
Luni, 22 august 2022, inima lui 

generoasă a încetat să mai bată.

Aflat într-o luptă continuă cu o 

boală necruțătoare, de peste doi 

ani, a continuat să scrie, fiind, 

așa cum ne-a obișnuit, un 

jurnalist informat și corect.

Om cu o cultură vastă, Emil 

Petrescu captiva atenția celor din 

jur, prin cunoștințele pe care le 

avea.

Mereu informat, beneficiind de 

un talent pe care l-a dezvoltat și 

l-a pus în slujba cititorilor, 

redactorul-șef al ziarului „Mara” 

a fost un bun coleg, pe care ne-

am putut baza în orice moment.

Ne vor lipsi vorbele calde, 

răspunsurile ample, pe care le 

avea pentru subiectele abordate.

Înzestrat cu putere de 

cunoaștere, pe care a amplificat-

o permanent cu o dorință rar 

întâlnită de a se informa, Emil 

Petrescu a fost un împătimit al 

scrisului, dar și al cititului.

Era pasionat de istorie, de 

literatură și îi plăceau mult 

poeziile lui Eminescu. 

Ne vom aminti mereu cum ne 

recita, cum ne povestea de marii 

oameni ai culturii române, pe care 

i-a cunoscut, cu care a stat de 

vorbă.

Ne vor fi mereu vii amintirile pe 

care le depăna, pline de 

informații, pe care ni le oferea cu 

căldură, fascinându-ne.

Ne vom aminti cu plăcere de 

dumneavoastră, domnule Emil 

Petrescu!

Ne veți lipsi!

Dumnezeu să vă aibă în paza 

Sa!

Redacția ziarului „Mara”

M i n i s t r u l  S o r i n  
Cîmpeanu, alături de 
r e p r e z e n t a n ț i  a i  
Ministerul Educației, au 
avut un dialog deschis 
privind proiectului Legii 
învățământului superior 
c u  r e p r e z e n t a n ț i i  
federațiilor studenților: 
Uniunea Națională a 
Studenților din România 
( U N S R ) ,  U n i u n e a  

Studenților din România (USR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești 
din România (ANOSR), Federația Asociațiilor Studenților în Medicină din 
România (FASMR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS).

(Continuare  în  pagina  7)

În conformitate cu 
prevederile legale privind 
sistemul unitar de pensii 
publice, în situația copilului 
beneficiar al unei pensii de 
urmaș, care nu face 
dovada continuării studiilor, 
plata pensiei se suspendă 
începând cu data de 1 
octombrie 2022.

Pentru a preîntâmpina 
situațiile care conduc la 
neplata drepturilor de 
pensie de urmaș, copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte 
la Casa Județeană de Pensii Teleorman adeverința din care să rezulte că în anul 
școlar 2022–2023 urmează o formă de învățământ, organizată potrivit legii.

(Continuare  în  pagina  4)
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2Emil Petrescu, redactorul șef al cotidianului
 „Mara”, nu mai este printre noi

În urma dialogului cu Ministerul Educației, 
studenții au mai câștigat câteva drepturi

Acordarea pensiei de urmaș copiilor care
 fac dovada continuării studiilor

La un pas de tragedie! 
Pompierii abia fac 

față multitudinii 
de incendii

Nereguli în trafic! 
4 șoferi au rămas 

pietoni



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Administraţia Naţională „Apele Române” 
(ANAR) transmite că, la această oră, un volum 
de 3,03 miliarde de metri cubi de apă este 
disponibil în principalele 40 de lacuri de 
acumulare (cu fo los inţă complexă)  
administrate de inst i tuț ie, respectiv 
Hidroelectrica.

Potrivit unui comunicat de presă al ANAR, 
cantitatea de apă este în scădere de la 3,45 
miliarde de metru cubi, cât era la începutul 
lunii iulie 2022. La ora actuală, coeficientul de 
umplere este de 70,04%, cu aproape 10% mai 
puţin față de luna iulie, când se situa în jurul 
valorii de 80%, însă reprezentanţii ANAR 
precizează că rezerva este suficientă pentru 
localităţile mari, care se alimentează 
centralizat din sursa de apă de suprafaţă.

„Estimăm că, la sfârşitul lunii august, în 
cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol 
important în alimentarea cu apă pentru 
populaţie, industrie şi producţia de energie 
electrică pentru Sistemul Energetic Naţional, 
vom reuşi să menţinem un coeficient de 
umplere de peste 62%. În acest moment, din 
cele 120 de secţiuni de monitorizare ale 

secetei hidrologice, în 24 dintre acestea s-au 
înregistrat debite sub cel minim necesar 
pentru satisfacerea cerinţelor de apă sub 
aspect cantitativ. În aceste secţiuni, nu poate fi 
asigurat simultan necesarul de apă pentru 
toate folosinţele. De aceea, este necesară 
aplicarea Planului de restricţii şi utilizare a apei 
în perioade deficitare. Fiecare folosinţă îşi 
stabileşte pragurile şi debitele care pot fi 
restricţionate. Acestea sunt parte integrantă 
din Planurile de restricţii care se aplică gradual 
conform celor trei trepte, cu respectarea 
legislaţiei în vigoare”, se arată în comunicatul 
ANAR.

În aceste condiții, Administraţia Naţională 
„Apele Române” face apel la calm şi 
responsabilitate socială şi recomandă 
utilizarea raţională a resurselor de apă în 
direcţia economisirii acestora.

Potrivit reprezentanților ANAR, la nivel 
naţional, sunt 668 de localităţi alimentate cu 
program restricţionat, respectiv: 252 de 
localităţi (din 22 judeţe – Botoşani, Iaşi, Vaslui, 
Galaţi, Suceava, Neamţ, Bacău, Vrancea, 
Hunedoara, Mehedinţi, Bihor, Teleorman, 
Braşov, Ilfov, Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, 
Buzău, Ialomiţa, Dolj, Gorj şi Bihor) care 
dispun de sisteme de alimentare cu apă și 416 
localităţi (din 12 judeţe – Botoşani, Iaşi, Vaslui, 
Galaţi, Neamţ, Bacău, Suceava, Vrancea, Olt, 
Gorj, Dolj, Hunedoara) care nu dispun de 
sisteme de alimentare cu apă.

În toate aceste localităţi necesarul de apă 
este asigurat din sursa de apă subterană, 
însă, potrivit reprezentanților ANAR, un 
procent de 20-30% din numărul total al 
fântânilor sunt parţial secate.

Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață utilă de 201 mp, situat în Alexandria, str. 
Libertății, zona Burnas-Profi. Spațiul este amenajat pentru supermarket. Pentru detalii 
suplimentare, ne puteți contacta la nr de tel: 024312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 500 mp, situat în Alexandria, str 

Libertatii - magazin Venus etaj (deasupra magazinului Profi). Pentru detalii suplimentare ne 
puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 120 mp, situat în Alexandria, str 

Libertății - magazin Venus parter (lângă Clinica Sante). Pentru detalii suplimentare ne puteti 
contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre inchiriere spațiu comercial în suprafață de 195 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății - magazin Adonis Parter (lângă magazinul DM). Oferim facilitati la plata chiriei pentru 
eventualele îmbunătățiri aduse spațiului. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial, recent renovat, în suprafață de 405 mp, ideal birouri, 

situat în Alexandria, str. Libertății (fostul sediu al facultății Spiru Haret). Pentru detalii 
suplimentare ne puteți contacta la nr de tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 220 mp, situat în Alexandria, str. 

Libertății (clădirea Poșta Română - etaj). Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr de 
tel: 0247312854 sau 0758565933.

***
Oferim spre închiriere spațiu comercial în suprafață de 82 mp, situat în Alexandria, str. 

București, bl. 703D. Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la nr. de tel: 0247312854 sau 
0758565933.

***
Complex turistic Mara angajează personal feminin pentru următoarele servicii: spălătorie, 

cameriste motel și bucătărie – vase. Relații la telefon 0723.148.613.
***

SC Mara Prod Com SRL angajează escavatoriști și buldoescavatoriști. Relații la telefon 
0766.279.773.

***
SC ATAC GUARD&PROTECT SRL angajează agenți de pază. Telefon: 0247/312.854.

***
Angajăm șoferi categoria C. Relații la telefon 0766.279.773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează muncitori necalificați.  Relații la telefon 0766.279.773.

***
Angajăm șef firmă de pază și paznici. Relații la telefon: 0766.279773.

***
SC MARA PROD COM SRL angajează economist și contabil, de preferat cu experiență în 

muncă.  Relații la telefon: 0247/314.575.

Anunţuri

Pompierii teleomăneni au fost solicitați să intervină pentru 
stingerea unui incendiu la o anexă gospodărească a unui 
cetățean din localitatea Nanov, cu posibilitatea propagării la 
locuința aflată în imediata apropiere. Salvatorii au acționat cu 
două autospeciale de lucru cu apă și spumă și o ambulanță 
SMURD, reușind să localizeze și să lichideze incendiul în 
limitele găsite, fără a fi înregistrate victime. Au ars ori au fost 
distruse de flăcări anexa gospodărească pe o suprafață de 50 
mp și mai multe bunuri, pagubele ridicându-se la aproximativ 20 
000 de lei. 

