
Astăzi este ultima zi din 
v a c a n ț a  d e  i a r n ă  a  
preșcolarilor și elevilor, 
vacanță care a început 
sâmbătă, 22 decembrie 2018. 
D u p ă  t r e i  s ă p t ă m â n i ,  
preșcolarii și elevii se întorc în 
săli le de clasă,luni, 14 
ianuarie 2019. Aceștia vor 
frecventa cursurile doar trei 
săptămâni, pentru că din data 
de 2 februarie 2019 începe 
vacanța intersemestrială, care durează până pe 10 februarie 2019. Până atunci, 
preșcolarii și elevii vor mai avea o zi liberă, pe 24 ianuarie 2019, când este 
sărbătorită Ziua Principatelor Române.

(Continuare  în  pagina  7)

Un bărbat în vârstă de 63 
de ani, din comuna Peretu 
și-a pierdut viața, joi, 10 
ianuarie 2019, în urma unui 
accident rutier. În timp ce se 
deplasa pe DE 70, pe partea 
carosabilă, bărbatul a fost 
acroșat de un autoturism, 
incident în urma căruia 
pietonul a decedat. La 
volanul autoturismului care 
l-a acroșat pe pieton se afla 

un bărbat în vârstă de 53 de ani, din localitatea Scrioaștea. Potrivit purtătorului 
de cuvânt al IPJ Teleorman, Teodora Dragole, conducătorul auto a fost testat 
alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar pentru uciderea 
din culpă, urmând a se propune soluție prin Parchet. 

M. MEILĂ

De când Teleormanul a devenit pepiniera de nădejde a 
PSD, dând țării un președinte de Cameră, un prim 
ministru și un ministru de Interne, orice eveniment 
petrecut în județul lui Darie și al lui Moromete devine știre 
națională.

Așa s-a întâmplat și cu ouăle contaminate cu Fipronil 
la o fermă din Drăgănești Vlașca, care au generat o știre 
devenită virală.

Totul a început odată cu un control efectuat de Direcția 
Sanitar Veterinară și de Securitate Alimentară 
Teleorman, în cadrul Programului de verificare a 

Reziduurilor. Probele trimise spre verificare la un 
laborator specializat din București au ieșit pozitive și, în 
mod firesc, DSVSA Teleorman a dispus sechestrarea 
unui număr de 4.200.000 de ouă, care au fost distruse la 
o unitate autorizată.

Ferma a fost pusă sub supraveghere strictă, fiind 
preluate probe din fiecare lot de ouă și supuse analizelor 
de laborator. În mpmentul în care buletinele de analiză 
vor confirma dispariția Fipronilului din produsele 
alimentare respective, ouăle vor putea fi comercializate.

(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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Vacanța de iarnă, la final.
 Luni, elevii se întorc la școală

Milioane de omlete 
s-au dus pe apa sâmbetei 

ITM Teleorman:

Indicatori privind 
activitatea în domeniul
 securităţii si sănătăţii

 în muncă

Pieton, acroșat de un autoturism, 
decedat, în urma accidentului

Pașapoartele vor fi 
din nou modificate



2 EVENIMENT - ACTUALITATE

Paşapoartele vor suferi din nou modificări. Asta după ce, în 
2018, a fost schimbată durata de valabilitate a pașaportului de la 
5 ani la 10 ani.

Proiectul propus de MAI a fost adoptat de Executiv şi 
urmează să fie publicat în Monitorul Oficial, conform digi24.ro.

Principalele modificări ale pașaportului simplu electronic
- se schimbă culoarea paşaportului, din roşu-vişiniu, în roşu-

închis
- noul paşaport va avea stema ţării gravată 3D şi va fi 

completată cu o coroană
- se vor produce modificări la conținutul celor trei tipuri de 

pașapoarte: paşaportul electronic diplomatic, cel de serviciu şi 
cel simplu vor avea rubrici identice, însă culori diferite.

Taxele pentru eliberarea pașaportului
Conform pasapoarte.mai.gov.ro, taxele pentru eliberarea 

paşaportului sunt:
- pentru paşaportul simplu electronic
a) 258 lei - pentru persoanele cu vârstă peste 12 ani
b) 234 lei - pentru persoanele cu vârsta sub 12 ani
- pentru pasaportul simplu temporar: 96 lei - indiferent de 

vârstă.
Cum se eliberează pașaportul simplu electronic
 Potrivit pasapoarte.mai.gov.ro, paşapoartele simple 

electronice se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind 
regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate şi nu 
se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a 
călători în străinătate.

Pe durata suspendării exercitării dreptului la libera circulaţie 
în străinătate, cetăţeanului român i se refuză temporar 
eliberarea documentului de călătorie de către autoritatea 
competentă să elibereze acest document, iar dacă i-a fost 
eliberat, îi este retras de către autorităţile competente să pună în 
executare măsura.

La 15 ianuarie, în fiecare an, romanii 
sărbătoresc ziua de naştere a poetului 
nostru naţional şi universal, Mihai 
Eminescu, ziua căruia, din anul 2011, a 
fost declarată de către Parlamentul 
României Ziua Culturii Naţionale.

Supranumit cu deplină îndreptăţire 
“Luceafărul poeziei româneşti“ şi 
“Sfântul preacurat al ghiersului 
românesc“, Eminescu a văzut lumina 
zilei, acum 169 de ani, în miez de Gerar, 
la 15 ianuarie 1850, la Botoşani, după 
unii cercetători, sau în Ipoteşti, 
localitatea apropiată, după alţii.

Este al şaptelea copil din cei 
unsprezece ai căminarului Gheorghe 
Eminovici (1812-1884), descendent 
dintr-o familie de ţărani din nordul 
Moldovei, din satul Calinestii lui 
Cuparencu, şi al Ralucai Iurascu (1816-
1876)  din Joldesti.

Tatăl, om cu respect pentru munca şi 
cultura, reuşeşte să ajungă pe scara 
ierarhiei sociale a vremii la treapta de 
căminar. Convins de binefacerile 
învăţăturii de carte, a ţinut că toţi copiii 
lui, atât fetele cât şi băieţii, să studieze 
permanent, să se instruiască temeinic  
pentru viaţă.

Viitorul poet, prozator şi jurnalist 
roman face studii mai întâi la Cernăuţi, 
apoi la Viena şi Berlin, unde se 
preocupă îndeosebi de filosofie şi 
filologie, dar audiază şi cursuri de 
economie politică, de drept, anatomie şi 
fiziologie, istorie etc, dornic de a 
pătrunde în esenţa tuturor ştiinţelor.

Încă din vremea când era elev la 
Cernăuţi îşi încearcă harul poetic, 
scriind o poezie “La moartea lui Aron 
Pumnul “, de factură elegiaca, 
ocazionată de încetarea din viaţa, în 
ianuarie 1866, a celui mai iubit profesor 
al său.

Debutul publicistic propriu-zis şi-l 
face tot în 1866, în revistă “Familia “ din 
Pesta, condusă de marele cărturar 
roman, Iosif Vulcan.

Publicându-I poezia “De-aş avea 

…”, creată la vârsta de numai 16 ani, 
directorul revistei are fericită inspiraţie 
de a-i romaniza numele : din Eminovici 
în Eminescu, grafie pe care poetul o va 
adopta şi o va păstra până la sfârşitul 
vieţii.

Adevărata consacrare poetică a lui 
are loc în perioada studiilor  vieneze, în 
anul 1870, când începe să colaboreze 
curent la revista “Convorbiri literare “ din 
Iaşi, organul publicistic al Societăţii 
Literare “Junimea “, al cărei mentor era 
strălucitul om de cultură, critical literar 
Titu Maiorescu, cel care intuieşte în 
tânărul colaborator “un poet neobişnuit 
“.

Cât timp a studiat la Viena ( 1869-
1872), la Facultatea de Filosofie şi 
Drept, se împrieteneşte cu Ioan Slavici 
şi o cunoaşte pe Veronica Micle, cea 
care îi va inspiră cele mai multe şi mai 
frumoase poezii de dragoste.

După perioada de studenţie la Berlin 
(1872-1874), Mihai Emiescu se 
reîntoarce în ţara, fără a fi reuşit să 
obţină o diplomă universitară. 

În aceşti ani scrie permanent versuri, 
migălindu-le cu răbdare, şlefuindu-le cu 
atenţie, citeşte mult literatura romană şi 
capodoperele literaturii universale, fiind 
remarcat de criticii din acea perioadă.

Cu sprijinul lui Titu Maiorescu, ocupa 
la Iaşi, diferite funcţii, precum : 
bibliotecar, profesor secundar, revizor 
şcolar, redactor la “ Curierul de Iaşi “.

Părăsind Iaşul , în 1877, vine la 
Bucureşti ,  unde până în 1883 
desfăşoară o istovitoare munca în 
redacţia ziarului conservator “Timpul “, 
unde scrie pe teme politice, economice 
şi sociale.În acel an se îmbolnăveşte 
grav de nervi şi nu se va însănătoşi 
depl in niciodată,boala să f i ind 
interpretată pe atunci în fel şi chip.

Pe unde va lucra şi ce vă mai publică, 
din când în când, de acum încolo, va 
purta pecetea necruţătoarei sale boli, 
care se va sfârşi o dată cu încetarea sa 
din viaţa, în ziua de 15 iunie 1889, la 

Sanatoriul “Caritas “ al dr.Alexandru 
Sutu din Bucureşti, la vârsta de numai 
39 de ani şi jumătate.

