
Polițiștii din Tleeorman 
au primit autoturisme noi. 
4 Dacia Logan 0,9 Tce au 
fost  repartizate I.P.J 
Teleorman de către 
I.G.P.R. 

Autoturismele sosite 
în parcul auto al poliției 
teleormănene fac parte 
d i n  p r o g r a m u l  d e  
reînnoire a parcului auto 
al Poliției Române, iar 
imaginea acestora a fost 
schimbată printr-o nouă 
colantare.

(Continuare  în  
pagina  2)

Sub semnătura eminentului profesor 
de matematică Gheorghe Boja, la editura 
Tipoalex, din Alexandria, în condiții grafice 
deosebite, a văzut lumina tiparului 
volumul II al lucrării “Noi contribuţii la 
istoria învăţământului din judeţul 
Teleorman”. Primul volum a fost editat în 
anul 2018, lucrarea privind apariția și 
starea învățământului pe aceste străvechi 
meleaguri teleormănene, de-a lungul a 
peste 200 de ani, bucurându-se de un 
interes deosebit din partea tinerilor 
profesori și învățători, a cercetătorilor și a 
publicului larg.

(Continuare  în  pagina  2)

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de 
Management pentru Programul  Operaț ional  
Infrastructură Mare, a lansat, în consultare publică, 
ghidul solicitantului „Dezvoltarea rețelelor inteligente de 

distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului 
de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și 
de integrare a activităților de transport, distribuție și 
consum final”.

Apelul de proiecte va fi lansat pe data 17 august, 
investițiile în valoare de 235 milioane euro fiind utilizate  
pentru  dezvoltarea rețelei de gaze naturale încă din 
această perioadă de programare, urmând ca procesul să 

continue și în viitorul exercițiu financiar multianual 2021-
2027, până la un cuantum total de un miliard de euro. 

(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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Primăriile pot accesa fonduri 
nerambursabile pentru racordarea la  rețelele 

de distribuție a gazelor naturale 

Vera Mitran este 
noul președinte al 

PNL Alexandria

Semnal editorial

Prof. Gh. Boja, Noi contribuţii la istoria 
învăţământului din judeţul Teleorman

Noi mașini de poliție pe drumurile
 din Teleorman

IJJ Teleorman

Mereu 
alături de oameni
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(urmare  din  pagina  1)
Prin cel de-al doilea volum, 

Gheorghe Boja, fost director 
de şcoală şi inspector şcolar, 
cu o activitate de peste 46 de 
a n i  î n  î n v ă ț ă m â n t u l  
teleormănean, autor a peste 
30 lucrări monografice și în 
d o m e n i u l  m a t e m a t i c i i ,  
precum și volume cu caracter 
autobigrafic și a 100 de 
articole de specialitate 
aduce volumului I completări 
deosebit de interesate, pe 
b a z a  c e r c e t ă r i i  
documentelor de arhivă, 
p r i v i n d  s t a r e a  
î n v ă ţ ă m â n t u l u i  
teleormănean de la apariţia 
primelor şcoli şi până astăzi. 
Noul volum este structurat 
pe patru capitole : Istoria 
învățământului din județul 
Teleorman, Inspectoratul 
Școlar Județean Teleorman, 
Î n v ă ț ă m â n t  u r b a n ,  
Învățământ rural, cartea  
cuprinzând totodată ilustraţii 

de epocă, fotografii din arhiva 
autorului și fotografii recente 
ale instituțiilor școlare din 
județ, precum și o  bogată 
bibliografie. 

Reușind să acceadă la 
documentele din arhive, la 
informații inedite publicate  în 
presa de odinioară și în 
lucrările unor prestigioși 

autori teleormăneni și de la 
nivel național privind istoria 
învățământului, de la origini și 
până în zilele noastre, 
p r o f e s o r u l  c e r c e t ă t o r  
Gheorghe Boja ne pune la 
dispoziţie o scriere socio-
istorică având toate calitățile 

ştiinţifice, un util instrument de 
lucru pentru viitorii cercetători 
din domeniul învățământului 
românesc, dar şi un material 
ajutător pentru profesorul de 
clasă, pentru diriginţi. Este o 
carte care nu trebuie să 
lipsească, sub nici-un motiv, 
din bibliotecile școlare şi din 
așezămintele culturale, din 
casa oricărui intelectual.

După cum mărturiseşte 
Gheorghe Boja, prin cele 
două volume ale lucrării “Noi 
c o t r i b u ț i i  l a  i s t o r i a  
învățământului din județul 
Teleorman“, domnia sa 
aduce și un prinos de 
recunoşti inţă dascăli lor 
şcolilor teleormănene care, 
alături de întregul corp 

profesoral din celelalte şcoli 
din întreaga ţară, au contribuit 
la dezvoltarea învăţământului 
românesc, la creşterea 
prestigiului şcolii româneşti în 
întreaga lume. 

George ZAVERA

(urmare  din  pagina  1)
Acestea reduc deficitul de autovehicule de la nivelul 

structurilor operative, în dotarea cărora vor intra pentru a fi 
folosite în activităţile zilnice și vor conduce la creşterea 
capacităţii de acţiune şi a gradului de siguranţă al cetăţenilor.

Noile autoturisme intrate în dotarea polițiștilor teleormăneni  
vor ajunge la Biroul de Ordine Publică din cadrul Poliției 
Municipiului Alexandria.

Toate cele patru autospeciale sunt inscripționate și au rampe 
de semnalizare acustică și optică.

C.D.

Semnal editorial

Prof. Gh. Boja, Noi contribuţii la
 istoria învăţământului din judeţul Teleorman

Noi mașini de poliție 
pe drumurile din Teleorman

A intrat în tradiţie ca, periodic, să se 
organizeze la sediul As. C.A.R.P. Alexandria,  
întâlniri cu membrii Consiliului Director, ai 
Comisiei de Cenzori şi directorii economici din 
asociaţiile de pe raza Judeţului Teleorman. Sunt 
asociaţii afiliate la Federaţia Naţională Omenia 
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 
din România.  Contactele care au avut loc până 
acum, cu factorii de decizie, arată faptul că 
discuţiile purtate reprezintă  un bun prilej de a 
aduce în atenţie ultimele noutăţi în materie de 
legislaţie, de informare reciprocă a activităților 
desfăşurate, o bună ocazie de dezbatere a 
problemelor concrete de creditare care apar în 
contactul cu membrii.

După limitările impuse de Coronavirus în 
prima parte a anului privind deplasarea în 
teritoriu, acum prin eliminarea unor măsuri 
restrictive, fără să lăsăm garda jos, s-a putut 
relua contactele umane la nivelul asociaţiilor. 
Urmând tradiţia, s-a reuşit ca în luna iulie 2020, 
să aibă loc o şedinţă de lucru a Filialei Judeţene 
Teleorman a Federaţiei Naţionale Omenia. 
Întâlnirea a fost iniţiată de dna. ing. Drăguşin 
Gherghina, preşedinte al Asociaţiei Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, 
membră a Consiliului Director al F.N. Omenia.

Oaspeți au fost invitaţi, la început, să viziteze 
sediului  unde  au constatat că spaţiile de birouri 
sunt riguros compartimentate, cele două săli de 
aşteptare sunt încăpătoare, sistemul 
antiefracţie şi de supraveghere video este unul 
modern, toate cele patru casieri au seifuri unde 
se păstrează a parte din încasările din timpul 
zilei, sumele importante fiind depuse în casieria 
centrală. Sunt investiţii importante dar necesare 
într-o asociaţie cu peste 12.000 de membrii. 
Colegii din teritoriu au văzut la ,,lucru'' cea mai 
importantă realizare a semestrului I din 2020,: 
programul informatic XSoft, implementat în luna 
februarie, de mare ajutor în activitatea de zi de 
zi. Fiind un program complex acesta a stârnit 

interes şi a generat discuţii.
Partea a doua a întâlnirii a avut loc în 

atmosfera intimă a Clubului Pensionarilor, unde 
s-a păstrat distanţarea socială impusă de 
pandemie. Participanţii la şedinţă: preşedinte 
dna ing. Drăguşin Gherghina, având alături o 
parte din echipă: Dragnea Constantin, 
vicepreşedinte, Vasilescu Rodica, preşedinte 
comisia de cenzori şi  Lungana Dan, director 
economic de la As. C.A.R.P. Alexandria; dl. ec. 
Eana Ioan preşedinte, dna  Saioc Georgeta, 
contabil şef şi dna Vaselin Georgeta, 
preşedintele comisiei de cenzori de la CARP 
Roşiorii de Vede; dl. Paul Mihai, preşedinte 
CARP Zimnicea, au prezentat fiecare aspecte 
specifice din activitatea asociaţiilor, măsurile  
care s-au luat pentru respectarea prevederilor 
din ordonanţele militare, ca totul să se 
desfăşoare în condiţii de siguranţă. De exemplu: 
în primul semestru la Asociaţia C.A.R.P. 
Alexandria, urmare a solicitărilor oamenilor 
valoarea împrumuturilor acordate  s-a ridicat la 
au suma de 12.027.400 lei, numărul 
beneficiarilor fiind de 2.440 iar 647 membrii au 
primit ajutoare ocazionale, acţiune care se 
continuă. La asociaţia din Roşiorii de Vede, 
datorită măsurilor adoptate de către Consiliul 
Director, semestrul întâi s-a încheiat cu un 
excedent în sumă de 144.043 lei. De la 
Zimnicea veştile comunicate de dl preşedinte 
Paul Mihai privind activitatea desfăşurată în 
rândul celor 3.086 membrii sunt mulţumitoare; 
s-a făcut un pas important legat de sediu, 
primăria oraşului acordând două apartamente 
pentru asociaţie pe o perioadă de 10 ani, ceea 
ce permite unele investiţii privind amenajările 
interioare.