Din cercetările efectuate a reieșit că incendiul s-a produs, cel 
mai probabil, din cauza depozitării necorespunzătoare a cenușii 
și jarului nestins.

Și nu este singurul caz. Oamenii în ”roșu”  au fost solicitați să 
intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă 
gospodărească din localitatea Drăgănești Vlașca. Ajunși rapid 
la locul evenimentului, cu două autospeciale de lucru cu apă și 
spumă, militarii au reușit să localizeze și să lichideze focul 
înainte de a se extinde la bunurile din apropiere.

Au ars ori au fost distruse de flăcări bunuri estimate la suma 
de 3 000 de lei, reprezentând anexa gospodărească pe o 
suprafață de 20 mp și diverse materiale. Pompierii au salvat 
bunuri apreciate la peste 25 000 de lei. Din primele cercetări 
efectuate pentru stabilirea cauzei probabile de incendiu, a 
reieșit că evenimentul a fost generat de un scurtcircuit electric.

Tot pentru stingerea unui incendiu s-a intervenit și într-un 
apartament. În momentul sosirii forțelor de intervenție la fața 
locului s-a constatat că incendiul se manifesta la unitatea 
exterioară a unui aparat de aer condiționat. Focul a fost stins 
rapid, evitându-se extinderea acestuia la apartament, salvatorii 
reușind să salveze bunuri de peste 70 000 de lei.

Cauza probabilă a incendiului a fost fumatul în locuri 
nepermise.

C.D.

Rezerva de apă e în scădere! ANAR: „Nu poate
 fi asigurat simultan necesarul de apă 

pentru toate folosinţele”

4 șoferi au rămas pietoni după ce au călcat prea tare pedala 
de accelerație sau au depășit neregulamentar. Polițiștii din 
Teleorman au aplicat 11 sancțiuni contravenționale în valoare 
de peste 6.235 lei. Dintre acestea, 5 sancțiuni au fost aplicate 
pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 3 sancțiuni 
pentru depășire, 2 sancțiuni pentru alte abateri, 1 sancțiune 
pentru conducere agresivă.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roșiori de Vede au  
depistat un bărbat în vârstă de 33 de ani, din municipiul Giurgiu, 
județul Giurgiu, în timp ce conducea un autoturism pe raza 
municipiului Roșiori de Vede, deși se afla sub influența 
băuturilor alcoolice.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, 
rezultatul indicând o valoare de 0,65mg/l alcool pur în aerul 
expirat, fapt pentru care a fost condus la o unitate medicală 
pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu 
exactitate a alcoolemiei. 

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunii de “conducerea  unui vehicul  sub influența 
alcoolului”,  urmând a se propune soluție legală prin Parchetul 
competent.

Și polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliția Roșiori de Vede au 
depistat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din localitatea 
Călmățuiu, județul Teleorman, în timp ce conducea un 
autoturism neînmatriculat pe DJ 679 în localitate și fără a 
poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea 
infracțiunilor de“conducerea  unui vehicul  neînmatriculat” și 
“conducerea  unui vehicul  fără permis de conducere”,  urmând 
a se propune soluție legală prin Parchetul competent.

C.D.

La un pas de 
tragedie! Pompierii abia 

fac față multitudinii de incendii

Nereguli în trafic!
 4 șoferi au rămas pietoni
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Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune 
că o remaniere guvernamentală „nu este o 
catastrofă” și că aceasta este atributul 
premierului. El adaugă că, până acum, 
premierul Nicolae Ciucă nu a venit cu vreo 
propunere de remaniere a unui ministru.

„Coaliţia nu se rupe, coaliţia va funcţiona. 
Întotdeauna există remaniere. Eu v-am spus 
foarte clar: prim-ministrul trebuie să vină cu 
propunerile. Dacă eram premier eu, Marcel 
Ciolacu, şi PSD-ul, cred că îmi săreau în cap 
colegii deja să fac anumite remanieri. Nu este 
atributul meu. În acest moment, prim-ministrul 

nu a venit cu vreo propunere să fie cineva 
remaniat. E ca la şah, mută albele primele”, a 
spus Ciolacu.

„Nu cred că prim-ministrul Nicolae Ciucă va 
face vreodată vreo remaniere fără să stăm de 
vorbă. Nu confundăm persoane”, a adăugat el.

Întrebat despre evaluarea miniştrilor PSD, 
Ciolacu a răspuns că „întotdeauna este loc de 
mai bine”.

„Nu este o catastrofă o remaniere, e un lucru 
normal în orice democraţie. Nu încercaţi să 
căutăm nume, câţi miniştri. Haideţi să 
aşteptăm, când va veni prim-ministrul cu o 
propunere concretă, sunt ferm convins că 
nimeni n-o să o facă la Sinaia, pe ascuns”, a 
afirmat el, cu referire la o ședință a PNL în care, 
potrivit lui Ciolacu, liberalii ar fi făcut o strategie 
să atace PSD.

„Se vede de pe Marte, dacă PSD nu-şi 
asuma să intre la guvernare, era o situaţie 
complicată nu numai pentru PNL şi marea 
coaliţie de dreapta, era o situaţie complicată în 
primul rând pentru români. Evaluările miniştrilor 
le face prim-ministrul în coaliţie”, a mai spus 
Ciolacu.

La șase luni de când Rusia a invadat Ucraina, răspunsul 
Occidentului la criză a rămas puternic și în mare măsură 
unit, spre surprinderea multora. În ciuda anilor de relații 
fracturate în timpul mandatului fostului președinte american 
Donald Trump și a pandemiei de Covid-19, alianța 
transatlantică a reușit să se unească și să ajungă la acorduri 
privind sprijinul financiar și donarea de arme către Kiev, 
acorduri pentru a opri utilizarea energiei rusești, precum și 
acorduri privind mai multe pachete de sancțiuni menite să 
aibă un impact direct asupra lui Vladimir Putin și a 
apropiaților săi, potrivit unei analize CNN. 

Cu toate acestea, pe măsură ce criza declanșată de 
Vladimir Putin pe 24 februarie se apropie să împlinească 
jumătate de an, oficialii din Europa sunt îngrijorați de faptul 
că actualul consens s-ar putea destrama, pe măsură ce 
Europa urmează să intre într-o iarnă sumbră, care aduce cu 
sine o creștere a prețurilor la alimente, o limitare a 
consumului de energie pentru încălzirea locuințelor și o 
posibilitate reală de recesiune. 

Mai mulți oficiali și diplomați occidentali au vorbit sub 
condiția anonimatului cu jurnaliștii de la CNN despre 
problemele sensibile cu care se confruntă acum guvernele 
europene.

Criza combustibilului în toiul iernii este ceva la care 
oficialii și diplomații europeni se gândesc zilnic, Rusia 
reprezentând aproximativ 55% din totalul importurilor de 
gaze ale Europei în 2021. 

De asemenea, aproape jumătate din exporturile de 
petrol rusești merg către țările europene. În 2021, UE a 
importat din Rusia aproximativ 2,2 milioane de barili de țiței 
pe zi. 

„În cadrul Uniunii Europene va fi foarte dificil și trebuie să 
încercăm să ne respectăm promisiunea de a anula Rusei 
capacitatea de a obține profit din gaze și alte surse”, spune 
un înalt diplomat european, referindu-se la un acord 
încheiat între Statele membre UE privind reducerea utilizării 
gazului rusesc cu 15%. 

Cu toate acestea, acordul a fost criticat pentru că este 
voluntar, iar oficialii se tem că, atunci când se vor afla sub 
presiune, unele țări europene pur și simplu nu vor mai 
respecta acordul voluntar.

„În Europa de Vest încă există voci care nu poate fi 
convinse că dependența de energia rusă a fost o 
vulnerabilitate catastrofală autoprovocată și chiar și acum 
speră la o revenire la „normalitate” în relația cu Rusia”, 
mărturisește Keir Giles.

Următoarele câteva luni vor fi cele mai grele pentru 
națiunile europene de la începutul războiului. Cetățenii vor 
simți criza costului vieții pe tot continentul. Unii vor trebui să 
aleagă între a-și încălzi casele și a mânca.

În acest context, este greu pentru liderii politici să 
justifice cheltuirea banilor și a energiei în sprijinul unei țări 
îndepărtate, mai ales când unii dintre cetățenii lor pot simți și 
pot reproșa că au fost suficient de generoși cu Ucraina până 
acum. 

Mai mulți oficiali occidentali au declarat pentru CNN că 
sunt îngrijorați că, la un moment dat, liderii politici ar putea 
decide că cel mai bun lucru este să negocieze un acord de 
pace și să submineze dorința finală preferată de Ucraina, 
care are în vedere ca forțele ruse să se retragă total din 
Ucraina, iar țara să revină la granițele sale recunoscute 
internațional.