A fost înmormântat la 17 iunie, în 
Cimitirul “Bellu “, din Bucureşti,,având la 
cap” teiul sfânt”, arborele atât de iubit şi 
de des întâlnit în poeziile sale.

C r o n o l o g i c ,  a c t i v i t a t e a  l u i  
scriitoriceasca  s-a desfăşurat până la 
vârsta de 33 ani, pe un răstimp de 17 
ani, adică din 1866 până în 1883, din 
care perioada 1870 -1883 marchează 
cu adevărat apogeul creaţiei sale 
literare.

În timpul vieţii poetului a apărut un 
singur volum de versuri, cel publicat de 
Titu Maiorescu ( 1883), când el se afla 
internat în spital.

Volumul apărut cuprindea 65 de 
poezii, din care reamintim câteva, cu 
diverse conţinuturi: erotic (“Floare 
albastră”, “Sară pe deal“, “Lacul“, “ O, 
rămâi…”, “ Înger şi demon “, “ Venere şi 
Madona “,” Pe lângă plopii fără soţ “ etc ) 
; folosofic (“ Luceafărul “, “Melancolie”, 
“Mortua est”, “ Glossa “, “Cu mine zilele-
ţi adaugi…”etc ); social ( “ Împărat şi 
proletar “  ) ; satiric ( “ Ai noştri tineri “, 
“Scrisorile I-V “ etc ) ; de filon folcloric ( 
“Mai am un singur dor “, “Revedere “, 
“Ce te legeni, codrule “, “ Calin- file de 
poveste “etc ).

Extrem de cultivat, în afară de poezii, 
a scris şi publicat şi proza poetică : “ 
Sărmanul Dionis “- nuvelă filosofică 
fantastică ;” Cezara “- povestire erotică 
romantică ; “La aniversară “ – schiţă 
erotică. 

În scrierile sale, Eminescu valorifica 
foarte mult folclorul românesc dar şi 
ideile filozofilor germani, în special ale 
lui Schopenhauer privind destinul 
omului de geniu, neînţeles de omul 
obişnuit, ce stă la baza capodoperei 
sale “Luceafărul “, apărut în aprilie 1883, 
în” Almanahul  Societăţii Academice 
Social- Literare România Jună “ din 
Viena, reprodus apoi în revistă 
“Convorbiri literare “ şi ulterior în 

volumul “Poesii “, îngrijit de Titu 
Maiorescu.

O latură mai puţin cunoscută pentru 
cei mai mulţi  a scrisului poetic 
eminescian este cea religioasă, 
domeniu în care “poetul nepereche “ şi-
a găsit o valoroasă şi atractivă sursa de 
inspiraţie.

Poetul s-a manifestat şi ca un distins 
gazetar mai ales la redacţia ziarului 
cotidian “ Timpul “ din Bucureşti, unde 
publică articole cu tematica diversă, de 
densă încărcătura ideatică, vădindu-se 
un neîntrecut analist şi un temut 
polemist şi pamfletar.La moartea 
genialului poet au rămas în manuscrise 
( unicate şi variante ), ce aveau să vadă 
lumina tiparului postum, până în zilele 
noastre, un imens material, peste 
15.000 de pagini, conţinând   poezii, 
poeme, nuvele, un roman, un basm cult, 
basme populare, încercări dramatice, 
traduceri etc.

În scurtă dar neobosita sa viaţă, 
poetul nostru cel mai poet ne-a lăsat o 
vastă şi nemuritoare opera, creată cu 
măiestrie, iubire de neam şi ţara, de 
umanitate şi frumos, admirată de 
milioane de cititori din patria noastră şi 
de iubitori de literatură din lumea 
întreagă, el fiind receptat în aproape 64 
de limbi ale Terrei.

Bucurandu-se de o înaltă apreciere, 
multe din versurile sale au fost puse pe 
muzica, i s-au ridicat statui şi busturi, 
chipul său a fost pictat ca emblema 
tutelară, i s-au închinat numeroase 
poeme şi cântece, iar ziua să de naştere 
a devenit Ziua Naţională a Culturii 
Romane.

Artist de excepţie, Mihai Eminescu 
rămâne o culme în evoluţia literaturii şi 
culturii romane, apariţia sa fiind 
pregătită de scriitorii care l-a precedat, 
iar el, la rândul său, marcând  destinele 
ulterioare ale scrisului românesc.

Prof. Marinela Maţotă-Armeanca
Scoala Gimnaziala Scurtu Mare

Angajăm șoferi atestați pentru transport mărfuri periculoase.  Telefon de 
contact: 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.

Anunţuri Pașapoartele vor fi din nou 
modificate

Remember: Mihai Eminescu 

Poetul cel mai poet şi poetul nostru fără sfârşit



POLITIC - ADMINISTRATIV3

Președintele Klaus Iohannis a trimis 
Parlamentului, spre reexaminare, legea privind 
aprobarea Ordonanţei 15/2018, privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene.

Potrivit comunicatului preşedinţiei, actul 
normativ a fost adoptată de Parlament în data 
de 12 decembrie şi transmis spre promulgare 
Președintelui pe 22 decembrie. Documentul 
aprobă, cu modificări, Ordonanța Guvernului nr. 
15/2018, care are ca obiect exceptarea 
Inspectoratului de Stat pentru Controlul în 
Transportul Rutier şi a Autorității Navale 
Române, de la obligația de a reduce cu 10% 
plățile efectuate în anul 2018 pentru bunurile si 
serviciile aferente întreținerii si funcționării 
instituțiilor.

"Parlamentul a completat art. 15 al 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
90/2017, introducând posibilitatea ordonatorilor 
de credite ai instituțiilor și autorităților publice de 
a aproba neîncadrarea în reducerea plăților 
efectuate în anul 2018, în cazuri temeinic 
justificate.

În ședința din data de 7 decembrie 2018, 
Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență nr. 
107/2018 privind modificarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru 
prorogarea unor termene, publicată în Monitorul 
Oficial al României nr. 1058 din 13 decembrie 
2018, prin care se abrogă art. 15 al O.U.G nr. 
90/2017. Precizăm că O.U.G. nr. 107/2018 se 
află în prezent în procedură parlamentară 
(L730/2018).

Modificările operate de legea de aprobare a 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2018 se 

raportează la un text de lege abrogat - art. 15 al 
O.U.G nr. 90/2017- fiind prin urmare lipsite de 
obiect.

Față de această situație, considerăm că 
pentru a se respecta cerințele de calitate a legii 
impuse atât  de jur isprudența Cur ț i i  
Constituționale, cât și de Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, Legea privind 
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2018 
pentru completarea art. 15 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative și prorogarea 
unor termene ar trebui reanalizată de către 
Parlament în ansamblul ei.

Față de argumentele expuse mai sus și 
având în vedere competența legislativă 
exclusivă a Parlamentului, vă solicităm 
reexaminarea Legii privind aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2018 pentru 
completarea art. 15 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea şi completarea 
unor acte normative şi prorogarea unor 
termene."

Pentru unii dintre politicieni sondajele de opinie sunt un fel 
de barometru, pentru alții sunt pur și simplu niște amăgiri, iar 
pentru alții rezultatele sondajelor reprezintă dezamăgiri. 
Rezultatele sondajului IMAS descalifică Partidul Social 
Democrat, care după alegerile din 2016 se află într-o 
permanentă cădere, ajungând sub 20 %. Pentru alegerile 
prezidențiale de anul acesta, actualul președinte Klaus 
Werner Iohannis conduce detașat la intenția de vot.

În ce privește intenția de vot, în cazul în care duminica 
viitoare ar fi alegeri, 17,1 % dintre cei chestionați au optat 
pentru Partidul Național Liberal condus de Ludovic Orban, iar 
pentru Partidul Social Democrat condus de teleormăneanul 
Liviu Nicolae Dragnea au optat doar 16,4 %. Următoarele 
partiede pentru care ar opta românii sunt: Uniunea Salvați 
România cu 7,5 procente, Alianța Liberalilor și Democraților 
cu 6,3 %, partidul lui Dacian Cioloș cu 5,3 %, iar Uniunea 
Democrată a Maghiarilor din România, la egalitate cu Partidul 
Pro România cu doar 3 %. 

În ceea ce privește intenția de vot pentru alegerile 
prezidențiale, pe primul loc se află actualul președinte Klaus 
Werner Iohannis cu 34,9 %, urmat de Călin Popescu 
Tăriceanu, președinte ALDE, președinte al Senatului 
României, cu 12,9 %, apoi șeful Partidului Pro România, 
Victor Viorel Ponta, cu 12,7 %, Dacian Cioloș cu 9,2 procente, 
Liviu Nicolae Dragnea cu 5,3 %, Ludovic Orban cu 3,5 %, Dan 
Barna cu 2,3 %. Și fiindcă PSD nu și-a anunțat clar intenția de 
a susține un social-democrat la alegerile prezidențiale, 
respondenții au optat în proporție de 42 % pentru actualul 
primar al Bucureștiului, Gabriela Firea, și doar 23 % au optat 
pentru președintele PSD, Liviu Nicolae Dragnea. Sondajul 
respectiv de opinie indică și faptul că în anul 2019 românii 
sunt preocupați de situația economică în proporție de 31 %, 
de salarii în proporție de 12 %, de clasa politică și de 
conducerea țării de 8,5 procente, de corupție de 6,6 %, de 
legile justiției de 2,6 %.