Cei prezenţi au evidenţiat faptul că, dacă la 
Alexandria s-a ţinut Adunarea Generală, unde s-
au adoptat hotărâri importante, la asociaţiile din 
Roşiorii de Vede şi Zimnicea nu au avut loc 
aceste întruniri. Motivul: numărul  de 
reprezentare la adunare a delegaţilor din 
teritoriu este mai mare decât norma permisă de 
constituire a unui grup de persoane într-un 
spaţiu închis. Au fost aduse discuţie şi alte 
probleme de larg interes. Cei prezenţi au fost 
informaţi de dna Drăguşin că, pe data de 24 iulie 
2020, va avea loc şedinţa Comitetului Director al 
Federaţiei Naţionale  Omenia şi a prezentat  
ordinea de zi.

Vicepreşedinte As. C.A.R.P. Alexandria,
CONSTANTIN DRAGNEA

La Filiala Judeţeană Teleorman, întâlnire 
cu asociațiile C.A.R.P. 

Temperaturile vor fi, 
în general, mai mari 
decât cele normale 
pentru primele două 
săptămâni din luna 
a u g u s t ,  p o t r i v i t  
prognozei meteo pe 
următoarele patru 
săptămâni. În prima 
săptămână va ploua 
mai puțin decât în mod obișnuit, după care va ploua mai mult în 
vest și nord-vest.

Săptămâna 27 iulie – 3 august
Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice 

acestei perioade în regiunile sud-estice, dar și ușor mai 
coborâte în cele centrale și nord-vestice, iar în rest vor fi 
apropiate de cele normale pentru acest interval. Regimul 
pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în 
regiunile nord-estice, sud-vestice și la munte.

Săptămâna 3 - 10 august
Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate 

decât cele normale pentru această săptămână, local în regiunile 
estice și sudice, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de 
cele specifice pentru această perioadă.Cantitățile de precipitații 
estimate pentru acest interval vor fi în general excedentare în 
regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi deficitare.

Săptămâna 10 - 17 august
Temperaturile medii se vor situa în jurul celor normale pentru 

această perioadă, în toate regiunile, posibil ușor mai ridicate în 
sudest, dar și ușor mai coborâte în nord-vest.Regimul 
pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru acest 
interval, cu posibilitatea unui deficit local, în regiunile vestice și 
nord-estice.

Săptămâna 17 – 24 august
Valorile termice vor fi în general apropiate de cele specifice 

pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile 
extracarpatice, dar și ușor mai coborâte în nord-vest. Cantitățile 
de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru această 
perioadă, în toate regiunile.

 Luni, 27 iulie 2020, seara, patru jandarmi teleormăneni, în 
timp ce verificau obiectivul- Biroul Județean Teleorman al 
Arhivelor Naționale, au observat un bărbat căzut pe asfalt. 
Acesta spunea că i s-a făcut rău, fapt vizibil, iar în cădere și-ar fi 
fracturat piramida nazală.

Jandarmii au intervenit imediat și l-au ajutat să se ridice, apoi 
au avut grijă de el până la sosirea echipajului medical solicitat la 
fața locului.

După sosirea ambulenței, acesta a fost preluat și transportat 
la Spitalul Județean de Urgență Alexandria pentru investigații 
suplimentare.

Jandarmii teleormăneni au dovedit și de această dată faptul 
că se află mereu în slujba cetățenilor și că le pasă de siguranța și 
viețile acestora.

Cornelia RĂDULESCU

IJJ Teleorman

Mereu alături de oameni

BUJOR  RACLIȚA  ÎNTREPRINDERE  INDIVIDUALĂ, 
Alexandria, Str.Viitorului, nr. 79, CUI 27259164, F34/476/2010, 
pierdut Certificat Constatato r eliberat în baza declarației pe 
propria răspundere nr. 20608/28.10.2013, emis la data de 
29.10.2013. 

Anunţ

Prognoza meteo: Temperaturi
 mai mari decât cele normale 

perioadei, cu ploi puține
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Valentina Veronica Mitran Piticu este noul 
președinte al Partidului Național Liberal, 
organizația Alexandria. Decizia a venit după 
demisia fostului președinte interimar al 
organizației, Gabriel Nădrag.

”În urma retragerii din funcția de președinte 
interimar al PNL Alexandria, a domnului Gabriel 
Nădrag, Biroul Politic Local a desemnat-o pe 
doamna Vera Mitran pentru funcția de 

președinte interimar al acestei organizații 
locale.

În următoarea perioadă, Biroul Politic 
Județean se va întruni în ședință pentru 
validarea în funcția de președinte interimar a 
doamnei Vera Mitran”, se arată într-un 
comunicat de presă al PNL Teleorman.

C. DUMITRACHE

Guvernul României va ataca la Curtea Constituțională a 

României dublarea alocațiilor. Premierul Ludovic Orban a 

declarat: ”Vom stabili un grafic de creștere progresivă. 

Nu le putem dubla din primul moment”. În legea dublării 

alocațiilor este vorba de un act administrativ adoptat de 

Parlament, care a eliminat amânarea dublării alocațiilor 

până la 1 august. Premierul Orban a anunțat că își dorește 

o creștere a alocațiilor, însă această creștere va fi 

făcută progresiv.

”Dublarea alocațiilor este greu de susținut financiar. 

Vom stabili un grafic de creștere progresivă a alocațiilor, 

astfel încât să reușim creșterea așa cum a fost votată, 

dar nu din primul moment, ci pentru o perioadă de timp”, a 

declarat premierul Ludovic Orban. Orban a mai spus că 

PNL va ataca la CCR dublarea alocațiilor fiindcă nu sunt 

prevăzute sursele de finanțare.

Despre creșterea sau dublarea alocațiilor, așa cum 

cere PSD-ul, senatorul liberal Eugen Pârvulescu, 

președintele Organizației Județene Teleorman a 

Partidului Național Liberal, declară că în momentul 

acesta alocațiile nu vor fi dublate, ci probabil vor crește 

cu 10-15 procente, cât permite punga țării în acest 

moment.

Senatorul Eugen Pârvulescu a vorbit și despre mărirea 

pensiilor. Acestea nu vor putea fi mărite la 1 septembrie 

cu 40 %, ci probabil doar cu 10 %.

În altă ordine de idei, senatorul Eugen Pârvulescu, 

vorbind despre alegerile locale programate pentru 27 

septembrie, afirmă că acestea ar putea fi iar amânate în 

cazul exploziei de infectări cu coronavirus.

IOAN DUMITRESCU

Premierul Ludovic Orban a 
declarat marți că, în cazul legii 
ca re  p revede  că  da ta  
alegerilor parlamentare va fi 
stabilită de Legislativ, este „un 
evident conflict de interese” și 
că analizează temeiul de 
atacare a legii la Curtea 
Constituțională.

„După părerea mea se află 
într-un evident conflict de 
i n t e r e s e .  A n a l i z ă m  c u  
const i tu ț iona l iș t i i  noșt r i  
temeiul de atacare la Curte 
(Curtea Constituțională – 
n.r.)”, a declarat Ludovic 
Orban.

Premierul a spus că în 
ultimii 30 de ani data alegerilor 
parlamentare a fost stabilită de 
Guvern.

„Nu mi-aduc aminte ca în 
30 de ani ca Parlamentul să 
stabilească data alegerilor. 
Adică parlamentarii sunt cei 
care sunt parlamentari în 
funcție. Interesul lor e să 
rămână cât mai mult în funcție. 
Cum să lași parlamentarii, 

care au interesul să-și  
prelungească mandatul cât 
mai mult, să stabilească data 
alegeri lor? Pe alegeri le 
parlamentare situația e un pic 
mai diferită, pentru că dacă 
Parlamentul hotărăște data 
alegerilor, Parlamentul e 
format din parlamentari, care 
sunt în mandat, care au 
interesul să-și prelungească 
mandatul cât mai mult...”, a 

adăugat premierul.
S e n a t u l  ș i  C a m e r a  

Deputaților au stabilit luni că 
data pentru organizarea 
u r m ă t o a r e l o r  a l e g e r i  
parlamentare va fi stabilită de 
Parlament prin lege organică. 
Astfel, alegerile parlamentare 
vor fi organizate cel mai târziu 
pe 15 martie 2021, dar nu mai 
devreme de 6 decembrie 
2020.

Vera Mitran este noul președinte al 
PNL Alexandria

Deputații au adoptat proiectul de lege potrivit căruia data 
alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor va fi stabilită de 
Legislativ, prin lege organică, nu de Guvern. Proiectul a 
trecut, tot astăzi, și de Senat.

„Insistența dvs de a stabili data alegerilor prin lege nu face 
altceva decât să îngreuneze circuitul legislativ și să arate că 
dvs nu va pasă decât să vă etalați puterea în Parlament, unde 
aveți majoritate. Nu faceți altceva decât un exercițiu de forță”, 
a declarat în timpul dezbaterilor din Senat liderul senatorilor 
PNL, Daniel Fenechiu.