„Există o îngrijorare tot mai mare în unele părți că, dacă 
Ucraina pare să piardă teren în fața Rusiei, acest lucru ar 
putea accelera apelurile pentru o înțelegere negociată. 
Zelenski trebuie să continue să stârnească emoție și să 
promoveze mesajul că Ucraina încă face progrese, luptă din 
greu și are nevoie de arme”, a declarat Theresa Fallon, 
director al Centrului pentru Studii Rusia-Europa-Asia din 
Bruxelles.

 „De îndată ce oamenii simt că [Kievul] este de partea 
învinsă, ar putea începe să se întrebe de ce continuăm să 
furnizăm arme costisitoare Ucrainei într-un moment de 
stres economic”, a mai explicat Theresa Fallon.  

Vor veni momente critice, subliniază aceasta, deoarece 
mulți aliați cheie ai liderului de la Kiev trec și ei prin perioade 
politice de tulburări interne. 

Majoritatea oficialilor recunosc că nimeni nu are nicio 
idee despre cum se încheie acest conflict. Și, deși cei mai 
mulți și-ar dori să vadă că Ucraina își atinge obiectivele de a-
l înfrunta pe Putin și de a-l forța să părăsească țara lor, 
adevărata lor hotărâre nu a fost încă testată pe deplin.

„Următoarele luni 
vor fi cele mai grele pentru 

națiunile europene”

Ministrul Muncii, Marius 
Budăi, a explicat la Digi24 de 
ce se majorează salariile 
angajaților de la stat. El a spus 
că și bugetarii, ca și angajații 
din mediul privat, sunt cetățeni 
români și au fost afectați de 
prețurile mărite. Volume 0%  

Întrebat care este impactul 
buge ta r  pen t ru  aces te  
majorări salariale, ministrul 
Muncii a spus că este vorba de 
"puțin peste 2 miliarde până la 
sfârșit de an".

"Impactul la leuț îl putem 
afla după prima lună de plată, 
mai sunt posturi vacante 
neocupate.

Ministrul Muncii a subliniat 
referitor la majorarea salariilor 
de la stat că nu e constructiv 
pentru societate sa punem 
categorii de cetățeni contra 
altora.

Marcel Ciolacu a vorbit 
când a spus despre banii de la 

buget să îi cheltuim cu atenție 
când ne referim la măsuri 
compensatorii în energie și să 
venim și cu alte soluții. Marcel 
Ciolacu a spus că în acest 
moment lucrăm la un alt 

pachet cu măsuri sociale și 
economice. Și salariații de la 
stat, ca și cei de la privat, sunt 
cetățeni români. Și ei au fost 
afectați de aceste majorări de 
prețuri", a declarat Marius 
Budăi.

M i n i s t e r u l  M u n c i i  ş i  
Solidarităţii Sociale a publicat 
în 17 august, în transparenţă 
decizională, o nouă variantă a 

proiectului de Ordonanţă de 
Urgenţă privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice, care prevede că toţi 
bugetarii care nu au ajuns încă 
la salariile prevăzute în grila 
din 2022 a Legii Salarizării vor 
primi o pătrime din diferenţa 
între suma prevăzută în 
această grilă şi salariile în 
plată. Potrivit documentului, 
aplicarea acestor prevederi se 
va face cu încadrarea în 
cheltuiel i le de personal 
aprobate prin buget, pe fiecare 
ordonator principal de credite.

Ministrul Finanţelor, Adrian 
Câciu, a declarat, joi, la 
Guvern, că Ordonanţa privind 
m a j o r a r e a  s a l a r i i l o r  
bugetarilor cu un sfert din 
diferența până la grila din 2022 
a r  p u t e a  f i  a p r o b a t ă  
săp tămâna v i i toare  ia r  
măsurile privind sporurile vor fi 
analizate separat.

Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, marţi, 
majorarea cu 50% a premiilor sportivilor români 
care au obţinut performanţe la competiţiile 
internaţionale. Şeful Executivului a precizat că 
decizia va fi pusă în practică nu în şedinţa de 
Guvern de astăzi, ci la următoarea şedinţă, din 
cauza timpului prea scurt.

Premierul a mai spus că ar fi vrut să facă 
acelaşi gest pentru toată lumea, dar în 
momentul de faţă bugetul atât permite şi a 
menţionat că speră ca performanţa să îi inspire 
să performeze din punct de vedere 
administrativ, să poată avea rezultate 
economice şi financiare mai bune.

”Am avut o analiză la nivel guvernamental, 
am discutat împreună cu domnul secretar 
genrral, cu Ministerul Finanţelor şi am luat 
decizia ca în şedinţa de Guvern, nu cea de 
mâine, pentru că timpul este foarte scurt, ci în 
umătoarea, să majorăm premiile care vă sunt 
acordate prin Hotărârea de Guvern 1447/ 2007 

cu 50%”, a spus premierul, în cadrul la 
ceremoniei de acordare a unor distincţii 
sportivilor români care au obţinut performanţe 
la competiţiile internaţionale.

Premierul a arătat că este un gest cât se 
poate de firesc, în baza resurselor pe care 
Guvernul le are.

”Am făcut un gest pentru a recompensa 
meritul lui David Popovici, după 48 de ani, am fi 
vrut să facem acelaşi gest pentru toată lumea, 
în momentul de faţă bugetul atât ne permite şi 
sper ca, în funcţie de rezultate, performanţa să 
ne inspire şi pe noi şi să performăm din punct de 
vedere administrativ, să putem să avem 
rezultate economice şi financiare mai bune, să 
putem să asigurăm o recunoaştere pe măsura 
eforturilor dumneavoastră”, a spus premierul.

Nicolae Ciucă a arătat că, de foarte multe ori 
se spune că sportivii sunt cei mai buni 
ambasadori ai României.

Ciolacu: Dacă eram premier eu, cred că îmi săreau
 în cap colegii deja să fac anumite remanieri

Budăi, despre majorarea salariilor bugetarilor: 
Și salariații de la stat sunt cetățeni români

 și au fost afectați de prețurile mari

Premierul Ciucă a mărit cu 50 la sută premiile 
sportivilor medaliați: ”Bugetul atât ne permite”



(urmare  din  pagina  1)
Data scadentă de depunere a adeverinței 

este 25 septembrie 2022.
În cazul nedepunerii acestei adeverințe, 

pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2022 
se reține de la plată. 

Întrucât anul universitar începe la 1 
octombrie 2022, urmașii în vârstă de până la 26 
de ani, care sunt studenți, sunt în 
imposibilitatea prezentării până la data de 
25.09.2022 a dovezii privind continuarea 
studiilor. Într-o primă fază, aceștia au obligația 
de a depune la Casa Județeană de Pensii 
Teleorman, până la la data de 25.09.2022 o 
declarație pe propria răspundere, din care să 
rezulte că își continuă studiile în anul 
universitar 2022–2023, însoțită de un cupon de 

pensie și copia buletinului de identitate a 
copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

În cazul nedepunerii declarației pe propria 
răspundere, până la data de 25.09.2022, se va 
reține de la plată pensia de urmaș aferentă lunii 
octombrie 2022.

Ulterior, în situația neprezentării adeverinței 
prin care se face dovada continuării studiilor, 
până la data de 25.10.2022, pensia de urmaș 
aferentă lunii noiembrie 2022 va fi reținută de la 
plată.

Pensiile reținute de la plată se vor plăti în 
luna următoare prezentării documentelor 
solicitate, cu acordarea retroactivă a drepturilor 
suspendate.

Cornelia RĂDULESCU

4 SOCIAL - ECONOMIC

Poșta Română va implementa coduri poștale unice pentru 
fiecare persoană, care le vor înlocui pe cele existente în 
prezent, împărțite geografic, pe localități, străzi sau cartiere, 
a anunțat Valentin Ștefan, directorul general al Companiei 
Naționale Poșta Română, într-un interviu la Radio România 
Actualități, potrivit digi24.ro. 

"Noi lucrăm la un cod poștal pe persoană. Dacă până 
acum codurile poştale sunt împărțite geografic, pe localități, 
sau străzi, sau cartiere, credem că e momentul în care să 
facem un pas digital important și să ne asigurăm că fiecare 
persoană are propriul cod poștal şi indiferent unde se află 
persoana respectivă poştaşul să o găsească şi să îi ducă 
coletul, dacă optează pentru genul ăsta de livrare”, a declarat 
directorul Poștei Române.

Potrivit acestuia, instituția va crea o rețea de cutii poștale 
digitale care să permită oamenilor să beneficieze de ridicarea 
produselor fără să mai depindă de programul poștei sau de 
programul poștașilor. 

"Vom implementa o rețea de cutii poștale digitale care să 
permită oamenilor să beneficieze de ridicarea produselor 
fără să mai depindă de programul poștei sau de programul 
poștașilor. Proiectul este deja în curs de derulare. Noi, ca 
orice investiție majoră, vrem să o testăm mai întâi și la 
începutul anului am deschis câteva locații unde testăm acest 
produs, iar acum suntem în procedură de achiziționare a 
3.000 de cutii poștale și 75 ghișee poștale", a precizat 
Valentin Ștefan. 