Cât adevăr sau neadevăr relevă respectivul sondaj de 
opinie vor releva doar alegerile respective. Nu trebuie 
neglijate nici eventualele și posibilele fraude electorale, nici 
votul cetățenilor români din diaspora, nici faptul că puterea 
erodează, iar românii s-au obișnuit cu alternanța la putere.

Ioan DUMITRESCU

Nici nu a preluat 
b i n e  R o m â n i a  
p r e ș e d i n ț i a  
Consiliului Uniunii 
Europene că Viorica 
D ă n c i l ă  a n u n ț ă  
prima nereușită. ”Un 
acord politic între 
statele membre ale 
Uniunii Europene în 
privința cadrului financiar multianual nu va fi finalizat în 
următoarele 6 luni", a spus premierul la postul public de radio. 

„Nu (nu vom obţine un acord politic-n.r), avem o abordare 
realistă. Am spus că sper să facem paşi importanţi, dar nu 
vom obţine un acord politic pentru că există o divizare a 
părerilor privind acest aspect între statele membre, iar 
Consiliulul UE din decembrie 2018 a reliefat acest lucru”, a 
declarat Viorica Dăncilă, la postul public de radio, întrebată 
dacă există posibilitatea obţinerii unui acord politic între 
statele membre UE în privinţa cadrului financiar multianual în 
timpul preşedinţiei române a Consiliului UE.

Întrebată care este cel mai dificil dosar din mandatul 
României la Preşedinţia Consiliului UE, premierul a răspuns: 
„Cu siguranţă cadrul financiar multianual, pentru că de modul 
în care vom gestiona acest dosar vor fi avute în vedere şi 
celelalte politici, fie cele tradiţionale sau migraţie, azil, politica 
externă, tot ceea ce vom hotărâ în următoarea perioadă. 
Avem şi alte provocări la care trebuie să dăm un răspuns, mă 
refer la Brexit, la UE post-brexit”.

România anunțase Cadrul financiar multi-anual post 2020 
și Brexit-ul drept cele mai importante dosare din timpul 
președinției române a UE.

„Preşedinţia României la Consiliul UE se va derula într-un 
context european şi internaţional complex, mandatul 
acesteia urmând a fi calibrat în funcţie de evoluţia unor 
dosare cu miză majoră la nivelul Uniunii. În acest moment 
cele mai vizibile dintre acestea, dincolo de dosarele 
legislative ordinare, apar a fi, în principal, Brexit şi Cadrul 
financiar multi-anual post 2020.”, arată site-ul Ministerului 
Afacerilor Externe.

Sondaj

Viorica Dăncilă preia 
președinția UE cu un anunț 

pesimist pentru Europa

P r e ș e d i n t e l e  K l a u s  
Iohannis, i-a transmis joi, două 
scr isor i  pr im-min is t ru lu i  
Vasilica-Viorica Dăncilă,  în 
care o anunță oficial că 
respinge propuneri le de 
miniștri la dezvoltare și la 
transporturi.

Iată textul celor două 
scrisori: 

”Prin adresa nr. 5/6608 din 
data de 19 noiembrie 2018, ați 
propus numirea domnului 
Harry-Ilan Laufer în funcția de 
viceprim-ministru, ministrul 
dezvol tăr i i  reg ionale ş i  
a d m i n i s t r a ț i e i  p u b l i c e ,  
respectiv a doamnei Lia-
Olguţa Vasilescu în funcția de 
ministru al transporturilor, ca 
urmare a propuneri i de 
revocare din aceste funcții a 
domnului Paul Stănescu, 
respectiv a domnului Lucian 
Şova.

În  ceea  ce  p r i veș te  
propunerea de numire a 
domnului Harry-Ilan Laufer în 
funcția de viceprim-ministru, 
ministrul dezvoltării regionale 
şi administrației publice 
constat că din documentația 

ce însoțește propunerea 
t r a n s m i s ă  n u  r e z u l t ă  
î ndep l i n i r ea  cond i ț i i l o r  
prevăzute de art. 105 din 
Constituție și de art. 2 din 
Legea nr. 90/2001 privind 
organizarea și funcționarea 
Guvernului României și a 
ministerelor pentru numirea în 
f u n c ț i a  d e  m e m b r u  a l  

Guvernului.
În  ceea  ce  p r i veș te  

propunerea de numire a 
doamnei Lia-Olguţa Vasilescu 
în funcția de ministru al 
transporturilor, apreciez că 
persoana nominalizată nu are 
expertiza necesară gestionării 
domen iu lu i  comp lex  a l   
transporturilor.

Față de aceste motive, în 
conformitate cu dispozițiile art. 
85 alin. (2) din Constituție și 
ținând seama de jurisprudența 
Curții Constituționale, am 
decis să resping propunerile 
de  numi re  în  f unc ț i i l e  
respective.”

” U r m a r e  a d r e s e i  
dumneavoastră nr. 5/6690 din 
data de 22 noiembrie 2018 
precum și adreselor nr. 5/5864 

și nr. 5/5865, ambele din data 
de 30 noiembrie 2018, prin 
care ați înaintat propunerea de 
numire în funcția de viceprim-
ministru, ministrul dezvoltării 
regionale și administrației 
publice a doamnei Lia-Olguța 
Vasilescu, respectiv de numire 
în funcția de ministru al 
transporturilor a domnului 
Mircea-Gheorghe Drăghici, ca 
urmare a propuneri i de 
revocare/de constatare a 
vacanței funcției,

V ă z â n d  i n c i d e n ț a  
dispozițiilor art. 85 alin. (2) 
precum și ale art. 105 din 
Constituție și ținând seama de 
j u r i s p r u d e n ț a  C u r ț i i  
Constituționale,

C o n s t a t â n d  c ă  î n  
propunerile transmise nu 
există vreo mențiune cu privire 
la îndeplinirea condițiilor de 
legalitate, iar din documentația 
t r a n s m i s ă  n u  r e z u l t ă  
î ndep l i n i r ea  cond i ț i i l o r  
prevăzute de art. 105 din 
Constituție și de art. 2 din 
Legea nr. 90/2001 privind 
organizarea și funcționarea 
Guvernului României și a 
ministerelor pentru numirea în 
f u n c ț i a  d e  m e m b r u  a l  
Guvernului,

Vă aduc la cunoștință că 
propunerile de numire în 
f u n c ț i a  d e  m e m b r u  a l  
Guvernului, înaintate la data 
de 22 noiembrie 2018, 
respectiv 30 noiembrie 2018, 
nu fac dovada îndeplinirii 
condițiilor de legalitate astfel 
încât să li se poată da curs.”

Președintele a trimis la reexaminare 
ordonanţa privind unele măsuri fiscal-bugetare

Iohannis explică oficial de ce a respins 
numirile în Guvern
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De menționat faptul că Fipronilul este un 

insecticid cu o utilizare largă, dar a cărui 
utilizare în tratarea animalelor destinate 
consumului uman este interzisă în Uniunea 
Europeană. Motivul este riscul ridicat de 
apariție la consumatori a diferitelor forme de 
toxiinfecție alimentară.

Rămâne de văzut cât va dura “carantina”, 
pentru că fiecare zi care trece înseamnă 
pierderi semnificative pentru fermă.

Și pentru că în relatările din mass media a 
fost introdusă în discuție și Direcția de Sănătate 
Publică Teleorman, instituția respectivă a 
precizat, într-un comunicat de presă, că nu are 
atribuții privind controlul siguranței alimentelor 
și, ca atare, nu a emis nici un comunicat de 
presă cu privire la contaminarea cu Fipronil a 
ouălor de la ferma din Drăgănești Vlașca și nici 
nu a demerit vreo anchetă în acest sens.

Șt. B.

4 SOCIAL - ECONOMIC

Rezultatele activităţii de control desfăşurate de 
inspectorii de muncă, evaluate pe baza indicatorilor 
specifici, sunt: număr de unităţi controlate-335; controale 
efectuate-335; fond de timp disponibil-756; fond de timp 
utilizat-593; controale preventive-450; cercetare accidente 
de muncă-90; instruiri-14; lucrări de birou-38.

Pentru perioada analizată, fondul de timp disponibil a 
fost de 756 de zile, din care au fost utlilizate 593 zile, după 
cum urmează: 450 zile pentru activitatea de prevenire; 14 
zile pentru instruirea lucrătorilor desemnaţi; 90 zile pentru 
cercetarea evenimentelor; 38 zile pentru lucrări de birou;o zi 
pentru participare la determinări de noxe.

In perioada analizată, la controalele efectuate în 
domeniul supravegherii pieţei nu au fost constatate 
neconformităţi, deci nu s-au aplicat sancţiuni.

Campaniile în domeniul securităţii si sănătaţii în muncă 
sunt următoarele: 

„Campanie naţională de supravegherea pieţei 
produselor industriale din domeniul de competenţă al 
Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru 
anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană”

Inspectorii de muncă desemnaţi să realizeze controale 
tematice la societăţile care comercializează echipamente 
prevăzute în Metodologia campaniei au efectuat un număr 
de 21 controale specifice şi au verificat conformitatea unui 
număr de 56 de produse și nu s-au identificat produse 
neconforme.

