile de 
specialitate", a spus Adela Cojan, la dezbaterea online 
"Pregătirea pentru valul doi începe acum!" organizată de 
DC Media Group.

Repere teleormănene:

Necropola getică de la Zimnicea, numită 
„Câmpul Morţilor”

17 persoane au murit de 
Covid în ultimele 24 de ore

Vaccinul antigripal 
va putea fi administrat 

şi în farmacii
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Weekhend. Soare, manele și lume peste tot. Se dă foc la 
grătare, fumul și mirosul micilor inundă cartierul. Nori negrii se 
ridică ca niște fantome dinspre răsărit.  

”Iar ne trimit Ruși ploaia acidă, cu toți dracii în ea. De când 
cu scutul americanilor ne trimite ba grindina, ba seceta”.

”Nu e vecine, ăsta e nisip din Sahara, nu vezi că e roșu pe 
mașini?”

”N-are cum, asta e numai mâna rusului și mumai Guvernul 
strică că a primit americanii. În caz de ceva rusul sare că e 
vecin. Până ajung americanii de peste ocean... Am pus 
răsaduri la țară sa ales prafu. Știe Johanis treaba asta? Și 
covidul ăsta tot ei l-au făcut...”

„Cine vecine, Rușii?”
„Nuuu, ei cu toții, Rușii, Chinezii, Americanii, să împuțineze 

lumea. Ăsta știi ce e? Al treilea război mondial. Doar clădirile or 
să rămână în picioare... Atât”...

”Lasă politica vecineee, ia micii și fugi că a început ploaia, 
nu vezi?”

Mihail TĂNASE

Două blonde la facultate:

- Fată, tu în ce an ești?

- În 2019. Dar tu?

***

Soția către soț:

- Dragul meu, hai să cumpărăm o mașină. Eu voi învăța să 

conduc, vom vedea lumea.

- Care? Asta sau cealaltă?

***

El: Altul ca mine nu mai găsești.

Ea: Altul ca tine nu mai caut.

Pastila de râs

Americanii care petrec mai 
mult de patru ore pe zi 

uitându-se la televizor se 
confruntă cu un risc de 
dezvoltare a unei boli de inimă 

sau al unei morţi premature 
mai mare cu 50% decât pentru 

cei care se uită la televizor mai 
puţin de două ore pe zi.

Autorii studiului spun că 

mesele bogate şi gustările 
nesănătoase vin la pachet cu 
statul pe canapea în timpul 
vizionării.

Pentru a avert iza în 
legătură cu pericolul „relaxării 
pe Netflix”, cercetătorii îi 
sfătuiesc pe oameni să îşi 
schimbe meniul gustărilor 
consumate în timpul vizionării 
ş i  să ia câteva pauze 
ocazionale în care să se 
plimbe, nu să se uite continuu 
la serialele preferate.

Noul studiu arată că 
s ă n ă t a t e a  n o a s t r ă  s e  
înrăutăţeşte în mod direct 
proporţional cu creşterea 
orelor în care ne relaxăm la TV 
sau în faţa altor ecrane.

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

România reală

Biologul olandez Roxina Soler si colegii sai de la 
Organizatia Olandeza de Cercetare Stiintifica au descoperit ca 
insectele din subteran si cele de la suprafata pot comunica intre 
ele, folosind plantele ca pe niste sisteme de emisie-receptie