Întrebat în cadrul interviului citat, cum trebuie să arate 
serviciul poștal modern, directorul instituției a răspuns că 
trebuie să fie rapid și convenabil. 

"Serviciul poştal modern trebuie să aibă câteva elemente. 
În primul rând, trebuie să fie rapid. În al doilea rând, trebuie să 
fie convenabil. Şi, nu în ultimul rând, trebuie să fie customizat 
pe nevoile oamenilor", a mai spus directorul Poștei Române. 

Acordarea pensiei de urmaș copiilor care
 fac dovada continuării studiilor

Prețurile europene la gaze 
naturale au crescut de 
aproape 15 ori cât media 
prețului pe timpul verii iar 
costul energiei electrice a 
doborât recorduri, în contextul 
în care amenințarea că Rusia 
va tăia furnizarea cu gaze a 
afectat piața și apropie tot mai 
mult economia germană de 
r e c e s i u n e ,  t r a n s m i t e  
Bloomberg, conform digi24.ro. 

Prețurile de referință la 
gazele cu livrare în viitor au 
crescut cu până la 21%, în 
vreme ce energia în Germania 
a urcat pentru prima dată 
peste pragul de 700 de euro pe 
MWh. Importantul gazoduct 
Nord Stream se va opri timp de 
trei zile pentru mentenanță pe 
31 august, din nou ducând la 
îngrijorări că operaționalizarea 
nu va fi reluată conform 
anunțului. Europa nu a stat 
con fo r t ab i l  î n  u l t ime le  
săptămâni în privința livrărilor 
de gaze prin această legătură, 
fluxul fiind reluat doar la 
niveluri foarte scăzute după ce 
a fost închis pentru lucrări luna 
trecută. 

Autoritățile europene au 
înaintat în mod repetat 
posibilitatea unei încetări 
complete a furnizării cu 
energie din Rusia, în contextul 
în care Kremlinul răspunde la 
sancțiunile impuse asupra sa 
din cauza războiului din 
Ucraina. Aceasta ar pune în 
pericol planul regiunii de a 
stoca destul gaz pentru la 

iarnă și pune o presiune 
considerabi lă pe mari le 
economi i ,  în  vreme ce 
gospodăriile și industriile ar 
avea facturi mari la energie. 

Germania a avertizat că 
Moscova ar putea reduce și 
mai mult furnizarea cu gaze și 
a  r e i t e r a t  u n  a p e l  l a  
conservarea energiei. 

Gazoductul Nord Stream a 
operat la doar 20% din 
c a p a c i t a t e  î n  u l t i m e l e  
săptămâni iar politicienii 
europeni insistă că tăierile din 
livrare sunt motivate politic. 

Contractele cu livrare pe 
viitor stabilite în Olanda, 
referința europeană, erau cu 
17% mai mari, la un preț de 
286,06 euro pe MWh la ora 
15:22 în Amsterdam. Vineri a 
fos t  marca tă  a  c incea  
săptămână consecutivă de 
creșteri, cea mai lungă astfel 
de perioadă din acest an. 
Echivalentul britanic a crescut 
cu 23% luni. 

Prețul de referință al 
energiei cu livrare pe anul 
viitor în Germania a crescut cu 
până la 27%, la un record de 
710 euro pe MWh, în vreme ce 

contractele futures în Franța 
au urcat cu 16%, la 840 de 
euro. Contractele futures 
pentru cărbune au ajuns la 
niveluri fără precedent. Piața 
energiei este constrânsă și de 
disponibilitatea scăzută a 
energiei nucleare în Franța, 
unde este la cel mai mic nivel 
din ultimii ani. 

Î n  w e e k e n d ,  l i d e r i i  
Germaniei au spus că țara s-ar 
putea chinui să înlocuiască 
furnizările tot mai mici cu gaze 
din Rusia. Guvernul țintește la 
o  reducere  de  20% a  
consumului. Statul este unul 
dintre cele mai afectate de 
tăierile Moscovei iar economia 
este în pragul recesiunii. 
Aceasta creează și mai multe 
r e v e r b e r a ț i i  a l e  c r i z e i  
energetice în Europa.

Pentru prima oară, crescătorii de bovine din România își 
vor încasa mai devreme subvențiile APIA cuvenite pentru 
acest an. Ordinul Ministerului Agriculturii prin care este decis 
acest lucru este în vigoare, a fost publicat pe 19 august 2022 
în Monitorul Oficial.

Potrivit Ordinului MADR, "pentru anul 2022, prin excepție 
de la termenele prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. 
(1) lit. f) și alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) și art. 81 din Ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru 
aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a 
modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la 
art. 1 alin. (2) și (3) și art. 35 alin. (3) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de 
plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 și 2022, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 203 din 1 martie 2021, cu modificările 
și completările ulterioare, se aprobă reducerea obligației de 
reținere a bovinelor la 100 de zile de la data-limită de 
depunere fără penalizări a cererilor unice de plată."

Astfel, crescătorii de bovine vor intra, pentru prima oară, 
pe listele de plată avans APIA. Până-n acest an, când s-a 
făcut modificarea, crescătorii de bovine erau obligați să rețină 
animalele în exploatațiile agricole autorizate ANSVSA, 
declarate în cerere APIA, o perioadă de 6 luni. Termenul 
curgea de la ultima zi de depunere a cererilor unice fără 
penalități la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA), data de 15 mai sau 16 mai. Așadar, perioada de 
retenție expira doar după 15 noiembrie, iar crescătorii nu 
aveau cum să spere la un avans la subvențiile APIA.

Subvenții APIA, virate mai
 devreme crescătorilor de vaci

Fiecare român 
va avea un cod poștal propriu

Răsturnare de situație în cazul celor 8 
milioane de români care cotizează la fondurile 
de pensii private. Ultimele date arată că toată 
pierderea generată de războiul din Ucraina a 
fost recuperată. În paralel, statul lucrează și la 
un proiect de lege care vine cu măsuri mai dure 

pentru administratorii fondurilor de pensii 
private.

Măsuri mai dure pentru administratorii 
fondurilor de pensii private obligatorii:

- comitet special care să verifice modul în 
care sunt investiți banii contribuabililor

- angajați speciali care să verifice modul în 
care sunt gestionate fondurile de pensii private

- sancțiuni mai dure pentru cei care 
gestionează fraudulos banii din sistemul de 
pensii privat

Reamintim că piața pensiilor private a suferit 
cele mai mari scăderi din istorie, după debutul 
războiului din Ucraina, iar conturile românilor au 
scăzut substanțial ca valoare. Precizăm și că, în 
ultimele săptămâni, randamentele au revenit pe 
plus, iar conturile recuperează.

Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut 
de aproape 15 ori cât media sezonieră 

Se înmulțesc banii de la pensii
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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



„Asiguri școlii bugetul, n-o 
lași de izbeliște, dar lași 
directorului, care se presupune 
că e profesionist, și consiliului 
de administrație șansa să-și 
distribuie acest buget, adaptat 
la specificul și nevoile elevilor 
din școala lui”, a declarat 
ministrul Educației, Sorin 
Cîmpeanu, despre modalitatea 
în care școlile vor acorda 
bursele e lev i lor,  potr iv i t  
p r o i e c t u l u i  d e  L e g e  a  
învățământului preuniversitar. 
Declarațiile au avut loc în cadrul 
unei dezbateri organizate de 
PNL București.

Min is t ru l  Cîmpeanu a 
precizat că școlile vor putea să 
își stabilească fiecare un prag 
pentru cei care se încadrează 
să ia burse. Astfel, „nu mai vii de 
la București cu praguri general-
obligatorii”, potrivit aceastuia.

„Poți să dirijezi 90% din 
buget sau 80% pe partea 
socială și restul pe performanța 
școlară, dacă ești o școală care 
ai mulți elevi în dificultate. Dacă 
ești o școală în centrul 
Brașovului și nu se cere, poți să 
dirijezi 80% spre performanță. 
Te raportezi la realitate, la 
numărul de elevi care au 
nevoie. Cumva se prioritizează: 
întâi să acoperi bursele sociale 
și restul – performanței. Iar la 
performanță, poți să cobori 
până la 10 până la 9.50, până la 
9.20, până la 8.70. Poți să 
cobori, e decizia ta. Ai libertatea 
să-ți faci politica de burse.”

El a mai menționat că, inițial, 
în proiectul de lege erau alocați 
400 de lei de lei per elev pentru 
învățământul primar, 900 de lei 
per elev pentru învățământul 
gimnazial, 1.500 de lei per elev 
pentru învățământul liceal și 
3.000 de lei  pentru cel 
profesional. Cu toate acestea, 
„din discuțiile cu elevii a rezultat 
că acei 400 de lei per elev 
pentru învățământul primar 
trebuie să crească la 500 de lei, 
asta susținem, 900 de lei pentru 
învățământul gimnazial să 
crească la 1000 de lei.”