 „Campanie naţională privind respectarea prevederilor 
legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea 
lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor”

Pe parcursul lunii iulie s-a dispus efectuarea controalelor 
din cadrul Campaniei Naţionale ”O zi pe săptămână” în 
unităţi care au ca domeniu de activitate construcţii–cod 
CAEN 412.  Drept urmare, au fost efectuate în perioada 
analizată un număr de  53  controale, fiind constatate un 
număr de 95 de deficienţe, stabilindu-se 95 de măsuri de 
remediere şi aplicandu-se 95 de sancţiuni contravenţionale.

În luna noiembrie 2018, conform metodologiei specifice 
Campaniei, au fost efectuate  controale de verificare a 
modului în care au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia 
controalelor anterioare, nefiind constatate deficienţe.

„Campanie naţională privind verificarea modului de 
respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate 
de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare”

S-a desfăşurat etapa de efectuare a controalelor, care a 
continuat până la 31.10.2018. Astfel, în cursul perioadei 
analizate, au fost efectuate un număr de 17 controale, în 
acest domeniu de activitate nefiind constatate încălcări ale 
legislaţiei. 

„Campanie naţională privind verificarea respectării 
prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct 
de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. 
nr.1425/2006, cu modificările  şi completările ulterioare”

Pe parcursul perioadei analizate, urmare a popularizării 
Campaniei, au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de 
Muncă Teleorman documentaţii pentru autorizare sau 
reautorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă, pentru activităţi desfăşurate deja sau activităţi nou 
înfiinţate, de mai mulţi angajatori, cum ar fi: primării, şcoli 
sau asociaţii. Au fost emise, în cursul acestei prioade,  un 
număr de 48 noi autorizaţii de funcţionare şi au fost 
efectuate un număr de 79 de controale la unităţile care 
trebuie să se autorizeze conform prevederilor Legii nr. 
319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată.

Referitor la „Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii 
Europene de Securitate şi Sănătate în muncă-Prevenirea 
riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida 
Agenţiei Europene pentru Securitate şi sănătate în Muncă ”, 
reprezentanţii  ITM Teleorman au participat în perioada 24-
26 octombrie 2018 la Simpozionul tehnico-ştiinţific 
„LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE PRIN 
MANAGEMENTUL SUBSTANŢELOR PERICULOASE” 
organizat de ITM Ialomiţa, organizând la rândul său, în data 
de 31.10.2018, un simpozion pe aceiaşi temă cu 
colaboratorii din teritoriu, simpozion care a avut loc la sediul 
ITM Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU

Milioane de omlete s-au dus pe apa sâmbetei 

Casa de Asigurări de 
S ă n ă t a t e  Te l e o r m a n  a  
înregistrat 191 cereri pentru 
cardurile de sănătate pierdute 
ori furate, precum și 3 pentru 
schimbarea numelui.

A eliberat un număr de 
1273 adeverințe pentru a 
putea beneficia de servicii 
medicale persoanele care au 
împlinit vârsta de 18 ani.

A evaluat un număr de 30 
furnizori de servicii medicale 
care au solicitat încheierea de 
contracte cu CJAS, cât și 
pentru cei care au deja 

contracte.
Pentru materiale și servicii 

cu caracter medical au fost 
efectuate plăți în valoare de 
18.288,83 mii lei.

Au fost înregistrate un 
număr 137 cereri pentru 
eliberarea Cardului European 
de Asigurări de Sănătate și au 
fost eliberate 30 formulare 
europene persoanelor care 
necesită asistență medicală 
pe teritoriul unui stat membru 
al UE.

CAS Teleorman a acordat 
1125 decizii pentru procurarea 

de dispozit ive medicale 
destinate recuperării unor 
def ic iențe organice sau 
fiziologice unui număr de 536 
asigurați, în valoare de 
340.109,51 lei.

În luna noiembrie, CAS 
Teleorman a desfășurat 11 
controale tematice la furnizori 
de servicii medicale.

Suma totală imputată a fost 
de 7.818,06 lei, iar cea 
recuperată este de 2.148,99 
lei.

Cornelia RĂDULESCU

ITM Teleorman:

Indicatori privind 
activitatea în domeniul 
securităţii si sănătăţii 

în muncă

România a alocat în 2017 doar 0,5% din 
Produsul Intern Brut pentru cercetare (R&D), 
cu mult sub media de 2,07% din PIB cheltuită la 
nivelul Uniunii Europene, arată datele publicate 
joi de Eurostat.

În 2017, statele membre ale Uniunii 
Europene au cheltuit împreună 320 de miliarde 
de euro pentru cercetare şi dezvoltare (R&D), 
iar sumele alocate pentru cercetare şi 
dezvoltare ca procentaj din PIB s-au ridicat la 
2,07%, comparativ cu 2,04% în 2016. În urmă 
cu zece ani, în 2007, state membre au alocat 
pentru cercetare şi dezvoltare 1,77% din PIB.

Ţările membre care au alocat anul trecut cel 
mai mult din Produsul Intern Brut pentru 
cercetare şi dezvoltare au fost Suedia (3,33% 
din PIB), Austria (3,16%), Danemarca (3,06%) 
şi Germania (3,02%). La polul opus sunt: 
România (0,5% din PIB), Letonia (0,51%), 

Malta (0,55%), Cipru (0,56%), Bulgaria (0,75%) 
şi Croaţia (0,86%).

În ultimii 10 ani, 21 dintre cele 28 de state 
membre UE au majorat sumele alocate pentru 
cercetare şi dezvoltare, cele mai mari creşteri 
fiind înregistrate în Austria (de la 2,42% din PIB 
în 2007 până la 3,16% din PIB în 2017, o 
creştere de 0,74 puncte procentuale) şi Belgia 
(de la 1,84% din PIB în 2007 până la 2,58% din 
PIB în 2017).

În schimb, în şase state membre, sumele 
alocate pentru cercetare şi dezvoltare, ca 
procentaj din PIB, au scăzut în ultimul deceniu, 
inclusiv în România, de la 0,51% din PIB în 
2007 până la 0,5% din PIB în 2017. În cifre 
absolute, însă, suma alocată de România 
pentru cercetare şi dezvoltare a crescut de la 
653 milioane euro în 2007 până la 945 milioane 
euro în 2017.

CAS Teleorman: Bilanțul lunii noiembrie

Liderul Dreptei Liberale, 
Viorel Cataramă, a declarat, 
joi, că se opune aprobării 
proiectului noului pachet rutier 
c a r e  s c h i m b ă  r e g u l i l e  
europene în materie de 
t r a n s p o r t u r i ,  
afirmând că se în 
România se vor 
pierde peste 60.000 
de locuri de muncă 
din cele 120.000 
existente în acest 
sector.

”În data de 14 
ianuarie 2019 se va 
vota noul pachet 
rutier în Parlamentul 
European prin care 
se  vor  sch imba 
regulile europene în 
m a t e r i e  d e  
transporturi. Scopul acestor 
măsur i  este e l iminarea 
c o n c u r e n ţ e i  f ă c u t e  d e  
transportator i i  din estul 
europei, iar românii vor fi 

printre cei mai afectaţi. În urma 
unui lobby pur protecţionist 
făcut în ultimii ani de ţările 
vestice, la începutul lunii 
decembrie 2018 miniştrii de 
transport din ţările UE au 

aprobat, la Bruxelles, acest set 
de măsuri. România s-a 
abţinut, în loc să voteze 
împotrivă, aşa cum o cer 
interesele transportatorilor 
români”, a declarat Viorel 

Cataramă.
E l  s u s ţ i n e  c ă  d u p ă  

adoptarea măsuri lor,  în 
România se vor pierde peste 
60.000 de locuri de muncă din 
cele 120.000 existente în 

s e c t o r u l  d e  
transport.

” C u  t o a t e  
a c e s t e a ,  n i c i u n  
partid politic nu a luat 
p o z i ţ i e  f a ţ ă  d e  
această  s i tua ţ ie  
intolerabilă, care 
afectează a patra 
ramură de activitate, 
ca cifră de afaceri, 
d i n  e c o n o m i a  
r o m â n e a s c ă .  
Dreapta Liberalăse 
o p u n e  a c e s t o r  
măsuri şi îşi propune 

să se bată cu birocraţii 
europeni şi cu socialiştii din 
România care fac zile negre 
românilor din Sectorul Privat”, 
a adăugat Cataramă.

România, pe ultimul loc în UE după sumele 
cheltuite pentru cercetare şi dezvoltare

Avertisment fără precedent: În România se vor 
pierde 60.000 de locuri de muncă
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După vacanța intersemestrială, elevii se vor 

întoarce la școală pe 11 februarie, când începe 
semestrul al II-lea din anul școlar 2018-2019. 

Din 20 aprilie 2019 și până pe 5 mai 2019 este 
programată vacanța de primăvară după care, 
între 6 mai-14 iunie, elevii vor urma cursurile până 
pe 15 iunie când începe vacanța de vară. 

Liceenii din clasele terminale vor încheia anul 
școlar 2018-2019 în data de 31 mai 2019, iar 
absolveții clasei a VIII-a, în data de 7 iunie 2019. 

Tezele semestriale vor fi susținute după 
parcurgerea programei școlare, cu cel puțin trei 
săptămâni înainte de finalul semestrelor, iar 
etapele naționale ale olimpiadelor școlare vor fi 
organizate în perioada vacanței de primăvară, 
conform unui calendar specific.