Insectele care traiesc sub pamant emit semnale chimice de 
avertizare prin frunzele plantelor, indicand insectelor de pe sol 
ce vegetale sunt “ocupate”. Insectele mancatoare de frunze de 
la suprafata prefera sa consume plantele care nu au fost deja 
“abordate” de insectele din subteran, mancatoare de radacini. 
Mesajele transmise in acest fel le permit insectelor din medii 
diferite sa se evite reciproc, deoarece, in mod constient, ele nu 
concureaza pentru aceeasi rezerva de hrana. S-a descoperit 
de-a lungul anilor ca diversele tipuri de insecte supraterane se 
dezvolta mai greu daca se hranesc cu plante care sunt in 
acelasi timp digerate de rezidenti subterani si viceversa. Se 
pare ca un mecanism format prin selectie naturala le permite 
insectelor de suprafata si de subsol sa se detecteze unele pe 
altele, pentru a evita o competitie ce nu ar aduce beneficii 
niciuneia. Prin intermediul “liniilor telefonice verzi”, insectele 
din subteran pot comunica, de asemenea, cu o terta parte, 
dusmanul natural al omizilor. Viespile parazite isi depun ouale 
in interiorul insectelor de la suprafata. Viespile profita de 
asemenea de pe urma semnalelor volatile emise de frunze, 
deoarece acestea le indica unde pot gasi o gazda buna pentru 
a-si depune larvele. Comunicarea dintre insectele din subteran 
si cele de la suprafata a fost studiata numai in cateva sisteme 
biologice si nu este inca pe deplin cunoscuta raspandirea 
acestui fenomen in lumea vie.

Căldura, ploaia,
 covidul și micii la grătar

Insectele comunică 
prin intermediul plantelor Descoperirea că şi gorilele, la fel ca 

oamenii, sunt organizate în structuri sociale 
complexe pune la îndoială teoria conform 
căreia organizarea societăţilor umane 
reprezintă o „adaptare” evolutivă a oamenilor.

Un studiu recent a descoperit că gorlele 
trăiesc în structuri sociale complexe care par 
să reflecte structurile sociale tradiţionale ale 
comunităţilor umane. O astfel de descoperire 
pune la îndoială teoriile „creierului social” al 
oamenilor şi plasează originile sistemelor 
sociale mult mai departe, la strămoşii comuni ai 
oamenilor şi gorilelor, notează Phys.com.

„Studierea vieţii sociale a gorilelor nu este o 
sarcină uşoară”, explică dr. Robin Morrison. 
„Gorilele îşi petrec mare parte din timp în 
mijlocul unor păduri dense şi pot dura ani până 
când ele se pot obişnui cu prezenţa umană”, a 
adăugat aceasta.

Informaţiile folosite în acest studiu au fost 
adunate în timpul unui proiect de la începutul 
anilor 2000, dar, în mare parte ele provin din 
observaţiile pe care oamenii de ştiinţă de la 
Conservation Society le-au realizat asupra 
gorilele rezervaţiei Mbeli Bai în ultimii 20 de ani.

Cercetătorii au aflat că viaţa socială a 
gorilelor este organizată în jurul familiilor, 
formate dintr-un mascul dominant, câteva 
femele şi progeniturile, de asemenea, există şi 
masculi solitari, „burlaci”.

Folosind datele din observarea directă şi 
analiza reţelelor sociale, cercetătorii au 
identificat reţele sociale care se aseamănă cu 
cele umane, fiind formate pe legăturile de 
sânge, o formă de familie extinsă.

Pe lângă familiile extinse, în cazul gorilelor 
s-au observat grupuri extinse de indivizi, în 
medie de 39 de membrii, care se aseamănă, 
după cum explică dr. Morrison, cu triburile 

umane primordiale.
În unele cazuri, tinerii masculi, care 

părăsesc familiile din care provin şi formează, 
temporar, „găşti”, împreună cu alţi tineri 
masculi. Oamenii de ştiinţă teoretizează că, la 
rândul ei, această perioadă ajută la 
consolidarea legăturilor sociale dintre gorile pe 
termen lung.

„Gorilele petrec mare parte din primii ani de 
viaţă în cadrul familiilor pentru a învăţa cum să 
caute hrană. Existenţa unor legături şi reţele 
sociale pe termen lung favorizează cooperarea 
şi ajută menţinerea în memoria colectivă a 
surselor de hrană greu de găsit”.

Teoriile despre evoluţia umană sugerează 
că formarea societăţilor complexe are la bază 
un „creier social” mare şi unul dezvoltat, unic 
speciilor hominide. Dr. Morrison şi colegii 
acesteia au concluzionat că descoperirile 
asupra organizării sociale a gorilelor arată că 
organizarea socială este mai veche.