Sor in Cîmpeanu:  „Am 
aplicat următorul sistem: nivelul 
de la care se lua bursă era 8.50 
sau 9.50. Explicația o știți foarte 
bine, da? Înainte de criza 

sanitară, de 8.50 erau 14-15% 
din elevii din România. În anul 
2021 au fost 53%. Am avut 
ideea pe care mi-am asumat-o: 
tezele cu prezență fizică, eu am 
spus – ultimul bastion în calea 
irelevanței notelor. Am spus și 
am crezut în lucrul acesta. 
Realitatea a demonstrat că 
logica mea nu a fost bună. De 
ce? Am avut teze cu prezență 
fizică și n-am mai avut 53% 
dintre elevii României peste 
8.50, am avut exact 60%. (…)

Am întâlnit un liceu în care 
într-o clasă nu avea nimeni sub 
10.00. Într-o altă clasă, era un 

singur elev avea 9.90 și ceva. 
Pe cuvânt, sunt copii bună, dar 
totuși. După cum avem colegii 
în care notele se acordă cu 
multă exigentă, un elev de 7.50 
este un elev foarte bun, dar n-
are nicio șansă în fața unui elev 
care a luat 10 într-o altă școală, 
în alte condiții și cu totul alte 
cauze: lipsa totală a unui 
standardizări a evaluării. Și 
atunci ce șansă ai să stabilești 
un prag corect, că este 8.50, că 
este 9.50, că este 9.20 sau 
9.27(3)? Orice ai stabili, nu este 
bine. Nu poate să fie bine peste 
tot.

Singura șansă este să lași 
fiecare școală să-și decidă 
singură palierul. A lăsa școlile 
singure, de izbeliște, unele sunt 
de izbeliște, pentru că am 
propus o alocare pentru burse, 
inițial, am mers în proiectul legii 
de 400 de lei per elev din 
învățământul primar, de 900 de 
lei per elev din învățământul 
gimnazial, de 1.500 de lei per 
elev din învățământul liceal, 
profile – vocațional și teoretic – 
și, pentru a demonstra că într-
adevăr acest act încurajează 
învățământul profesional, de 
3.000 de lei, față de 1.500 de 
lei, pentru liceele profesionale, 
le-am denumit, după multe 
dezbateri, am înțeles că 
varianta optimă, și o acceptăm, 
ar fi liceu tehnic și profesional. 
Tu, director, consil iu de 
administrație, știi exact câți 
elevi ai. Îi înmulțești cu alocația. 
(…) Din discuțiile cu elevii a 
rezultat că acei 400 de lei per 
elev pentru învățământul 
primar trebuie să crească la 

500 de lei, asta susținem, 900 
de lei pentru învățământul 
gimnazial să crească la 1.000 
de lei. Deci, într-o școală ai 
patru clase de învățământ 
gimnazial, 100 de elevi cu 
1.000 de lei. Deci, ai 100.000 de 
lei. (…)

Tu ai un buget total. Dacă 
ești un liceu teoretic sau 
vocațional și n-ai clase de 
profesional, și nu prea mai 
a m e s t e c ă m  c l a s e l e  d e  
profesional, lăsând totuși 
excepția acolo unde sunt licee 
tehnologice care înregistrează 
pe r f o rman țe  î n  d i ve r se  
domenii, pentru a fi coerenți cu 
principiul „nu stricăm ce 
merge”, adăugăm, nu luăm, 
prin excepție, în toate acele 
situații care susțin performanță 
sportivă sau de altă natură, vor 
fi permise amestecuri, chiar 
dacă regula generală va fi: 
liceul tehnologic și profesional 
are doar clase de profesional. 
În liceul tehnic și profesional 
care face performanță sportivă, 
care dă jumătate din lotul 
României, ar fi stupid să nu 
accepți și clase sportive pentru 
liceu. Acest accept se face la 
nivel de ordin de ministru, caz 
cu caz, justificat. Sau un liceu în 
care distanța este foarte mare, 
ai afecta tocmai accesul la 
educație, ori noi vrem să 
susținem tocmai accesul la 
educație. Și în aceste situații va 
fi permis amestecul, dar 
analizând obiectiv fiecare 
situație.

Dacă ai excelență olimpică 
internațională sau națională, ai 
și cuantumul burselor stabilit 
clar. Îți rămân, nu știu, 400 de 
mii de lei pentru burse care pot 
fi de două feluri. Am simțit 
nevoia să simplificăm: sociale 
și de performanță școlară. Poți 
să dirijezi 90% din buget sau 
80% pe partea socială și restul 
pe performanța școlară, dacă 
ești o școală care ai mulți elevi 
în dificultate. Dacă ești o școală 
în centrul Brașovului și nu se 
cere, poți să dirijezi 80% spre 
performanță. Te raportezi la 
realitate, la numărul de elevi 
care au nevoie. Cumva se 
prioritizează: întâi să acoperi 
bursele sociale și restul – 
p e r f o r m a n ț e i .  I a r  l a  
performanță, poți să cobori 
până la 10 până la 9.50, până la 
9.20, până la 8.70. Poți să 
cobori, e decizia ta. Ai libertatea 
să-ți faci politica de burse. Deci, 
asiguri școlii bugetul, n-o lași de 
izbeliște, dar lași directorului, 
care se presupune că e 
profesionist, și consiliului de 
administrație șansa să-și 
distribuie acest buget, adaptat 
la specificul și nevoile elevilor 
din școala lui. Nu mai vii de la 
București cu praguri general-
obligatorii, într-o situație care 
merge dintr-o extremă în alta.”
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Alături de prevederi foarte importante pentru studenți, 

deja incluse în proiectul Legii învățământului superior 
(precum creșterea cu 50% a subvenției pentru burse, 
instituirea Programului Național pentru Reducerea 
Abandonului Universitar și a Programului Național pentru 
Internaționalizare Universitară, asigurarea locurilor 
pentru stagiile de practică, dreptul de a urma cursuri de 
etică și deontologie universitară pentru absolut toate 
programele de licență, locuri bugetate pentru studenții cu 
dizabilități, dobândirea dreptului de liberă practică pentru 
absolvenții învăţământului superior medical imediat după 
promovarea examenului de finalizare a studiilor etc.), au 
fost agreate, împreună cu reprezentanții celor 4 
organizații studențești, următoarele propuneri:

1. Asigurarea reprezentării fiecăreia dintre cele 5 
federații studențești reprezentative la nivel național prin 
desemnarea a câte unui membru, cu statut de invitat 
permanent, în fiecare din cele 6 Comisii consultative 
Naționale ale Ministerului Educației: Comisia Naţională 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS); 
Comisia Naţională de Standardizare a Titlurilor și 
Gradelor Universitare (CNSTGU); Comisia Națională de 
Etică a Titlurilor Universitare (CNETU); Comisia 
Națională de Etică a Managementului Universitar 
(CNEMU); Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză a 
Învăţământului Superior (CNSPIS); Comisia Naţională al 
Bibliotecilor Universitare (CNBU).

2. Dreptul studenților de a convoca ședințe 
extraordinare ale Senatului universitar. Convocarea va 
putea fi făcută pentru probleme studențești, pentru prima 
dată în legislația specifică, de către grupul tuturor 
reprezentanților studenților în Senatul universitar, prin 
excepție de la regula convocării de către o treime din 
membrii Senatului universitar.

3. Creșterea reducerilor pentru transportul intern 
feroviar și naval al studenților, de la 50% la 65%. Studenţii 
înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, 
inclusiv studenții înmatriculați la studii de scurtă durată la 
forma de învăţământ cu frecvenţă în instituțiile de 
învăţământ superior acreditate, vor beneficia de tarif 
redus cu 65% pentru transportul intern feroviar la toate 
categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul 
anului calendaristic. Studenţii orfani sau proveniţi din 
casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste 
categorii de transport.

4. Creșterea subvenției pentru cămine-cantine cu 
50%, astfel încât să poată fi diminuată regia de cămin 
plătită de fiecare student, precum și costurile cu 
asigurarea mesei în cantinele studențești.

5. Consolidarea cadrului legal, astfel încât 
universitățile să poată acorda ajutoare sociale și burse 
speciale, îndeosebi pentru participarea la acțiuni de 
voluntariat, dar nu numai. Încurajarea și susținerea 
voluntariatului este o mare oportunitate pentru ca 
studenții să dobândească noi competențe.

6. Creșterea cu cel puțin 30% a finanțării de bază 
pentru studenții înmatriculați în domeniile STIM (științe-
tehnologie- inginerie- matematică), corelat cu preluarea 
propunerii transmise de Alianța Română a Universităților 
de Tehnologie (ARUT) privind înființarea Programului 
Național pentru Educația în domeniul Științelor, 
Ingineriei, Tehnologiei și Matematicii PN-STIM (Science, 
Technology Engineering and Mathematics- STEM) cu 
scopul stimulării tinerilor în vederea participării la 
programe de studii universitare în domenii aferente 
STIM, care va fi sprijinit prin creșterea alocațiilor 
bugetare per student.