Și în acest an, programul „Şcoala Altfel” se 
desfășoară pe o perioadă de cinci zile 
consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi 
poate fi derulat în perioada 1 octombrie 2018 – 31 
mai 2019, pe baza unei planificări ce rămâne la 
decizia şcolilor. Programul ”Școala Altfel” nu va 
coincide cu perioada alocată susținerii tezelor 
semestriale.

Unitățile de învățământ care, prin contractul 
colectiv de muncă au instituită ziua de 5 iunie, 
Ziua Învățătorului, ca zi nelucrătoare, vor fi închise 
în această zi. În caz contrar, unitățile de 
învățământ și inspectoratele școlare vor marca 
Ziua Învățătorului prin activități specifice. 

Când au loc examenle naționale?

Înscrierile pentru susținerea examenului de 
Bacalaureat în prima sesiune se fac în săptămâna 
27-31 mai 2019, prima sesiunea a examenului 
începând între 3-4 iunie 2019, cu evaluarea 
competențelor lingvistice de comunicare orală în 
limbă română. În data de 1 iulie 2019 încep 
probele scrise, prima probă scrisă fiind cea la 
Limbă și literatură română. 

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 
2019 se încheie în data de 4 iulie, cu probă scrisă 
la alegere a profilului și specializării. În 8 iulie vor fi 
afișate primele rezultate ale primei sesiuni a 
examenului de Bacalaureat, după care, în 
aceeași zi, vor fi depuse contestațiile. În data de 
13 iulie vor fi afișate rezultatele finale ale primei 
sesiuni a Bacalaureatului 2019.

Conform calendarului de desfășurare a 
Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a 
VIII-a în anul școlar 2018-2019, prima probă 
scrisă din cadrul examenului va avea loc la Limba 
română, în data de 18 iunie 2019. Proba scrisă la 
matematică se va desfășura în data de 20 iunie, 
iar ultima probă, la Limba și literatura maternă, 
pentru elevii ce aparțin minorităților naționale, 
este programată în data de 21 iunie.  Primele 
rezultate ale Evaluării Naționale 2019 vor fi afișate 
în data de 25 iunie (până la ora 12:00), procedură 
urmată de depunerea contestațiilor, în intervalul 
orar 14:00 - 20:00. În data de  29 iunie 2019 vor fi 
afișate rezultatele finale ale emanului național de 
Evaluare Națională 2019.

M. MEILĂ

7 EDUCAŢIE - CULTURĂ - SĂNĂTATE

Ministrul Sănătății recunoaște faptul că șpaga în 
spitale nu a fost încă eradicată.

Sorina Pintea a declarat la Realitatea TV că acest 
fenomen este unul de mare amploare și intenționează să 
facă, împreună cu federaţiile din sănătate, un plan de 
măsuri pentru a limita obiceiul de a se oferi bani în plic în 
spitalele românești.

”Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. În continuare, 
în spitale se dă (șpagă, n.r.). E o cutumă de care nu șim 
cum să scăpăm”, a spus ministrul Sănătății.

Sorina Pintea a mai spus că nu s-a discutat deschis 
până cu puțin timp în urmă despre șpaga dată în spitale. 
”Este nevoie să facem ceva”, a completat aceasta.

Ministrul Sănătății a mai spus, legat de protecția SPP 
pentru membrii Guvernului, că majoritatea miniștrilor au 
optat să nu aibă pază. ”Nu ni s-a impus niciodată să avem 
sau nu protecția SPP”, a precizat ea.

Conform ei, premierul Viorica Dăncilă este îndreptățită 
să aleagă să aibă pază SPP întrucât este președința 
Consiliului UE.

În ceea ce privește ”volumul” scris de Darius Vâlcov, la 
capitolul Sănătate, Sorina Pintea spune că va fi vorba de 
un bilanț prin care se evaluează măsurile implementată.

”Noi, periodic am trimis rapoarte la Guvern. E normal 
să prezentăm românilor măsurile pe care le-am luat”, a 
precizat ministrul.

Întrebată care sunt principalele realizări din Sănătate, 
Sorina Pintea a precizat: implementarea programelor de 
screening, reducerea prețului la medicamentele inovative 
cu 35% și eliminarea comisiilor pentru medicamentele 
oncologice scumpe. ”Mai sunt multe alte lucruri... dotarea 
spitalelor cu CT-uri, cu RMN-uri”, a completat ea.

Vacanța de iarnă, la final. Luni, elevii 
se întorc la școală

C o n t e s t a t ,  p r o m o v a t ,  
susţinut, înjurat, plin de erori, 
manualul unic este pe cale să 
iasă din scena educaţiei mai 
repede decât ar merita o 
iniţiativă care a consumat atât 
de multă energie şi bani.

Ministrul Educaţiei, Ecaterina 
Andronescu, susţine că nu va 
mai exista manual unic iar în 
noua metodologie pentru 
elaborarea manualelor accentul 
cade pe calitate şi apoi pe preţ: 
"E deja pe site-ul Ministerului 
Educaţiei noua metodologie 
pentru elaborarea manualelor în 
acest an. Se renunţă la ideea de 
manual unic. (...) În metodologie 
accentul l-am pus pe calitatea 
manualului, pe criteriile care 
vizează calitatea şi care ţin de 
conţinutul ştiinţific corect, de 
adap ta rea  l a  p rog ramă,  
r e s p e c t a r e a  p r o g r a m e i ,  
adaptarea la vârsta copilului. Pe 
toate aceste criterii de calitate 
un manual poate aduna 100 de 
puncte, intră în a fi selectat dacă 
obţine cel puţin 95 de puncte. Nu 
va mai fi un manual unic şi vor fi 
editurile care vor veni cu 
manuale. Vor fi făcute evaluări 
separate pe calitate şi apoi ne 

uităm la preţ. Primul considerent 
este cel legat de calitate, pentru 
că până la urmă calitatea 
manualului contează foarte mult 
p e  m a s a  e l e v u l u i  ş i  a  
profesorului. Manualul rămâne 
una dintre cele mai importante 
resurse educaţionale". Potrivit 
bursa.ro, Andronescu a subliniat 
că MEN a planificat în această 
nouă metodologie pe manuale 
termenele în aşa fel încât să se 
asigure că vor fi la timp în şcoli: 
"Ceea ce ne pune sub semnul 
întrebării este doar potenţiala 
perioadă de contestaţii. Mizez 
pe faptul că anul acesta SEAP 
are un termen mai restrâns 
p e n t r u  s o l u ţ i o n a r e a  
contestaţiilor - 30 de zile - şi că 
vom încerca să aducem 
manualele la timp. Am mai făcut 
un lucru în această metodologie, 
care a lipsit anul trecut, şi 
anume, autorii de manuale pot 
s ă  f i e  ş i  p r o f e s o r i  d i n  
învăţământul universitar, pot să 
fie şi în parteneriat cu profesorii 
din învăţământul preuniversitar. 
(...) Vom încerca să folosim 
Edi tura Didact ică pentru 
manualele cu care editurile nu 
vin la licitaţie - este vorba despre 

manualele pentru minorităţi, 
sunt puţine la număr".

În 2017, Guvernul a aprobat 
"Legea manualului şcolar", care 
prevedea existenţa unui singur 
manual de bază pentru fiecare 
programă şcolară a elevilor din 
învăţământul preuniversitar, de 
stat sau particular. Manualele 
urmau să fi puse pe site-ul 
manuale.edu.ro în format PDF şi 
digital interactiv, iar la cererea 
profesorului, alături de elevi şi 
părinţi, ele se tipăreau de către 
E d i t u r a  D i d a c t i c ă  ş i  
Pedagogică. În octombrie 2017, 
s-a adoptat Ordonanţa de 
u r g e n ţ ă  p o t r i v i t  c ă r e i a  
Societatea Editura Didactică şi 
Pedagogică SA a devenit 
societate comercială pe acţiuni, 
de interes naţional, cu capital 
integral de stat, în subordinea 
Ministerului Educaţiei, prin 
reorganizarea Regiei Autonome 
E d i t u r a  D i d a c t i c ă  ş i  
Pedagogică, având ca obiect de 
activitate editarea de manuale 
ş c o l a r e .  U l t e r i o r ,  d u p ă  
publicarea manualelor unice, 
pline de erori, numărul celor 
care au contestat utilitatea 
acestora a crescut foarte mult.

Hormonul numit irisin, pe care corpul îl secretă în 
cantităţi mai mari în timpul practicării de exerciţii fizice, 
ar putea preveni pierderea memoriei legată de boala 
Alzheimer, potrivit unui studiu publicat în revista Nature 
Medicine.

Când corpul face efort, ţesutul muscular eliberează 
hormonul irisin, care intră în circulaţia organismului şi 
este capabil să amelioreze capacitatea cognitivă.

Experţi de la Universitatea Federală din Rio de 
Janeiro (Brazilia) şi Universitatea din Columbia (SUA) 
au verificat acest lucru prin experimente realizate pe 
şoareci afectaţi de această maladie.