Câteva ore de uitat la televizor, 
mai dăunătoare decât o zi de muncă

Gorilele trăiesc în societăţi complexe, 
care se asemănă cu cele umane



1789 - A avut loc 
Căderea Bastiliei, 
î n c e p u t u l  
R e v o l u ţ i e i  
franceze, care a 
condus la căderea 
m o n a r h i e i  ş i  
instaurarea primei 
R e p u b l i c i  
F r a n c e z e .  S e  
sărbătoreşte Ziua 
naţională a Franţei
1862 - S-a născut, la Viena, Gustav Klimt, pictor 

austriac (6 feb. 1918)
1913 - S-a născut Gerald Ford, preşedinte al SUA între 

1974-1977 (m. 26 dec. 2006)
1916 - Tristan Tzara şi Marcel Iancu au pus bazele 

curentului dadaist
1918 - S-a născut, la Uppsala, regizorul suedez de film 

Ingmar Bergman (m. 30 iulie 2007)
1932 - A murit sculptorul român Dimitrie Paciurea (n. 2 

nov. 1873)
1967 - A încetat din viaţă poetul, pamfletarul şi ziaristul 

Tudor Arghezi ("Cuvinte potrivite", "Icoane de lemn", 
"Cimitirul Buna-Vestire", "Bilete de papagal") (n. 21 mai 
1880)
2010 - A încetat din viaţă cântăreaţa, compozitoarea şi 

instrumentista Mădălina Manole, "fata cu părul de foc". 
Albume: "Fată dragă" pentru care a obţinut discul de aur, 
"Ei, şi ce?", "Trăiesc pentru tine", "Cântă cu mine", "Dulce 
de tot" (n.14 iulie 1967)
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07:00 Telejurnal regional 09:50 
Teleshopping 10:05 Chipurile României 
11:00 AP Yanxi, palatul suspinelor (R) 
12:00 Teleshopping 12:30 Cronici 
Mediteraneene 13:00 Ediţie specială 
13:15 Discover Romania 13:30 Kevin 
Dundon-bucătar in Irlanda 14:00 
Telejurnal 14:55 Vorbeşte corect! 15:00 
Maghiara de pe unu 15:55 Maghiara de 
pe unu 16:50 AP Secretul lui Nok-Du 
18:00 Exclusiv în România 18:50 AP 
Bibliotecarii Sezonul 4 - Episodul 3 19:45 
Sport 19:55 Meteo 20:00 Telejurnal 21:00 
România 9 22:00 15 Fantomele fiordului 
Sezonul 1 - Episodul 2 23:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 14 Iulie

S - a r  p u t e a  c a  
partenerul de viata sa 
va reproseze ca ati 
cheltuit mult. Incercati 
s a  v a  s t a p a n i t i  
nervozitatea! Va sfatuim 
sa evitati discutiile in 
contradictoriu cu o 
femeie. 

Este posibil sa fiti 
i m p l i c a t  i n t r - u n  
scandal la serviciu. Va 
recomandam sa va 
stapaniti si sa fiti 
prudent in afirmatii. 
Dupa-amiaza este 
posibil sa o suma 
importanta.

A z i  e s t e  
recomandabil sa evitati 
sa conduceti masina. 
In general, ati face bine 
sa fiti mai prudent 
decat de obicei. La 
locul de munca si in 
afaceri, ar fi bine sa nu 
riscati nimic.

Sunteti tensionat si 
irascibil din cauza 
sarcinilor de serviciu. 
Aveti mult de lucru si 
va enerveaza ca nu 
va sprijina nimeni. Nu 
faceti afirmatii pe care 
le puteti regreta mai 
tarziu! 

S-ar putea sa aveti 
o controversa cu 
seful si sa reactionati 
impulsiv. Va sfatuim 
sa fiti prudent. Ar fi 
bine sa va odihniti 
m a i  m u l t  s i  s a  
amanati activitatile 
foarte solicitante.