7. Clarificări cu privire la prevederile din domeniul 
învățământului superior medical, în contextul noilor 
prevederi din Legea învățământului superior, conform 
cărora organizarea pregătirii în rezidențiat, ca formă 
specifică de învățământ postuniversitar, se realizează de 
către Ministerul Educației prin intermediul instituțiilor de 
învățământ superior de medicină și farmacie acreditate și 
a instituțiilor de învățământ superior care au în structură 
programe acreditate de medicină, medicină dentară și 
farmacie.

8. Elaborarea la nivelul fiecărei instituții de învățământ 
superior a unei strategii specifice care să asigure o 
integrare aplicată a măsurilor cuprinse în Strategia 
Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români 
aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027.

În urma dialogului cu 
Ministerul Educației, studenții 

au mai câștigat câteva drepturi

Mecanismul de acordare a burselor pentru
 elevi de către școli, explicat de

 ministrul Educației
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Toată lumea știe că mâncarea „oficială” a italienilor sunt 
pastele. Cu toate acestea, mulți sunt surprinși, deoarece în timp 
ce bărbații și femeile italiene mănâncă multe paste delicioase, 
nu se îngrașă ușor.

O blogger-influencer a oferit prin intermediul contului de 
Instagram șase motive pentru care se întâmplă acest lucru.

„Italianul mediu mănâncă paste de aproximativ 3-4 ori pe 
săptămână. Cum pot italienii să mănânce atât de multe paste și 
să nu se îngrașă? Iată câteva motive:

 Mărimea porției.
În restaurantele italiene este aproximativ jumătate sau o 

treime din ceea ce se servește în SUA. Deoarece pastele sunt 
un primo (primul fel), de obicei nu există feluri secunde, 
deoarece carnea/peștele/legumele/salata sunt următoarele.

Pastele fierte Al Dente au un indice glicemic mai mic.
Cu cât gătiți mai mult pastele, cu atât devin mai puțin dense și 

cu atât este mai mare creșterea încărcăturii glicemice după ce le 
consumați. Un alt motiv pentru a găti al dente!!

Mâncați o dietă mediteraneană cu paste.
Servim paste cu multe legume, precum și fasole și proteine, 

aromate cu ulei de măsline, ierburi și condimente și câteva fructe 
pentru desert. Sosurile din Italia tind să fie mult mai ușoare și 
făcute cu ingrediente sănătoase.

Mergi la o plimbare.
Italienii au o tradiție minunată, fare una passeggiata (fa o 

plimbare sau plimbare), care de obicei are loc înainte sau după 
cină.

Pastele italiene sunt făcute din grâu nemodificat genetic.
La fel ca majoritatea Europei, Italia evită să planteze grâu 

modificat genetic (OMG). Grâul OMG a fost modificat genetic 
pentru a-și crește conținutul de gluten.

Așadar, bucurați-vă de paste cu moderație și rămâneți fericiți!

Soacra in vizita la nora.

– Mama soacra, cat stai pe la noi?

– Atat cat voi fi bine primită...

– Cum, nici la o cafea nu stai?

***

Ţiganul şi puradelul, în gară:

- Teteo, ce facem, luăm trenu'?

- Nu fi lacom, prima dată luăm şinele.

***

Iubitule unde e cadoul meu?

– Iubito vezi Ferrari ala rosu de afara?

-Wow, iubitule…

– Ti-am luat un ruj de aceeasi culoare.

Pastila de râs

Telescopul spațial James Webb al NASA a 
trimis noi date cu planeta Jupiter, dezvăluind 
indicii despre viața planetei într-o nouă imagine 
procesată de astronomul amator Judy 
Schmidt. Sunt vizibile și lunile, inelele și 
galaxiile îndepărtate, scrie Elizabeth Landau 
pe blogs.nasa.gov, potrivit digi24.ro.

Cu furtuni uriașe, vânturi puternice, aurore 
și condiții extreme de temperatură și presiune, 
Jupiter are multe de arătat. Acum, telescopul 
spațial James Webb a surprins noi imagini cu 
planeta gigantică. Observațiile lui Webb pe 
Jupiter le vor oferi oamenilor de știință și mai 
multe indicii despre viața planetei.

„Nu ne așteptam să fie atât de bun, să fim 
sinceri”, a spus astronomul Imke de Pater, 
profesor emerit la Universitatea din California, 
Berkeley. De Pater a condus observațiile lui 
Jupiter împreună cu Thierry Fouchet, profesor 
la Observatorul din Paris, ca parte a unei 
colaborări internaționale în programul Early 
Release Science, al Webb. Webb în sine este o 
misiune internațională, o colaborare a NASA 
cu partenerii săi ESA (Agenția Spațială 
Europeană) și CSA (Agenția Spațială 
Canadiană). „Este cu adevărat remarcabil că 
putem vedea detalii de pe Jupiter, inelele sale, 
sateliți minusculi și chiar galaxii într-o singură 
imagine”, a spus ea.

În imaginea de sine stătătoare a lui Jupiter, 
creată din mai multe cadre succesive captate 
de Webb, se observă cum aurorele se extind la 
altitudini mari, deasupra atât a polului nordic, 
cât și a celui sudic. Aurorele strălucesc într-un 

filtru care este cartografiat în culori mai roșii, 
care, de asemenea, evidențiază lumina 
reflectată de norii joși și ceața superioară. Un 
filtru diferit, reprezentat cu galben și verde, 
arată o ceață care se deplasează în jurul polilor 
nordic și sudic. Un al treilea filtru, cartografiat în 
albastru, prezintă lumina care este reflectată 
de nori cu profunzime mare.

Marea Pată Roșie, o furtună faimoasă atât 
de mare încât ar putea înghiți Pământul, apare 
albă în aceste imagini, la fel ca și alți nori, 
deoarece reflectă multă lumină solară.

Într-un câmp larg, Webb vede Jupiter cu 
inelele sale și două luni mici numite Amalthea și 
Adrastea. Petele neclare din fundalul inferior 
sunt probabil galaxii care completează această 
priveliște.

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

Grup de firme cu sediul în Alexandria angajează consilier juridic. 
Detalii la telefon 0247.312.854.

Anunţ

Uneori trecem prin viaţă cu mâinile-n sân, fără să ne dăm 
seama că pământul geme de greutatea noastră iar urma 
plânge de atâta nepăsare şi ne trezim la capătul drumului biete 
statui mişcătoare, încovoiate şi roase de rugina neâncrederii în 
oameni. Încape în interiorul nostru atâta lume încât s-ar face o 
altă lume, după chipul şi asemănarea noastră, pe care o vedem 
doar atunci când închidem ochii. Nu stă nimeni la poartă, nu are 
cine s-o păzească şi totuşi rămâne curată la răutăţile din jur, 
este, dacă vreţi, un sat în care doar noi avem paşaport de 
intrare. Fără să luăm în derâdere numele Domnului, ne simţim 
mici dumnezei în interiorul nostru şi ne mirăm de ce nu ne 
înţelege nimeni. Poate aşa este lăsat, să fim atât de diferiţi, cu 
toate că ne asemănăm! Particularizând, am luat drumul în 
picioare, aer în piept şi răbdare, atâta cât am mai avut puterea 
să duc pe umeri, şi am plecat să-mi completez ceea ce-mi 
lipsea la domino-ul imaginii despre... mine. Nu am găsit prea 
multe, deşi îmi trebuiau atâtea frânturi, în schimb, am învăţat să 
fac altceva, să oftez într-un colţ pentru ca atunci când nu am 
aer, să-l pot lua înapoi! Foamea de acest gen de aer este 
universală, ne simţim strâmtoraţi în propriile noastre idei, 
strada şi lumea ne strânge ca un autobuz, iar zăpuşeala 
răutăţilor ni se lipeşte pe frunte. Ne ştergem trecutul cu palma 
în ordinea lumii de-a valma, scoatem răul printre dinţi, oprim 
timpul din părinţi, apoi ne mulţumim cu bruma de umbră de 
deasupra capului.

Mihail TĂNASE

România reală
Călător sau 

gânduri din scaunul cu rotile

Motive pentru care italienii
 nu se îngrașă mâncând paste

Atenție la aplicațiile pe 
care doriți să le descărcați! 
Cel mai recent studiu al unei 
cunoscute companii de 
securitate informatică arată 
că multe din aplicațiile care 
sunt disponibile în magazinul 
Google Play Store sunt 
făcute pentru a fura datele 

utilizatorilor ori pentru a 
accesa diverse reclame, 
conform digi24.ro.

În urma unei analize 
r e c e n t e  f ă c u t ă  d e  
Bitdefender, specialiștii au 
descoperit 30 de aplicații 
pentru Android, cu milioane 

de descărcări care aveau un 
comportament ciudat. Mai 
exact, după ce erau instalate, 
aceste aplicații luau o altă 
înfățișare pentru a fi greu de 
depistat de către utilizatori.

În momentul descărcării, 
uti l izatori lor l i  se cere 
permisiunea pentru a accesa 

agenda din telefon ori 
accesul la date care nu au 
legătură cu funcționalitatea 
aplicației. Mai mult decât atât, 
dacă am descărcat un astfel 
de program și nu am fost 
atenți la permisiunile pe care 
le-am acceptat, escrocii 

online infectează și alte 
aplicații din telefon prin 
af ișarea unor  rec lame 
agres ive ș i  accesarea 
acestora fără voia noastră.