„Constat că România este prizoniera unei majorități 
cinice, care aparține dlor Ciolacu, tăsiceanu și Cseke. După 
ce au siluit Parlamentul pentru a modifica legile Justiției, 
acum fac din același Parlament instrumentul lor electoral și 
apoi tot ei au tupeul să vorbească despre imaginea proastă 
pe care o are Parlamentul în ochii românilor”, a declarat 
Florina Presadă (USR).

Potrivit expunerii de motive a unui proiect depus marţi la 
Senat de Marcel Ciolacu (PSD), Călin Popescu Tăriceanu 
(ALDE) şi Cseke Attila (UDMR) data pentru organizarea 
următoarelor alegeri parlamentare va fi stabilită de Parlament 
prin lege organică. Astfel, data limită va fi 15 martie 2021, dar 
nu mai devreme de 6 decembrie 2020, potrivit Mediafax.

Camera Deputaților este for decizional.

Creșterea alocațiilor

Data alegerilor parlamentare
 va fi stabilită de Parlament, 

nu de Guvern. Proiectul a trecut 
și de Camera Deputaților

Premierul Ludovic Orban a anunțat marți 
noile măsuri pe care le-ar putea lua Guvernul 
pentru a limita răspândirea infecțiilor cu 
coronavirus. Orban a declarat că în ședința 
CNSU de marți vor fi făcute propunerile, 
urmând ca în ședința de guvern de miercuri să 
fie adoptate. Printre acestea se numără 
purtatul măștii în aer liber în zonele aglomerate, 
dar și limitarea programului pentru anumite 
terase și cluburi.

„Singurele discuții sunt legate de limitarea 
programului la cluburi și terase, dar numai în 
anumite zone unde e gradul de răspândire mai 
mare, deci nu la nivel național, este vorba de 
măsuri un pic mai clare legate de plaje, pentru 
că și pe plaje există un risc epidemiologic mare, 
iar acolo propunerea e să se elimine excepția 
legată de persoanele aparținând unei familii, să 
fie regula de distanțare aplicată tuturor, cu 

excepția copiilor. De asemenea, e discuția 
legată de posibilitatea introducerii obligativității 
purtării măștilor în spații deschide aglomerate”, 
a declarat Ludovic Orban.

Premierul a precizat că masca va fi 
obligatorie în zonele aglomerate, cum sunt de 
exemplu falezele, piețele sau târgurile, însă 
decizia de impunere a măsurii va fi luată la nivel 
local.

„Am avut ieri ședință, deja există o 
propunere formulată din partea specialiștilor 
din cadrul Comitetului Național de Suport 
Tehnico Științific să nu decidem noi la nivel 
național, ci să lăsăm la comitetele județene 
pentru situații de urgență să decidă.

Știm foarte clar că există anumite tipuri de 
axtivități. De exemplu pe faleză, în Galați sau 
Brăila e o asemenea aglomerație, interacțiunea 
e foarte apropiată și singura soluție pentru 
reducerea riscului este purtarea măștii.

De asemenea, în piețe, târguri sau în locuri 
unde se așteaptă mulți oameni. Măsura va fi 
numai pe anumite intervale orare în care există 
aglomerație și numai pentru anumite tipuri de 
activități.

În București sunt anumite zone unde există 
aglomerație. Asta va analiza comitetul 
municipal”, a declarat premierul.

Ludovic Orban a cerut, din nou, o 
intensificare a controalelor urmate de sancțiuni 
pentru cei care nu respectă regulile.

Orban: Analizăm atacarea la CCR 
a legii prin care data alegerilor parlamentare

 este stabilită de Parlament

Guvernul pregătește noi măsuri anti-COVID. 
Unde vor fi obligatorii măștile și în aer liber. 

Programul teraselor ar putea fi limitat



(urmare  din  pagina  1)
Condiția este ca primăriile, singure sau în 

asociere cu mai multe autorități publice locale, 
să asigure racordarea la rețeaua de gaze a cel 
puțin câte 1.000 de gospodării pentru fiecare 
proiect și să modernizeze infrastructura 
existentă acolo unde aceasta există. Eligibile 
s u n t  ș i  A s o c i a ț i i l e  d e  D e z v o l t a r e  
Intercomunitară, care au ca obiect de activitate 
serviciul de utilitate publică de alimentare cu 
gaze naturale a populației.

Și Compania Națională de Investiții, 
instituție aflată sub autoritatea Ministerului 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
poate participa la proiectele finanțate prin 
Programul Național de racordare a populației și 
consumatorilor non-casnici la rețeaua de 
distribuție a gazelor naturale, în calitate de 
Unitate de Implementare a Proiectelor (UIP), 
conform unui proiect de Ordonanță de Urgență.

George ZAVERA

4 SOCIAL - ECONOMIC

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni, 
la Focşani, că niciun şantier pe infrastructura de transport 
nu a fost închis în perioada pandemiei. Totodată, el a 
anunțat că până la sfârşitul anului vor fi semnate contracte 
noi pentru alţi 420 km de de autostrăzi, drum expres sau 
variante ocolitoare.

"În primul rând ne-am propus să menţinem toate 
şantierele deschise. Şi acest lucru, în perioadă de 
pandemie, nu a fost uşor deloc. Dar niciun şantier pe 
infrastructură de transport, fie că vorbim de rutier, feroviar, 
metrou, naval, aerian, nu a fost închis. Este foarte 
important că am reuşit să menţinem toate şantierele 
deschise.

În al doilea rând, ne-am propus să deschidem noi 
şantiere, fie că vorbim de emiterea ordinelor de începere 
efectivă a lucrărilor, fie că vorbim de contracte de 
proiectare şi execuţie, o etapă în care nu ne mai putem 
întoarce la contestaţii, proiectul intră în linie dreaptă din 
acel moment, fie că vorbim de semnarea contractelor 
pentru realizarea documentaţiei, studiu de fezabilitate şi a 
proiectelor tehnice. Iar cea de-a treia direcţie de acţiune 
este elaborarea planului investiţional pentru dezvoltarea 
infrastructurii de transport pentru următorii 10 ani", a 
declarat Bode, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, până la sfârşitul anului vor fi semnate 
contracte noi pentru alţi 420 km de de autostrăzi, drum 
expres sau variante ocolitoare.

"Din noiembrie şi până astăzi am constatat că se 
lucrează pe 220 de km de autostrăzi, drum expres, 
variante ocolitoare, drumuri naţionale modernizate. Pentru 
90 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare 
am semnat ordinul de începere a lucrărilor în ultimele nouă 
luni. Până la sfârşitul anului, vom semna ordine de 
începere a lucrărilor pentru încă 60 de km de autostrăzi, 
drum expres, variante ocolitoare. Din noiembrie 2019 şi 
până în prezent s-au semnat contracte de proiectare şi/sau 
execuţie pentru 273 km, iar până la sfârşitul anului vom 
semna contracte noi pentru încă 420 km de de autostrăzi, 
drum expres, variante ocolitoare. (...) În nouă luni de zile de 
când suntem la guvernare am semnat contracte pentru 
realizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice 
pentru 600 de km de drum expres, iar până la sfârşitul 
anului, intenţia noastră este să semnăm contracte pentru 
încă 650 de kilometri de drum expres", a spus ministrul 
transporturilor.

În ceea ce priveşte modernizarea şi întreţinerea reţelei 
de drumuri naţionale, ministrul Transporturilor a dat 
exemplul judeţului Vrancea, unde anul trecut au fost 
reabilitaţi 12 km de drum, iar în primele şase luni din acest 
an au fost modernizaţi, prin covor asfaltic, 30 de km.

"În Vrancea avem 400 de km de drum naţional. Anul 
trecut au fost reabilitaţi, prin covor asfaltic, 12 km. În acest 
an, până în luna iulie, (...) pe un buget la şase luni, au fost 
modernizaţi, prin turnarea de covor asfaltic, 30 de km de 
drum naţional în Vrancea. (...) La aceşti 30 de km se vor 
adăuga şi alte sectoare de drum naţional. Noi ne propunem 
ca în acest an să reabilităm prin întreţinerea reţelei de 
drumuri naţionale, prin covoare asfaltice, 128 de km de 
drum naţional (în Vrancea - n.r.)", a precizat Lucian Bode.

Ministrul Transporturilor a fost prezent, luni, la Focşani, 
pentru a semna contractul de "Proiectare şi execuţie 
lucrări" pentru obiectivul "Modernizare DN 2L, Soveja - 
Lepşa", alături de ministrul Dezvoltării, Ion Ştefan, şi 
directorul general al CNAIR SA, Mariana Ioniţă. 

Din 17 august

Primăriile pot accesa fonduri 
nerambursabile pentru racordarea la  rețelele 

de distribuție a gazelor naturale 

Preţul aurului a crescut 
semnificativ luni, investitorii 
fiind din ce în ce mai interesaţi 
de metalul galben, pe fondul 
temeri lor că extinderea 
pandemiei de coronavirus 
(COVID-19) va încetini ritmul 
r e d r e s ă r i i  e c o n o m i e i  
mondiale, şi al tensiunilor 
geopolitice dintre SUA şi 
China, transmite Agerpres.

Creşterea infecţiilor în SUA 
şi în alte regiuni a afectat 
speranţele pentru o redresare 
economică rapidă şi a redus 
apetitul investitorilor pentru 
a c t i v e l e  r i s c a n t e .  D e  
a s e m e n e a ,  t e n s i u n i l e  
geopolitice sprijină creşterea 
preţului aurului, perceput ca o 
investiţie de refugiu în vremuri 
de incertitudini.