Aflati ca trebuie sa 
plecati intr-o calatorie 
de afaceri. Partenerul 
de viata ar putea fi 
n e m u l t u m i t .  I n  
general, nu este o zi 
propice afacerilor. 
S u n t  f a v o r i z a t e  
activitatile casnice.

O disputa cu sefii s-
ar putea sa se soldeze 
c u  a n u l a r e a  u n e i  
delegatii. Din cauza 
oboselii, este posibil sa 
r e s i m t i t i  o  s t a r e  
accentuata de tensiune. 
Evitati discuti i le in 
contradictoriu.

Va irita problemele 
care apar din cauza 
neintelegerilor cu un 
partener de afaceri. 
Comunicarea este 
esentiala! Ar fi bine sa 
ascultat i  sfaturi le 
celorlalti si sa fiti mai 
maleabil. 

E v e n i m e n t e  
neprevazute va pot 
face sa acumulati 
intarzieri suparatoare. 
Daca v-ati propus sa 
incercati o afacere, nu 
va faceti planuri mari, 
pentru ca s-ar putea 
sa fiti dezamagit. 

BERBEC

S-ar  putea sa 
i ncepe t i  o  noua  
activitate, de pe urma 
careia veti castiga 
bine. Va recomandam 
sa  va  tempera t i  
spiritul critic. Pastrati-
va calmul in discutiile 
cu colegii de serviciu! 

Este posibil ca o 
ruda mai in varsta sa 
n u - s i  r e s p e c t e  
promisiunea de a va 
imprumuta o suma de 
bani. Nu este cazul 
sa-i faceti reprosuri. 
Fiti mai intelegator cu 
cei din jur! 

Sefii incep sa va 
aprecieze eforturile 
din ultima perioada. 
Atmosfera tensionata 
din jur va incurca 
planurile de afirmare 
in  soc ie ta te .  Va  
sfatuim sa evitati 
intalnirile cu prietenii.

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
AP Vorbeşte lumea 13:00 
Ştirile Pro Tv 14:00 AP Lecţii 
de viaţă 15:00 AP La Maruţă 
17:00 Ştirile Pro Tv 18:00 Ce 
spun românii 19:00 Ştirile Pro 
Tv - ● Sport ● Vremea 20:30 
12 Las fierbinți 21:30 12 Mai 
tăntălău, mai gogoman 23:45 
Ştirile Pro Tv 00:15 12 Vlad (R)

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 AP 
Fetita mea 16:00 Observator 
17:00 AP Acces direct 19:00 
Observator - Sport/Meteo 
20:30 AP Asia Express - 
Drumul elefantului 00:00 
Observator – Sport 00:30 12 
Xtra Night Show

07:30 Teleshopping 08:15 
AP Pastila de râs 08:45 
Teleshopping 09:15 AP 
Kosem 11:00 AP Puterea 
dragostei 12:00 AP Știrile 
Kanal D 13:00 AP În căutarea 
adevărului 15:00 AP Teo 
Show 17:00 AP Puterea 
dragostei 19:00 AP Știrile 
Kanal D

07:20 AP Familia (R) 09:30 
Teleshopping 10:00 AP Starea 
naţiei (R) – Special 11:00 
Teleshopping 11:30 Secrete de stil 
(R) 12:00 Teleshopping 14:00 AP 
Camera de râs (R) 14:30 
Teleshopping 15:05 Focus 16:00 
AP Familia 18:00 Focus 18 19:00 
AP Trăsniți 20:00 12 Alături de 
diavol 22:00 AP Starea naţiei – 
Special 23:00 Focus din inima 
României 23:30 AP Trăsniți (R)

08:15 AP La bloc (R) 
10 :45  AP Un  bă rba t  
multiplicat (R) 13:15 AP 
Omul- ăianjen R) 16:15 In 
vacanta la Paris 18:15 AP La 
bloc 20:30 12 007 și Imperiul 
Zilei de Mâine 23:00 15 
Suspectul Zero 01:00 12 
007 și Imperiul Zilei de 
Mâine (R)