Experţii au şi o serie de 
r e c o m a n d ă r i  p e n t r u  
u t i l i za tor i :  g r i jă  la  ce 
p e r m i s i u n i  s e  o f e r ă  
aplicaţiilor ce urmează să fie 
instalate, mai ales atunci 
când se cer drepturi care nu 
au nimic de-a face cu 
funcţionalitatea aplicaţiei (de 
exemplu, acces la lista de 
contacte), atenţie mai ales la 
apl icaţi i le care sol ici tă 
permisiuni speciale, precum 
cea de Accesibilitate, dacă se 
instalează o aplicaţie din 
magazinele of iciale de 
aplicaţii, nu înseamnă că totul 
e sigur, iar în acest context 
trebuie folosită o soluţie de 
securitate care poate detecta 
comportamentele anormale 
şi care scanează fiecare 
aplicaţie la instalare sau în 
timpul procesului de update, 
atenţie la aplicaţiile cu număr 
foarte mic de evaluări de la 
alţi utilizatori, mai ales când 
acestea sunt descărcate de 
foarte multe ori. 

Vești de pe o planetă gigantică: 
Jupiter

Zeci de aplicații din Google Play sunt 
periculoase și se comportă ciudat după instalare



1820: A murit Ion Budai-

Deleanu, scriitor român (n. 

1760).

1832: A murit Sadi Carnot, 

fizician francez (n. 1796).

1865: S-a născut Ferdinand I 

de Hohenzollern-Sigmaringen, 

rege al României (1914 - 1927) (d. 

1927).

1868: A murit Costache 

Negruzzi, prozator, poet și 

dramaturg român (n. 1808).

1884: A murit Carol Davila, 

medic român de origine franceză (n. 1828). A contribuit 

fundamental la organizarea învățământului medical din 

România, a fost profesor de chimie la Universitatea din 

București și a A organizat serviciul românesc de ambulanțe, 

care s-a distins apoi în timpul Războiului de Independență.

1928: A murit Aurel Băeșu, pictor român (n. 1896).

1932: A murit Gheorghe Cucu, compozitor, dirijor și 

folclorist român (n. 1882).

1960: Se înregistrează cea mai scăzută temperatură 

vreodată pe Pământ: -88,3° C (la Stația Vostok).

2006: A murit Cristian Nemescu, regizor și scenarist 

român (n. 1979).
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07:00 3 ceasuri bune 10:00 
Agrostrategia 10:30  Fermierii 
Romaniei 11:00 Exclusiv în 
România 12:30 Pofticioşi, la 
cratiţă! 13:00 Atelier de sănătate 
14:00 Telejurnal 15:00 Convieţuiri 
16:50 Eu pot! 17:50 Yanxi, palatul 
suspinelor 18:55 Dincolo de alb și 
negru 20:00 Telejurnal 21:00 Toata 
frumusetea lumii... 23:00 Dincolo 
de alb şi negru 00:00 Info Plus

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 24 August

Va recomandam 
sa nu va faceti un plan 
str ict pentru azi.  
Dimineata, sunteti 
nevoit sa plecati intr-o 
scurta calatorie in 
interes de serviciu. 
Partenerul de viata 
este nemultumit. 

Nervozitatea va 
poate pune in situatii 
de l i ca te  f a ta  de  
prieteni si de familie. 
I n i t i a t i v e l e  
dumneavoastra nu 
sunt prea bine primite 
astazi. Nu are rost sa 
insistati. 

S-ar putea ca seful 
sa va admonesteze 
pentru ca nu ati 
terminat o lucrare la 
timp. Va sfatuim sa va 
sustineti cauza cu 
calm. O persoana va 
ajuta sa rezolvati 
repede situatia.

Sunteti preocupat 
de afaceri si neglijati 
relatiile sentimentale. 
V a  a f a t u i m  s a  
acordati mai mult timp 
partenerului de viata 
si pietenilor, mai ales 
daca  va  so l i c i ta  
sprijinul.

Apar probleme pe 
p lan sent imenta l .  
Ne in te leger i le  se  
c l a r i f i c a  d u p a  o  
d i s c u t i e  s i n c e r a .  
S f a t u r i l e  u n e i  
persoane mai in varsta 
va ajuta sa rezolvati o 
problema financiara.

Sunteti nervos din 
cauza unei vest i  
nep lacu te  de  l a  
pe rsoana  iub i ta .  
Daca nu va stapaniti, 
p u t e t i  d e c l a n s a  
discutii aprinse cu cei 
din jur. Incercati sa fiti 
mai intelegator!

Nu sunteti prea 
c o m u n i c a t i v .  Va  
sfatuim sa evitat i  
a c t i v i t a t i l e  c a r e  
necesita luciditate si 
putere de concentrare. 
Acordati mai multa 
atentie relatiilor cu 
partenerul de viata!

Doriti sa plecati 
intr-o calatorie de 
afaceri, dar partenerul 
de viata nu este de 
acord. S-ar putea ca 
atmosfera din camin 
sa se tensioneze. Va 
p u t e t i  b a z a  p e  
sfaturile unei rude.  

Aveti dificultati de 
concentrare. Cu toate 
acestea, reusit i  sa 
c o n t r i b u i t i  l a  
dezamorsarea unei 
s i tuat i i  conf l ic tuale 
d i n t r e  c o l e g i i  d e  
serviciu. Spre seara, 
p r im i t i  v i z i t a  unu i  
prieten.

Incepeti ziua plin de 
entuziasm. Revine in 
actualitate o problema 
careia nu i-ati acordat 
atentia cuvenita cu 
cateva zile in urma. Va 
sfatuim sa evitati 
d i s c u t i i l e  i n  
contradictoriu.

Nu este momentul 
sa va asumati rolul de 
mediator intr-un conflict. 
Daca acordati mai multa 
atentie problemelor 
partenerului de viata, 
p u t e t i  e v i t a  o  
neintelegere pe tema 
cheltuielilor.

Ar fi bine sa nu va 
a s u m a t i  n o i  
responsabilitati. Nu 
aveti energie nici 
pentru a termina ceea 
ce ati inceput. De 
a s e m e n e a ,  v a  
recomandam sa va 
pastrati calmul.

BERBEC TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile Pro 
Tv 14:00 Lecţii de viaţă 16:00 
Mâncare pe care 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las 
fierbinți 21:30 Izbăvirea 23:30 
Ştirile Pro Tv 00:00 Omul cu 
pumni de fier 02:00 Lecţii de 
viaţă 03:00 Vorbeşte lumea 
05:00 Ce spun românii

08:00 Neatza cu Răzvan şi 
Dani 12:00 Observator 14:00 
Celebrity Splash: Vedete la apă 
17:00 Observator 18:00 Prețul 
cel bun 19:00 Observator - 
Sport/Meteo 20:30 Poftiți pe la 
noi: Poftiți prin țară 23:30 
Observator – Sport 00:00 
Mangalița 02:00 Băieţi de oraş 
03:00 Observator 04:00 Povești 
de familie

07:00 Gülperi 09:00 Știrile 
Kanal D 10:00 Casa iubirii 12:00 
Știrile Kanal D 13:00 În căutarea 
a d e v ă r u l u i  1 5 : 0 0  J o c u l  
cuvintelor cu Dan Negru 16:30 
Casa iubirii 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Infidelul 22:30 Strada 
speranţei 23:45 Știrile Kanal D 
00:45 Casa iubirii 05:15 Știrile 
Kanal D 05:45 Gülperi 

07:00 Starea naţiei 08:00 
Doar pentru iubire 09:00 
Alege rețeta națională 11:00 
Nimeni nu-i perfect 14:00 
Focus 15:00 Alege rețeta 
națională 17:00 Doar pentru 
iubire 18:00 Focus 18 19:30 
I u b i r i  s e c r e t e  2 0 : 0 0  
Răzbunare 22:00 Starea 
naţiei 23:00 Focus 00:00 
Alege rețeta națională 

08:30 I.Q. 10:30 La bloc 
12:45 O mireasă momeală 
14:30 În căutarea Tărâmului 
de Nicăieri 16:30 Clifford 
18:15 La bloc 20:30 Kung 
Fu la grămadă 22:30 O 
noapte nebună, nebună 
00:30 Kung Fu la grămadă 
02:30 La Maruţă 04:15 La 
bloc 06:30 La Maruţă

07:30 România…în bucate 08:00 
Ferma 09:00 Comisarul Rex 10:00 
Documentar 360° Geo 11:00 Câştigă 
România! 12:00 Telejurnal 13:00 
Cultura minorităţilor 13:30 Sănătate 
cu de toate 14:00 Documentar 360° 
Geo 15:00 Magazin Deutsche Welle 
15:30 România…în bucate 16:00 
Vara amintirilor 17:00 In direct cu 
viaţa 18:00 Ora de ştiri 19:05 
Comisarul Rex 20:00 Rubirosa 22:00 
Câştigă România! 23:00 Vara 
amintirilor 00:00 In direct cu viaţa

07:30 Zodiacul Chinezesc 
09:20 Cecul sau viața 11:15 
Tonul perfect 13:05 The Walk: 
Sfidează limitele 15:00 Cartea 
iubirii 16:40 Sanctum 18:25 
Hitchcock 20:00 Furios şi Iute 8 
22:10 Premoniţii 23:50 Rush: 
Rivalitate și adrenalină 01:45 
Șefi de coșmar 2 03:30 
Negocia toru l  05:45 Mai  
tăntălău, mai gogoman  
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Farul Constanța a urcat pe primul loc în Liga 
1, după victoria de pe teren propriu cu FC 
Voluntari, scor 2-1, în etapa a șasea. Oaspeții 
au condus la pauză, după reușita lui Patricio 
Matricardi din minutul 24.