Pe piaţa spot uncia de aur 
a urcat luni dimineaţa cu 1%, 
la nivelul record de 1.929,90 
dolari, depăşind vârful atins în 
septembrie 2011.

De asemenea, metalul 
galben este sprijinit de 

măsurile agresive de relaxare 
monetară adoptate de multe 
bănci din întreaga lume, de 
când pandemia a dus la 
r e c e s i u n e a  e c o n o m i e i  
globale. Unii investitori se tem 
că aceste măsuri de politică 
monetară ar putea duce în 
cele din urmă la inflaţie.

Înainte de pandemia de 
COVID-19 ,  ma jo r i ta tea  
băncilor private recomandau 
clienţilor lor să păstreze doar o 
mică parte din avuţia lor sub 
formă de aur.

În prezent, unii dintre 
aceşti consilieri direcţionează 
până la 10% din portofoliile 
clienţilor lor spre metalul 
ga lben,  pe măsură ce 
stimulente introduse de 
băncile centrale au redus 
semnificativ randamentele la 
obligaţiunile guvernamentale. 
În aceste condiţii, să deţii aur 
este mai atractiv, chiar dacă 
deţinerea de aur nu aduce 
venit.

Tensiunile SUA-China 

contribuie la creșterea prețului 
aurului

Drapelul american a fost 
coborât luni dimineaţa de pe 
consulatul Statelor Unite din 
Chengdu, la trei zile după ce a 
fost închis de Beijing, potrivit 
imag in i l o r  d i f uza te  de  
televiziunea chineză.

Guvernul chinez a ordonat 
vineri închiderea acestei 
reprezentanţe diplomatice, ca 
represalii la o măsură similară 
luată împotriva consulatului 
chinez din Houston de către 
administraţia Trump, pe 
fondul unor acuzaţii de spionaj 
rec iproce ca în t impul  
Războiului Rece.

Pe fondul creşterii tensiunii 
d i p l o m a t i c e  î n  j u r u l  
coronavirusului şi Hong 
Kongului, Washingtonul şi-a 
justificat decizia afirmând că 
consulatul chinez din Houston 
era „o placă turnantă pentru 
spionaj şi furt de proprietate 
intelectuală”.

Câți kilometri de autostrăzi,
 drum expres sau variante 
ocolitoare vor fi demarate

Ministerul Transporturilor analizează 
posibilitatea de a acorda companiilor TAROM şi 
Blue Air credite cu garanţii de stat care să 
compenseze lipsa de lichidităţi generată de 
pandemia COVID-19, a transmis instituția, luni, 
într-un comunicat.

„Concret, analizăm posibilitatea acordării 
unor credite cu garanţii de stat care să 
compenseze lipsa de lichidităţi generată de 
pandemia COVID-19”, se arată în comunicatul 
Ministerului Transporturilor, după ce luni au avut 
loc consultări între premierul Ludovic Orban, 
miniștrii Lucian Bode și Florin Cîțu și 
reprezentanții companiilor TAROM și Blue Air.

Aceștia au discutat despre „identificarea 
celor mai bune soluţii şi a paşilor de urmat” 
pentru susţinerea financiară a celor doi 
operatori aerieni de curse aeriene regulate, în 
contextul crizei generate de pandemia COVID-
19.

„Guvernul a aprobat în cursul lunii aprilie 
2020, prin Memorandum, acordarea unor 
ajutoare de stat companiilor aeriene TAROM şi 
Blue Air pentru acoperirea pierderilor generate 
de reducerea semnificativă a cererii de trafic 
aerian pe perioada pandemiei COVID-19. În 
cursul aceleiaşi luni, MTIC a depus la Comisia 
Europeană prenotificarea pentru autorizarea 
măsurii de ajutor de stat”, se mai precizează în 
comunicat.

Potrivit sursei citate, TAROM a prezentat 
„elementele Planului de Restructurare, care 

urmează să fie trimis în cursul lunii august 2020 
spre aprobare Directoratului de Competitivitate 
al Comisiei Europene. În baza acestui plan, 
ajutorul de salvare acordat TAROM în cursul 
lunii februarie a.c. se va transforma într-un 
ajutor de restructurare”.

„În cadrul întâlnirii de astăzi (luni, n.red.), au 
fost stabilite acţiunile concrete care vor fi 
întreprinse de MTIC şi MFP în perioada imediat 
următoare, astfel încât procedura de notificare 
la Comisia Europeană a celor două ajutoare de 
stat să fie finalizată până la sfârşitul lunii iulie, 
ceea ce va permite declanşarea procedurilor 
legale pentru accesarea ajutoarelor şi 
asigurarea fondurilor necesare pentru ca 
TAROM şi Blue Air să traverseze perioada de 
criză din sectorul transporturilor aeriene. 
Accesarea acestor ajutoare de stat se va face 
numai după aprobarea prealabilă din partea 
directoratelor responsabile din cadrul Comisiei 
Europene”, se menţionează în document.

Preţul aurului a atins un nivel record, pe fondul 
temerilor privind extinderea pandemiei

TAROM şi Blue Air ar putea primi credite 
cu garanţii de stat
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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



Direcția de Sănătate Publică 
Te l e o r m a n  d e m a r e a z ă  
procedura de angajare pe o 
perioadă determinată, fără 
concurs, pe perioada stării de 
a l e r t ă ,  a  p e r s o n a l u l u i  
contractual, cu încetare de drept 
a contractului individual de 
muncă în cel mult 30 de zile de la 
data încetării stării de alertă, în 
baza prevederilor art.21 din 
Legea nr. 136/2020 privind 
instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic si în baza prevederilor 
OMS nr. 905/26.05.2020 pentru 
aprobarea Metodologiei privind 
ocuparea, fără concurs, a 
posturilor vacante sau temporar 
vacante din cadrul Ministerului 
Sanatatii și unităților aflate în 
subordinea, coordonarea și sub 
a u t o r i t a t e a  M i n i s t e r u l u i  
Sănătății, inclusiv funcțiile 
p u b l i c e  d e  e x e c u t i e  ș i  
conducere ,  pe  per ioada  
determinată, în contextul 
instituirii stării de alertă pe 
teritoriul Romaniei, conform 
art.11 din Legea nr. 55/2020 
privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-
19, după cum urmează: 2 medici 
spec ia l i ș t i ,  spec ia l i ta tea  
epidemiologie– Compartimentul 
d e  s u p r a v e g h e r e  
epidemiologică și control boli 
transmisibile; 1 medic specialist, 
s p e c i a l i t a t e a  i g i e n ă –  
Compartimentul de evaluare a 
factorilor de risc din mediul de 
viață și muncă; 1 medic 
s p e c i a l i s t ,  s p e c i a l i t a t e a  

m e d i c i n a  d e  f a m i l i e –  
Compartimentul de evaluare a 
factorilor de risc din mediul de 
viață și muncă; 1 medic 
s p e c i a l i s t ,  s p e c i a l i t a t e a  
m e d i c i n a  d e  l a b o r a t o r –  
Laboratorul de diagnostic și 
investigare în sănatate publică– 
Diagnostic microbiologic; 1 
b i o l o g –  L a b o r a t o r u l  d e  
diagnostic și investigare în 
sănătate publică– Diagnostic 
microbiologic;  1 asistent  
medical igienă și sănătate 
publică– Compartimentul de 
evaluare a factorilor de risc din 
mediul de viața și muncă; 1 șofer 
I– Biroul Administrativ și 
Mentenanță.

Condiț i i le generale de 
participare pentru toate posturile 
sun t :  ce tă țen ia  română,  
cetățenia altor state membre ale 
Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic 
European și domiciliul în 
Romania; cunoașterea limbii 
române, scris și vorbit; vârsta 
min imă reg lementată  de 
prevederile legale; capacitate 

deplină de exercițiu; o stare de 
sănătate corespunzătoare 
p o s t u l u i  p e n t r u  c a r e  
candidează, atestată pe baza 
adeverinței medicale eliberată 
de medicul de familie sau de 
unitățile sanitare abilitate; 
îndeplinirea condițiilor de studii 
și, după caz, de vechime sau 
alte condiții specifice potrivit 
ce r in țe lo r  pos tu lu i ;  f ă ră  
condamnare pentru săvârșirea 
unei infracțiuni contra umanității, 
contra statului ori contra 
autorității de serviciu sau în 
legatură cu serviciul, care 
împiedică înfaptuirea justitiei, de 
fals ori a unor fapte de corupție 
sau a unei infracțiuni săvârșite 
cu intenție, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în 
care a intervenit reabilitarea.

Candidații vor trimite dosarul 
electronic, în perioada 28-29 
iulie 2020, orele 8,00 – 16,00, 
prin e-mail, în format pdf, într-un 
singur mesaj.

Cornelia RĂDULESCU
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Premierul Ludovic Orban a anunțat marți, după o 
întâlnire cu reprezentanţii Federaţiei Sanitas şi Federaţiei 
Solidaritatea Sanitară, că medicii vor fi detașați la ordin, 
după ce nu s-au înscriși suficienți voluntari pentru a 
acoperi nevoia de personal. Premierul a precizat că nu 
sunt suficiente cadre medicale în spitalele COVID și în 
DSP-uri.

„Detașarea cadrelor medicale, care sunt în alte 
entități, de exemplu pentru DSP avem nevoie de medici 
generaliști, infecționiști, de asistente. De asemenea, în 
spitalele COVID secțiile exteriore avem nevoie de cadre 
medicale. Noi am apelat la voluntariat, dar răspunsul nu 
este la nivelul așteptărilor și vom utiliza instrumentul 
detașărilor”, a declarat Orban.