07:00 AP Cele şase surori Sezonul 2 - 
Episodul 65 08:00 Paşaport de România 
08:50 Teleshopping 09:00 AP Cireșarii 
09:50 Filler - Engleză la minut 09:52 Filler 
engleză la minut 10:00 Câştigă România! 
11:00 AP Iubire dincolo de timp (R) 12:00 
Doar să gustaţi... 12:30 Poate nu ştiai 12:40 
Teleshopping 13:00 Cultura minorităţilor 
13:30 AP Regatul Sălbatic 14:00 Telejurnal 
15:00 AP Vlaşinii – Moştenirea 16:00 AP 
Iubire dincolo de timp 17:00 România…în 
bucate 17:40 Vara amintirilor 18:50 Sport 
19:00 Telejurnal TVR 2 19:35 E vremea ta!   
20:00 D'ale lu' Mitică 21:00 AP Destine ca-n 
filme 22:00 Câştigă România! (R)

07:35 Hologramă pentru 
rege 09:10 Spărgătorul de Nuci 
şi Cele Patru Tărâmuri 10:50 În 
căutarea fericirii 12:45 15 Cele 
două fețe ale dragostei 14:50 
Chihuahua de Beverly Hills 2 
16:10 Căpitanul Phillips 18:15 
Numărul patru 20:00 12 
Vacanță cu "de toate" 21:35 Cei 
12 invincibili 23:40 15 Comedie 
de groază

Redacţia ISSN: 1843-4037
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Vrei să fii zilnic la curent cu cele mai importante ştiri din judeţul tău, dar nu ai timp 
de pierdut pentru a sta la coadă la chioşcurile de ziare? De acum cotidianul MARA 
vine la tine acasă. Decupează talonul de abonament din ziar, achită în contul 
RO55CECETR0101RON0427628, deschis la CEC BANK Alexandria suma 
aferentă lunilor de abonament alese şi expediază talonul de abonament + copia 
chitanţei de plată pe adresa cotidianului MARA: Alexandria, Str. Libertăţii, nr. 271, Bl. 
L4 sau pe fax. 0347/80.44.48 sau poţi veni direct la sediul cotidianului şi de luna 
următoare ziarul MARA vine la tine la uşă.

Cotidianul MARA vine la tine acasă

Talon de abonament

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

14 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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Dumitru Dragomir, fostul șef al LPF, îi dă 
șanse mici de reușită lui Dinamo în încercarea 
de a câștiga la ”masa verde” meciul tur cu 
FCSB, pierdut cu 3-0.

Dacă se va întâmpla asta, ”câinii” vor juca 
finala Cupei României cu Sepsi. Aceștia au 
contestat dreptul de joc al lui Andrei Vlad în 
partida tur.

“După părerea mea și din punct de vedere 
regulamentar, nu se va schimba nimic, adică 
FCSB va juca finala Cupei României. Dinamo 
nu are nicio șansă. Se bat cap în cap ROAF-ul 
(n.r. - Regulamentul de Organizare a Activitatii 
Fotbalistice) și Regulamentul Disciplinar si 
prevalează ultimul.

Astea erau greșeli de echipe de juniori, de 
Liga a 5-a, nu fac Argăseală si ceilalți 
profesioniști de la FCSB erori atât de grave. În 
plus, se știe că a existat o problema cu termenul 
când a fost depusă plângerea.

Rezultatul a fost clar pe teren, FCSB a învins 
cu 4-0 la general, Comisia va judeca și in 
funcție de ce s-a întâmplat pe teren. De fapt, 

cred că va judeca ce s-a întamplat pe teren mai 
mult”, a spus Dragomir pentru Sport.ro.

Dan Nistor: ”Vor primi o veste nu foarte 
bună”

Fostul dinamovist pune sub semnul 
întrebării prezența FCSB-ului în finala Cupei. 
Dinamo va contesta dreptul de joc al lui Andrei 
Vlad în partida tur, iar un răspuns urmează să 
fie dat în următoarele zile.