Autorii studiului, Ottavio Arancio, Sergio Ferreira şi 
Fernanda de Felice, au demonstrat că o creştere a 
secreţiei hormonului irisin precum şi a proteinei 
precursoare FNDC5 reduce deficitul de memorie şi de 
învăţare la şoarecii cu Alzheimer.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că atunci 
când se bloca apariţia acestei substanţe în creierul 
şoarecilor bolnavi se pierdeau efectele cognitive 
benefice rezultate de pe urma efortului fizic.

Cercetătorii au subliniat că, deşi se ştie că exerciţiile 
fizice ameliorează capacităţile cognitive şi întârzie 
apariţia tulburărilor neurodegenerative, este nevoie de 
studii adiţionale pentru a înţelege mai bine modul în 
care hormonul irisin interacţionează cu creierul.

Ei au precizat, totodată, că este nevoie de mai multe 
cunoştinţe pentru a evalua dacă această proteină are 
acelaşi efect benefic şi asupra oamenilor.

Cum vrea ministrul 
Sănătății să scape de șpăgile

 din spitale?

Descoperire uluitoare făcută
 de cercetători

Originar din zona mediteraneană, schinduful 
este folosit atât în bucătărie pe post de 
condiment, cât și în medicina alternativă, pentru 
stimularea lactației și în controlul diabetului.

Cercetările au arătat că schinduful are rol în 
reglarea glicemiei și în scăderea colesterolului 
rău. Un studiu la care au participat persoane cu 
diabet de gradul 1 a arătat că 50 g de pulbere de 
schinduf, presărată peste mâncăruri timp de 10 
zile, i-a ajutat pe participanți să își scadă 
semnificativ zahărul din sânge, precum și LDL-
colesterolul. Un alt studiu la care au participat 
persoane care nu aveau diabet a arătat că și 
acestora le-a scăzut glicemia, dar mai puțin.

Deși nu este recomandat pe timpul sarcinii, 
schinduful le poate fi util femeilor care 
alăptează, deoarece contribuie la creșterea 
producției de lapte matern. Cu toate că este cea 
mai bună mâncare pentru nou-născuți, laptele 
matern este uneori în cantitate insuficientă. 
Câteva studii realizate recent au arătat că ceaiul 
de schinduf a stimulat lactația mamelor 
participante, iar bebelușii au luat mai mult în 
greutate. Cercetări preliminare arată că 
schinduful ar putea fi util, de asemenea, în 
scăderea apetitului pentru persoanele care 
încearcă să slăbească și în reducerea 
inflamației din organism.

Manualul unic a expirat înainte de termen

Schinduful ține glicemia sub control
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Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor 
Medicale (ANMDM) avertizeaza ca o crema etichetata ca 
produs cosmetic contine, de fapt, substante active 
medicamentoase cu efect terapeutic specific.

Este vorba de produsul Aur Derm Crema, cu mimoza, 
smirna si propolis.

"Crema a fost notificata ca si produs cosmetic, cu 
declararea unor ingrediente naturale, continand in realitate 
substante active medicamentoase cu efectul terapeutic 
specific, identificate de autoritatea austriaca de profil, care a 
emis o alerta in acest sens. Produsul nefiind inregistrat ca si 
medicament, ANMDM a intreprins toate demersurile care se 
impuneau in acest caz, in limita de competenta a institutiei", 
transmite agentia, intr-un comunicat de presa citata de 
ziare.com.

ANMDM avertizeaza ca acest produs ar putea avea impact 
negativ asupra sanatatii, astfel ca publicul larg este indemnat 
sa nu mai achizitioneze produsul pana acesta este retras de pe 
piata.

"Avand in vedere posibilul impact negativ asupra sanatatii 
persoanelor carora li se administreaza acest produs, ANMDM 
atentioneaza pacientii, publicul larg sa nu achizitioneze AUR 
DERM CREMA CU MIMOZA, SMIRNA SI PROPOLIS, aflat 
inca pe piata, pana la finalizarea procedurii de retragere de la 
comercializare, urmata de distrugerea produsului", conchide 
comunicatul.

Un tip plin de vanatai se prezinta la oftalmolog.

- Ce s-a intamplat? intreaba medicul.

- Am incercat sa ma urca la etajul autobuzului.

- Dar autobuzele de la noi din oras nu au etaj.

- Cu ochelarii prescrisi de dumneavoastra, absolut toate 

aveau.

***

– Domnule, nu vă e ruşine? Ați trăit o viață cu soţia, iar 

acum aţi lăsat-o şi v-aţi căsătorit cu una tânără.

– Cu soţia cea bătrână mă oboseam foarte mult: dă-i 

picături, dă-i pastile, închide fereastra, fă-i masaj la picior, 

că o doare... Groaznic! Dar cu cea tânără e aşa de bine: seara 

pleacă, dimineaţa vine, toată noaptea dorm în linişte.

Pastila de râs

Familia Mîndroceanu vinde casa de la Țigănești, preţ  casă 60.000 Euro/Negociabil. 
Telefon: 0762/660.254.

***
Vând teren intravilan la intrare în comuna Nanov, suprafața 1000 m.p. (la 300 m de 

Alexandria). 0762/660.254
***

Închiriez sau vând spațiu comercial, suprafață 60 mp, în Alexandria, strada 
Independenței, parter. Relații la telefon 0722.622.453.

Anunţuri

Chiriță Viorica I.I., cu sediul în comuna Peretu, județul Teleorman, CUI 34728735, 
F34/369/2015, pierdut Certificat de înregistrare seria B nr. 3107157. Îl declar nul.

Anunţ

privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului
Unitatea administrativ-teritorială SFINȚEȘTI din județul Teleorman anunță publicarea 

documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 2, începând cu data de 
16.01.2019, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei SFINȚEȘTI, conform art. 14 alin (1) 
și (2) din Legea cadastrului și a pulibicității imobilare nr. 7/1996 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

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

Anunţ prealabil

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de lemn fasonat
1. Organizatorul licitaţiei:  
REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA, DIRECTIA SILVICA TELEORMAN, 

Alexandria, Str. Mihaita Filipescu nr.3, Teleorman, tel: 0247313894/ 0247312333, fax: 
0247315790, e-mail: office@alexandria.rosilva.ro.

2. Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 23.01.2019, ora 12,30.
3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul directiei silvice, Alexandria, Str. Mihaita Filipescu nr.3, 

Teleorman.  
4. Tipul licitaţiei: licitatie cu strigare. 
5. Licitatia este organizata și se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de 

valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica aprobat prin Hotărârea de 
Guvern nr.715/2017.

6. Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 18.01.2019, ora 10,00 .  
7. Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi 

înscrierea la licitaţie: 17.01.2019, ora 16,00.  
8. Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare 

lot de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului si pe site-ul www.rosilva.ro.   
9. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 895,350 m3, din care:  
   a) pe sortimente:
- busteni gater:        895,350 mc;
   b) pe specii și grupe de specii:
- rasinoase                10,000 mc
- stejar:                   185,010 mc;
- frasin:                   287,430 mc;
- plop:                     363,300 mc;
- diverse specii tari:  25,120 mc;
- diverse specii moi:  24,490 mc. 
10. Lemnul fasonat oferit spre vanzare nu provine din fondul forestier proprietate publica 

certificat.   
11. Volumul de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin 

negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte 
reglementări în vigoare.  

12. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu 
data de 11.01.2019.

13. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii:
- cererea și documentatia prevazuta în regulament se pot depune la organizator prin una din 

urmatoarele modalitati:
    a) direct la registratura, pe hârtie; 
    b)prin poșta, curier, pe hârtie; 
    c)prin poșta electronica, format pdf, semnate cu semnatura electronica calificata sau sigiliu 

electronic calificat.
- operatorul economic participant la licitatie trebuie sa facă dovada achitarii în contul directiei 

silvice, IBAN RO20RZBR0000060001769216 pana la începutul licitatiei, sau în numerar la 
casieria directiei silvice, a sumelor reprezentând garantia de contractare la nivelul de 5% din 
valoarea de pornire la licitatie a loturilor și tariful de participare la licitatie de 100 lei, inclusiv tva. 

Neincheierea contractului de vanzare- cumparare a masei lemnoase adjudecate ,in termenul 
de maxim de10 zile lucratoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusiva a a operatorului 
economic adjudecatar, atrage anularea adjudecarii pentru masa lemnoasa respectiva si 
pierderea garantiei de contractare aferente.

Garantia de contractare nu se restituie operatorului economic, in urmatoarele situații:
 a) nu a fost încheiat contractul de vanzare -cumparare a masei lemnoase, in conditiile legii, 

din culpa operatorului economic;
b) nu a constituit garantia de buna execuție, la data incheierii contractului;
c) isi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
d) a fost încheiat în termen contractul de vanzare-cumparare a masei lemnoase, iar valoarea 

garantiei, cu acordul partilor, se folosește la constituirea cautiunii prevazute de art. 66 alin.(1) din 
Legea nr.46/2008-Codul silvic, republicata, cu modificarile ulterioare, pentru constituirea 
garantiei de buna execuție și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate .

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa Directiei Silvice Teleorman,  persoane 
de contact Cristian Vijiala – tel. 0247312894/0730652122,  fax 0247315790, e-mail: 
office@alexandria.rosilva.ro.  

Organizator,
Marin DUMITRU, director

Anunţ

Oamenii de 
ș t i i n ț ă  a u  
r e c e p ț i o n a t  
semnale radio 
r e p e t a t e  
provenind de 
la o galaxie 
a f l a tă  l a  o  
distanță de 1.5 
mil iarde ani 
lumină față de 
cea din care face parte sistemul nostru solar.