Premierul a precizat, de asemenea, că a convenit cu 
federațiile sindicale o clarificare legislativă astfel încât 
sporul de 50% pentru medicii anesteziști detașați în ATI 
să fie suplimentar sporului acordat pentru Terapie 
Intensivă. 

„Am discutat pentru medicii anesteziștii din ATI acel 
spor de 50% pe care îl primesc pentru detașare să fie 
suplimentar decât cel pe care îl primesc cei din secțiile de 
Terapie Intensivă”, a spus Ludovic Orban.

Șeful guvernului a promis și creșterea salariilor celor 
din DSP-uri, dar și personalului medical care nu a 
beneficiat de majorări salariale, precum infirmierii, 
brancardierii sau personalul TESA.

„Am convenit să creștem salariile pentru cei din DSP 
pentru cei care au salarii mult mai mici decât cei din alte 
structuri ale sistemului de sănătate. Am avut probleme din 
partea Curții de Conturi care nu a acceptat plata pentru 
orele suplimentare și aici vom avea o reglementare care 
să mărească plafonul pentru acordarea orelor 
suplimentare. (...) Există mai multe categorii de personal 
care nu au beneficiat de creșterea în avans, în baza legii 
salarizării sunt infirmieri, brancardieri, personal tesa și în 
măsura în care vom avea resurse suntem deschiși pentru 
a asigura creșterea anticipată la nivelul anului 2022”, a 
mai declarat premierul.

Camera Deputaţilor a adoptat tacit un proiect 
de lege care prevede că, prin excepţie, în cazuri 
justificate reprezentate de declanşarea stării de 
urgenţă, stării de alertă şi de efectele generate de 
acestea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate 
înlocui probele de la Evaluarea naţională şi 
Bacalaureat cu echivalarea mediilor.

"Pr in excepţ ie,  în cazuri  just i f icate 
reprezentate de declanşarea stării de urgenţă, 
stării de alertă, precum şi de consecinţele/efectele 
generate de acestea asupra sistemului de 
învăţământ pe termen scurt, mediu şi lung, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate înlocui 
probele expres stipulate prin echivalarea cu 
mediile obţinute şi rezultate din promovarea 
claselor V - VIII pentru fiecare candidat sau cu 
orice formă care să aibă la bază calculul mediilor 

rezultate din promovarea claselor V - VIII, pentru 
fiecare candidat, ori să aibă la bază calculul 
mediilor obţinute la disciplinele specifice pentru 
care sunt stabilite probe (...), prin aplicarea unei 
metodologii elaborate la nivelul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării", prevede în ceea ce 
priveşte Evaluarea naţională proiectul iniţiat de 
deputatul PMP Petru Movilă.

Proiectul care modifică şi completează Legea 
educaţiei naţionale prevede aceleaşi măsuri şi în 
cazul examenului de Bacalaureat.

"Pr in excepţ ie,  în cazuri  just i f icate 
reprezentate de declanşarea stării de urgenţă, 
stării de alertă, precum şi de consecinţele/efectele 
generate de acestea supra sistemului de 
învăţământ pe termen scurt, mediu şi lung, 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate înlocui 
probele expres stipulate prin echivalarea cu 
mediile obţinute şi rezultate din promovarea 
claselor IX - XII pentru fiecare candidat sau cu 
orice formă care să aibă la bază calculul mediilor 
rezultate din promovarea claselor IX - XII, pentru 
fiecare candidat, ori să aibă la bază calculul 
mediilor obţinute la disciplinele specifice pentru 
care sunt stabilite probe (...), prin aplicarea unei 
metodologii elaborate la nivelul Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării", stipulează iniţiativa 
legislativă.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat cu 
acest proiect, Senatul având decizia finală.

Iniţial termenul de adoptare tacită era stabilit 
pentru 3 septembrie, însă acesta a fost modificat 
pentru 3 iulie. Comisia de specialitate a Camerei 
întocmise un raport de respingere pentru acest 
proiect.

DSP Teleorman

Angajări fără concurs, pe o perioadă determinată

În stare de urgență sau de alertă, Bacalaureatul și 
Evaluarea Națională se pot echivala cu mediile 

- proiect adoptat tacit în Parlament

Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, 
spune că nu are motive de optimism în ceea ce privește 
situația epidemiei de coronavirus din România și că, dacă 
nu se schimbă „unele lucruri importante”, inclusiv 
mesajele transmise către oameni, nu ne putem aştepta la 
oprirea trendului crescător.

El a dat exemplul Italiei, țară care a fost grav lovită în 
primele luni ale pandemiei, și unde oamenii, tocmai din 
acest motiv, sunt atenți la respectarea regulilor.

„Noi nu am avut de ce să ne speriem, pentru că lucrurile 
au fost ţinute sub control şi am crezut că în momentul în 
care s-a ridicat starea de urgenţă nu mai trebuie să facem 
altceva, decât să revenim la o activitate sau la o viaţă 
normală. Noi putem să revenim, nu e niciun fel de 
problemă, cu un foarte mic efort şi cu un foarte mic efort de 
înţelegere a motivului pentru care respectăm aceste 
măsuri care nu sunt doar legate de protecţia individului, 
sunt legate de protecţia comunităţii, sunt legate de 
funcţionarea economiei pentru că toate astea sunt legate 
între ele, nu sunt lucruri separate”, a spus Rafila.

„Lumea, până la urmă, o să se convingă că este aşa şi 
chiar ziceam că nu ar trebui să mai repetăm acele măsuri 
obsesiv, pentru că ele devin la un moment dat obositoare. 
Dar putem să încercăm să lămurim încet - încet oamenii 
că e bine să fie parteneri ei între ei şi cu autorităţile”, a 
adăugat el.

Întrebat când crede că se va opri trendul crescător, 
Rafila a spus: „Nu ştiu să vă răspund. Dacă nu se schimbă 
câteva lucruri importante în ceea ce priveşte abordarea 
din perspectiva sănătăţii publice şi din perspectiva 
mesajelor care se transmit oamenilor, cred că nu avem 
foarte multe motive să credem că acest trend se schimbă”.

„8 săptămâni de creştere nu sunt puţine. A crescut de la 
120 - 130 de cazuri la 1.300, a crescut proporţia cazurilor 
pozitive de la 1,5%, la circa 14% în raportarea de azi şi 
asta arată că toate elementele importante, plus mai avem 
353 de persoane internate în secţiile de Terapie Intensivă. 
Şi mai avem încă ceva ce ar trebui să fie în avantajul 
nostru, nu avem aceeaşi evoluţie la nivel naţional, sunt 
cazuri concentrate în câtva judeţe şi municipiul Bucureşti 
şi probabil că efortul organizatoric ar trebui concentrat în 
această zonă”, a mai spus medicul.

Medicii vor fi detașați la ordin

Coronavirus. Dacă nu se schimbă
 câteva lucruri importante, nu avem 
multe motive să credem că trendul

crescător se va schimba
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Am constatat demult, cu mare amărăciune, că Președinții 
oricare ar fi fost ei, nu au avut nici cel mai mic bun simţ, nu au 
cunoscut sentimentul ruşinii, al demnităţii, al iubirii de țară, al 
patriotismului. Iar intelectualitatea este o turmă de laşi, de 
egoişti, de invidioşi, capabilă doar să dea politicieni de acest 
gen. 

Scriam  cu ceva timp în urmă că în realitate  în România nu 
există partide... Acestea sunt de fapt găşti care jefuiesc ţara 
vegheați din „jilțul suprem” de Președinte. Şi mai trist este 
faptul că în cadrul intelctualităţii româneşti nu se găsesc patrioţi 
care să se adune, să salveze acest popor, care să-l scoată la 
lumina dreptăţii. Ei există, dar sunt puţini, şi nu se unesc. În 
schimb se unesc hoţii,  care folosesc cel mai mic prilej de a 
manipula. Comunismul a fost un mare experiment negativ 
mondial de care se pare că nu am scăpat nici acum. Sperăm cu 
toții ca următorul Președinte să fie înaintașul lui Mircea cel 
Bătrân, al lui Vlad Țepeș, Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare, 
Voievozi care nu au vândut nici o palmă de pământ, care s-au 
jertfit pentru acea palmă de pământ, care au pus poporul mai 
presus de viața lor.

Mihail TĂNASE

- Cum e să fii însurat, Mitică?

- Păi, cum să fie? N-am voie să beau, n-am voie să fumez, 

n-am voie să merg cu amicii la o bere, n-am voie să mă uit 

după vreo femeie pe stradă. 

- Înseamnă că regreţi pasul pe care l-ai făcut? 

- Nici asta n-am voie! 

***

Aseară, în timp ce eram la bar, mă sună nevastă-mea: 

- Cina e gata, ţipă ea. Dacă nu eşti acasă în 20 de minute, 

să ştii că o arunc la câine! 

- Nu fi penibilă, îi zic. Ce vină are el?  

***

Un cuplu intră într-un restaurant. La una din mese, 

femeia îl vede pe fostul soţ.

- De şapte ani de când ne-am despărţit, bea într-una, zice 

soţia. 

- Asta-i o prostie, spune actualul soţ. Nimeni nu 

sărbătoreşte atâţia ani! 