”Din câte am auzit, cei de la FCSB vor primi 
o veste nu foarte bună pentru ei, s-ar putea să 
nu se califice în finala Cupei României. Așa am 
auzit, nu știu dacă e sigur. Miercuri se va da 
verdictul. Trebuie să tragă și să termine pe locul 
trei”, a spus Dan Nistor.

Și oficialul oltenilor le dă șanse mici 
vicecampionilor să joace ultimul act din Cupa 
României.

”Se discuta, pentru FCSB e greu sa joace 
finala Cupei, se discuta, sunt anumite 
precedente. Din câte știu și din câte am auzit, 
nu e sigura FCSB de finala Cupei”, a mai spus 
și Cârțu.

SPORT

Universitatea Craiova a învins FCSB cu 2-1 și s-a 
distanțat la patru puncte de principala urmăritoare, CFR Cluj, 
care are un meci mai puțin disputat, cu Gaz Metan.

Universitatea Craiova mai are, pe lângă diferența de un 
punct din clasament care se poate reface în cazul unei victorii 
a CFR-ului cu Gaz Metan, un alt avantaj major în lupta pentru 
titlu cu formația lui Dan Petrescu, oferit de succesul reușit în 
meciul direct, 3-2, în Gruia, în urma căruia va primi trofeul în 
caz de egalitate de puncte după ultima etapă.

Universitatea Craiova are programate două deplasări în 
următoarele două runde, la Botoșani și la Giurgiu, pentru 
meciul cu Astra, iar șanse puncte îi oferă ”luxul” de a câștiga 
titlul în Liga 1 și în cazul unui rezultat de egalitate în ultima 
rundă, când primește vizita CFR-ului.

Echipa antrenată de Dan Petrescu, campioana ultimelor 
două ediții din Liga 1, va juca, după meciul cu Gaz Metan, pe 
Arena Națională, cu FCSB, și cu FC Botoșani, în Gruia, 
înaintea decisivului din ultima etapă, de la Craiova.

Cel puțin la prima vedere, Craiova are un program mai 
ușor în următoarele două runde, FCSB, în ciuda rezultatelor 
modeste din ultimele etape, având, totuși, posibilitatea să 
încurce CFR Cluj weekend-ul viitor, ”roș-albaștrii” reușind un 
meci solid în precedenta confruntare directă, câștigată de 
formația lui Dan Petrescu datorită unui autogol al lui Ovidiu 
Popescu.

Dan Nistor, mijlocașul oltenilor, a vorbit despre 
posibilitatea ca FCSB să piardă locul obținut în finala Cupei 
României, unde ar trebui să joace în fața celor de la Sepsi.

Fostul dinamovist pune sub semnul întrebării prezența 
FCSB-ului în finala Cupei. Dinamo va contesta dreptul de joc 
al lui Andrei Vlad în partida tur, iar un răspuns urmează să fie 
dat în următoarele zile.

Dan Nistor: ”Vor primi o veste nu foarte bună”
”Din câte am auzit, cei de la FCSB vor primi o veste nu 

foarte bună pentru ei, s-ar putea să nu se califice în finala 
Cupei României. Așa am auzit, nu știu dacă e sigur. Miercuri 
se va da verdictul. Trebuie să tragă și să termine pe locul trei”, 
a spus Dan Nistor.

Sorin Cârțu: ”Pentru FCSB e greu să joace finala Cupei”
Și oficialul oltenilor le dă șanse mici vicecampionilor să 

joace ultimul act din Cupa României.
”Se discuta, pentru FCSB e greu sa joace finala Cupei, se 

discuta, sunt anumite precedente. Din câte știu și din câte am 
auzit, nu e sigura FCSB de finala Cupei”, a mai spus și Cârțu.

Mihalcea: ”Am fost informat înainte de meci”
”Am fost înștiințat de această posibilitate. Am transmis că 

există o posibilitate ca noi să câștigăm meciul, că a apărut o 
problemă în primul meci, dar noi trebuia să câștigăm meciul 
acela, n-am transmis că nu trebuie să pierdem cu 3-0. Ideea e 
că nici nu puteam mai mult, am folosit o echipă fără cinci sau 
șase jucători față de cea de astăzi.