Este pentru a doua oară când se primesc astfel de semnale, 
adâncind misterul cu privire la ceea ce se află dincolo de 
galaxia din care face parte și sistemul nostru solar, scrie The 
Independent.

Semnalele radio au fost speculate ca fiind de la rezultatul 
exploziei unei stele până la transmisii de la presupuse forme de 
viață extraterestră. Însă, există prea puține informații pentru a 
se stabili cu exactitate care este sursa lor.

Semnalele durează doar o milisecundă, dar sunt aruncate 
cu aceeași cantitate de energie pe care soarele o produce în 12 
luni. Interesant este că acest fenomen s-a repetat de șase ori.

Din 60 de astfel de cazuri înregistrate, a mai existat o 
singură situație în care semnalele să se repete, de obicei ele 
fiind diferite, potrivit constatărilor specialiștilor.

“Indiferent de sursa acestor unde radio, este interesant să 
vedem cât de largă este gama de frecvențe pe care le poate 
produce. Există câteva modele în care sursa intrinsecă nu 
poate produce nimic sub o anumită frecvență”, spune un 
membru al echipei de la Universitatea McGill.

Dintre cele 13 explozii noi, cel puțin șapte au fost 
înregistrate la 400 MHz - cea mai mică frecvență a celor 
descoperite. Asta sugerează că ar putea fi chiar mai multe 
dintre ele, prea scăzute pentru a fi captate de echipamentele 
folosite în acest sens.

Avertisment de la Agenția 
Națională a Medicamentului 

Semnale radio misterioase 
dintr-o altă galaxie



1569: Prima loterie despre care sunt date istorice în 

Anglia.

1865: A murit Alexandru 

Depărățeanu, dramaturg și 

poet român (n. 1834).

1878: S-a născut Zaharia 

Bârsan, dramaturg român (d. 

1948).

1922: Este folosită pentru 

prima dată, pe un pacient, 

insulina în tratarea diabetului.

1928: A murit Thomas 

Hardy, scriitor englez (n. 

1840).

1952: Crearea "Comisiei 

ONU pentru Dezarmare".

1963: S-a deschis prima 

discotecă din lume, la Los 

Angeles, "Whisky a-go-go".

1968: A murit Isidor Isaac Rabi, fizician american, laureat 

al Premiului Nobel (n. 1898).

1991: A murit Carl David Anderson, fizician american, 

laureat al Premiului Nobel (n. 1905).

2015: A murit Anita Ekberg, actriță italiană de origine 

suedeză (n. 1931).

Ziua Națională a Artei Fotografice în România.
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Vineri 11 Ianuarie 2019

07:00 Telejurnal matinal 10:00 
Perfect imperfect 12:30 Aici, 
acum 14:00 Telejurnal 15:00 Fără 
etichetă 16:00 EURO polis 17:00 
Telejurnal 17:05 Banii tăi 17:30 
Lumea azi 18:00 Observatori la 
Parlamentul European 18:30 
Cooltura 19:00 Pulsul zilei 20:00 
Telejurnal 21:10 Jackie 23:00 
Recurs la morală 00:00 Telejurnal 
00:30 Istorii ascunse

HOROSCOP - PROGRAM TV

Horoscop 11 Ianuarie

Daca va aflati in 
fata unei  d i leme 
s e n t i m e n t a l e  s i  
sunteti nevoit sa luati 
o hotarare, acum este 
m o m e n t u l .  Av e t i  
sanse sa castigati 
bine si sa va afirmati 
in societate.

Va sfatuim sa tineti 
con t  de  pare r i l e  
c o l e g i l o r.  D u p a -
amiaza s-ar putea sa 
a v e t i  o  d i s c u t i e  
aprinsa cu o ruda mai 
in varsta, dar reusiti sa 
l a m u r i t i  t o a t e  
neintelegerile. 

Aveti o zi incarcata. 
Sunteti, insa, destul 
de energic pentru a 
face fata tuturor  
problemelor. S-ar 
putea sa intapinati 
cateva obstacolele, in 
special de natura 
materiala. 

S e  a n u n t a  
schimbari importante 
pe plan social  s i  
sentimental. E o zi 
b u n a  p e n t r u  
c o n s o l i d a r e a  
prietenilor si pentru a 
incheia parteneriate. 
Reusiti sa ii cuceriti pe 
cei din jur. 

Mari  sanse de 
reusita intr-o calatorie 
scurta, in interes de 
f a m i l i e .  E v i t a t i  
d i s c u t i i l e  i n  
con t rad ic to r iu  cu  
partenerul de viata. Pe 
plan financiar, nici un 
motiv de ingrijorare.

Este momentul sa 
v a  o c u p a t i  d e  
problemele materiale. 
Aveti posibilitatea sa le 
rezolvati. Seara sunteti 
invitat impreuna cu 
partenerul de viata la o 
petrecere. Nu neglijati 
odihna!

Aveti multa energie 
si reusiti sa finalizati 
tot ce v-ati propus. S-
a r  pu tea  sa  f i t i  
promovat. Relatiile cu 
persoana iubita sunt 
t e n s i o n a t e ,  d a r  
situatia revine la 
normal seara. 

Va pregatiti pentru 
u n  e v e n i m e n t  
important in familie. 
Daca va indispune o 
r u d a  d i n  p a r t e a  
partenerului de viata, 
pastrati-va calmul! 
Spre seara, atmosfera 
se destinde.

D i m i n e a t a  v a  
bucurati ca un prieten 
r e u s e s t e  s a  v a  
inapoieze o datorie 
mai veche. Este o zi 
favorabila planurilor 
de viitor. Nu neglijati 
persoanele mai in 
varsta din familie!

BERBEC

Dupa o perioada 
mai proasta pe plan 
sentimental, norocul 
va surade din nou. 
Faceti cunostinta cu o 
persoana care va 
cucereste inima. Va 
sfatuim sa nu neglijati 
odihna.

Relatiile cu cei din 
jur sunt excelente. Va 
face  p lace re  sa  
reintalniti un prieten 
vechi. Rezolvati o 
problema legata de 
casa, dar nu neglijati 
dorintele partenerului 
de viata.

S u n t e t i  i n t r - o  
forma intelectuala 
excelenta. Va sfatuim 
s a  n u  r e f u z a t i  
dialogul. S-ar putea 
sa suferiti o deziluzie 
pe plan sentimental. 
Va sfatuim sa nu va 
lasati demoralizat. 

TAUR GEMENI RAC

LEU FECIOARĂ BALANŢA SCORPION

SĂGETĂTOR CAPRICORN VĂRSĂTOR PEŞTI

Semnificaţii istorice pentru 

07:00 Ştirile Pro Tv 10:30 
Vorbeşte lumea 13:00 Ştirile 
Pro Tv 14:00 Lecţii de viaţă 
15:00 La Maruţă 17:00 Ştirile 
Pro Tv 18:00 Ce spun românii 
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 
Stăpânul inelelor: Cele două 
turnuri 23:45 Filiera asiatică 
01:15 Stăpânul inelelor: Cele 
două turnuri 04:00 Vorbeşte 
lumea

07:00 Observator 08:00 
Neatza cu Răzvan şi Dani 11:00 
Prieteni i  de la 11 13:00 
Observator 14:00 Inimã de 
dragon 3: Blestemul vrãjitorului 
16:00 Observator 17:00 Acces 
direct 19:00 Observator 20:00 
Ultimul trib: Madagascar 22:30 
Ticăloși fără glorie 01:45 Ultimul 
trib: Madagascar 04:15 Acces 
direct

08:15 Pastila de râs 09:15 
Gunes 11:00 Puterea dragostei 
12:00 Știrile Kanal D 13:00 
Puterea dragostei 15:00 Teo 
Show 17:00 Un destin la 
răscruce 19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Povestea noastră 22:30 
Vulturii de noapte 00:30 Știrile 
Kanal D 01:45 Povestea 
n o a s t r ă  0 3 : 3 0  P u t e r e a  
dragostei

07:20 Trăsniți din NATO 
08:00 Elisa 10:00 Mama mea 
gătește mai bine 11:30 Chef 
Dezbrăcatu' 14:00 Camera de 
râs 15:05 Focus 16:00 Elisa 
17:10 Trăsniți din NATO 18:00 
Focus 18 19:30 Mama mea 
gătește mai bine 20:30 Neamul 
Șoimăreștilor 22:30 Trăsniți din 
NATO 01:30 În bucătărie cu 
Horia Vîrlan

07:00 La Maruţă 09:00 La 
bloc 11:15 Umbrele fericirii 
13:00 O dată în viață 14:45 
Vânătorii de fantome II 16:45 
Iubire fără sfârșit 18:30 La bloc 
20:30 In spatele liniei inamice 
22:00 Saving Mr. Banks: În 
căutarea poveștii 00:15 In 
spatele liniei inamice 01:45 Se 
mai întâmplă 03:30 La Maruţă 
05:15 La bloc

07:00 Lumea lui Banciu 
08:00 Știrile B1 08:55 Meteo 
09:00 Știrile B1 09:30 Ritmul 
sănătăţii 10:00 Știrile B1 12:00 
Știrile B1 13:00 Talk B1 14:00 
Știrile B1 16:00 Se întâmplă 
acum 18:00 Buna, România! 
20 :00  Ș t i r i l e  B1  21 :00  
Actual i tatea românească 
23:00 Știrile B1 00:00 Un pont 
pe zi 00:35 Seara milionarilor