Pastila de râs

„Copilul tău este așa 
materialist!" Nici unui părinte 
nu i-ar pica bine să audă așa 
ceva. Totuși, copilul este, în 
primul rând, o oglindă a 
adultului. De la părinții săi 
învață că satisfacția înseamnă 
să ai cât mai multe lucruri și că 
iub i rea se măsoară în  
cadourile pe care le primești. 
Obișnuința de a cumpăra 
copilului lucruri în exces, de a-l 
învăța că succesul și statutul 
se asociază cu posesiunile , 
de a-i dezvolta o atitudine 
consumeristă sunt doar 
căteva dintre cărămizile care 
stau la baza transformării sale 
într-o persoană materialistă. 
Dar părinții s-ar gândi de două 
ori la ceea ce fac, dacă ar 
conștientiza că atașamentul 
excesiv de obiectele materiale 
este asociat adesea cu 
d e p r e s i a ,  t u l b u r ă r i l e  
compulsive și dependențele, 
inclusiv consumul de droguri 
și jocurile de noroc.

Multe familii au dulapuri 
pline de haine și cutii care dau 
pe-afară de atâtea jucării. Cu 
toate acestea, copiii cer încă 
obiecte pe care le văd în 
reclame și nu vor să plece de 
la magazine până nu primesc 
ceva. Iar, când vine vorba de 
cadourile pe care le doresc de 
ziua lor sau de Crăciun, se 
simt îndreptățiți să ceară cele 
mai scumpe jucării sau 
gadgeturi de ultimă oră. Cât 
despre părinți, ei au ajuns să-
și arate dragostea sau să 
modeleze comportamentul 
copiilor exclusiv prin lucruri 
materiale.

Dacă ar putea vedea, însă, 
în viitor, majoritatea și-ar 
m o d e l a  p r o p r i i l e  
comportamente, pentru că ar 
constata că și-au transformat 
odraslele în adulți materialiști, 

dependenți și egocentrici. 
Ce pot face părinții
Să- l învețe pe copil 

recunoștința pentru ceea ce 
are și să-i dezvolte un simț al 
măsurii. Putem ajuta un copil 
să fie mai puțin materialist 
dacă îl facem să înțeleagă că 
este privilegiat, dacă îi 
deschidem ochii asupra 
modului în care trăiesc alți 
copii ca și el. Niciodată nu este 
prea devreme să-l înveți pe 
copil să fie generos și să se 
gândească la ceilalți.

S ă  l e  d e z v o l t e  
responsabilitatea față de ceea 
ce au. Dacă pierd sau strică un 
lucru, copiii primesc rapid altul 
î n  l o c .  D e  a c e e a  n u  
valorizează ce au, pentru că 
știu că mai devreme sau mai 
târziu, mama ori tata le vor 
înlocui orice pierdere. Or, 
copilul trebuie să învețe 
responsabilitatea pentru ceea 
ce are, să înțeleagă cu 
adevărat eforturile pe care 
adulții le fac pentru ca lui să-i 
fie bine. În plus, trebuie să știe 
că resursele nu sunt infinite, 
că grija noastră față de ele le 
face să dureze. În felul acesta, 
fiecare copil își face și o idee 
asupra responsabilității sale 
față de mediu și față de cei din 

preajma sa. 
Dacă păr intele oferă 

diferite lucruri copilului, nu 
trebuie s-o facă în calitate de 
recompensă, ci pentru a 
răspunde unor nevoi ale 
acestuia sau să învețe copilul 
să investească efort pentru 
câștigarea a ceea ce-și 
d o r e ș t e .  Î n  p r i v i n ț a  
sancțiunilor, în loc să-i interzici 
copilului accesul la diferite 
obiecte pe care și le dorește 
(de exemplu, să-i iei telefonul, 
laptopul sau orice alt obiect 

preferat), îi poți diminua 
privilegiile de natură non-
materială (de exemplu, timpul 
pe t recu t  l a  j oacă  sau  
participarea la altă activitate 
preferată, posibilitatea de a 
mai merge într-o excursie, 
etc). Ideal ar fi, însă, să faci 
trecerea de la sistemul 
tradițional de recompensă-
pedeapsă, către un model 
colaborativ, în care copilul 
dev ine  responsab i l  de  
consecințele acțiunilor sale și 
î ș i  a s u m ă  a c e a s t ă  
responsabilitate, el însuși fiind 
cel care găsește soluții atât 
pentru a-și câștiga privilegii, 
cât și pentru a repara daunele 
p r o v o c a t e  d e  
comportamentele inadecvate.

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

Jumătate dintre tinerii cu vârste cuprinse între 12 şi 35 de 
ani, însumând 1,1 miliarde de oameni, sunt supuşi unui risc 
crescut de pierdere a auzului din cauza „expunerii prelungite şi 
excesive la sunete puternice”, atrage atenţia Organizaţia 
Mondială a Sănătăţii (OMS).

Acest lucru se întâmplă din cauza folosirii telefoanelor 
inteligente şi a MP3 playerelor, astfel că OMS şi Uniunea 
Internaţională a Telecomunicaţiilor, o altă agenţie ONU, le-au 
cerut producătorilor să reevalueze capacitatea volumului 
sonor al acestor dispozitive, potrivit CTV News.

Recomandările celor două organizaţii vizează includerea 
unui software în dispozitivele audio personale, pentru a urmări 
expunerea la sunet. Totodată, acestea ar trebui să includă şi 
modalităţi de limitare a volumului, inclusiv de către părinţi, şi să 
le spună oamenilor despre cum să le folosească în siguranţă, 
fără a se expune unui pericol din punct de vedere auditiv.

Circa 466 de milioane de oameni (5% din populaţia lumii), 
dintre care 34 de milioane de copii, se confruntă în prezent cu 
pierderi ale auzului.

România reală
Amărăciunea poporului român

Volumul în căști trebuie 
dat mai încet

O nouă cercetare arată că lipsa somnului 
creşte sensibilitatea la durere prin amorţirea 
răspunsului cerebral.

Efectele lipsei somnului asupra creierului 
sunt numeroase, de la inducerea unei stări 
asemănătoare cu cea de ebrietate la 
incapacitatea cognitivă şi cea de formare a 
noilor amintiri. Cercetarea recentă dezvăluie un 
nou efect neurologic al somnului insuficient: 
creşte sensibilitatea la durere, scrie Medical 
News Today.

Lipsa somnului afectează mecanismul 
natural al creierului de ameliorare a durerii, 
arată noul studiu. Matthew Walker, profesor de 
neuroştiinţă din cadrul Universităţii din 

California, Berkeley, şi doctorandul Adam 
Krause au indus durere în cazul a 24 de tineri 
sănătoşi, participanţi la studiu. În timpul 
testelor, cercetătorii au scanat creierele 
participanţilor şi au examinat circuitul ce 
procesează durerea. La începutul studiului, 
participanţii din cadrul studiului nu aveau 
probleme cu somnul şi nu sufereau de o altă 
afecţiune asociată durerii.

După identificare circuitului durerii din 
creierul participanţilor, specialiştii au repetat 
testele după o noapte în care aceştia nu au 
dormit. „În întregul grup, participanţii simţeau 
disconfort şi la stimuli reduşi, fapt ce arată că 
propria sensibilitate la durere a crescut în lipsa 
odihnei corespunzătoare”, a declarat Krause, 
principalul autor al studiului.

Cercetătorii au descoperit că regiunea 
asociată sensibilităţii la durere din creier 
(cortexul somatosenzorial) era hiperactivă 
când participanţii nu dormeau suficient. De 
asemenea, activitatea nucleul accumbens era 
redusă după o noapte fără odihnă. Nucleul 
accumbens elimină dopamină ce creşte 
plăcerea şi ameliorează durerea.

O altă concluzie a studiului este că insula din 
creier, ce pregăteşte corpul pentru reacţia la 
durere, este de asemnea inactivă.

Cum ajung copiii materialiști

Somnul este cel mai bun analgezic



1890 - a încetat din 
viaţă pictorul Vincent 
van Gogh. (n. 1853)
1851 - A murit poetul 

ş i  jurna l i s tu l  I on  
Catina. (n. 20 octombrie 
1827)
1856  -  A  mur i t  

compozitorul german 
Robert Schumann. (n. 8 
iun. 1810)
1857 - A fost înfiinţată Şcoala Naţională de Medicină şi 

Farmacie din Bucureşti
1862 - A fost înfiinţat Ministerul Afacerilor Externe al 

României
1883 - S-a născut Benito Mussolini, primul dictator 

fascist al Europei. (m. 28 aprilie 1945)
1893 - S-a născut, în satul Hulub, comuna Dângeni, 

judeţul Botoşani, scriitorul Demostene Botez (m. 18 
martie 1973)
1912 - S-a născut scriitorul Nicolae Steinhardt 

("Jurnalul fericirii", "Prin alţii spre sine. Eseuri vechi şi 
noi", "Dumnezeu în care spui că nu crezi..." ). A fost închis 
la Jilava, după care s-a călugărit, luându-şi numele de 
fratele Nicolae (m. 1989)
1946 - S-au deschis lucrările Conferinţei de pace de la 

Paris, convocată de marile puteri învingătoare în cel de-Al 
Doilea Război Mondial, pentru pregătirea tratatelor de 
pace cu Bulgaria, Finlanda, Italia, România şi Ungaria
1970 - A murit compozitorul şi dirijorul Ionel Perlea
2001 - A murit cântăreaţa Aida Moga, celebră în anii '50-

'80 (n. 1924)
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07:00 Telejurnal regional 09:45 
Teleshopping 10:00 Ca'n viaţă 10:50 
Secretul lui Nok-Du (R) 12:00 
Te l e s h o p p i n g  1 2 : 3 0  C r o n i c i  
Mediteraneene 13:00 Ediţie specială 
13:15 Discover Romania 13:30 Trish - 
bucătar la Paris 14:00 Telejurnal 14:55 
Vorbeşte corect! 15:00 Convieţuiri 
16:50 AP Secretul lui Nok-Du 18:00 
Exclusiv în România 18:50 Comisarul 
Rex 19:45 Sport 19:55 Meteo 20:00 
Telejurnal 21:00 România 9 22:00 
Fantomele fiordului 23:00 Telejurnal

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 29 Iulie

Nu este o zi bună 
pentru a cumpăra obiecte 
de valoare sau pentru a 
lua decizii în privința 
investițiilor. Vă sfătuim să 
evitați speculațiile și să 
nu încercați să obțineți 
beneficii necuvenite, 
pentru că riscați să aveți 
necazuri.