Da, am fost informat înainte de meci. Pe mine mă 
interesează ce se întâmplă la acel apel? Se va judeca. Pe 
mine mă deranjează ce se întâmplă în campionat”, a spus 
Mihalcea, antrenorul lui Dinamo, la finalul partidei Dinamo - 
Poli Iași 1-1.

Calculele luptei 
la titlu din Liga 1. Avantajul 

major al Universității 
Craiova în disputa cu CFR

Dan Nistor: ”FCSB s-ar 
putea să nu se califice în

 finala Cupei”

Faza spectaculoasă din 
derby-ul Petrolul - Rapid 0-0 a 
ajuns chiar și în Spania. 
Penalty-ul ratat de trei ori de 
jucătorii lui Costel Enache a 
fost comentat de jurnaliștii 
spanioli.

C h i a r  ș i  a n t r e n o r u l  
Petrolului a recunoscut după 
meci că nu poate explica cele 
întâmplate. ”Secvențe 
ireale”, a fost descrierea 
făcută de spaniolii de la 
Marca.

„Pentru un penalty 
primești galben. Pentru al 
doilea roșu. Intră rezerva... 
ș i  se  în tâmplă asta !  
Secvențe ireale la loviturile 
de la 11 metri întâmplate în 
jocul dintre Petrolul și Rapid 
București din Liga 2 din 
România”, au scris ibericii de la 
Marca.

Costel Enache: ”Dacă 
așteptați să vă pot explica, 
înseamnă că aveți pretenții 
mari de la mine”

Î n t r e b a t  d a c ă  a r e  o  
explicație pentru penalty-ul 
ratat de trei ori de elevii săi, 

Enache a răspuns: ”Dacă 
așteptați să vă pot explica asta, 
înseamnă că aveți foarte mari 
pretenții de la mine. Nu pot să 
explic. N-am vorbit despre 
lucrul acesta. E greu de 
explicat, nu cred că există o 
eplicație pentru așa ceva. 
Lucrurile astea sunt stabilite 
înainte de meci.

Sunt două echipe care au 
orgolii, era normal să apară 
agresivitate în teren. Nu s-a 
depășit limita sportivității. E 
greu să-ți mai gestionezi 
trăirile. Ăsta e fotbalul, când e 
vorba de jocuri cu miză foarte 
mare apar și momente de acest 
gen”, a spus Costel Enache, la 
finalul partidei.

Ilie Dumitrescu: ”Nicio 
șansă pentru echipele care au 
trei meciuri în deplasare!”

”Admirabilă formație a 
Rapidului, cu o organizare 
foarte bună pe faza defensivă. 
Mi s-a părut foarte ușor eliminat 
Lazăr. Nicio șansă pentru 
echipele care au trei meciuri în 
deplasare din cinci. Nu au nicio 

șansă Rapid sau Petrolul să 
promoveze, vă spun de 
acum.

Nu vorbesc de UTA aici. 
Nu au nicio șansă cu trei 
meciuri în deplasare și două 
a c a s ă ” ,  a  s p u s  I l i e  
Dumitrescu.

Rapid a disputat deja 
două meciuri în deplasare, 
la Mioveni și Ploiești, 
a m b e l e  î n c h e i a t e  l a  

egalitate. În următoarea etapă, 
giuleștenii vor juca pe teren 
propriu cu FC Argeș, iar ultima 
deplasare din play-off va fi la 
Arad, împotriva UTA-ei.

De asemenea, și Petrolul 
are de disputat trei meciuri în 
deplasare, la Arad, Turnu 
Măgurele și Mioveni.

”Dinamo nu are nicio șansă”. 
Dumitru Dragomir spulberă speranțele ”câinilor” 

de a câștiga meciul cu FCSB la ”masa verde”

Penalty-ul ratat de trei ori de Petrolul
 în derby-ul cu Rapid a ajuns în presa din Spania! 

Cum au comentat ibericii
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