07:00 Moarte in Alcatraz 
08:55 Virgin la 40 de ani 10:45 
Cu nașu' la psihiatru 12:25 
Kick-Ass 2 14:00 Dracula 
16:05 Tipu' de la cablu 17:35 
C h i p  d e  î n g e r  1 9 : 1 5  
Destinația 20:00 Orbirea 
21:40 Predator 2 23:30 
Necunoscuţii: Prădători în 
note 00:50 Apocalipsul acum 
04:00 Kick-Ass 2
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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 ta lonul  de abonament d in z iar,  achi tă în contul  
RO52RNCB0245036735460001, deschis la Banca Comerciala Română 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 

11 Ianuarie
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Orice neregulă, orice problemă, orice necaz pot fi 
sesizate reporterului de servici la numărul de telefon: 0763.801.083

Alexandria, str. Libertăţii, nr. 271, bl. L4, jud. Teleorman 
Telefon director executiv: 0763.801.083

Telefon: 0347.804.448
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 2018 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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Selecţionata feminină de 
volei a României s-a calificat 
dramatic la turneul final al 
Campionatului European 

2019, miercuri seara, după ce 
a învins echipa Bosniei-
Herţegovina cu scorul de 3-2 
(25-17, 19-25, 21-25, 25-17, 
15-9), la Lukavac, în ultimul 
său meci din Grupa F a 
preliminariilor.

Tricolorele, care erau 
obligate să câştige în Bosnia 
pentru a se califica (numărul 
de victorii era primul criteriu în 
clasament), au fost conduse 
cu 2-1 la seturi, dar au reuşit să 
revină spectaculos şi să obţină 
calificarea, după o oră şi 55 de 
minute .

România, antrenată de 
bulgarul Nikolai Ivanov, s-a 
impus clar în primul set, cu 25-

17, dar a fost dominată în 
următoarele două, cedate la 
19, respectiv 21. În setul patru, 
care era decisiv pentru 

tricolore, România a reuşit să 
rupă echilibrul la 11-11, 
desprinzându-se la 17-12, 
Bosnia s-a apropiat la 17-14, 
dar apoi echipa noastră a 
menţinut ecartul de cinci 
puncte, până la 20-15, acesta 
crescând pe final de set. În tie-
break, Bosnia a condus cu 3-2 
şi 5-3, România a întors 
scorul, 5-6, dar gazdele au mai 
avut o dată avantaj, 7-6, dar de 
la 8-8, România a reuşit patru 
puncte consecutive, care au 
înclinat balanţa decisiv, echipa 
României câştigând cu 15-9.

România şi-a luat astfel şi o 
revanşă după eşecul cu 2-3 
d i n  p r i m u l  m e c i  a l  

preliminariilor, în condiţiile în 
care a fost lipsită de căpitanul 
Adina Salaoru (accidentată).

Cele mai bune tricolore de 
la Lukavac au fost Ioana 
Baciu, 26 puncte, Ana Cristina 
Cazacu, 13 puncte, Nneka 
Onyejekwe, 13 puncte. De la 
bosniace s-au remarcat 
Dajana Boskovic, 27 puncte, şi 
Edina Selimovic, 13 puncte.

La meci au asistat 1.230 de 
spectatori, iar arbitri au fost 
italianca Rossella Piana şi 
grecul Nikolaos Angelidis.

Înaintea meciului dintre 
Spania şi Letonia, România 
ocupă primul loc, cu 13 puncte 
(4 victorii, 2 eşecuri), urmată 
de Spania, 11 puncte (4-1), 
Bosnia, 9 puncte (3-3), 
Letonia, 0 puncte (0-5). 
Primele două clasate se 
califică la turneul final, care va 
avea loc în Ungaria, Polonia, 
Slovacia şi Turcia, în perioada 
23 august - 8 septembrie.

Pentru echipa feminină a 
Român ie i  es te  a  12 -a  
participare la un Campionat 
European, cel mai bun rezultat 
fiind medalia de bronz din 
1963, de la prima ediţie.

Şi echipa masculină a 
României s-a calificat la 
Campionatul European din 
2019, după o pauză de 23 de 
ani.

SPORT

Joi a avut loc tragerea de sorţi la primul turneu de Mare 
Şlem al anului, Australian Open. Jucătoarea de tenis din 
România, Simona Halep, locul 1 WTA, o va întâlni în primul 
tur pe Kaia Kanepi, locul 70 WTA, în timp ce Mihaela 
Buzărnescu, locul 25 WTA, o va întâlni pe Venus Williams, 
locul 37 WTA.

Irina Begu, locul 76 WTA, o va întâlni pe germana Andrea 
Petkovic, locul 61 WTA, Sorana Cîrstea, locul 84 WTA, se va 
înfrunta cu suedeza Rebecca Peterson, locul 62 WTA, în timp 
ce Monica Niculescu, locul 88 WTA, o va întâlni pe jucătoarea 
din Statele Unite ale Americii Amanda Anisimova, locul 87 
WTA.

Ana Bogdan, locul 81 WTA, va înfrunta o jucătoare venită 
din din calificări.

Australian Open, primul turneu de Mare Şlem al anului, va 
avea loc în perioada 14-27 ianuarie în Melbourne, Australia.

Sergiu Hanca (26 de ani) și-a găsit repede echipă, după 
ce a spus că Dinamo a murit pentru el. Mijlocașul roș-albilor, 
care are de la club o hârtie că poate semna cu orice club, în 
schimbul sumei de 70.000 de euro, va parafa un contract cu 
polonezii de la Cracovia, formație aflată pe locul 9 în prima 
ligă.

Hanca a intrat de la 1 ianuarie 2019 în ultimele 6 luni de 
contract cu Dinamo, dar nu mai dorea sub nicio formă să 
continue acolo, după incidentele de la meciul cu Astra, scor 
4-1, din decembrie 2018. Așa că fotbalistul a decis să-și 
încerce, susține Gazeta, șansa în Polonia.

Becali a dezvăluit că Hanca, dar și Nistor i-au fost propuși 
pentru a-i lua la FCSB

”Așa este! Când s-a întâmplat? Cu o săptămână în urmă. 
Vorbiți cu Ana (n.r - Anamaria Prodan Reghecampf), că eu nu 
vreau să supăr pe nimeni. Mi-a zis Ana dacă vreau să dau 
400.000 de euro pe Hanca și Nistor. După aceeea, i-am zis 
că dau 200.000 de euro pentru Nistor. Eu spun adevărul!

400.000 de euro erau la pachet. Oricând îl iau pe Nistor 
pentru banii ăștia”, a dezvăluit Becali, la Digi Sport.

Latifundiarul din Pipera a explicat însă că și pe Nistor îl ia 
doar cu o singură condiție. ”I-am spus și lui Teja despre 
Nistor, dar dacă îl transfer, el trebuie să vină zilele astea. Să 
vedem și noi ce poate, nu?”, a continuat Becali.

Australian Open: 

Simona Halep o va întâlni 
pe Kaia Kanepi, Buzărnescu 

o întâlneşte pe Venus Williams

Hanca și-a găsit echipă, 
după ce a spus că Dinamo a

 murit pentru elJucătorul de tenis român Marius Copil, locul 
61 ATP, îl va întâlni în primul tur al primului 
turneu de Mare Şlem din acest an, Australian 
Open, pe spaniolul Marcel Granollers, locul 110 
ATP, potrivit tragerii la sorţi care a avut loc joi.

Sârbul Novak Djokovic, 
liderul mondial, va juca în 
primul tur cu un jucător 
venit din calificări, în timp ce 
spaniolul Rafael Nadal, 
locul 2 ATP, îl va înfrunta pe 
a u s t r a l i a n u l  J a m e s  
Duckworth, locul 238 ATP.

Marele campion elveţian 
Roger Federer, locul 3 ATP, 
îl va înfrunta în primul tur pe 
jucătorul de tenis din 
Uzbekistan, Denis Istomin, locul 99 ATP.

Germanul Alexander Zverev, locul 4 ATP, va 
juca în primul tur la Melbourne contra lui Aljaz 
Bedene, din Slovenia, aflat pe locul 67 ATP.

Croatul Marin Cilic, locul 6 ATP, îl va întâni pe 
australianul Bernard Tomic, locul 85 ATP, în 
timp ce austriacul Dominic Thiem, locul 8 ATP, 
va juca împotriva francezului Benoit Paire, locul 
55 ATP.

Un alt meci din primul tur 
ce se anunţă interesant 
este cel dintre britanicul 
Andy Murray, ajuns pe locul 
230 ATP, şi spaniolul 
Roberto Bautista Agut, 
locul 22 ATP, cel a câştigat 
turneul de la Doha, după ce 
l-a învins în finală pe Tomas 
Berdych, şi l-a eliminat pe 
liderul mondial Novak 
Djokovic.

Argentinianul Juan Martin del Potro, locul 5 
ATP, nu participă la primul turneu de Mare Şlem 
al anului, din cauza unei accidentări la 
genunchi.

Volei feminin: România s-a calificat dramatic la 
Campionatul European 2019

Marius Copil îl va întâlni în primul tur la 
Australian Open pe spaniolul Marcel Granollers
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