S e  p a r e  c ă  
parcurgeți o perioadă 
f a v o r a b i l ă  
interacțiunilor sociale și 
relațiilor de colaborare 
sau de parteneriat, de 
la cele profesionale sau 
de afaceri, până la cele 
sentimentale.

În prima parte a 
zilei v-ați propus să 
rezolvați o problemă 
de familie care vă 
preocupă de mai mult 
timp. S-ar putea să fiți 
nevoit să faceți câteva 
drumuri și cheltuieli 
neprevăzute.

Sunteți hotărât să 
începeți ceva nou. Este o 
zi favorabilă activităților 
intelectuale și aveți 
ocazia să vă afirmați în 
societate. În a doua 
parte a zilei, cu ocazia 
unei întruniri, este posibil 
s ă  v ă  r e m a r c e  o  
persoană de sex opus.

Astăzi este posibil să 
a i b ă  l o c  s c h i m b ă r i  
b e n e f i c e  î n  v i a ț a  
d u m n e a v o a s t r ă  
sentimentală. Spre seară 
s-ar putea să aveți o mică 
problemă de sănătate. Nu 
e s t e  c a z u l  s ă  v ă  
îngrijorați, totul ar trebui 
să revină la normal în 
scurt timp.

În prima parte a zilei 
este posibil să vă simțiți 
obosit și fără chef de 
muncă. La locul de 
muncă sau în afaceri, ar 
fi bine să amânați 
deciziile importante și 
activitățile care necesită 
un efort deosebit.

Dimineață s-ar putea 
să  încasa ț i  o  sumă 
importantă care vi se 
cuvine pentru o activitate 
prestată demult. Puteți să 
vă faceți planuri pentru o 
investiție, dar ar fi bine să 
nu vă grăbiți să luați o 
decizie în acest sens. 
Astăzi nu sunt recomadate 
călătoriile lungi.

D e ș i  a v e ț i  u n  
program destul de 
î n c ă r c a t ,  a v e ț i  
suf ic ientă energ ie  
pentru a face față 
tuturor problemelor. 
Sunteți hotărât să 
p e r s e v e r a ț i  p â n ă  
d e p ă ș i ț i  t o a t e  
obstacolele.

Aveți posibilitatea să 
luați o decizie importantă 
cu efecte benefice pe 
termen lung în ceea ce 
privește armonia din 
relația cu partenerul de 
viață. În a doua parte a 
z i l e i ,  o  p e r s o a n ă  
apropiată v-ar putea face 
o surpriză sau un cadou.

BERBEC

Se pare că vă doriți 
de ceva timp să faceți 
o schimbare sau să 
începeți ceva nou 
î n t r - u n  d o m e n i u  
creativ. Astăzi ați 
putea avea ocazia să 
vă puneți în aplicare 
planurile.

Este o zi bună pentru 
a studia sau pentru a vă 
documenta în domeniul 
dumneavoast ră  de  
activitate. O rudă mai în 
vârstă ar putea încerca 
să vă tempereze în 
dorința de a obține 
venituri prin metode 
care implică riscuri mari.

În viața socială și pe 
plan sentimental s-ar 
p u t e a  s ă  s i m ț i ț i  o  
schimbare în bine a 
a t m o s f e r e i  ș i  a  
perspectivelor. Astăzi sunt 
favorizate întâlnirile cu 
persoane mai tinere, 
comunicarea cu persoana 
iubită și călătoriile. 

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 14:15 Un soţ 
pentru Valentine 16:00 Lecţii 
de viaţă 17:00 Ştirile Pro Tv 
18:00 Ce spun românii 19:00 
Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Justițiarul: 
Zona de război  23:30 Ştirile 
Pro Tv 00:00 Vlad

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 
12:00 Observator 14:00 
F e t i t a  m e a  1 6 : 0 0  
Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 
20:30 Asia Express - 
Drumul elefantului 00:00 
Observator 00:30 Mangalița

07:30 Teleshopping 08:15 
P a s t i l a  d e  r â s  0 8 : 4 5  
Teleshopping 09:15 Kosem 
11:00 Puterea dragostei 12:00 
Știrile Kanal D 13:00 În căutarea 
adevărului 15:00 Teo Show 
17:00 Puterea dragostei 19:00 
Știrile Kanal D 20:00 Dragoste 
și secrete 23:00 Bravo, ai stil! 
01:00 Știrile Kanal D (R)

07:20 Paradisul femeilor (R) 
09:30 Teleshopping 10:00 Trăsniți 
(R) 11:00 Teleshopping 11:30 
H a p p y  N e w s  ( R )  1 2 : 0 0  
Teleshopping 14:00 Camera de 
râs 14:30 Teleshopping 15:05 
Focus 16:00 Paradisul femeilor 
18:00 Focus 18 19:00 Trăsniți 
20:00 Ajutor! vreau să slăbesc! 
22:00 Focus din inima României 
22:30 Trăsniți (R) 23:30 Ajutor! 
vreau să slăbesc! (R)

07:00 Hei, băiete! Hei, 
fato!  08:45 La bloc (R) 
11:15 Sheena: Regina 
Junglei (R) 13:45 Din 
greșeală împreună (R) 
16:15 Vechi prieteni  18:15 
L a  b l o c  2 0 : 3 0  Z i u a  
îndrăgostiților 23:00 Crimele 
din West Memphis 02:00 
Conexiune inversă (R)

10:00 Câştigă România! 11:00 Iubire 
dincolo de timp (R) 12:00 Telejurnal TVR 
2 12:40 Teleshopping 13:00 Cultura 
minorităţilor 13:35 Fotografii uitaţi din 
marele război (R) 14:45 Discover 
Romania 15:00 Teleșcoala - Clasa a XII-a 
- Limba engleză 15:30 Teleșcoala - Clasa 
a XII-a – Fizică 15:55 Engleză la minut 
(R) 16:00 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! 20:10 Razboiul 
lui Murphy 22:00 Câştigă România! (R) 
23:00 15 Sub soarele Ecuadorului

07:05 Paradisul dragostei  
08:30 Interstellar: Călătorind 
prin univers  11:15 Iubito, ne-
am micşorat pe noi 12:25 
Terminator: Genisys  14:20 
Invincibil  16:00 Transformers: 
Exterminarea  18:35 Desculț 
spre fericire   20:00 Captain 
Marvel  21:55 Tulburare  
23:30 Un gigolo de doi bani 
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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 

29 Iulie

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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G i m n a s t u l  M a r i a n  
Drăgulescu, prezent, luni, la 
alegerile pentru preşedinţia 
Fede ra ţ i e i  Române  de  
Gimnastică, a declarat că 
speră ca noua conducere, 
reprezentată de Carmencita 
Constant in,  să readucă 
gimnastica românească în 
v â r f u l  i e r a r h i e i  
internaţionale."Sper ca noua 
conduce re  să  readucă  
gimnastica românească acolo 
unde îi este locul la nivel 
internaţional. Sper să se 
reorgan izeze  ş i  să  ne  
recâştigăm locul pe podium la 
marile competiţii", a afirmat el.

Marian Drăgulescu: ""Sper 
ca Ioan Suciu să rămână în 
c o n t i n u a r e  a l ă t u r i  d e  
gimnastică"

Întrebat dacă intenţionează 
să candideze în viitor la funcţia 
de preşedinte al FRG, el a 
răspuns: "Mai e până atunci, 
e u  m ă  c o n c e n t r e z  p e  
pregătirea pentru Jocurile 
Olimpice, pe Campionatele 
Europene din decembrie...

Deocamdată la asta mă 
gândesc. Cât timp fac sport de 
performanţă vreau să îl fac la 
cel mai înalt nivel. După aceea 
voi vedea şi eu cum pot să ajut 
gimnastica românească. Sunt 
în acest fenomen de la 7 ani şi 

mi-aş dori să rămân aici şi să 
pun umărul".

Drăgulescu susţine că 
fostul său coleg şi antrenor 
Ioan Suciu ar trebui să ajute în 
continuare gimnastica deşi a 
pierdut alegerile de luni.

"Sper ca Ioan Suciu să 
rămână în continuare alături 
de gimnastică. Are cunoştinţe, 
e s t e  d e  a t â ţ i a  a n i  î n  
gimnastică... acum prea puţin 
contează cine e la cârma 
federaţiei atâta timp cât toţi 
trebuie să ne aducem aportul, 
fiecare cum poate.

Cum spunea şi doamna 
preşedintă, e nevoie de toată 
lumea pentru a schimba ceva. 
Cu un singur om nu se poate, 
este nevoie de o echipă", a 
spus Marian Drăgulescu.