Farul a întors scorul prin Denis Alibec (46') și 
Ionuț Larie (80' - penalty).

La finalul partidei, managerul Farului, Gică 
Hagi, s-a declarat "cel mai fericit din România", 
având în vedere situația financiară complicată 

a clubului, pe care trebuie să o gestioneze.
"Cred că avem o echipă talentată, meritul 

este al jucătorilor, care au făcut o echipă foarte 
bună. Provocarea noastră, a staff-ului, este să 
aducem jucătorii într-o stare fizică foarte bună.

O victorie de moral, o victorie frumoasă, 
care ne unește mai mult. Chiar putem să facem 
o figură frumoasă! Am vrut să fim pe primul loc, 
am schimbat lucrurile la pauză.

Nu contează cum începi, contează cum 
termini, asta e filozofia mea în fotbal. Supărat? 
Sunt cel mai fericit din România!

Clubul nostru nu are bani, să nu uitați lucrul 
ăsta. Dacă am avea și bani, am fi departe! Din 
păcate, suntem obligați să luăm jucători care nu 
sunt în formă. Nu avem niciun leu pentru 
achiziții! Factorul economic e fundamental.

Suntem la începutul proiectului, sper ca 
toată lumea să vină. Vorbim de Dobrogea, o 
regiune foarte mare. Sper să vină stadionul cât 
mai repede. Echipa trebuie să se bată la titlu", a 
spus Gică Hagi.

Meciul dintre Universitatea Cluj și Sepsi Sfântu Gheorghe, 
scor 0-1, din etapa a șasea a Ligii 1, a fost întrerupt în minutul 26 
de către arbitrul Sebastian Colțescu.

Jucătorii celor două echipe au fost trimiși la vestiare, în urma 
unor scandări xenofobe ale fanilor echipei Universitatea Cluj.

Meciul a fost oprit pentru 10 minute, apoi a fost reluat. 
Sebastian Colțescu le-a transmis gazdelor că are toleranță zero 
față de scandările xenofobe.

Romario Pires, căpitanul "șepcilor roșii" s-a dus către peluză 
pentru a discuta cu fanii și pentru a-i ruga să nu mai scandeze 
împotriva Ungariei.

Galeria Universității Cluj este recunoscută ca fiind una 
naționalistă. La meciul cu Sepsi, fanii au afișat mai multe 
bannere provocatoare.

“4 iunie 1920. 4 august 1919. Ținutul Secuiesc nu există”, 
“Cum visul Ungariei Mari și al Ținutului Secuiesc trebuie 
spulberat din fașă / Așa și echipele hortyste Sepsi, Ciuc și 
Odorhei eliminate de pe-a fotbalului hartă”, “Investițiile 
guvernului maghiar în sportul românesc sunt lipsite de interese 
ascunse… acestea fiind evidente!”, sunt mesajele afișate de 
suporterii echipei clujene.

În urma acestui incident cu tentă xenofobă, Universitatea 
Cluj riscă suspendarea terenului pentru următorul meci de pe 
teren propriu în Liga 1, dar și o amendă considerabilă din partea 
Comisiilor FRF.

În plus, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 
(CNCD) se poate autosesiza în acest caz pentru a aplica 
sancțiuni separate.

La finalul partidei de la Cluj, antrenorul italian Cristiano 
Bergodi a vorbit despre scandările xenofobe ale fanilor echipei 
gazdă. Tehnicianul de la Sepsi a fost îngrijorat că meciul nu se 
va încheia în condiții de siguranță.

"Când am ieşit, (n.r. -  de pe teren), arbitrul le-a spus 
jucătorilor că dacă vor continua scandările, oprește meciul de 
tot. Eu i-am zis secundului meu că meciul ăsta nu o să se 
termine pe teren", a spus Bergodi.

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 2022 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.

Bannerele afișate de fanii
 echipei 'U' Cluj la meciul

 cu Sepsi

Universitatea Cluj are patru 
eșecuri la rând în Liga 1 și este 
penultima clasată, după șase 
etape. Universitatea Cluj a 
pierdut pe teren propriu cu 
Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 
0-1. Nou-promovata are doar 
două puncte în clasament, iar 
antrenorul Erik Lincar (43 de 
ani) ar putea fi demis.

Erik Lincar este antrenorul 
“șepcilor roșii” din mai 2021 și 
mai are contract până la finalul 
sezonului 2022-2023.

Po t r i v i t  i n fo rmaț i i l o r,  
conducerea clubului din Cluj-
Napoca ia  în  ca lcu l  o  
despărțire de Erik Lincar.

Gabi Balint (59 de ani) a 
spus că Lincar este într-o 
situație fără ieșire și ar putea fi 
forțat să renunțe la funcție. 

"U Cluj a jucat mai bine 
decât o arată rezultatele, eu 
așa cred. Au și ghinion. Nu 
cred că va rămâne Lincar, deja 
se vorbea despre înlocuirea lui 
înaintea meciului. Acum, cu 
rezultatul ăsta negativ, nu cred 

că va rămâne. Deși cred că n-
ar trebui să se pripească și să 
schimbe antrenorul.

Problema e că echipa 
trimite puține șuturi pe spațiul 
porții, o problemă pe care o au 
multe echipe din Liga 1", a 
spus Gabi Balint.

În schimb, Bogdan Stelea 
(54 de ani) consideră că Erik 
Lincar nu este principalul 
vinovat pentru situația în care 
se află "șepcile roșii".

"Pentru eroarea comisă în 

acest meci, ce vină are Lincar? 
Sunt jucători cu experiență, 
care ar trebui să știe cum să se 
comporte în anumite situații", a 
spus fostul portar.

Erik Lincar ar putea fi al 
treilea antrenor demis în acest 
sezon al Ligii 1, deși au trecut 
doar cinci etape. Au plecat Toni 
Petrea de la FCSB și Laszlo 
Balint de la Universitatea 
Craiova, au venit Nicolae Dică 
și Mirel Rădoi.

Ionuț Radu (25 de ani) a fost titularizat în 
partida dintre AS Roma și Cremonese, încheiată 
cu scorul de 1-0, în etapa a doua din Serie A.

Deși a greșit decisiv în prima etapă din 
campionat, Ionuț Radu a primit în continuare 
credit din partea antrenorului Massimiliano Alvini.

Goalkeeper-ul român nu a dezamăgit și a avut 
o evoluție bună în partida cu AS Roma, iar 
prestația acestuia a fost remarcată inclusiv de 
către Jose Mourinho.

"Puteam să închidem meciul în primele 20 de 
minute. Radu a fost fantastic, dar când ai 

momente bune și nu închizi jocul, atunci totul 
devine dificil.

Am câstigat două meciuri cu 1-0, cu doi 
jucători defensivi care au marcat. Dacă sunt 
îngrijorat? Nu, pentru că va veni și vremea ca 
Tammy Abraham, Paulo Dybala, Nicolo Zaniolo 
să marcheze și ei”, a spus Mourinho la finalul 
partidei, potrivit Tuttomercatoweb.

Ionuț Radu a primit nota 7 din partea 
jurnaliștilor italieni, cea mai mare notă de la 
Cremonese, pentru prestația din meciul cu AS 
Roma.

La câteva zile după greșeala românului din 
ultima etapă, Oscar Damiani a oferit prima sa 
reacție. Agentul lui Ionuț Radu a continuat să îl 
sușțină pe goalkeeper-ul român, așa cum a 
făcut-o și după eroarea din meciul Bologna - 
Inter, și i-a lăudat pe cei de la Cremonese pentru 
mesajul de susținere postat imediat după jocul cu 
Fiorentina.

"O eroare. Dar este foarte puternic și a 
dovedit asta. Mesajul celor de la Cremonese 
este un lucru foarte pozitiv, educativ, despre cum 
trebuie gestionat un club”, a fost mesajul lui 
Oscar Damiani, potrivit Tuttomercatoweb.

Farul, pe primul loc!

Erik Lincar, “pe făraș” la Universitatea Cluj, 
după eșecul cu Sepsi!

Jose Mourinho, laude pentru Ionuț Radu după 
meciul AS Roma - Cremonese: “A fost fantastic“
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