Carmencita Constantin e 
noua șefă a FRG. Are 62 de 
ani

F o s t a  g i m n a s t ă  
Carmencita Constantin este 
noua preşedintă a Federaţiei 
Române de Gimnastică după 
ce, luni, a câştigat alegerile 
pentru conducerea forului cu 
2 8  v o t u r i ,  î n  t i m p  c e  
contracandidatul său, Ioan 
Suciu, a întrunit 16 sufragii.

Acum în vârstă de 62 de 
ani, Carmencita Constantin a 
practicat gimnastică ritmică, 

iar de-a lungul timpului a fost 
antrenor, arbitru naţional şi 
internaţional de gimnastică 
aerobică. De asemenea, ea a 
fost membru în Comitetul 
Execu t i v  a l  Fede ra ţ i e i  
Române de Gimnastică, 
precum şi preşedintă a 
C o m i s i e i  Te h n i c e  d e  
gimnastică aerobică.

În prezent director general 
al companiei General Electric, 
Carmencita Constantin are 22 
de ani de experienţă în 
management, iar timp de 7 ani 
a reprezentat România la 
Comis ia  Europeană pe 
probleme de energie, mediu şi 
finanţări UE.

Mandatu l  p reşed in te i  
Carmencita Constantin la 
conducerea FRG va fi valid 
până anul viitor, în 2021, când 
vor fi organizate alegeri pentru 
următorii patru ani.

N o u a  p r e ş e d i n t ă  î i  
urmează în funcţie Andreei 
R ă d u c a n ,  c e a  c a r e  a  
demisionat la 5 decembrie 
2019, motivându-şi decizia 
prin ratarea calificării loturilor 
la Jocurile Olimpice de la 
Tokyo, dar şi prin lipsa de 
s u s ţ i n e r e  d i n  p a r t e a  
Comitetului Executiv în luarea 
anumitor decizii.

SPORT

Marius Șumudică (49 
de ani), antrenorul lui 
Gazișehir Gaziantep, s-
a întors în România, 
aseară, după ce a 
încheiat sezonul din 
Turcia pe poziția a opta.

La revenirea în țară, 
"Șumi" a comentat pe 
marginea mai multor 
s u b i e c t e ,  i n c l u s i v  
despre numărul mare de 
teste COVID-19 la care 
a fost supus în Turcia.

Marius Șumudică: "Mă întreba un portar cine m-a supărat, 
dar era de la bețișor"

Antrenorul a avut și o poveste amuzantă în acest sens și 
spune că fotbalul din Turcia s-a ferit de focarele de infecție 
prin respectarea regulilor de bază: purtarea măștii de 
protecție și respectarea distanțării sociale.

"Am nara dreaptă... cred că nu mă mai înfund în viața 
mea! Nu știu cum mă bunghesc ăia de numai în nara dreaptă 
îmi bagă și mi se oprește pe aici, prin sinusuri, de plâng vreo 5 
minute.

Mă întreba un portar care mă iubește mult pe acolo, că eu 
sunt băiat bun, le mai dau la fiecare câte ceva. Voia să vină 
repede cu pistolul, că ăia-s cu pistolul. M-a întrebat cine m-a 
supărat, că plângeam, dar era de la bețișor.

Turcia n-a mai avut nicio problemă în ultimele două luni la 
nivelul primelor trei ligi. N-a fost niciun caz pozitiv, e totul ok. 
Peste 95% din persoanele din Gaziantep poartă mască, 
indiferent că e copil, bătrân, că e pe motocicletă, că are 
cască. Toată lumea poartă mască și respectă distanțarea 
socială. D-asta nici nu au probleme foarte multe, probabil", a 
povestit Marius Șumudică.

Marius Șumudică a încheiat primul sezon pe banca lui 
Gaziantep pe locul opt în Turcia și a revenit, pentru vacanță, 
în România.

Apreciat în Turcia de jucători, rivali și specialiști, fostul 
atacant din Giulești are o înclinație spre a revitaliza fotbaliști 
români sau străini cu care a mai lucrat.

Le-a dat mereu încredere, iar mulți dintre ei nu i-au înșelat 
așteptările. La Gaziantep s-a bazat pe Alex Maxim, Alin 
Toșca și Junior Morais, fundaș cu care colaborase și la Astra.

Marius Șumudică: "Mi-e greu să aduc jucători din 
România"

Șumudică a răspuns sec când a fost întrebat de atacantul 
de la FCSB, Adrian Petre, component al lotului naționalei la 
Euro U21 din Italia și San Marino (locul 4). 

”Eu-mi doresc să rămân la Gaziantep, locul opt este o 
performanță enormă. M-au felicitat antrenorii din Turcia, 
adversari de-ai mei, mi-am apărat mereu corect șansele. Am 
fost votat cel mai bun antrenor al sezonului, normal că mă 
bucură. Trebuie să aducă jucători la Gaziantep ca să rămân.

Vreau să aduc alți trei jucători, să existe concurență. Mi-e 
greu să aduc din România, pentru că toată lumea cere sume 
de transfer, iar noi nu-i plătim. Eu nu-l cunosc pe Adrian 
Petre, aduc doar jucători pe care-i cunosc”, a declarat 
Șumudică, la sosirea în țară. 

Marius Șumudică: "Se schimbă regulile în Turcia"
Marius Şumudică mai are un an de contract cu 

Gaziantep, înţelegere prelungită încă de la jumătatea 
campionatului. Iniţial semnase pe un sezon, dar conducerea 
i-a oferit prelungirea repede după ce a văzut că echipa 
construită de român şi de staff-ul său are rezultate.

După promovare, lotul lui Gaziantep a fost schimbat 
radical. "Doar portarul a rămas din echipa sezonului trecut. 
Dar anul viitor o să fie mai greu pentru că se schimbă regulile 
în Turcia. Vor mai putea fi înscrişi doar 14 străini, iar eu am 17 
acum.

Pe trei dintre ei nu i-am mai folosit în ultimele etape, dar 
nu vor să plece, că au salarii bune. Iar eu am nevoie de doi, 
trei, patru jucători. Unii care cred că se adaptează stilului 
nostru şi care să ne crească valoarea", a declarat Şumudică.

Șumudică, poveste savuroasă 
din Turcia: "Voia să vină repede 

cu pistolul, întreba cine 
m-a supărat"

Nu toți jucătorii de la FCSB 
atrag atenția. Șumudică

Numirea lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev a 
agitat rău spiritele în Ucraina. Dintr-odată, o 
competiţie dominată clar în ultimii ani de Şahtior 
Doneţk s-a însufleţit, însă dacă multe dintre 
reacţiile la adresa antrenorului român nu au fost 
măgulitoare.

Astăzi este aşteptată sosirea lui Lucescu în 
Ucraina pentru a pune la punct detaliile 
cantonamentului. Ieri după amiază apăruse un 
fel de demisie a antrenorului, scrisoare despre 
care până la urmă s-a aflat că era mai veche, de 
sâmbătă, şi că patronul Igor Surkis îl convinsese 
să înceapă, totuşi, colaborarea.

Secunzii lui Lucescu la Dinamo Kiev vor fi 
Diego Longo şi Emil Caras 

Dacă Lucescu este dispus să lupte pentru 
proiectul de la Dinamo, moldoveanul Alexandru 
Spiridon, fostul colaborator al tehnicianului la 
Şahtior, s-a speriat, probabil, de opoziţia lui 
Şahtior şi a anunţat că declină propunerea. În 
aceste condiţii, italianul Diego Longo, fost 
secund al lui Răzvan Lucescu, va fi acum 
principalul ajutor al lui Il Luce.

De asemenea, din staff va face parte un alt 
modovean, Emil Caras, cel care a lucrat şi în 

echipa lui Dan Petrescu la mai multe dintre 
echipele antrenate de "Bursuc". Moldoveanul are 
52 de ani şi a jucat în carieră ca fundaş. Ultima 
oară a fost antrenor în Golf, la Al Arabi.

Diego Longo este, practic, creaţia lui Răzvan 
Lucescu. Cei doi au lucrat prima dată la Rapid, 
apoi au făcut echipă la toate grupările pregătite 
de român, inclusiv la naţionala României. Are 44 
de ani şi deţine Licenţă Pro.

Mircea Lucescu a lucrat 12 ani la Şahtior 
Intenţia lui Mircea Lucescu de a renunţa când 

a văzut opoziţia agresivă a ultraşilor lui Dinamo 
se înscrie într-un scenariu în care oricum probabil 
că doar Surkis şi Arcadie Zaporojanu credeau.

Zaporojanu, impresarul care l-a dus pe Il Luce 
la Dinamo, insistă de mai bine de un an pentru o 
înţelegere între cele două părţi, dar până acum s-
a lovit de diferite piedici, plus refuzul lui Lucescu 
de a-l supăra pe Ahmetov. 

Săptămâna trecută, Mircea Lucescu a 
semnat un contract pe două sezoane cu Dinamo 
Kiev. Antrenorul care pe 29 iulie va împlini 75 de 
ani a mai pregătit în Ucraina pe Şahtior Doneţk. A 
lucrat 12 ani acolo şi a cucerit 22 de trofee, între 
care şi Cupa UEFA.

Ce așteaptă Marian Drăgulescu de la conducerea FRG.
 Noua șefă a lucrat la Comisia Europeană

Cine vor fi secunzii lui Lucescu la Dinamo Kiev 
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